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Tez Danışman(lar)ı     :  Prof. Dr. Hatice ŞAHİN  

 

CÀmièü’l-ÓisÀb  

(Giriş-İnceleme-Metin-Dizin) 

 

         Bu tez çalışmasında, tarihî bir metin çalışması yapılması düşünülmüş ve XVI. yüzyıl 

Kanÿnî Sultan Süleyman Dönemine ait Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî’nin CÀmièü’l–ÓisÀb’ı konu 

olarak seçilmiştir. Giriş, İnceleme, Metin ve Dizin olarak hazırlanan tezde ek bölüm olarak 

Terim Sözlükleri bölümü bulunmaktadır.  

       Tezin konusuna bağlı olarak seçilen matematik metin, çeviriyazıya aktarılarak elde edilen 

metin üzerinden dil tarihi, ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı açılarından bir değerlendirme 

yapılmıştır.  

      Tezin amacı, öncelikli olarak Türk dili alanındaki tarihî metin çalışmalarına katkı 

sağlamaktır.  

      Tezin giriş bölümünde Osmanlı bilim geleneği içinde matematik ilminin konumunun 

belirlenmesi üzerinde durulmuştur. İnceleme bölümünde ses bilgisi, biçim bilgisi üzerinden bir 

tarihî dil çalışması yapılmıştır. Eserin üçüncü bölümünde söz varlığı kapsamında eserdeki 

terimler üzerine bir sözlük bulunmaktadır. En son olarak eserdeki kelimelerin dizini 

hazırlanmıştır. Yine tezin sonuna incelenen eserin tam nüsha halinde tıpkıbasımı ve 

nüshalarının da birkaç sayfasının tıpkıbasımı eklenmiştir.  
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Anahtar Sözcükler: 

    CÀmièü’l-ÓisÀb Yÿsuf bin KemÀl el-

Bursevî 

Eski Anadolu 
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Osmanlı Matematiği  

Ses bilgisi Biçim bilgisi Terim bilim  
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ABSTRACT 

 

Writer Name and 

Surname    

:  Şermin KALAFAT 

University      : Uludag University 

Institute : Institute of Social Sciences 

Anabilim Dalı           : Turkish Language and Literature 

Bilim Dalı                : Turkish Language 

Quality of thesis           :  Thesis of PhD. 

Number of pages            : XXV+ 1086 

Graduation date      : ….  /  ….  /  20…….. 

Thesis advisor     :  Prof. Dr. Hatice ŞAHİN  

 

JÀmièu’l-ÓisÀb  

(İntroduction-Analysis-Text-Index) 

 

In this study, the JÀmièu’l-ÓisÀb of Yÿsuf bin KamÀl al-Bursevî was chosen to analyze with 

regards to historical texts. The JÀmièu’l-ÓisÀb is a work belonging Sultan Süleyman period, 

16
th

 century. The thesis consists of three sections: introduction, examination, and index. 

Moreover a term glossary is provided in annex. 

JÀmièu’l-ÓisÀb, the mathematics text was translated into Turkish and this transcription was 

evaluated in terms of language history, phonetics, morphology and the vocabulary. The aim of 

the dissertation is to contribute new mathematical terms to the historical text studies of Turkish 

language.  

Firstly the JÀmièu’l-ÓisÀb is translated with regards to comparison between existing copies of 

it. In the introduction of the dissertation, the science of mathematics for Ottoman was analyzed.   

Secondly, in the analysis chapter of the dissertation, historical language studies took place with 

regards to the phonetics, and morphology. 
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Thirdly, in the last chapter, there is a glossary in the scope of vocabulary on terms of the text. 

Lastly a term glossary is provided in annex. At the end, facsimile edition of full copy of 

JÀmièu’l-ÓisÀb and a few pages of its copy were added. 

 

Anahtar Sözcükler: 

JÀmièu’l-ÓisÀb  Yÿsuf bin KamÀl al- 

Bursevî 

   Ancient Anatolian 

Turkish   

Ottoman’s 

Matematics 

Phonetic Morfology Terminology  

 

  



 
 

 

ÖN SÖZ 

 

Türk dili araştırmaları kapsamında ele alınan tarihî metin çalışmaları halen önemini 

korumaktadır. Genel itibariyle bu alandaki çalışmalara bakıldığında bu tarz incelemelere 

gösterilen bilimsel yaklaşımın bir tek handikapı vardır. O da çalışılacak olan metnin “dil 

malzemesi” verip vermeyeceği düşüncesidir. Bu sebepledir ki bu çalışmaların belli bir 

bilim ve sanat dalını özellikle de “tıp” ilmini kapsayan bir ağırlıkta devam ettiği görülür.  

Bunda tıp ilminin Osmanlı’da önemsenmesi ve medreselerde ayrıcalıklı bir bilim dalı 

olarak okutulması öncelikli sebeptir. Yine buna bağlı olarak da tıp ilminin diğer ilimlere 

nazaran dili en erken Türkçeleşen ilim konumunda olması da bu sebebi desteklemektedir.  

Bu tutuma bağlı olarak, Arapça veya Farsça terimlerin ağırlıkta olduğu diğer bilim 

dallarının dil malzemesi vermeyeceği düşüncesiyle göz ardı edildiği görülür. 

Tarihî metin çalışmalarında çalışılacak eserin “dil malzemesi verip vermeme 

hususu” elbette önemli bir sorudur. Buradaki yanlış yaklaşım, “dil malzemesi” kavramıyla 

sadece “ses ve biçim özellikleri” bakımından bir değerlendirmenin algılanmasıdır. Oysa dil 

malzemesi, dile kaynaklık eden her şeyin değerlendirilmesi olmalıdır. Özellikle bu 

değerlendirmeler dil, tarih ve kültür bağlamında tarihî dil çalışmalarına hizmet eden bir 

bakış açısını barındırmalıdır. 

Modern dilbilimine ve özellikle metin dilbilimi çalışmalarına bakıldığında bir tek 

tümcenin bile dil içi ve dil dışı dünya ile anlamsal bağ kurarak metinsellik özelliği taşıdığı 

ortaya konulmuştur. Bu anlayışa paralel olarak metin çalışmalarında, artık “dil malzemesi” 

kavramından kastın da değiştirilmesi gerekliliği ortadır. Bize göre tarihî bir metne 

öncelikle şu soruyla yaklaşılmalıdır: “Nesnem nedir?” Bu sorunun cevabı metne yaklaşımı 

ve nasıl incelenmesi gerektiğini de belirleyen bir durumdur. Bu sebeple, tarihî metinlerin 

hemen hepsi konularına göre farklı dilsel değerlendirmeler dikkate alınarak incelenmelidir. 

Bu bağlamda, konusu matematik ilmi olan Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî’nin 

CÀmièü’l-ÓisÀb’ı doktora tez konusu olarak seçilmiştir. XVI. yüzyıl Osmanlı Klasik 

matematiğine ait yansımaların görüldüğü eser, matematik kitabından öte bir mahiyet taşır. 

Müellifin İskender Çelebi dönemindeki divân muhasiplerinden olması ve eserini yeni 

öğrenenler için bir ders kitabı olarak hazırlaması, eğitim tarihi açısından da eserin 

kıymetini arttırır.  

CÀmièü’l-ÓisÀb’a “Nesnem nedir?” sorusuyla yaklaşıldığında cevap olarak metnin 

ciddi bir tarihî arka plana oturtulması ihtiyacı doğmuştur. Alman filozofu Oswald Spengler 

“Her medeniyetin bir matematiği vardır.” der.  Bu ifadede herhangi bir milletin matematiği 

değil, millî bir kimliğe hükmeden medeniyet kavramı öncelik taşır. Bu da matematiği 

içinde bulunduğu medeniyetle mücessem olarak algılamayı gerekli kılar.  
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Osmanlı Türklerinin matematiğine yön veren İslam medeniyeti ve bununla bir 

evrimleşme süreci yaşayan Osmanlı matematiğindeki süreci, dil boyutuyla takip etmek için 

pek çok katmanın bir arada düşünülmesi gerekir. Osmanlı genel tarihi, İslam bilim tarihi, 

Osmanlı bilim geleneği,  İslam matematiği, Osmanlı matematik geleneği, âlimler vs. gibi. 

Bu katmanlar içerisindeki uyum sürecinin Osmanlı’daki matematiğin terimlerine yansıması 

ve bunun Türkçe ile yaşadığı muhatap sorgusu bu tezin vücuda getiriliş aşamasını kısaca 

özetler. Bu çalışmanın en başta da belirtildiği gibi sadece “ses ve biçim bilgisi” 

özelliklerinin vurgulanmasından öte giriş, inceleme, terim ve dizin bölümleriyle tarihî 

metin incelemelerine hizmet eden bir çalışma olmasına özen gösterilmiştir.  

 Bu bakış açısından hareketle öncelikle teze konu edinilen metnin konumunu 

belirlemek adına, Osmanlı Türklerinin matematik tarihi hakkında bir fikir oluşturmak için 

kısa bir Giriş bölümü yazılmıştır. Bu Giriş bölümünde ayrıca Yÿsuf bin KemÀl el-

Bursevî’nin dili ve üslûbu, klasik bir üslûp incelemesinden ziyade incelenen eserin eğitim 

boyutu da söz konusu olduğundan,  metin dilbilimi ve toplum dilbilimi çerçevesinde ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Birinci bölüm eserin yazım, ses ve biçim bilgisi özelliklerinin ortaya konulmasına 

yöneliktir. Bu bölüm için özellikle belirtilmesi gereken bir husus şudur ki daha önce pek 

çok kez tarihî metin çalışmalarında benzer örnekler ve özellikler vurgulanmış ve Eski 

Anadolu Türkçesinin de mevcut grameri ortaya konulmuştur. Bu bölümde elbette 

metindeki Eski Anadolu Türkçesiyle benzeşen ve ayrılan yönler tespit edilmiştir. Ancak bu 

veriler tespit noktasında bırakılmamış daha sonra Değerlendirmeler bölümünde, Giriş 

bölümünde zikrettiğimiz birkaç hususun aydınlatılması için kullanılmıştır.   

Tezin ikinci bölümü Metin bölümü olup bu bölümde teze konu olan CÀmièü’l-

ÓisÀb adlı metnin Süleymaniye nüshası temel alınarak diğer sekiz nüshasıyla (Milli 

Kütüphane, Topkapı Sarayı, Bosna Hersek, Zeytinoğlu, Cerrah Paşa Tıp Tarihi Müzesi, Ali 

Emiri ve Cambridge nüshaları) karşılaştırılmıştır. Müellifin dil ve üslûbunu daha sahih bir 

biçimde ortaya koymak için bu karşılaştırma edisyon kritik niteliğinde yapılmamıştır. 

Tezin nüshalarının karşılaştırılmasında iki ana hedef söz konusudur. Birincisi, 

Süleymaniye ve Milli Kütüphane nüshalarının aynı tarihli olup sadece bir ay arayla 

yazılmış olması sebebiyle iki nüsha arasındaki farklılıkları ortaya koymak, ikincisi de 

eserin bir ders kitabı olması sebebiyle Süleymaniye nüshasından başlayarak mevcut 

matematik terimlerinin bir değişim gösterip göstermediğini gözlemleyebilmektir.  

Tezin üçüncü bölümü Terim Sözlükleri bölümü olup bu bölümün terim bilim 

kapsamında değerlendirilmesine gayret gösterilmiştir. Türk dili tarihi içinde kayda değer 

bir konu olarak Türk terim bilim tarihi üzerine art zamanlı bir çalışma henüz 

yapılmamıştır. Bu kısım,  bu anlamda bir giriş sayılacak nitelikte hazırlanmıştır. Bu bölüm 

elden geldiğince de dilbilimsel tabanda bir yöntem üzerine kurgulanmıştır. Bu sebeple 

öncelikle metinde geçen matematik terimleri, ölçü ve kıymetli taşlar üzerine birer sözlük 

hazırlanmıştır. Bu sözlükler metin içi alıntılarla örneklendirilmiştir. Daha sonra matematik 

terimleri iki aşamada değerlendirilmiştir. Birinci aşama müellifin Arapça ve Farsça olan 
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terimler üzerine kendi bulduğu karşılıkları alt ve üst dil konumunda açıklamayı, ikinci 

aşama matematik terimlerinin tarihî arka planda yani, Giriş bölümünde açıklanmaya 

çalışılan Osmanlı matematik geleneği kapsamında okunmasını içerir.  

Tezin dördüncü bölümü Dizin bölümüdür. Dizin bölümü dizin-sözlük biçiminde 

hazırlanmıştır. Dizindeki kelimelerin karşılıkları verilirken “özellikle” sözlük anlamı 

yerine metindeki anlamlarının kullanılmasına dikkat edilmiştir. 

Tezin son bölümü Değerlendirmeler ve Sonuç bölümüdür. Bu bölümün 

Değerlendirmeler kısmında tezdeki veriler iki aşamada ele alınarak yorumlanmıştır. Sonuç 

kısmında ise bu değerlendirmelerden hareketle bir sonuç sunulmuştur. 

Tezin sonuna eserin Süleymaniye nüshasının tıpkıbasımı eklenmiş, diğer nüshaların 

ise birkaç sayfasının tıpkıbasımı konulmuştur. 

 Bu çalışma kapsamında tez konusu olarak böyle bir çalışmayı tercih etmemdeki 

desteklerinden ve yardımlarından dolayı Danışman Hocam Sayın Prof. Dr. Hatice 

ŞAHİN’e teşekkür ederim.  

Tez konuma bağlı olarak çalışacağım metni bana cömertçe sunan ve kendi bilgi ve 

tecrübelerinden yararlanmama olanak tanıyan ve yine Cambridge nüshasının alınmasında 

yardımlarını esirgemeyen, tezin terim bölümünü hiç tereddütsüz benimle kıymetli vaktini 

harcayarak okuyan, İMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İhsan 

FAZLIOĞLU’na teşekkürü bir borç bilirim.  

Tezin Cambridge nüshasının elimize ulaşmasında çabalarıyla süreci hızlandıran 

İMÜ Bilim Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Salim AYDÜZ’e ve öğrencisi Joshua 

Olsson’a ayrıca teşekkür ederim.  

Tezin Arapça ve Farsça kelimelerinin okunmasındaki zorlukların giderilmesinde  

yardımcı olan Sayın Doç. Dr. Hasan Basri ÖCALAN’a ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Sadettin 

EĞRİ’ye; yine bu anlamda ayrıca desteğini gördüğüm İMÜ Edebiyat Fakültesi öğretim 

üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik ŞENLİK’e; teze başka bir göz olarak dışarıdan 

bakan ve heyecanıma bağlı hatalarımı düzelten arkadaşım, meslektaşım MSGSÜ Edebiyat 

Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih BAKIRCI’ya ve tezin gramer 

hususiyetlerindeki sorularıma cevap bulmamda farklı bakış açılarından faydalandığım 

Sayın Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA’ya ve ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi 

Sayın Prof. Dr. Erdoğan BOZ’a çok teşekkür ederim.  

Tezin hazırlık aşamasındaki yardımlarından ve manevi desteklerinden ötürü Uludağ 

Üniversitesindeki mesai arkadaşlarım Arş. Gör. Tayfun BARIŞ, Arş. Gör. İbrahim 

KARAHANCI, Arş. Gör. Burcu KAYA ve Arş. Gör. Hasene AYDIN’a teşekkür ederim.  
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çekmeyen, tezin nüshalarının basılmasında yardımcı olan ve ağız konusundaki 

tecrübelerinden faydalandığım, beni yetiştiren hocam Trakya Üniversitesi Edebiyat 
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GİRİŞ 

 

 

G.1. ANADOLU SELÇUKLULARI’NDAN BURSEVÎ’YE KADAR OSMANLI 

TÜRKLERİNDE MATEMATİK TARİHİNE GİRİŞ 

Anadolu Selçuklularından Bursevî’nin eseri CÀmièü’l-ÓisÀb’ı yazdığı 934/1527 

yılına kadar olan sürede Osmanlı Türklerindeki matematiği tarihsel süreçte takip etmek, 

elbette pek çok değişkeni konuya dâhil etmeyi gerekli kılmaktadır. Burada ilk olarak iki 

ana kol halinde hem siyasî tarih hem de sosyal tarih üzerinden bir değerlendirme yapılması 

daha uygundur. İkinci olarak sosyal tarih üzerinden âlimler ve onların hareketinin net 

biçimde gözlemlenebildiği Osmanlı medreseleri ve nihayetinde bu medreselerde okutulan 

matematik kitapları üzerinden bir değerlendirme yapmak konunun aydınlatılmasına 

yardımcı olacaktır.  

Tarihî arka planı ele almadan önce şunu belirtmek gerekir ki Osmanlı bilimi 

denildiğinde anlaşılan şey iki boyutlu olmalıdır. Bunlardan birincisi İslam bilim geleneği, 

yani Klasik dönem, ikincisi ise Batı bilim geleneği, yani modernleşme dönemidir 

(İhsanoğlu, 2010: 11). Burada daha ziyade eserin yazılış tarihi göz önünde bulundurularak 

Klasik dönem açısından bir değerlendirme yapılacaktır. Osmanlı bilimi ve bununla birlikte 

meydana gelen Osmanlı entelektüel hayatı, iki ana koldan beslenmiştir. Bunlardan birincisi 

Anadolu Selçukluları ve ikincisi ise İslam medeniyetidir. Bir bütün olarak Osmanlı bilimi 

içerisinde matematik bilimleri de tıpkı diğer bilim dallarında olduğu gibi bu dönemlerin bir 

teşekkülüdür. Buraya kadar ifade edilen merhale şematik biçimde şöyle açıklanabilir:  
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Şekil 1 

 

 

G.1.1.  ANADOLU’NUN TÜRK VATANI HALİNE GELİŞİ VE 1243 KÖSEDAĞ 

SAVAŞIYLA BAŞLAYAN ENTELEKTÜEL BİRİKİM 

Anadolu’daki entelektüel birikim ve bu birikimin katmanlarından olan matematikle 

“neyin kast edildiği” yahut bu matematiksel algının “hangi ilmî çevreleri kuşattığı”nın 

izahı için Anadolu’daki tarihî, siyasî ve fikrî çerçevenin kısmî bir açıklamasının yapılması 

şarttır. 

G.1.1.1.Tarihî Arka Plan  

XI. yüzyılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri tam anlamıyla Bizans’ın 

denetiminde değildi. Bu bölgeler XI. yüzyılın son çeyreğinde Türk nüfusunun yoğunluk 

kazanmasına bağlı olarak Anadolu Beyliklerinin bulundukları yerlerdi. Bizans İslam 

dünyasıyla komşuydu ve İslam dünyasının da hâkimi Selçuklu Türkleriydi. Selçuklu 

Türkleriyle kastedilen Asya ortalarından Horasan ve Maveraün-nehr’e kadar olan geniş 

bozkırlara göç ederek yerleşecek yer arayan, çoğunlukla Oğuz boylarının ve Türkmen 

denilen kitlelerin teşkil ettiği topluluktur (Şeker, 2011: 75-78). 

OSMANLI 

BİLİMİ 

İslam Bilim 

Geleneği/Klasik 

Dönem 

Anadolu 

Selçukluları 
İslam Medeniyeti  

Batı Bilim 

Geleneği/Modernleşme 

Dönemi. 
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960 yılında Oğuz-Yabgu Devleti’nden ayrılan Selçuklular diğer Oğuz boylarıyla 

birlikte göç etmeye başlamışlardır. Böylelikle Asya’dan Anadolu içlerine kadar süren 

göçlerle XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu, köklü bir tarihsel değişimi 

deneyimlemiştir. Bu göçler tarihî değerlendirmede siyasî, içtimaî ve sosyal merhalelerle bir 

araya geldiğinde üç safhada gerçekleşir: 

1. Malazgirt’ten önceki göçler 

2. Malazgirt’ten sonraki göçler  

3. Moğol istilasının önünde meydana gelen göçler 

Bu üç göç süreci aynı zamanda Selçuklunun kuruluş, yükseliş ve çöküş aşamalarına paralel 

olarak “arayış”, “vatan edinme” ve “entelektüel göçlerle Anadolu’nun kültürel dönemleri 

bakımından Türkleşmesi” olarak tanımlanabilir (Şeker, 2011: 78). 

Selçuk Türkleri, Sübaşı Selçuk’un Oğuzlarla yaptığı taht mücadelesini 

kaybetmesiyle İran’a doğru göç etmişlerdir. Nihayet Yengikent, Cend dolaylarında 

müstakil bir beylik kurmuş, SÀmÀniler ve Karahanlılara yaptıkları asker yardımlarının 

karşılığı olarak da geniş otlaklar elde etmişlerdir (Turan, 2003: 69). Selçuk Türklerinin 

müstakil bir beylikten devlete geçiş süreci, yani yurt tutuşu Horasan, Harezm, İran, Irak, 

Suriye ve Anadolu’yu kapsayan bir coğrafyada Büyük Selçuklu Devleti adı ile 

gerçekleşmiştir.  

Tuğrul zamanında Abbasilerle kurulan ilişkiler Türklerin İslam medeniyetiyle de 

tanışmasını sağlamıştır. Büyük Selçuklu Devleti’nin Alparslan komutasında 1071 

Malazgirt Zaferini kazanmasıyla Anadolu’nun asıl Türkleşme süreci başlamıştır. Bu zafer 

aynı zamanda Anadolu’nun İslamlaşma sürecinin Türkleşme süreciyle eş zamanlı olarak 

gerçekleşmesine de imkân tanımıştır. Malazgirt Zaferinden itibaren Türkmenlerin 

Anadolu’ya yerleştirilmesi Büyük Selçuklu Devleti’nin politikası haline gelmiştir. Böylece 

Büyük Selçukluların kurdukları kültür müesseseleri gitgide Türkleşen ve İslamlaşan 

Anadolu’ya aktarılmış ve Anadolu’da yeni bir kültürel ortamın kurulmasına olanak 

tanımıştır (Şeker, 2011: 255). 1092’de Melikşah’ın ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti 
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Kirman, Horasan, Irak, Suriye Selçuklu Devletleri olarak ayrı ayrı teşekkül etmiştir. 

Anadolu Selçukluları Devleti ise Kutalmış Süleyman tarafından Melikşah’ın ölümünden 

önce 1075 yılında Konya’da kurulmuş ve sonra payitaht İznik’e taşınmıştır (ayrıntılı bilgi 

için bk. Turan, 2003: 248-287). Süleyman Şah’ın ölümüyle oğulları I. Kılıç Arslan ve 

Kulan Han Melikşah’ın esareti altına girmiştir. Ancak Melikşah’ın ölümüyle esaretten 

kurtulan I. Kılıç Arslan İznik’te tahta geçerek (1092) devleti yeniden düzenlemiş, bu 

dönemden sonra da I. Kılıç Arslan’ın oğlu Mesud (1116-1155) zamanında Anadolu 

Selçukluları için bir buhran dönemi başlamıştır (Turan, 2003: 286).  Bu buhran döneminde 

hem iç ve dış savaşlarla hem de Haçlı seferleriyle mücadele veren Selçuklular için bu 

durum II. Kılıç Arslan dönemiyle (1155-1192) artık daha iyiye doğru gitse de I. AlÀeddin 

Keykubad (1220-1237) zamanına kadar taht mücadeleleri devam etmiştir. 

 Anadolu Selçuklu Devleti her bakımdan en parlak dönemini Keykubad’ın 

hükümdarlığında geçirmiştir. 1237’de onun ölümü üzerine oğlu II. Keyhüsrev tahta 

geçmiştir. Bu dönemde Moğolistan bozkırlarında meydana gelen siyasî parçalanma pek 

çok açıdan Türk tarihinde büyük değişimlere sebep olmuştur. Moğol imparatorluğu 

Cengiz’in ölümüyle üç oğlu Ögedey, Gödük ve Mengü tarafından idare edilmeye 

başlamıştır (Kuşçu, 2002: 365). Mengü (1251) döneminde hükümet daha da genişlemiş 

ülkenin doğu tarafı Çin sınırına kadar kardeşi Celayir’in ve batı tarafı da HülÀgÿ’nun 

yönetiminde bulunmuştur. HülÀgÿ, Ceyhun nehrinden Mısır’a kadar olan bölgeyi yani 

Anadolu, İran, Irak ve Ön Asya ülkelerini elinde tutmak istemiştir. Bu amaçla öncelikle 

Celaleddin Harzemşah’ın elinde olan İran ele geçirilmiş, daha sonra da Selçuklularla 

mücadeleye girişilmiştir. II. Keyhüsrev’in 1243’te Kösedağ’da Baycu Noyan 

önderliğindeki Moğol ordusu tarafından bozguna uğratılmasının sonucu olarak Anadolu 

Selçuklu Devleti Moğol tahakkümü altına girmiştir. Daha sonraki süreçte Moğolların 

Bağdat’a girmesi ve Abbasi halifeliğine son vermesi  İran’da İlhanlı Devleti’nin (1256) 

kurulmasına zemin hazırlamıştır. Moğol hâkimiyeti altında olan Anadolu  1256’da İlhanlı 

Devleti’nin kurulmasıyla da İlhanlı etkisine girmiştir. Böylelikle aslında Selçuklu-İlhanlı 

süreci de başlamış olur. Bu süreçte Kösedağ savaşıyla Moğol hâkimiyeti altına giren 
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Anadolu, Olcaytu’nun zamanında (1243-1277) Anadolu Sultanlarının vali olarak 

görevlendirilmesiyle yönetilmiştir (Togan, 1981: 223-238). Bu dönemden itibaren Anadolu 

idareciliği İlhanlılar için merkezi mücadelede güç veren bir kuvvet olmuştur (Demir, 2002: 

376). Aslında Kösedağ savaşıyla başlayan Moğolların istila süreci Orta Asya Türklüğü ve 

medeniyeti için ağır sonuçlara ve Anadolu’da da bilhassa 1277’den sonra ciddi sarsıntılara 

sebep olsa da Anadolu’nun Türkleşmesine ve entelektüel bir sürecin tekâmülüne de imkân 

tanımıştır (Turan, 2003: 299). Moğol ordularının önünden kaçan ve Anadolu’ya sığınan 

Türklerle birlikte, âlimler, sanat adamları, zanaatkârlar, esnaflar ve tüccarlar vb. 

Anadolu’ya gelmiştir. 1277 yılından itibaren Moğolların hâkimiyeti tamamen ele 

geçirmesiyle 1308’te Anadolu Selçuklu Devleti siyasî bakımdan tarih sahnesinden 

silinmiştir. Ancak Moğol müdahalelerine rağmen iktisadî ve medenî hayat devam etmiştir. 

1327 yılında devlet tamamen yıkılmıştır. 1336’da da İlhanlılar Devleti yıkılmıştır. Bundan 

sonraki dönemde Anadolu’da artık  başka bir dönem, Beylikler dönemi başlar (Tuna, 2003: 

296-298). Böylelikle Anadolu Selçuklularının hâkimiyet döneminin Moğol İstilasıyla sona 

ermesi ve devamında Anadolu Beylikleri döneminin zemin teşkil ettiği dönem Osmanlı 

İmparatorluğunun kuruluş evresini de kapsayan bir süreç olarak  tarih sahnesinde yerini 

almıştır. 

G.1.1.2.  Medreselerin Kuruluşunu Sağlayan Siyasî ve Fikrî Ortam: Devlet ve İlmin 

Kesiştiği Nokta 

Yukarıda izah edilen siyasî ve fikrî ortama bakıldığında, Türklerin İslam 

medeniyeti içindeki siyasî varlıklarının daha henüz başlangıcında İslam medeniyetinin 400 

yıllık sürecinin zaten tamamlanmış olduğu görülür. Ayrıca bu dönemde İslam 

medeniyetinin İbn Sina (1037), İbn Hey’sem (1039) ve Birunî (1044) gibi büyük siyasî, 

manevî ve fikrî önderlerinin de tarih sahnesinden çekilmiş olduğu kaynaklardan 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte İslam dünyası siyasî açıdan parçalanmış, dinî ve fikrî 

okulların aralarında çatışmalar meydana gelmiştir. Yani siyasî parçalanmışlık fikrî 

parçalanmışlığı beraberinde getirmiştir. İşte böyle bir ortamda Oğuzlar girdikleri bu 

medeniyeti tanımaya, İslam dünyası da yeni hâkimlerini içselleştirmeye odaklanmıştır. 
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Bunun bir sonucu olarak ortaya Türklerin Müslümanlaşmalarıyla İslam’ın giderek 

Türkleşmesini eyleme çeviren bir Türk-İslam’ı çıkmıştır.  Türklerin merkez-çevre ilişkisi 

temelindeki mevcudiyet yaklaşımı,  gelişen siyasî yönetimlerinin âdil bir çerçevede 

yürütülmesini gerekli kılmıştır. Bu âdil çerçeve elbette hukukun ön gördüğü şekilde 

oluşturulmaya çalışılmıştır.  Bunun sağlanması da hukuk bilincine sahip idareciler ile bu 

bilinç ve ilmi birleştirerek âlimlik vasfını yerine getirecek bilginlerin devlet eliyle 

yetiştirilmesine bağlıydı (Fazlıoğlu, 2006: 414-415). Bu düşüncenin bir sonucu olarak 

medreselerin kurulduğu söylenebilir. Bu bilinç ileride Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, 

yönetimde, âlimlerin ön safhada yer alması göz önüne alınırsa,  bir bakıma Osmanlı bilim 

geleneğinin oluşumuna temel hazırlamıştır. 

 Osmanlı öncesinde ilk medrese Tuğrul Bey zamanında NişÀpur’da kurulmuştur. 

Devletin medrese inşasına başlaması ve vakıf temelinde ilk medreselerin kurulması ise 

vezir NizÀmü’l-mülk eliyle Alparslan zamanına rastlamaktadır (Tuna, 2003: 328). 

Buradaki ana amaç Sünnî inanca dayalı öğrenci yetiştirerek Şiî-Fatımî propagandalarını 

bastırmaktır. Fazlıoğlu (2006: 416) Türklerin yukarıda dile getirilen fikrî ortama bağlı 

olarak bilgiden yararlanarak dirliği sağlamanın yolunu iki aşamada gerçekleştirdiklerini 

dile getirir. Bunlardan birincisi hakikate ilişkin farklı mezhep, meslek ve meşreplerin ileri 

sürdüğü mevcut bilgiyi ortak bir dile aktarmak ve ikinci aşamada da bu ortak bilginin 

medrese (eğitim-öğretim) yoluyla nesiller arası aktarımını sağlamak. Bu açıdan 

bakıldığında Selçuklu-NizÀmiyye medreselerinden Osmanlı’nın kuruluşuna kadar ki 

sürede kurulan medreselerde okutulan bilimler, fıkıh dersleri ve buna bağlı olarak din 

eğitimi, bir diğeri de bu dini Kur’an, hadis gibi üst boyutta bir din algısıyla anlamayı 

sağlayacak Arap dili ve edebiyatı dersleridir. Bu iki temel bilim dışında matematik ve 

astronomi gibi aklî ilimlerin de medrese dışı bırakılmadığı şu örneklerde görülmektedir: 

Meraga Matematik-Astronomi okulunun kurucusu Nasurîddin et-Tusî’nin öğrencisi 

olan Kutbeddin Şirazî VII/XVII. yüzyıllarında yaşamış, Anadolu ve Konya’da ilim tahsil 

etmiş ve Antalya ve Sivas’ta müderrislik yapmıştır. Onun Sahîbiye Medresesi olarak da 

bilinen Gökmedrese’de (670/1271) müderris olarak bulunduğu sırada telif ettiği NihÀyet el 
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idrak fì DirÀyÀt el-eflÀk adlı astronomi eserini öğrencilerine okuttuğu bilinmektedir 

(İhsanoğlu vd. 1999: XXXVI). Buna ek olarak 1331 yılında İznik’te Orhan Bey tarafından 

kurulan ilk Osmanlı medresesinin başına müderris olarak DÀvÿd el- Kayserî (ö.751/1350) 

getirilmiştir (ayrıntılı bilgi için bk. Fazlıoğlu, 1998: 25-42). DÀvÿd’un, Beylikler 

döneminde Danışmendli meliki Emir Melik Gazi’nin oğlu NizÀmuddîn Yağıbasan (537-

560/1142-1164) tarafından 552/1157 de Tokat-Niksar’da kurulan NizÀmiyye medresesinde 

Meraga Astronomi okulunun bir üyesi olan İbn Sartak’tan matematik ve astronomi 

öğrendiği düşünülürse, bu okulun birikimini tevarüs ettiği söylenebilir  (Fazlıoğlu, 1998: 

32-40).  Yine Bursalı KadızÀde (ö. 835/1432)’nin matematiğe ait Tuhfet el-Re’ìs fì Şerh 

EşkÀl el-Te’sìs adlı eserinin Osmanlı medreselerinde bu ilmi öğrenmek isteyen öğrenciler 

için temel ders kitabı olduğu eserin günümüze iki yüz nüshasının ulaşmasından 

anlaşılmaktadır.  

Bazı medreselerde ise aklî ilimlerin okutulmamasına dair şartlar konulmuştur. 

Bunların bir örneği Kara Timutaş Paşa’nın oğlu Umur Bey (ö. 837/1434) tarafından 

Bergama’da kurulan medresedir. Bu medresenin vakfiyesinde naklî (fıkıh, din, dil) 

ilimlerin okutulması ve kesinlikle aklî ilimlere girilmemesine dair şart koşulduğu 

kaydedilmiştir (İzgi, 1997: 117). Fatih’e kadar medreselerde fıkıh, din ve dil eğitiminin 

maaşa bağlı olduğu, matematik ve astronomi gibi ilimlerin öğretiminin ise müderrislerin 

bilgi ve birikimiyle ilgili bir durum olup maaş verilmediği bilinen bir husustur (ayrıntılı 

bilgi için bk. İzgi, 1997: 117-127). Bu noktada Selçuklu, Beylikler dönemi ve Fatih 

zamanına kadar ki Osmanlı Kuruluş evresinde matematiğin medreselerde müfredat dışı 

olduğu ve müderrisin bilgisi dâhilinde, bu ilmi öğrenmek isteyen öğrencilere gönüllü 

olarak öğretildiği tespit edilmektedir. 
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G.1.2. OSMANLI MATEMATİK GELENEĞİNE GEÇİŞ  

G.1.2.1.  Anadolu’dan Osmanlı’ya Miras Kalan Matematik İlminin Anadolu’daki 

Teşekkülü  

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminin sona 

ermesiyle vuku bulmuştur. Ancak, biliyoruz ki tarihî süreç içerisinde her yeni dönem, 

önceki tarihî dönemin kalıntıları ile şekillenir. Bu sebeple, Osmanlı Devleti de kuruluş 

aşamasında - hemen her alanda olduğu gibi ilmî alanda da- Anadolu Selçuklu ve Beylikler 

döneminin mirasını devam ettirmiş ve zamanla bunu geliştirmiştir. Bununla birlikte 

Osmanlı, bu mirası İslam Medeniyetinden etkilenerek yoğurmuştur.  

“VII/XIII. yüzyılda, Klasik İslam ilmî birikimini Anadolu Selçukluları'na aktaran birçok 

âlim süreç içerisinde Anadolu'ya üç ana yoldan gelmiştir. Bu yollardan birincisi, birçok 

Türkistanlı ve İranlı âlimin geldiği, Orta Asya'dan başlayan ve İran-Azerbaycan ile İran-Irak 

üzerinden geçen yoldur. İkinci yol Bulgar, Kırım ve Kafkas güzergahıdır; bu yolla Bulgarî ve 

Altın Orda Hanlığı şehirlerine ait nisbeleri taşıyan bazı âlimler ile Müslüman Kafkas 

kavimlerinden, özellikle Müslüman Gürcülerden Tiflisî nisbesini taşıyan birçok âlim 

Anadolu'ya göçmüştür. Üçüncü yol ise, Muhyiddîn İbn el-Arabî ile İbn Baytar gibi âlimlerin 

takip ettiği, Endülüs ve Magrip'ten başlayıp Mısır ve Biladu'ş-Şam üzerinden Anadolu'ya 

ulaşan yoldur.”(Fazlıoğlu, 2007). 

Bu bağlamda Osmanlı matematiği: 

1. Selçuklu-Meraga Kolu: Ömer Hayyam, Şerefeddin et-Tusî, Kemaleddin İbn Yunus’dan 

aktarılan ve Esîrüddin el- Ebherî  ile Meraga matematik ve astronomi okulunun kurucusu 

Nasuriddin el-Tusî ile iki koldan devam eden bu kol, İbn Havvam’ın öğrencisi Kemaleddin 

Farisî, İmÀdüddin el-KÀşî; Kutbiddin ŞirÀzî’nin öğrencisi Kemaleddin FÀrisî; Muhammed 

bin Sartak bin Çoban el-Meragî’den ders alan DÀvÿd el-Kayserî ve NizÀmuddîn en-

NisÀbûrî ile,  

2. Mısır-Şam Kolu: Şemseddin Muhammed bin Mübarek Şah’ın yolunu izleyen Molla 

Fenarî, İbnü’l HÀim, İbni Mecdi, Abdulkadir SehÀvî ve Sıbtu’l- Mardinî ile,  
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3. Anadolu-Semerkant Kolu: KadızÀde-i Rumî’nin öğrencileri Ali Kuşçu ve Fetullah 

Şirvanî ile Cemşîd el- KÀşi ve Bircendî ile, 

4. Magrîb Kolu: İbnü’l- YÀsemîn, Hassar, KalasÀdî, ibnü’l- BennÀ el-MerrÀkuşî, İbn Gazî 

ile ve Endülüs’ün düşmesinden sonra Osmanlı Devleti’ne sığınan âlimler ve bunların 

eserleriyle ile oluşan ilmî birikim Osmanlı matematik geleneğini oluşturmuştur (Fazlıoğlu, 

1998: 244).  

Bu açıdan bakıldığında bu âlimlerin katkıları eserleriyle beraber şu şekilde özetlenebilir:1 

Osmanlı’da üzerine en çok şerh yazılmış olan Magrîb kolunu teşkil eden İbn 

YÀsemîn (Ebû Muhammed Abdullah bin Muhammed bin Haccac el-İşbilî)  (ö. 

601/1204)’in el-Urcuzetü’l-YÀsemîniyye fi İlmi’l-Cebr ve’l-MukÀbele ve Maşrık 

matematiğinin ürünü olan İbn Fellûs (İsmail Mardînî) ’un (ö. 637/1240) NisÀbu’l Habr fi 

HisÀbi’l-Cebr adlı eserleri cebir konusundadır. İbn YÀsemin’in eseri üzerine yazılan 

Şerh’l- Urcuze el-YÀseminiyye fi’l- Cebr  ve’l- MukÀbele ve Sıbt Mardînî’nin el- 

Lema’tü’l-Mardiniyye fi Şerhi’l- YÀseminiyye  ve KalasÀdî’nin Tuhfetü’n- NÀşiîn adlı 

eserleri en çok okutulan şerhlerdir. Selçuk-Meraga kolunun bir temsilcisi olarak 

Anadolu’da bulunmuş olan önemli matematikçi ve astronomlardan biri Esirüddin el- 

Ebherî (ö. 663/1236)’nin  Öklid’in Usÿlü’l- Hendese ve’l- HisÀb’ı üzerine yazmış olduğu 

IslÀhu KitÀbi’l UstukussÀt fi’l- Hendese li Öklidis adlı eseri Osmanlı medreslerinde uzun 

yıllar okutulmuştur (Fazlıoğlu, 1998b: 199).  

Meraga Rasathanesi ve matematik-astronomi okulunun kurucusu Nasîruddîn et-

Tusî (ö.673/1273)’nin trigonometri sahasına ait, İslam dünyasındaki ilk müstakil eser 

olarak görülen eseri Keşfü’l-KınÀ èan- EsrÀri’ş Şekli’l-Ma’rûf bi’l- KattÀ’nın nüshalarının 

çokluğu dikkat çeker. Ayrıca XIII/XIX asır sonlarında ve XIV/ XX. asrın ilk çeyreğinde bu 

eser üzerine  yapılan Türkçe ve Fransızca tercümeler  esere Osmanlı’da uzun yıllar rağbet 

edildiğini gösterir (İzgi, 1997: 307-308).  

                                                           
1
 Osmanlı matematiğinde etkin rol oynayan isimler ve bunların eserlerinin medreselerde okutulduğu bahsi 
literatüre bakıldığında iki kapsamlı eser üzerinden değerlendirilmiştir. Bunlardan birincisi İhsanoğlu vd. 

hazırladığı OMLT ve ikincisi Cevat İzgi’nin Osmanlı Medreselerinde İlim- Riyazî İlimler adlı eserlerdir. 
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Fazlıoğlu (1998a: 27), Klasik İslam ilmî birikiminin Anadolu'ya yoğun olarak, 

(657/1257-1258) tarihinde Azerbaycan-Meraga'da İlhanlı hükümdarı HülÀgÿ (651-

663/1253-1265) tarafından kurulan, Meraga matematik-astronomi okulu mensuplarıyla 

girmiş olduğunu ve bu birikimin de özellikle Meraga okulunun kurucu üyesi Nasîruddîn 

Tûsî'nin ileri gelen öğrencilerinden, Kutbuddîn Mahmud b. Mesud el-ŞîrÀzî (ö. 710/1311) 

vasıtasıyla olduğunu belirtir. ŞirÀzî  Anadolu’da bulunduğu sırada kaleme aldığı NihÀyet el 

İdrÀk fi DirÀyet el-EflÀk ile el-Tuhfe el Şahiyye fi ilmi’l-Hey’e adlı eserlerini Sivas’ta 

müderrislik yaparken öğrencilerine okutmuştur. Bu astronomi eserlerinin matematik ve 

hendese eserlerine dolaylı olarak etkisi olduğu söylenebilir. Bir diğer önemli isim Saragoza 

Sultanı Ebû Ámir Yÿsuf bin Ahmed el-Mutemen bin Hud (ö. m. 1085)’dur. Onun KitÀbu’l 

İstikmÀl fi el–Hendese adlı eseri Tokat-Niksar NizÀmiyye medresesinde Meraga okulunun 

ikinci kuşak temsilcisi Muhammed bin Sartak bin Çoban bin Şîrkîr bin Muhammed bin 

Sartak el-Vararkînî el-Meragî tarafından öğrencilerine okutulmuştur.  

İslam dünyasında yaygın olarak kullanılan bir geometri eseri de Usÿlü’l- Hendese 

(KitÀbu’l- Usÿl, KitÀb-ı Öklidis) adıyla bilinen eserdir. Bu eser Halife Ebu CÀfer Mansur 

zamanında Yunanca’dan tercüme  edilmiştir.  Bu tercümelerden biri Huneyn bin İshÀk (ö. 

260/873), diğeri ise Sabit bin Kurra (ö. 288/901) ve HaccÀc bin Yÿsuf bin Matar el Kûfî’ye 

aittir (İzgi, 1997: 286). Eser üzerine Tusî’nin Tahriru’l-Usÿli’l-Hendese adıyla yazdığı bir 

şerh bulunur. Eser Selçuklu döneminde Maveraünnehr bölgesinde yaygın olarak 

kullanılmıştır.  

Meraga Astronomi okulundan önce Anadolu’da etkili olan İran,  Horasan ve 

Maveraün-nehr ilim çevrelerinden Anadolu’ya taşınan Şemseddin es-Semerkandî 

(683/1284)’ nin Usÿlü’l-Hendese temelinde geometri alanında kaleme aldığı EşkÀl et- 

Tesìs adlı eserinin XIV. yüzyılda Beylikler döneminde ve Osmanlı’da en çok okutulan 

şerhi Öklid’in geometri kuramlarına ve üçgenlerine aittir. Bu eserin Osmanlı’daki 

konumunu belirleyen asıl durum KadızÀde-i Rumî (ö. 847/1444’ten sonra)’nin bu esere 

yazdığı Tuhfetü’r-Re’îs adlı şerhtir. Bu şerh üzerine yapılan şerh ve haşiyelerle bu eser 
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Osmanlı’da uzun yıllar rağbet görmüştür. Eserin günümüze 201 nüshasının ulaştığı tespit 

edilmiştir. (İzgi, a.g.e. 275). 

Tûsî’nin öğrencisi İbn HavvÀm’ın (ö. 724/1324) (ayrıntılı bilgi için bk. Fazlıoğlu, 

1993) el-FevÀidu’l-BahÀiyye fi’l-KavÀidi’l-HisÀbiyye’si yine Osmanlı medreselerinde 

okutulan önemli eserlerdendir. Esere KemÀleddin FÀrisî ve İmÀdeddin KÀşî tarafından pek 

çok şerh yapılmış olup bunların yaygın kullanılıp kullanılmadığı hususunda net bir bilgi 

yoktur.  

Tusî çizgisinde bir diğer isim ise  NizÀmuddîn NîsÀbûrî (ö. 727-730/1326-1330’dan 

sonra)dir. Onun eş-Şemsiyye fi’l-ÓisÀb’ı IX/XV. asrın sonlarına kadar Osmanlı 

medreselerinde rağbet gören eserlerden olmuştur. Eser üzerine Abdülali Bircendî ve Ali 

Kuşçu’nun öğrencilerinden Ebû İshÀk el- KirmÀnî’nin yazdığı iki şerh bulunmaktadır. Bu 

şerhler ile bu eserin devamlılığı sağlanmıştır.  

 Yine Semerkant matematik-astronomi okulunun önemli temsilcilerinden Ali 

Kuşçu’nun hocası GıyÀseddin Cemşid KÀşî (ö. 832/1429)’nin yazdığı MiftÀhu’l-ÓisÀb adlı 

eseri Safevîlerden önce İran medreselerinde okutulmuştur. Bu eser KÀşî’nin öğrencileri 

tarafından İstanbul’a getirilerek yaygınlaşmış ve  uzun dönem medrese müntesiplerince 

kullanılmıştır (İzgi, a.g.e.235).  

Zikredilmesi gereken bir diğer isim de Tûsî ve öğrencilerinden önce yaşamış 

SirÀceddin SecÀvendî (ö. 600/1204) ve eseri  et-Tecnîs fi’l-HisÀb’tır. Cebir ve muúÀbele 

alanında yazılmış olan eser üzerine Takıyyüddin RÀşid ve Alaeddin Ali bin Yÿsuf Balı bin 

Şemseddin Muhammed bin Hamza el-Fenarî (903/1497) tarafından şerh yazılmıştır (İzgi, 

a.g.e. 246). 

Osmanlı matematik geleneğinde İbn YÀsemîn’den sonra Magrib matematik 

geleneğinin en güçlü tesiri BennÀ Okulu üzerinden görülmektedir. Bu okulun en önemli 

temsilcisi İbn BennÀ el-MerrÀkuşî (ö. 721/1321) adıyla tanınan Siracüddin Ebu’l-Abbas 

Ahmed bin Muhammed bin Osman el-Ezdî’dir. Osmanlı matematiğinde özellikle hisÀbu’l 

hindî sahasında önemli bir yere sahip olan Telhîs À’mÀli’l-HisÀb adlı eseri medreselerde 
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birkaç asır okutulmuştur. Magrib matematiğinin Mısır üzerinden Osmanlı’ya tesirini 

sağlayan İbn HÀim (ö. 815/1412) bu eser üzerine intisar yoluyla el-HÀvî fi ilmi’l- HisÀb 

adıyla şerh yazmıştır (İhsanoğlu vd., 1999: 61). Bu intisar Osmanlı döneminde Muhammed 

bin Ebu’l-Feth es-Sufi (ö. 950/1543) ve İbrahim bin Mustafa el-Halebi (ö. 1190/1776) 

tarafından şerh edilmiştir ve medreselerde okutulmuştur (İhsanoğlu vd., a.g.e. 225-226).  

Yine İbn BennÀ’nın bu eseri ayrıca, büyük Memlüklü matematikçi- astronom İbn Mecdî 

(850/1444) diye tanınan Şihabüddin Ebu’l- Abbas Ahmed bin Receb bin Tayboğa 

tarafından HÀvî’l-LubÀb fi Şerhi Telhis A’mÀli’l-HisÀb adıyla şerh edilmiştir. Osmanlı 

medreselerinde uzun yıllar okutulan eser XV. yüzyıl İslam matematiği için önemlidir. 

 Magrib matematiğini Mısır üzerinden aktaran İbn Mecdî’nin özellikle hisâb-ı 

sittînî için mukaddime olarak kaleme aldığı RekÀiku’l-HakÀik fî HisÀbi’d-Derec ve’d-

DekÀik adlı eseri önemlidir. Bu esere Sıbt Mardînî tarafından yazılmış Keşfu’l-HakÀik fî 

HisÀbi’d-Derec ve’d-DekÀik’i  bir şerh bulunmaktadır.  

Magrib matematik okulu kapsamında ele alınacak bir diğer önemli isim KalasÀdî 

(840/1486) ’dir. KalasÀdî’nin bilhassa Keşfü’l- EsrÀr an- ilmi’l Hurufi’l GubÀr adlı eseri 

hisÀbu’l-hindî alanında bir eser olup, İslam matematiğinde notasyon sisteminin en 

belirleyici halkası olarak görülmüş ve aynı derecede Osmanlı matematik geleneğini de 

etkilemiştir. Özellikle Osmanlı döneminde KalasÀdî etkisiyle Hamza Magribî (ö. 

1022/1614)’nin kaleme aldığı Tuhfetü’l-Á’dÀd li-Zevi'r-Rüşd ve's-SedÀd adlı eserde 

sistemli notasyon dizilimi görülmüştür. Daha sonraları ise Gelenbevî İsmail Efendi 

(1143/1731)’nin ÓisÀbü’l-Küsÿr adlı eserinde de notasyonun uygulandığı görülmüştür. 

İbn HÀim ve İbn Mecdî dışında Mağrib matematiğinin Mısır üzerinden Osmanlı 

matematiğine tesirini sağlayan üçüncü bir isim olarak Abdulkadir SehÀvî’nin (ö. 910/1506) 

günümüze değin 36 nüshası tespit edilen Muhtasar fî İlmi’l-ÓisÀb adlı  eseri Osmanlı 

medreselerinde okutulan mütedÀvil eserler arasında sayılabilir. 
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Değerlendirme: 

Buraya kadar Osmanlı’daki matematik geleneğinin iskelet yapısını oluşturan İslam 

matematikçileri ve onların Osmanlı medreselerine yansıyan eserleri üzerinde durulmuştur. 

Görüldüğü gibi Meraga okulu daha çok Endülüs Magrîb matematiği üzerinden Osmanlı’ya 

yansımıştır. Âlimlerin talebe-hoca ilişkisi geniş bir menzilde Osmanlı matematik 

geleneğinin de çevresini oluşturmuştur. Zikredilen eserler zamanla Anadolu Selçukluları 

ve Beylikler döneminde ve sonrasında Osmanlı’nın kuruluş aşamasında medrese-âlim-eser 

ilişkisi üzerinden Osmanlı bilim geleneği içinde yerini almıştır. 

G.1.2.2. Osmanlı Matematik Geleneğini Oluşturan Âlimler ve Eserleri 

Osmanlı Beyliğinin beylikten devlete geçiş sürecinde, Selçuklu medreselerinin 

kuruluş amacına hizmet eden anlayışın tevarüs edilmesinden dolayı medreseler önemli bir 

rol oynamıştır. Kuruluş aşamasında âlimlerin yönetimde görev alması bu anlayışın bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Orhan Bey zamanında İznik’te kurulan medresenin başına getirilen DÀvÿd el-

Kayserî (ö. 751/1350) ’nin oluşturduğu ilmî çevre Osmanlı bilim geleneğinin başlangıç 

aşaması görüldüğü kadar aslında Osmanlı matematik geleneğinin de başlangıcı sayılabilir. 

DÀvÿd el-Kayserî’nin daha önce zikredilen Meraga okulunun ikinci kuşak temsilcisi 

Muhammed bin Sartak bin Çoban bin Şîrkîr bin Muhammed bin Sartak el- Vararkînî el-

Meragî’den ders aldığı bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında Endülüs-Magrib 

matematiğinin ürünü olan bu eserin DÀvÿd vasıtasıyla Osmanlı’ya aktarılmış olabileceği 

düşünülebilir. DÀvÿd el-Kayserî’nin günümüze eseri ulaşmamakla birlikte birçok 

matematik eserini istinsah ettiği kaynaklardan öğrenilmektedir. 

Yıldırım Bayezid döneminde Ali bin Hıbetullah’ın HulÀsÀtü’l- minhac fî ilmü’l- 

óisÀb adıyla Arapça kaleme aldığı eser günümüze ulaşmadığından kapsamı tam 

bilinmemektedir. Telif ettiği dört matematik risalesi de günümüze ulaşmayan 

Abdurrahman BistÀmî (ö. 858/1453) de dönemin önemli matematikçilerindendir. 

Zamanımıza ulaşmayan Durret fünûn el-kuttÀb ve kurrÀt uyûn el-hussÀb adlı eserini 
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Osmanlı divân kÀtipleri için yazdığı söylenebilir (ayrıntılı bilgi için bk. Fazlıoğlu, 1996: 

234). 

Orta Asya’da yaşamış olmasına rağmen İlk büyük Osmanlı matematikçisi kabul 

edilen Bursalı KadızÀde’nin (ö. 847/1444’den sonra) Osmanlı medreselerinde en çok 

üzerinde çalışılan eseri yukarıda da zikredilen Tuhfet el-Re’ìs fì Şerh EşkÀl et-Te’sìs  adlı 

eseridir. Bununla birlikte mesÀha alanında RisÀle fi’l misÀha adlı Farsça eseri ile hesap, 

cebir ve mesÀha olarak üç bölümden oluşan  RisÀletü’l-SalÀhiyye fi’l-KavÀidi’l-ÓisÀbiyye 

adlı Arapça yazılmış bir eseri de mevcuttur (İzgi, a.g.e. 312). Yine Geometri alanında  

kaleme aldığı RisÀle fi İstihrÀcı Ceybi Derece VÀhide bi-A’mÀlin Müessesetin alÀ 

KavÀidin ÓisÀbiyye ve Hendesiyye alÀ TarikÀti GıyÀseddin el-KÀşî adlı eserinde 1 

derecelik yay sinüsünün cebirsel yöntemle hesaplanması üzerinde durmuştur (İhsanoğlu 

vd., a.g.e. 3-18).   

Daha önce belirtildiği üzere aklî ilimlerin medrese müfredatına dâhil edilmesi 

Fatih’le başlamıştır. Aklî ilimlere en az naklî ilimler kadar kıymet veren Fatih bu vesileyle 

Uluğ Bey’den ve KadızÀde’den ders almış olan AlÀeddin Ali bin Muhammed Kuşçu (ö. 

1474) ’yu İstanbul’a davet etmiştir. Ayasofya Medresesi’nin müderrisi olan Ali Kuşçu, 

medrese öğretiminde müspet ilimlerin ön planda tutulmasını vurgulamıştır. Bu durumun 

bir bakıma Fatih’in medreseler hususundaki öğretilerine de yön verdiği söylenebilir 

(Adıvar, 1991: 47-48-49). Kuşçu’nun Fatih’e hitap ettiği RisÀletü’l-Muhammediyye fi’l-

ÓisÀb’ı, Bahaeddin Àmili’nin ÓulÀsÀt el- ÓisÀb adlı eserine kadar Osmanlı da uzun süre 

okutulan eserlerden olmuş ve böylece Semerkant matematik-astronomi okulunun temel 

matematik kavramları Osmanlı ilim çevrelerine aktarılmıştır (İhsanoğlu, a.g.e. : 25-26). 

 Fatih devri matematikçilerinden olan Hayreddin bin İbrÀhim’in Fatih’e sunduğu 

MiftÀh-i Kunÿz-i ErbÀb-i Kalem ve MisbÀh-i Rumÿz-i EshÀb-ı Rakam adlı eser Farsçadan 

Türkçeye tercüme edilen tek matematik kitabıdır. Ayrıca MuşkilguşÀ-yı ÓussÀb ve 

MuèzılnumÀ-yı KuttÀb adlı ikinci bir eseri de II. Bayezid’e sunmuştur (İhsanoğlu, a.g.e. 

31, 34-35).   
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Müellifi meçhul olan MiftÀh el-ÓussÀb adlı matematik eseri hem Osmanlı muhasebe 

matematiği hem de genel Osmanlı dönemi İslam matematik tarihi için önem arz eder 

(Fazlıoğlu, 2003: 358). Bundan başka Hamza Balı bin Arslan (ö. 899/1494’te sağ) 

tarafından muhasebe matematiği kapsamında Türkçe kaleme alınan MisbÀh el- Kunÿz adlı 

eser Sultan II. Bayezîd’in oğlu ŞehzÀde Mahmut’a sunulmuştur (İhsanoğlu, a.g.e. 28-29). 

 Atmacaoğlu Muhyiddin Mehmed (ö. 899/1474’de sağ)’in Mecmau’l-KavÀid adlı 

Türkçe telif ettiği ve II. Bayezid’e sunduğu eseri Osmanlı’da matematik geleneğinin artık 

iyice geliştiğinin göstergesi olarak görülebilir. 20 nüshası bulunan Mecmau’l- KavÀid’in 

Osmanlı muhasebe matematiği üzerinde çok fazla etkili olduğu söylenebilir (İhsanoğlu vd., 

a.g.e. 29-30). Atmaca, bu eseriyle bilim tarihçileri tarafından Osmanlı muhasebe 

matematiğinin de kurucusu sayılır.  

XVI. yüzyılda yaşamış ve Matrakçı lakabıyla tanınan Bosnalı Nasûh Matrakî (ö. 

971/1564) matematik alanında daha çok divân muhasiplerine hitaben iki Türkçe eser 

yazmıştır. Bunlardan birincisi Yavuz Sultan Selim’e ithaf ettiği CemÀl el-KuttÀb ve KemÀl 

el-ÓussÀb; ikincisi de 940/1533 yılında Kanÿnî döneminde kaleme aldığı Umdetü’l-ÓisÀb 

adlı eserlerdir.   

Fatih medreseleriyle kuvvetli bir zemine oturan medrese geleneği Kanÿnî döneminin 

(1520-1566)  de ihtişamıyla zirveye taşınmıştır. Bu dönemde İstanbul Rasathanesinin 

başında Takiyyüddin er-RÀşid bulunmaktaydı. Takiyyüddin er- RÀşid matematik, 

astronomi, mekanik ve tıp konularında Arapça olarak otuzu aşkın eser telif etmiştir. Onun 

çeşitli matematik eserlerine yazdığı şerhler Osmanlı matematiğini etkilemiştir. Hayatı 

hakkında bir bilgiye ulaşılamamış olan KÀtib AlÀeddin Yÿsuf (917/1512’de sağ)’ın Türkçe 

yazmış olduğu Mürşid el-MuhÀsibin bir mukaddime, iki makale ve bir hatimeden meydana 

gelir. Nüshasına rastlanmayan bir diğer eseri el-Zübde fî el-ÓisÀb ise üç makaleden oluşur 

(İhsanoğlu vd., a.g.e. 46-47). Fazlıoğlu (2003: 352),  Mürşid el-MuhÀsib’in Köprülü 

nüshasında müellifin isminden sonra “KÀtib-i divân-i İbrahim Paşa” yazdığını ve buna 

binaen İbrahim Paşa’nın divânında çalıştığını söyler.  
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Kanÿnî döneminde Atmaca ve Matrakçı kadar olmasa da önemli sayılacak bir eser de 

kütüphanelerde tespit edilen 9 nüshası bulunan Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî (X./XV.)’nin 

CÀmièü’l-ÓisÀb’dır. Müellif hakkında pek bilgi olmamakla birlikte, eserin girişinde 

Kanÿnî dönemi başdefterdÀrı İskender Çelebi’den muhasebe dersleri aldığını ve eserini de 

bu dersler, birikimleri ve önde gelen matematik âlimlerinin eserleri çerçevesinde yazdığını 

belirtir. Müellifin eserinde Fatih dönemi matematikçilerinden Hayreddin bin İbrahim’e 

atıfta bulunması manidardır. Ders kitabı niteliğinde olan eser, divân muhasipliğine yeni 

başlayanlar için kaleme alınmıştır. Eser içeriği itibariyle Osmanlı muhasebe matematiği 

eserleri arasındadır.  

Değerlendirme:  

 İslam matematiğinin Osmanlı’ya yansıması aritmetik, cebir, hendese ve misÀha 

alanlarında olmuştur. Geniş çerçeveden bakıldığında tür olarak genel matematik, muhasebe 

matematiği, hendese ve misÀha alanlarında yazılmış eserler bulunmaktadır. Ancak bunların 

hepsi, çoğu matematik eserinde iç içe geçmiştir. Özellikle muhasebe matematiği eserleri 

hem genel matematik hem de misÀha ilmini içermektedir. İncelememize konu olan 

CÀmièü’l-ÓisÀb  da bu şekilde hazırlanmış bir muhasebe eserdir.  

 OMLT’dan öğrendiğimiz üzere Osmanlılar devrindeki matematikçiler genellikle 

matematiğin kullanım alanı çok fazla olan hesap dalı ile alan ve hacim ölçütlerini 

hesaplamaya yarayan misÀha alanlarında daha fazla eser kaleme almışlardır (İhsanoğlu vd., 

1999: XLVII). 

Osmanlı matematikçileri hesap ilmini Hint rakamlarıyla yapılan hesap olarak 

bilinen  hesÀb-ı hindì,  yazı ve yazı malzemelerine ihtiyaç duyulmadan akıldan hesaplama 

yöntemi olan  hesÀb-ı zihnì/hevÀ ve astronomi ile uğraşanlar tarafından tercih edilen hesÀb-

ı sittìnì olmak üzere üç türde ele almışlardır. Bu bağlamda CÀmièü’l-ÓisÀb hesÀb-ı hindì 

ilmiyle yazılmış bir eserdir. Metin içerisinde de “ammÀ ruúÿm-ı hindì birle yazılsa bu 

üslÿb üzere yazıla.”14a/14;  “ammÀ ruúÿm-ı hindì birle yazılmaú murÀd olsa…”15b/19; 

“ammÀ ruúÿm-ı hindì birle yazmaú dileseŋ…”17b/15 şeklinde ifadeler yer almaktadır.  
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G.1.2.3. Dilin Mantık Dizgesinden Sembol Dizgesine: Osmanlı Klasik Cebrinde Cebirsel 

Notasyon Sistemi/Cebirsel Sembolizm  

Osmanlı âliminin evreni algılayış dili Arapçadır. Türkçe böyle bir algılayış içinde 

kendine yer bulmaya çalışır. Onun yer edinme çabası içinde önceliği daima muhatap 

olmuştur. Bu bölümde ise direk muhatap olmasa bile muhatabın eylemine dönük olarak 

gerçekleşen bir duruma karşı Türkçenin konumu ele alınacaktır. 

Notasyon Güncel Türkçe Sözlükte müzik için kullanılan bir açıklama olup 

“notalama” olarak tanımlanmıştır (e.t. 10.06.2013). Cebirsel notasyon içinse ayrıca bir 

açıklama bulunmamaktadır. Cebirsel notasyon matematiğin sembollerle ifade edilmesidir. 

Geniş bir ifadeyle cebirsel notasyon/ sembolizm, cebir disiplinin matematiksel olgularının, 

terimden sembole indirgenerek kullanıldığı dizgesel bir yapı olarak nitelendirilebilir. Bu 

dizge, bütün bilim adamlarınca kabul edilen ve evrensel olarak kullanılan ortak bir dildir. 

Cebirsel sembolizmi bir işaret dili olarak tanımlayanlar da mevcuttur (Bkz. Oğuz, 2010). 

Ancak sembol ve işaret arasında anlam ayırıcı bir durum söz konusudur ki işaret, belirtke 

üzerine anlam yüklenen bir im iken, sembolde sembolize edilen şey ile belirtke arasında 

analojik bir benzerlik vardır. Yani anlam yüklenmez. Bu sebeple tanımlamada, işaret 

dilinden ziyade sembol dili veya dizgesi demek daha doğrudur.  

Notasyon, uygulama alanı olarak matematiğin alt alanı olan cebir, yani riyazî 

ilimlerde cebir ve mukÀbelede kendine yer edinmiştir.  Nitekim riyazî ilimler içinde 

sembollere en çok bu alanda ihtiyaç duyulmuştur. Bunun altında yatan ana etken daha hızlı 

ve kolay işlem yapma isteğidir (Fazlıoğlu, 2010: 169). Bu sebebe bağlı olarak mevcut bir 

cebirsel sembolizm veya cebirsel notasyon sistemi olarak oluşturulan bir semboller dizilimi 

ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı’da cebirsel notasyon sisteminden bahsedebilmek için öncelikle İslam 

cebrindeki sembolizme göz atmak gerekir. Nitekim Osmanlı’nın İslam medeniyetinden 

tevarüs ettiği bilim geleneği, her bilim dalında olduğu gibi matematiğe de yüksek derecede 

etkide bulunmuştur. 
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G.1.2.3.1.Tarihî Çerçeve 

G.1.2.3.1.1. İslam cebrinde notasyon/ sembolizm 

Cebirsel sembol kullanımı tarihsel olarak III-IV. asırda ilk kez Diyafantos’un 

Aritmatika’sıyla başlamaktadır. Ancak bilim tarihçileri sistemli ve bilinçli bir cebirsel 

sembol kullanımının İslam cebriyle, özellikle de Batı İslam cebriyle şekillendiği üzerinde 

durmaktadırlar (Fazlıoğlu, 2003: 157). 

İslam dünyasındaki cebirsel sembolizmin Batı ve Doğu İslam dünyasındaki durumu 

tartışmalıdır. Bu tartışmalı durumun ana nedeni,  Franz Woepcke’nin 1854’te yayınladığı 

Note sur des notations algebriques employees par les Arabes (Araplar Tarafından 

Kullanılan Cebirsel Notasyonlar Üzerine Not) adlı makalesinde Ebu’l- Hasan Ali ibn 

Muhammed el- KalasÀdî’nin (1486) Keşf el- EsrÀr ve İbn Haldun’un Mukaddime’sine 

dayanarak, Batılı yani Endülüslü ve Magribli Arapların cebirde sembolleri kullanmalarına 

karşı, Doğulu Arapların simgesel aşamaya geçemediğini ve cebirlerinin lÀfzî kaldığını 

söylemesine dayandırılabilir (Salih, çev. Unat, 2008: 85-86). Fazlıoğlu (1993: 198) da Batı 

ve Doğu İslam Dünyasında cebrin durumunun aynı olduğunu, ancak Batı İslam dünyasında 

“notasyonun” bir yenilik olarak öncülük ettiğini belirtir.  

Salih Zeki Woepcke’nin bu öngörüsünü 834 (1430) yılında yazılmış olan 

ZiyÀdetü’l-mesÀ’ili’l-cedîde ‘ale’s-sitte isimli eserle çürütmeye çalışır. Bilinmeyen bir 

Türk bilgini tarafından Acem nesihiyle yazılan ve rakamları Doğu tarzında yazılmış bu 

eserde, Woepcke’nin bahsettiği notasyon sistemi söz konusudur (Salih, çev. Unat, a.g.e. 

89-90). Bu sistem dizilimi aşağıdaki gibidir: 

1. Bilinmeyen (x) ile onun kuvvetleri, Arapça adlarını teşkil eden kelimelerin ilk 

harfleri ile gösterilirler ve daima sayısal katsayılarının üstüne konulurlar. Mesela, 

x’in birinci kuvveti (x) şey kelimesinin ilk harfi olan ş ش 

x’in ikinci kuvveti (x2)  mÀl kelimesinin ilk harfi olan m م 

x’in üçüncü kuvveti (x3) kaèb kelimesinin ilk harfi olan k ك 
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x’in dördüncü kuvveti (x4) mÀl mÀl kelimelerinin ilk harfi olan mm م م 

x’in beşinci kuvveti (x5) mÀl kaèb kelimelerinin ilk harfleri olan mk مك 

x’in altıncı kuvveti (x6) kaèb kaèb kelimelerinin ilk harfleri olan kk ك  ك

x’in yedinci kuvveti (x7) mÀl mÀl kaèb kelimelerinin ilk harfi olan mmk ممك 

x’in sekizinci kuvveti (x8) mÀl kaèb kaèb kelimelerinin ilk harfi olan mkk كك  م

x’in dokuzuncu kuvveti (x9) kaèb kaèb kaèb kelimelerinin ilk harfi olan kkk كك  ile ك

gösterilir ve bu şekilde devam eder. 

2. Ters değerler, yani bilinmeyenin kuvvetlerinin kısımları أجزاء (eczÀ’), aynı 

simgelerle gösterilir yalnız önlerine جزء (cüz) kelimesinin baş harfi olan bir ج harfi 

getirilir. 

bilinmeyenin , 
 

 
  kısmı cüzé el-şey kelimelerinin ilk harfi olan cş 

bilinmeyenin 
 

   
 kare kısmı  cüzé el-mÀl kelimelerinin ilk harfi olan cm 

bilinmeyenin 
 

   
 küp kısmı cüzé el-kaèb kelimelerinin ilk harfi olan ck vs. ile 

gösterilir. 

3. Bir denkleme giren bilinen nicelikler,  عدد èaded kelimesinin ilk harfi olan ع ile 

gösterilir; bunlar sayıların üstüne konur mesela, (42)٣٤ع örneğinde olduğu gibi. 

4. Bilinen ve bilinmeyen iki niceliğin toplanması ى ى ilÀ veya ال  işaretleriyle ل

sağlanır. İkinci gösterim edatın gramatikal karakterini yok ederek ona basit bir cebirsel 

simge niteliği kazandırır. Ayrıca toplama için  و vav harfi de kullanılır. 

5. Bir niceliğin diğer bir nicelikten çıkarılması bu iki nicelik arasına yerleştirilmiş 

 min edatı ile gösterilir mesela  من

 م            ش

١٠ min   ٤      yani 4x2’yi 10 x’ten çıkarmak demektir. Yine ال  ل ,
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6. Çarpma işlemi için  ى  fi edatı ف

7. Bölme işlemi için de لى  .alÀ edatı kullanılır ع

8. Karekök yani cezr جذر  kelimesinin ilk harfi olan ج harfi, küpkök 3√¯ için عب  اك

لع ض  êılè el-kaèb kelimelerinin ilk harfleri olan êk ile dördüncü kuvvetin kökü ise 4√¯ 

جزر  .cezr el cezr kelimelerinin ilk harfleri cc ile belirtilir جزرال

9. Bir orantının terimleri  üç nokta ile ayrılır ve sadece bilinmeyen terim, cebir 

dilinde şey kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan cezr kelimesinin baş harfi olan c ile 

gösterilir. 

 .yani X: 84=12:7 olur ٨٤١٢٧ج

10. İki cebirsel ifadenin eşitliği bunlar arasına yerleştirilen عدل  ile ل ün son harfi’ي

gösterilirdi. Ancak denklemin son halinde önce negatif terimler yazılır ve bunlar ال  ile 

birbirinden ayrılır. 

11. Cebirsel işlemlerin birbirine karışmaması için satırlar arasına düz çizgi çekilir. 

Bu eserdeki semboller dizilimine bakıldığında Doğu İslam dünyasında da cebirsel 

sembolizmin mevcut olduğu ve hattâ daha ileri durumda olduğu anlaşılmaktadır. 

Woepcke makalesinde bir öngörüde daha bulunur ki o da İslam sembolizminin en 

erken XIII. yüzyıla dayandığıdır. İslam cebrinin Harezmî’den itibaren lÀfzî olduğu 

bilinmektedir (Fazlıoğlu, a.g.m. 198). Yine Florian Arap bilim adamlarının Diyafontos 

veya Hint notasyonunu benimsemede başarısız olduklarını ve Harezmî’nin eserinin de 

oldukça retorik ve sembolizmden yoksun olduğunu belirtir (Cajori, 1928: 84). Salih Zeki, 

Woepcke’nin görüşüne karşılık olarak, Harezmî ile XIII. yüzyıl arasında geçen yaklaşık 

dört asır boyunca cebirsel işlemleri simgeler yoluyla kısaltma yönünde hiçbir girişimin 

gerçekleştirilmediğine inanmanın mümkün olmadığını belirtir (Salih, çev. Demir, a.g.e. 

89). 
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G.1.2.3.1.2. Batı İslam dünyası (Endülüs-Mağrip matematik okulu) 

Doğudaki ilk Arap cebirlerinde hemen hiçbir işaret bulunmazken Batıdaki cebir 

kitaplarında sembollere rastlanmaktadır ve özellikle de KalasÀdî (ö. 1486) bu açıdan 

önemli bir isimdir (Cajori, a.g.e. 85). KalasÀdî bilim tarihçileri açısından bu hususta ortak 

bir dönüm noktası olarak sayıldığında KalasÀdî’den önce İbnü’l YÀsemin (ö. 601/1204), 

İbn Kunfûz (ö. 772/1370) ve KalasÀdî’nin devamında İbn GÀzî’nin (ö. 919/1513) İslam 

cebrindeki sembolizmin sistemleşmesini sağladıkları söylenebilir. 

İbnü’l-YÀsemîn’in (ö. 601/1204) yazdığı el-Urcûzetü’l-YÀsemîniyye adlı manzum 

eser İbnü’l-HÀim, KalasÀdî ve Sıbtu’l-Mardînî gibi ünlü matematikçiler tarafından şerh 

edilmiştir (Fazlıoğlu, a.g.m. 198). Bu  şerhlerin bazı nüshalarında sembollere 

rastlanmaktadır (Oğuz, 2010: 29). 

İbn Haldun, İbnü’l-BennÀ’nın 13. yy.’ın sonunda iki öncüsünün eserlerinin etkisi 

altında bir kitap yazdığını söylemektedir. Bu öncülerden biri, İbn Munim (Rosenfeld ve 

İhsanoğlu, a.g.e. 200), diğeri ise 13. yy.’da yaşamış, el-Kamil fi’l-ÓisÀb KitÀbu darb el-

áubÀr adlı bir eseri bulunan el-Ahdab’dır (Rosenfeld ve İhsanoğlu,  2008: 223). 

Cajori’nin, İbn Haldun’dan  naklettiğine göre İbnü’l-BennÀ, İbn Munim  ve el-Ahdab başta 

olmak üzere başkalarının eserlerindeki ispatlarda yer alan sembollerin teknik kullanımına 

ilişkin bir gösterimi eserinde vermiştir. Bu ispatlar soyut çıkarımlarda bulunmaya 

yaramakta ve bu işaretler yardımıyla hesaplama kuramlarının açıklanmasının özü 

yatmaktadır (Rosenfeld ve İhsanoğlu, a.g.e. 200). Buna göre,13. yy.’dan önce Arap 

matematikçilerin matematiksel sembolleri kullandığı söylenebilir.  

A. Selim SaidÀn KalasÀdî’den çok önce ibn Kunfüz el-CezÀirî’nin (ö.810/1407), 

ibnü’l-BennÀ’nın KitÀbü’t- Telòîs fi’l-óisÀb adlı eserine yazdığı Òaùùü’n-niúÀb èan vechi’l-

èamel bi’l-óisÀb adlı şerhinde ilk cebir notasyon ve sembollerini kullandığını ve  ibnü’l- 

BennÀ’nın aynı eserine başka bir şerh yazan Yaèkûb  b. Eyyüb b. AbdülvÀhid’in de aynı 

notasyon ve sembolleri takip ettiğini belirtir. Bu semboller 

x için شي  ‘in ilk harfi ش veya  
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x2  için مال’ın ilk harfi م 

x3 için عب  ك ın ilk harfi’ك

x4 için مال مال’ın ilk harfleri م م 

= için عدل  .dir’ل ün son harfi’ي

Daha sonra KalasÀdî bu sembolleri biraz değiştirmiş ve 

x için شي  ‘in ilk harfi ش 

- için ال ال veya ا  

√¯ için جذر’in ilk harfi ج 

: içinse  

Şekillerini kullanıp diğer işaretleri aynen benimsemiştir. Ancak bu sembol 

sisteminde x4’ten büyük kuvvetler, 
 

 
 , 

 

   
, …gibi ters değerler, (+), (x) ve (÷) işaretleri ile 

diğer bazı işaretler eksikti (Fazlıoğlu a.g.m. 200). Yine Özen (1993: 143), İbn Kunfüz 

maddesinde “Onun eserlerinde kayda değer bir başka husus da kendisinden önce İbn 

Bedr'in yaptığı gibi sıfıra eşit denklem üzerinde işlem yapması ve burada sembolleri 

kullanma biçimiyle cebire bir yenilik getirmiş olmasıdır.” demektedir. Baga da (2012: 209) 

Diyafontos’un Aritmetika’sı ile cebirsel sembollerin kullanıldığı düşünülse de bilinçli ilk 

cebirsel notasyon kullanımının bu eserle başladığını belirtir. 

Bununla birlikte KalasÀdî’nin Keşfü’l-esrÀr èan èilmi’l-àubÀr adlı eseri dönemin 

önemli eserlerinden olup İslam cebrinde sembol kullanıldığını kanıtlayan ilk eserdir (Salih, 

2004: 188). KalasÀdî’nin Keşfü’l-EsrÀr’ının Avrupa matematiğinin gelişmesini etkilemek 

bakımından çok geç ortaya çıktığı kaydedilmektedir. KalasÀdî “cezr” kelimesinin baş harfi 

olan c’yi karekökü istenen sayının üstüne yazmıştır. Aynı zamanda muhtemelen“cehl” 

kelimesinin ilk harfi olarak da düşünülebilecek bu sembol bir orantıdaki bilinmeyen terimi 

göstermek üzere kullanılmıştır. Fakat KalasÀdî’nin kitabının cebirle ilgili bölümünde x, x2 

ve x3 sembollerle temsil edilip, ilgili katsayıların üstüne yazılmıştır. Toplama işlemi 
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terimler yan yana getirilerek ifade edilmiş, çıkarma ve eşit işareti, terminoloji ve notasyon 

bölümünde açıkladığımız semboller gibi kullanılmıştır (Cajori, 1928: 93). 

Bunlara ek olarak İbn Kunfüz gibi Faslı bir âlim olan İbn GÀzî’ye ait Buğyetü’t- 

TullÀb fi Şerhi Münyetü’l- HisÀb adlı eserde sembollerin bulunduğu tespit edilmiştir (Oğuz 

2010: 57). 

Buraya kadar gerek Salih Zeki’nin gerekse Kunfüz’ün belirttiği sembollere 

indirgenen terimler Osmanlı cebrine yansıyan terimlerdir. Ancak kesin olmayan bir durum, 

terime/sembole yüklenen anlamdır. Çünkü bu terimlerin ifade ettiği anlam, okullara göre 

değişiklik göstermiş ve sembolize edilen anlam da buna göre değişmiştir. 

G.1.2.3.2. Osmanlı’da Cebirsel Sembolizm 

Osmanlı’daki cebirsel sembolizm, İslam cebrine paralel olarak özellikle de 

Endülüs-Mağrip Matematik Okulunun çizgisinden takip edilebilir. Bu bağlamda 

medreselerde okutulan Türkçe ve Arapça olarak yazılan ders kitapları bu konuda yol 

gösterici olabilmektedir. 

Osmanlı’da cebir denildiğinde KadızÀde-i Rûmî (ö. 993/1431) ile başlayan 

mükemmel sürecin KadızÀde’nin öğrencilerinden Ali Kuşçu (ö.879/1474) ve Fethullah eş-

ŞirvÀni (ö. 891/1486) ve sonrasında Takiyyüddin er-RÀşid ( ö. 993/ 1585) ile oluşturulmuş 

güçlü bir matematik çevresiyle daha da geliştiği görülmektedir. 

Osmanlı Klasik cebrindeki durumun Magribî’nin Tuhfe’sine kadar sembollerle 

ifadeden ziyade lÀfzî olduğu görülmektedir. Bu sebeple bir kelime veya harfin yanlış 

ifadesi işlemin doğruluğunu olumsuz etkilemesi durumuna bağlı olarak hemen hemen her 

cebir kitabında mÀl x2 ve ka’b x3 aslî terimlerinden türeyen fer’i terimlerin ifadesindeki 

tertiple ilgili uyarılar bulmak mümkündür. Bilhassa bu dönem eserlerindeki hesap 

bölümlerinde yoğun şekilde tablolar kullanılarak notasyondan kaynaklanan eksiklikler 

giderilmeye çalışılmıştır (Baga 2012: 96). 
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Bütün bunlarla beraber Osmanlı muhasebe matematiğinin işlemleri daha hızlı 

yapabilmek adına lÀfzî deyişlerden kurtulup işlemleri sembollerle gösterme eğiliminde 

olduğu görülür. Aynı dönemde kaleme alınan Arapça eserlerde ise böyle bir eğilim 

görülmemektedir (Fazlıoğlu, 2007) Bu biraz da Arapçanın gramatikal yapısının notasyon 

sistemine elverişli olmamasından kaynaklanmaktadır. Salih Zeki, bu durumu Arap dilinin 

yapısına ve ال  (elif-lÀm) belirtecinin özel durumundan kaynaklanan “bir metnin içine özel 

işaretler eklenmesinden ortaya çıkan güçlüğe” dayandırır (Salih, çev. Demir, 2008: 99). 

Osmanlı matematiğinde ise bilim tarihçileri eserlerde cebirsel sembolizmi Ali bin 

Veli Hamza el- Magribî’nin 999 (1590/91) da Türkçe telif ettiği Tuhfetü’l- aèdÀd li zevi’-r-

rüşd ve’s-sedÀd adlı eserinden itibaren görüldüğünü belirtmektedirler (Fazlıoğlu, a.g.m. 

199; Oğuz, 2011: 61). Mağribî’nin gelişmiş bir semboller sistemi kullanılan eseri dönemin 

en kapsamlı matematik eseridir. Salih Zeki Mağribî’nin KalasÀdî’den çok daha gelişmiş bir 

cebirsel notasyon kullandığını belirtir (Salih, çev. Demir, a.g.e. 99). Magribî’nin Cezayirli 

olması ve eserinde bugünkü İspanya’nın Endülüs şehirlerinden olan Sebte’den 

bahsederken, Sebte’nin o tarihlerde âlimlerin toplandığı bir yer, her ilmin kaynağı ve her 

kavmin uğradığı bir yer olduğunu söylemesi (İzgi, 1997: 247) Magribî’nin sembolizmi 

Endülüs ve Magribli âlimlerden öğrendiğini bize göstermektedir. Dosay’ın (ayrıntılı bilgi 

için bk. 2009: 659-682) aktardığına göre Magribî eğitim amacıyla İstanbul’a gelmiş ve 

medreselerde hocalık yapmış ve bu durum Magribî’nin cebirsel sembolizmi Osmanlılara 

aktarmasında rol oynamıştır. 

Fazlıoğlu (2010: 168) Tuhfe için özellikle İbn BennÀ (ö.721/1321) okulu ile 

KalasÀdî (ö. 891/1486) çizgisini takip ettiğini ve İbn BennÀ okulunun sadece hesap, misaha 

ve cebirdeki birikimi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda Magrip matematiğinin cebirsel 

notasyon ve sembol sistemini düzenli bir şekilde verdiğini belirtir. 
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Magribî Tuhfetü’l-

AèdÀd 

 

Esad Efendi 119b 

 

 

 

3
  

 

 a ll 1m fi12ll 1ş 

 

 

3
  

 
 - x2 X 12- x 

 

Osmanlı’da cebirsel sembolizmi sistemli bir şekilde gördüğümüz bir başka eser ise 

XVIII. yüzyılın önemli matematikçilerinden Gelenbevî İsmail Efendi’nin HisÀb el-Küsûr 

adlı eseridir. Gelenbevî’nin eserinde kullandığı semboller aşağıdaki gibidir (ayrıntılı bilgi 

için bk. Oğuz, 2011). 

Özgün metin Transliterasyon Modern Semboller 

ے  + l ل

 + v و

ال  ll - 

ے  fi x ف

لے  ÷ èalÀ ع

 - min من

نه  - minhü م
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(Oğuz, 2010: 43). 

Tablo 1 

 

İzgi’nin (1997: 247-248) medrese müntesiblerince kullanılan matematik 

kitaplarından biri olarak aktardığı Osmanlı Klasik dönem sonrası matematikçilerinden İbn 

Piri’nin(ö. 1631) Arapça ele aldığı  el-YevÀkìtü’l-MufassalÀt bi’Le’Àli’n-NeyyirÀt fi 

AèmÀli ZevÀti’l-EsmÀ ve’l-MunfasılÀt adlı eseri de cebirsel sembollerin kullanıldığı bir 

eser olarak Osmanlı Matematiğine katkıda bulunmuştur (Baga, 2012: 209-210). 

Medreselerde okutulan bu eserlerde sembolizmin kullanılması cebirsel sembolizmin hem 

âlim hem de talebelerin bilgisinde olduğunu ve entelektüel ilim hayatının içinde yer 

edindiğinin göstergesi sayılabilir. 

BahÀeddin Ámilî’nin ÓulÀsatü’l-ÓisÀb adlı eserinde de notasyon sistemi 

görülmemektedir. Ancak onun eserine şerh yazan Abdürrahîm Maraşî’nin erken tarihli bir 

nüshasında gelişmiş bir notasyon sistemine rastlandığını belirten Oğuz, toplama işareti 

olan ى  sembolünün kullanımındaki tutarsızlığa dikkat çeker. Yine Oğuz (2010: 57) ال

Mısırlı Muhammed el-Gamrî el-Felekî (1748’de sağ) Kurretü’l-Ayneyn fi’l- İstihrai’l-

Maleyni’l-Mechuleyn adlı eserinin bir nüshasında ve ŞekerzÀde Feyzullah Sermed 

(ö.1787) Emsiletü’t-Telhîs li İbni’l-BennÀ ve’l HÀvì li- İbni’l-HÀim adlı eserinde notasyon 

kullanıldığını belirtir. Ayrıca İbn HÀim’in Osmanlı Klasik cebrindeki durumu açıklayan şu 
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ifadesi “Her bir tür için mesela; “şey”ler için “şın”, “mÀl”lar için “mim”, “ka’b”lar için 

“kef”, “mÀl’ül-mÀl”için “iki mim” vb. alamet/sembol yaparsın.” cebirsel notasyonun 

bilinse de uygulanmadığının bir göstergesi olarak düşünülebilir (İHa, vr.68’dan aktaran 

Baga 2012: 210). 

Yukarıdaki eserlerde dikkat çeken durum Osmanlı’ya yansıyan İslam cebrindeki 

sembolizmin, Türkçe eserlerde yarı sistemli bir şekilde kendine yer edindiğidir. Bunda 

elbette ki Türkçenin notasyon için elverişli bir dil olması etkendir. Cebirsel sembolizmin 

Türkçe eserlerdeki durumuna ilişkin belirtilmesi gereken bir nokta da bu sembolik yazımda 

okunuşun, Osmanlı Türkçesindeki rakam okunuşlarından farklılık göstermesidir. Şöyle ki 

Osmanlı Türkçesinde rakamlar sağdan sola okunduğu halde notasyonun uygulandığı 

kısımlarda araya fi, ve,èalÀ gibi edatlar girdiği için tıpkı Osmanlı Türkçesinin yazılışında 

olduğu gibi sağdan sola doğru okuma söz konusudur. 

Bilim tarihçilerinin Tuhfe ile XVI. yüzyılda başlattığı Osmanlı’da görülen notasyon 

sistemine incelememize konu olan H. 934 (1527) tarihli CÀmi’ü’l-ÓisÀb adlı eserde de 

rastlanmaktadır. 

CÀmièü’l-ÓisÀb’daki notasyon sistemi lÀfzî olarak yer almakta ancak, eserin 

Zeytinoğlu nüshasında sembolik notasyon örnekleri de görülmektedir.  

Şimdi aşağıda Bursevî’nin eserinde gözlemlediğimiz örnekleri görelim: 

 ve= İki kullanımdadır. Birincisi toplama işlemi için, ikincisi de ondalık = و .1

kesirlerdeki virgül işaretini (ondalık sayılardaki virgül işareti Farsça rakamların kullanımı 

sebebiyledir.) göstermek için kullanılır. 

 .illÀ= Çıkarma işlemi için kullanılır = اال   .2

لے .3  .èalÀ= Bölme işlemi için kullanılır =ع

ے .4  .fi = Çarpma işlemi için kullanılır = ف

Bunların dışında notasyon sisteminin göstergesi yoktur. 
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Orijinal metin Transliterasyon Modern Semboller 

 + ve و

 , ve و

 - illÀ اال  

لے  ÷ èalÀ ع

ے  fi x ف

 

Tablo 2 

 

Süleymaniye Nüshasında yer alan lÀfzî notasyon örnekleri: 

Örnek. 1: 

“Eger on mÀl illÀ on ceõir illÀ on dirhemi iki ceõre úısmet itmek dileseŋ” (84a/1-2) 

[Eğer 10 x2-10x -10d ‘yi 2x’e bölmek istersen] 

Örnek. 2: 

“üçünci yÀúÿtuŋ åemeni yedi yüz elli dinÀr illÀ åümün bir şeydür” (116a/8-

9)[Üçüncü yakutun değeri  750d – 
 

 
 x dir.] 

Örnek. 3: 

“meséele-i Àòar eger bir dıraòt olsa ùÿlı on bir buçuú zirÀè olsa her sÀèatde dıraòt-ı 

mesfÿr  bir zirÀè ve nìm zirÀè yire meyl eylese bu taúdìrce úaç sÀèatde yire yitişür bilmek 

dileseŋ” (81b/8-11) [Başka bir problem, eğer bir ağaç olsa uzunluğu on bir buçuk zirÀè olsa 

her saatte söz konusu ağacın 1, 5 zirÀè yere eğilse buna göre kaç saatte yere değer bilmek 

istersen…] 
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Zeytinoğlu Nüshasında sembolik notasyon örnekleri: 

Zeytinoğlu Nüshasında ise  fî (x), ve (+),  èalÀ (÷) sembolik olarak ifade edilişine de 

rastlamaktayız.  

Örnek.4: 

لى   ٢  2 ÷  3      :     ٣  ع

٤            ٨           4     8 (Zeytinoğlu, 79a/derkenar). 

 

Örnek. 5: 

لى    ٣  3 ÷ 4 + 7 :  ٧  و   ٤  ع

٥             ٧                  5    7 ( Zeytinoğlu, s. 80b/derkenar). 

 

Örnek. 6: 

 

ى    ١  و  ١٨  و   ١  x 1 + 18 + 1 18  : ١٨    ف

٤                 ٢                             4               2  (Zeytinoğlu, s.141b/derkenar). 

 

Örnek. 7: 

 

 1  +   9                     ٩  و    ١

٣        ٣      :              3       3 

 .(Zeytinoğlu, s. 141b/derkenar)     3  + 27                    ٢٧  و   ٣

٤                                              4 
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Örnek. 8: 

ى ٢٥  و   ٣  x 25 + 3  3 + 27   :  ٢٧  و   ٣   ف

٤                    ٥                     4              5 (Zeytinoğlu, 141b/derkenar). 

Yukarıdaki örneklere bakıldığında bunlardan 79a ve 80b varaklarında görülen 

sembolik yazım cebir kısmında geçmemekte, tamsayıların anlatıldığı sayfanın kenarında 

yer almaktadır. Notasyon “cebir ve muúÀbele” konusunda uygulanan bir sembolik 

hesaplama olduğundan bu ikisi sadece bir gelenek olarak düşünülebilir. Ancak 141b’deki 

kullanımlar cebir bölümünde olduğundan dikkat çekicidir.  

Buna göre CÀmièü’l-ÓisÀb’ın Süleymaniye nüshasında notasyon lÀfzî olup 

sembolle ifade edilmemiştir. Ancak Zeytinoğlu nüshasında cebir ve mukabelenin 

anlatıldığı bölümde çok az örnekte görülmüştür. Bu durum için  HÀim’in de  belirttiği gibi 

notasyonun bilinip uygulanmadığı, veya Salih Zeki’nin de ön gördüğü üzere 

müstensihlerin bu işaretlerden anlamadıkları için eserlerden bu işaretleri yer kaplamasın 

diye atmış olduğu düşünülebilir. Ancak bu durumda Zeytinoğlu nüshasının istinsah 

tarihinin Magribî’nin Tuhfe’siyle aynı dönemde yazılmış olduğu düşüncesi en tutarlı 

yorum olarak görülebilir. Zeytinoğlu nüshasının istinsah tarihi H. XI. (M. 1591/1592) 

yüzyıl görülmektedir. Bu tarih Tuhfe H. 999 (M.1591)’nin yazılış tarihiyle de yakındır. Bu 

sebeple Zeytinoğlu nüshasının istinsahı sırasında Tuhfe’nin etkisinin olduğunu 

söyleyebiliriz. Yani, müstensihin Magribî’den etkilendiği söylenebilir. 

Bu bölümde İslam cebrinde notasyon ve sembol kullanımının ne boyutta olduğu ve 

Osmanlı’da, bilhassa Türkçe eserlerde, kendine nasıl bir yer edindiği gösterilmeye 

çalışılmıştır. 

Evreni algılayışı öncelikle inandığı dinin dili ile -yani Arapça- ile olan Osmanlı 

âliminin, muhasebe matematiği eserlerini telif ve tercüme edişinde Türkçeye yönelmesi 

öncelikli olarak muhatabıyla ilişkilidir. Ancak Osmanlı âliminin özellikle uygulamada hızlı 

işlem yapma arzusu, İslam cebrinden tevarüs ettiği sembolizmin kullanılmasını cazip 

kılmıştır. Bu açıdan bakıldığında eserlerinde sembolizmi kullanmak isteyen Osmanlı 
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âliminin bir bakıma bilinçli bir dil tercihinde bulunduğu söylenebilir. Buna göre Osmanlı 

muhasebe matematiğini konu edinen Türkçe eserlerde cebirsel sembolizmin görülmesinin 

iki sebep etrafında toplandığı söylenebilir.  Birincisi Osmanlı matematiğinde hızlı ve kolay 

işlem yapmanın etken olduğu muhasebe kitaplarının fazlalığı, ikincisi de Osmanlı âliminin 

Arapçanın sembollerin yerleştirilmesine izin vermeyen dil yapısından dolayı bu sistemi 

uygulayabileceği en elverişli dil olarak Türkçeyi görmesidir. Nitekim Osmanlı âlimlerinin 

Arapça yazdığı cebir eserlerinde notasyon ve sembollerin sistemli görülmeyip Türkçe 

yazdıkları eserlerde de bu sistemin kapsamlı biçimde görülmesi bu savı destekler 

niteliktedir (Kalafat, 2014). 

G.2. DAHA ÖNCEKİ MATEMATİK ÇALIŞMALARI 

Türk dili alanında ele alınan tarihî metin çalışmaları dikkate alındığında daha çok 

tıp ve eczacılık eserlerinin öncelikli çalışma alanı olduğu görülür. Bunlara zamanla rüya, 

din, tarih konulu metinler de eklenmiştir. Son dönemde ise coğrafya, ziraat gibi teknik 

eserler de çalışma konusu olarak ele alınmaktadır. Yine son dönemde ele alınan bir başka 

konu da matematik eserleridir. Matematik çalışmaları içerik olarak daha teknik ve sayısal 

ifadeler barındırdığından dilcilerin çok dikkatini çekmemiştir. Çünkü bu tür eserlerin dil 

malzemesi vermeyeceği ön yargısı yaygındır. Ancak “dil malzemesi” metin yaklaşımına 

göre belirlenen bir durum olduğundan bu görüş artık yavaş yavaş yıkılmaya başlamıştır.  

Yapılan araştırmalarda az da olsa bu alanda da çalışmalar yapıldığı görülmüştür.  

a) Muhyeddin Muhammed Hacı Atmaca, “MecmÀèü’l-KavÀèid” 

Yapılan araştırmada bu eser üzerine iki ayrı çalışma olduğu tespit edilmiştir. 

Birincisi Prof. Dr. Avni Gözütok tarafından hazırlanmış doçentlik tezidir. 2001 yılında 

Erzurum Atatürk Üniversitesi yayınlarından çıkmıştır. Gözütok eseri metin, inceleme ve 

sözlük olarak hazırlamıştır. Ancak sözlük terminoloji odaklı olmayıp daha çok sıklıkla 

geçen Arapça kelimelerin karşılıklarını içermektedir. 

İkincisi ise Sezay Özçelik tarafından Prof. Dr. Muhammet Yelten danışmanlığında 

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
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Doktora Programı kapsamında hazırlanmış doktora tezidir. Özçelik eseri giriş, inceleme, 

metin, sözlük olarak hazırlamıştır.  . 

Araştırma neticesinde bu iki esere de ulaşılmış ve kapsamları çalışma konumuz 

açısından değerlendirmeye alınmıştır. 

b) Nasuh el-SılÀhì (Matrakçı Nasuh), “Umdetü’l-ÓisÀb” 

Eser Ali Karagöz tarafından 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlanmış Yüksek Lisans tezidir. Matrakçı 

Nasuh’un 940/1533 tarihli eserinin 1028/1618 tarihli istinsahı üzerinden inceleme, metin, 

dizin ve tıpkıbasım olarak bir çalışma hazırlanmıştır.  

Bunların dışında Türk dili alanında matematik konulu bir çalışma yoktur. 

Tarafımızdan yapılan çalışma bu çalışmaların üçüncüsü olacaktır.  

Ancak şu da belirtilmelidir ki farklı bilim dallarında (Felsefe, Bilim Tarihi, İslam 

Tarihi) matematik eserleri üzerine pek çok çalışma yapılmaktadır. Felsefe-Bilim tarihi 

Anabilim dalında Gelenbevî İsmail Efendi’nin ÓisÀbü’l-Küsÿr adlı eseri Zeynep Tuba 

Oğuz tarafından Yüksek Lisans tezi (Ankara Üniversitesi) olarak çalışılmıştır. Yine İslam 

Tarihi ve Sanatları Anabilim dalında BahÀuddîn Ámilî’nin (ö.1031/1622) Arapça olarak 

yazdığı ÓulÀsatü’l-ÓisÀb adlı eserinin Osmanlı kadılarından KuyucaklızÀde Mehmed Átıf 

(ö.1263/1847) tarafından yapılan tercümesi NihÀyetü’l-ElbÀb fí Tercemeti ÓulÀsatü’l-

ÓisÀb (1242/1826) de Muammer Değirmendere tarafından Yüksek Lisans tezi (Uludağ 

Üniversitesi) olarak çalışılmıştır.  

G.3. BURSEVÎ’NİN ÜSLÛBU: 16. YÜZYILDA MATEMATİK (DERSİ) NASIL 

ANLATILIR? 

Tezin bu bölümünde CÀmièü’l-ÓisÀb’ın müellifi Yÿsuf bin KemÀl el- Bursevî’nin 

üslûbuna değinilecektir. İncelenen metnin konusu matematiktir. Müellifin eserini bir ders 

kitabı olarak hazırlaması üslûbunun farklı bir bakış açısıyla incelenmesini gerektirir.  
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 Günümüzde matematik eğitimi üzerine yapılan çalışmalarda eğitimciler 

“Matematik eğitimi nasıl verilmelidir?” sorusunun çerçevesinde yeni yöntemler keşfetme 

yolundadır. Bu bakımdan bu sorunun cevabı halihazırda önemini korumaktadır. Bu tez 

kapsamında da bu soru üslûp üzerinden şöyle sorulabilir: “16. yüzyılda matematik dersi 

nasıl verildi/anlatıldı?” Bu bağlamda,  bu bölümde şu sorulara cevap bulmaya 

çalışılacaktır: 

“Bursevî ders kitabını oluştururken bir yöntem izlemiş midir?”, “Bu yöntem nasıl 

uygulanmıştır?”, “Bu yöntemin günümüz matematik öğretimiyle bağdaşan yönleri var 

mıdır?”, “Busevî’nin dersini anlatırken kullandığı üslûp nasıldır?” 

G.3.1. ÜSLÛP NEDİR? MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİR ÖĞRETİ ÜSLÛBUNDAN 

BAHSETMEK MÜMKÜN MÜDÜR? 

Üslûp,  konuşmacının ya da müellifin düşünme, söyleme, yazma biçimi, kelimeleri 

kullanma yolu olarak tanımlanabilir. Üslûp için Tükçede deyiş ve biçem terimleri de 

kullanılmaktadır. Deyiş terimi benimsenmekle birlikte biçem “biçim” veya “biçmek” 

kelimelerini çağrıştırdığından üslûbun sadece biçimle ilgili olduğu algısı oluşmaktadır 

(Özünlü, 2011: 1).2   

Tarihî metin çalışmalarında pek çok kez üslûp üzerine yapılan  değerlendirmeler 

müellifin kullandığı Türkçe veya alıntı kelimelere, yani söz varlığına odaklı olarak ele 

alınmıştır. Buna göre müellifin üslûbu sade, süslü vb. tanımlamalar içerir. Bu açıdan 

bakıldığında üslûp incelemelerinin genel ifadelerle değerlendirildiği ve betimlemeden 

öteye geçemediği görülür.  Örneğin, Bursevî’nin üslûbu klasik bir üslûp incelemesiyle 

değerlendirildiğinde şöyle bir çıkarımda bulunmak mümkündü:  

                                                           
2
 Bu tez incelemesinde üslûp teriminin kullanılması uygun görülmüştür. 
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a)  Köken açısından kelimeler 

Metinde Türkçe, Arapça, Farsça ve Yunanca kullanılan kelimeler dizin bölümünde 2149 

madde başı olarak verilmiştir. Buna göre bu kelimelerin % 49’u Türkçe, %47’si Arapça, 

%7’si Farsça ve %0 Yunanca (şinik, 1 kelime), %0 İtalyanca (fülori, 1 kelime)’dır.  

b)  Türetme kelimeler 

Metinde Türkçe veya alıntı kelimelere Türkçe ekler getirilerek pek çok türetme kelime 

meydana getirilmiştir.  

ba)  Türkçe kelime + Türkçe ek 

baàla- 113b/16 (< baà-la), başla- 103b/10 (<baş+la-), başúa 9b/8 (<baş+úa), boşal – 

80a/10 (<boş-al-), boşalt- 80a/8 (<boş-al-t-), büyüklikde 111b/10 (<büyük+lik+de) 

deriŋligi 79a/15 (<deriŋ+lik(g)+i), yıllik 25a/3 (< yıl+lik). 

bb)  Alıntı kelime + Türkçe ek 

Metinde alıntı kelimelere +lIK ve +sUz ekleri getirilerek türetme yapılmıştır. 

muóÀsiblıàa 2a/15 (< muóÀsib+lıú(à)+a), küsÿrsuz 87b/8 (<küsÿr+süz), ãıfırsuz 53b/1 

(<ãıfır+suz) eşkÀller  45b/11 (<eşkÀl+ler).  

bc) Alıntı kelime+ Alıntı ek 

be-her “her bir”18b/14, beher-óÀl “herhalde” 73b/6, be-nisbet “ Bu oran üzerine” 95b/12, 

be-èözür “Bundan dolayı”96b/10, ber- muúteøÀ-yı óisÀb “bu hesabın gereği üzerine” 

112a/2, bi- ùarìú-i cedvel “cedvel yöntemi üzerine”  59a/19, lÀ- ceõir “cezir olmayan” 

53a/12, dÀniş-sezÀ “bilgi yaraşan” 114b/15a, dest-i rÀst  “sağ taraf” 53b/16. 

c) Deyimler 

Metin içerisinde kullanılan deyimler daha çok matematik işlemleri için kullanılan 

ve hem genel hem de alan dili söz varlığına katkı sağlamaktadır. 

bir úarar ol-: “Aynı değerde olmak.” 114a/9. 
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“cümle altÿndan-ıdı ve yüz dirhem altÿnı bundan naúã idüp ve yirine yüz dirhem 

nuúre getürelüm egerçi vezn-i ùop bir úarar olur.” 114a/7-9. 

bir elde dut-: “Yapılan işlem gereğince hafızada bir sayısını fazladan bulundurmak.” 3b/14. 

“beyÀn olınan üslÿb üzerine êarb idüp bir elde dutmayup hemÀn her ne miúdÀr 

èaded vÀúıè olursa mertebesine göre üzerinde yazup cümle idüp cevÀb viresin.” 3b/13-17. 

bir elde diyü óıfô id-: “Yapılan işlem gereğince hafızada bir sayısını fazladan 

bulundurmak.“4b/9. 

“mertebe-i ÀóÀdda iki ùarafında åebt idüp mertebe-i èaşerÀtda olanı elde diyü óıfô 

idesin” 4b/8-9. 

  Bu tarz bir değerlendirmeye göre Bursevî’nin üslûbunu, eserin sadece terim 

ifadelerini barındırdığı ve aynı zamanda bir bilim eseri olduğu için dolaysız yalın üslûp 

olarak tanımlayabilirdik (Üslûp çeşitleri için ayrıca bkz. Özünlü 2011). Ancak kelime 

kullanımı  üslûbun belirlenmesinde sadece bir araç görevindedir. Bir metin veya eserde  

üslûbun şekillenmesi öncelikli olarak muhatabın durumu (yaşı, cinsiyeti, dili, eğitim 

durumu vb.) ve onun talep ettiği şeyle ilgilidir. Bu sebeple klasik bir üslûp incelemesinden 

ziyade müellifin söyleminin muhatabın istediği şeyle birlikte ele alınarak 

değerlendirilmesi, üslûbun ortaya konulması için daha doğru bir yol olabilir. Burada 

“Muhatap kim ve ne istiyor?” sorusunu sormak gerekir. Böylece müellifin “hangi 

kelime”yi seçeceği, bu kelimeyi “nasıl” veya “ne zaman” kullanacağı da belirlenmiş olur. 

Müellif ve muhatap arasındaki bu ilişki eserin konusuna göre yer değiştirebilir. Yani, 

baskın olan tarafı belirlemede konu önemlidir. Örneğin, öğretici kitaplarda muhatap baskın 

iken, bir romanda veya ideolojik bir eserde müellifin baskınlığı söz konusudur. 

Üslûp başlığı altında sorulması gereken bir soru da “Matematik öğretiminde bir 

öğreti üslûbundan bahsetmek mümkün müdür?” Yani, “Öğreti üslûbuyla matematik 

öğretimi arasında bir bağ kurulabilir mi?” Üslûbu kullananın kullandığı kelimeler, sıfatlar, 

bağlaçlar vb. muhataba göre şekillenmiş olsa da müellifin hem dil içi hem de dil dışı 
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dünyasının bir yansımasıdır. Müellif, kendi tecrübelerini, bakış açısını bir konu hakkındaki 

tutum ve davranışlarını üslûbuna aktarır.  

İncelemeye esas alınan konu üzerinden bu sorunun cevabı şöyle verilebilir: Eğitim 

ve öğretimde öğrenciye “öğretebilme” yetisi genel çerçevede bir yetenek sayılsa bile bu 

öncelikli olarak bir tecrübe işidir. Özellikle söz konusu matematik eğitimi olduğunda 

öğrencinin “matematiksel bir işlemi yapabilme gücü”  ve onun öğrendiği birkaç kural ile 

sonsuz sayıda aynı veya farklı kategorilerdeki soruları “çözümleyebilme yetisi” arasındaki 

bağı kurma, matematik öğretmeni için meşakkatli bir süreçtir. Bir matematik problemi 

karşısında öğrencinin kendini yetersiz hissetmemesi ve kural, soru ve çözüm arasındaki 

bağı iyi bir şekilde algılaması önemlidir. Bu sebeple diğer bütün derslere nazaran, 

matematik eğitiminin yöntemsel süreci  öğretici kişinin üslûbuyla örtüşmelidir.  

Söz konusu eğitim ve öğretim olduğunda öğretici kişinin kullandığı düşünsel ve 

kavramsal dünyanın yansıması olarak ortaya çıkan kelime hazinesi bize göre “öğreti 

üslûbu”na hizmet etmektedir. Çünkü öğrenci öğretici kişinin kullandığı kavramlar 

üzerinden konuyu algılamaya başlayacak ve öğreticinin üslûbu ile de bu kavramları 

zihninde tanımlayacak; öncelik ve sonralıklarını belirleyecektir. Örneğin, bir öğretmen bir 

konuyu anlatırken onun “önem, zorunluluk, kesinlik, ihtimal vb.” durumlarını bağlayıcı 

ögeler kullanarak veya aynı yapıyı tekrar ederek öğrencide bir farkındalık yaratır. Bu 

farkındalık durumu, aslında kullanılan bu unsurların derecelendirme durumlarından 

kaynaklanır. Bu derecelendirme durumlarını kelimenin kaç kez tekrar edildiği, bağlama 

ögesinin konumu (devrik mi, kurallı mı kullanıldığı veya karşıtlık, benzerlik vs. gibi bir 

durumu bildirip bildirmediği veya bağlama ögesinin tekrarı gibi.) belirler. Böylece  öğrenci 

belli bir derecedeki herhangi bir  hatırlatıcı unsurla karşılaştığında aklına o konu gelir.  

Bir üslûbun ortaya konulmasında birinci aşamada biçim bilgisel uygunluğun göz 

önünde bulundurulması gerekir. İkinci aşamada ise biçime uygun anlamsal bağın ortaya 

çıkarılarak biçimle olan tutarlılık veya tutarsızlık durumuna bakılmalıdır. Tabi bu iki 

katman içerisinde dil içi dünyanın yanında öğretici kişinin yetişme tarzı, eğitimi ve 
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yaşadığı çevreyi kapsayan bir dil dışı dünyanın da etkisini toplum dilbilimsel tabanda 

değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda incelenen metin üzerinden müellifin üslûbunun 

toplum dilbilimsel tabanda, metin dilbilimindeki metinsellik ölçütlerinden yüzey yapıdaki 

bağdaşıklık ve derin yapıdaki tutarlık ölçütleriyle açıklanabileceği söylenebilir.  

Bu tarz bir çalışma başlı başına bir tez konusunu kapsadığından burada sadece 

birkaç detay üzerinden hareket edilerek Bursevî’nin “öğreti üslûbu” ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Buna göre, şöyle bir yöntem izlenmesi uygun görülmüştür. Bursevî’nin 

öğreti üslûbu önce toplum dilbilimsel bağlamda eğitim (öğretmen-öğrenci) odaklı ele 

alınacak, sonra da metin dilbilimsel bağdaşıklık ve tutarlılık ölçütleri bakımından 

değerlendirilecektir. Buna göre, metindeki üslûbun tanımlanmasında şöyle bir şema 

çizilebilir. 

 

Şekil 2 
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G.3.2. BURSEVÎ’NİN ÜSLÛBU BAĞLAMINDA 16. YÜZYIL MATEMATİK 

ÖĞRETİMİNE BAKIŞ 

G.3.2.1. Toplum dilbilimi Açısından Bursevî’nin Üslûbu 

Toplum dilbilimi, dilbiliminin  en geniş alanlarından biridir. Söz konusu toplum 

olduğu için, bu topluluk içindeki her türlü hareket dil üzerinden bir değerlendirmeye 

açıktır. Başka bir deyişle dil davranışı yansıttığı için,  dil kullanımı simgesel olarak 

toplumsal davranış ve insan etkileşiminin temel alanlarından birine işaret eder. Bu 

işaretleri bir izlek olarak ortaya koymak o kadar da basit bir işlem değildir. Dilin davranışı 

yansıtan işlevi karmaşık, grift ve gizli birtakım ilişkileri yansıtabilir (Sebzecioğlu 2009:1, 

e.t. 11.01.2013).  Bunların her birinin çözümlenmesi için çok farklı değerlendirmelere 

ihtiyaç vardır. Ayrıca bu değerlendirmeleri de temellendirmede farklı disiplinlerle birlikte 

hareket etmek gerekir.  

Toplum dilbiliminde, toplum ve dil temelinde ele alınan bir konu olarak kişinin 

kendine  özgü olan dil düzeni veya dil kullanımı, üslûbun da etkinlik alanını belirlemede 

yol gösterici olabilir. Çünkü, dilin sosyal ortamda kullanımı üzerine yapılan çalışmalar 

toplumsal ilişkilerin nasıl düzenlendiği hakkında bir fikir verir. Kişiler arasındaki hitap 

şekilleri,  seçilen tümceler, tercih edilen kelime hazinesi gibi ögeler  konuşucu ve alıcı 

arasındaki toplumsal konuma ve ilişki düzeyine, kültürel değerlere gönderimde bulunur 

(Sebzecioğlu 2009: 1, e.t. 11.01.2013). 

Bursevî’nin eserinde konuşucu ve alıcı arasındaki ilişki esas itibariyle matematik 

öğretimine dayalıdır. Bu sebeple de eserin toplum dilbilimsel değerlendirilmesi eğitim 

odağında gerçekleştirilmelidir.  

G.3.2.1.1. CÀmièü’l-ÓisÀb’da  Öğrencinin Kimliği, Seviyesi ve Müellifle İlişkisi 

Üslûp muhataba göre şekillenir. Yani dil dışı dünyada müellifin üslûbunun 

şekillenmesine katkıda bulunan ve aynı zamanda onun üslûbunu özümseyecek bir topluluk, 

sosyal grup bulunmaktadır. Bu sosyal grup ile üslûp arasındaki ilişki konunun 

anlaşılmasında veya karmaşık bir yapıya bürünmesinde etkendir. Bu sebeple bir üslûbun 
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ortaya konulması için öncelikli olarak muhatabın kim olduğunun belirlenmesi gerekir. 

Osmanlı’da matematik ilimlerinin öğretiminde muhatabın kimliğinin belirlenmesi genel 

manada Türkçe telif ve tercüme eserlerin Anadolu’da yazılma sebebiyle paralellik gösterir. 

Türkçe telif ve tercüme eserlerin Anadolu’da yazılmasında muhatabın konuştuğu 

dilin Türkçe olması en önemli sebeptir. Fazlıoğlu’nun (ayrıntılı bilgi için bk. 2003) 

makalesinde tanıklarıyla ortaya koyduğu bu sebebe bağlı olarak muhatap şu şekilde tasnif 

edilmiştir: 

 1. Öğrenci olarak muhatap: İlme yeni başlayan ve yalnızca Türkçe bilen öğrenci. 

2. Meslekî sınıf olarak muhatap: Eserin içerisindeki bilgileri kullanacak, yalnızca 

Türkçe bilen siyasî ya da medenî bir meslekî sınıfa mensup kişidir. 

3. Halk: Muhatap eserin içerdiği bilgilerin kamuya mÀl edilmesi için seçilen 

bölgedeki yoğun Türk nüfusudur. Başka bir deyişle müellif veya mütercim genel fayda için 

eserinin kullanım alanını genişletmeyi hedeflemektedir.  

4. Siyasî-idare olarak muhatap: Eserin kendisine sunulduğu, yalnızca Türkçe 

konuşan sultan ya da etkili yetkili devlet adamıdır. Yani eserin ithaf edildiği siyasî-idarî 

hâkimiyet odağının konuştuğu dildir. 

5. Dil bilinci olarak muhatap: Hiçbir pratik hedef gütmeden yalnızca Türkçe dil 

bilincine dayanan telif ve tercüme faaliyetinde muhatap kişinin dil bilincinin varlığıdır. 

Bursevî  eserinin giriş bölümünde “…mübtedìler içün beyÀn olınur yoúsa ehl-i faøıl 

yanında ne miúdÀrı ola. ” 2b/20-21. şeklinde bir ibare kullanır. Bu ifadeden hareketle 

Cāmièü’l-Óisāb’ın muhatabı, Fazlıoğlu’nun tasnifine göre “ilme yeni başlayan ve yalnızca 

Türkçe bilen öğrenci” olarak belirlenebilir.  

Üslûp üzerindeki başka bir etkili durum da muhatabın öğrenilen konu üzerindeki 

seviyesidir. Çünkü üslûba bağlı olarak oluşturulan her türlü sezdirim ve yönlendirmeler bu 

seviyeye göre belirlenir ve yeni sezdirimlerle de pekişir. Buna bağlı olarak Cāmièü’l-

Óisāb’ın muhatabının, talep ettiği konuyu hangi seviyede öğrendiğini, yani matematik 
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seviyesini, belirlemek gerekir. Bu bilgiyi eserin yazımındaki konular ve konu içerikleri 

bize verir (Bu bilgi için bkz. G.4.6).  

Öncelikle eser çarpmalar bölümüyle başlamaktadır. Eserin çarpmalar bölümüyle 

başlaması öğrencinin toplama, çıkarma, iki kat alma, ikiye bölme gibi işlemleri daha 

önceden bildiğini gösterir (Fazlıoğlu, 2003: 353). 

Bursevî’nin çarpmalar bölümü sadece iki tam sayının çarpımını kapsamaz. 

Rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve ondalık sayılar üzerinden birtakım çarpma örnekleri 

vardır. Bu da zaten öğrencinin “basit- orta- zor” olarak gelişme gösteren öğretim sürecinin 

“orta seviyesinde” olduğunun göstergesidir.  

Peki, Bursevî yeni öğrenen ve sadece Türkçe bilen, basit/temel seviye matematik 

bilgisi olan bir öğrenciye “orta seviye” bir matematiği nasıl anlatmıştır? Bu sorunun cevabı 

şu başlıklar üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır:  

G.3.2.1.2. Müellifin Muhataba Göre Üslûbunda Şahıs Tercihi  

Ders kitaplarının dili edilgendir. Ancak Bursevî’nin kaleme aldığı bu ders kitabında 

anlatımın edilgen değil daha çok etken olduğu görülür. Ders hem “biz”  hem de “sen” 

şahısları üzerinden ikili şekilde anlatılır. Bu anlatımda müellifin üslûbununun hareketi 

KURAL+SORU+ÇÖZÜM şeklinde bir sıralamaya göredir. Bursevî, soru aşamasında iki 

şekilde şahıs kullanmıştır. Ya soruyu sorarken “sen” üzerinden sorup yine “sen” üzerinden 

cevap vermiştir ya da  soruyu “sen” üzerinden sorarken cevabı “biz” üzerinden vermiştir. 

Burada Bursevî’nin soruyu sorduktan sonra çözüm aşamasında iki şahıs üzerinden hareket 

etmesi bize göre şöyle açıklanabilir:  

Müellif, birinci durumda “sen” şahsını kullanarak kendini geri planda bırakıp, soru 

ve öğrenci arasında doğrudan bağ kurmaya çalışır. İkinci durumda ise “biz” söylemiyle 

öğrencinin belki çözüm aşamasında tedirgin olmaması için “birlikte çözüyoruz” algısıyla 

öğrenciye yaklaştığı düşünülebilir.  
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Metnin genelindeki örneklere bakıldığında müellifin “sen” olarak çözümlediği 

sorular daha basit olmakla birlikte, “biz” olarak çözümlediği sorular zorluk bakımından 

daha ileridir.(Aşağıdaki örneklerde vurgulanmak istenen şahıslar olduğundan Türkiye 

Türkçesine çevirisinin yapılmasına gerek görülmemiştir.) 

ÖRNEK: 

Soru:  “meåelÀ iki yüz seksen dört pÀre úumÀş her pÀresi dörder yüz yigirmi ùoúuzar 

aúçeden cümlesinüŋ úıymeti ne miúdÀr olur êarb-ı úafesiyle istiòrÀc itmek dileseŋ.” 6b/3-

5.  

Çözüm: “ùarìúi oldur ki ùÿlına ve èarøına rÀdde çekesin murabbaè baèdehÿ õikr olan 

rÀddelerüŋ zÀviyelerinde bir rÀdde daòı çekesin baèdehÿ bu murabbaèuŋ üzerinde úumÀşuŋ 

èadedin yazasın iki yüz seksen dört èadeddür ve yesÀrinde úıymetin yazasın ki dört yüz 

yigirmi ùoúuzar aúçe yazasın baèdehÿ murabbaèuŋ yesÀrinde yazduàuŋ úıymet fevúinde 

ÀóÀd òÀnesinde vÀúıè olan úumÀşı êarb idüp her ne vÀúıè olursa ÀóÀd òÀnesi 

muúÀbelesinde murabbaèuŋ içinde åebt idesin baèdehÿ yesÀrinde olan küllì èadedi 

fevúinde èaşerÀt òÀnesinde olan èadede êarb idüp ne òÀãıl olursa muúÀbelesinde 

murabbaèuŋ içinde yazasın baèdehÿ girü ve yesÀrinde olan úıymeti úumÀş fevúinde 

mertebe-i miéÀtda vÀúıè olan èadedü êarb idüp ne òÀãıl olursa murabbaè içinde 

muúÀbelesinde åebt idesin bu üslÿb  üzerine her ne” 6b/6-21. “miúdÀr òÀne vÀúıè olursa 

êarb idüp baèdehÿ murabbaè içinde vÀúıè olan òÀneleri taòtında cümle idüp cevÀb 

viresinkim õikr olan úumÀşuŋ úıymeti ol miúdÀr vÀúıè olur.”7a/1-4.  

ÖRNEK: 

Soru:  “meséele-i Àòar eger bir óavø olsa ùÿlı sekiz zirÀè  ve èarøı yedi zirÀè ve èumúı üç 

zirÀè içi ùolı Àb olsa pes mezbÿr óavøuŋ içine bir mücessem nesne bıraúsalar deriŋligi  bir  

zirÀè  ve èarøı  iki zirÀè  ve ùÿlı üç  zirÀè olsa mezbÿr óavødan on bir raùl Àb ùaşra çıúsa bu 

taúdìrce tamÀm-ı óavø-ı mezbÿruŋ içinde úaç raùl Àb vardur bilmek isteseŋ…”  

Çözüm: “ùarìúi oldur ki mezbÿr mücessemi ikiye êarb idesin ve ne óÀãıl olursa üçe êarb 

idesin altı èaded óÀãıl olur pes ùÿl-ı  óavø kim sekiz 79a/1-21. zirÀèdur yedi zirÀèa êarb 
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idesin kim arø-ı óavø-ı mezbÿrdur ne óÀãıl olursa üçe êarb idesin ki èumú-ı óavø-ı 

mezbÿrdur yüz altmış sekiz èaded óÀãıl olur yüz altmış sekizi on bire êarb idesin ne óÀãıl 

olursa altıya úısmet idesin òÀric-i úısmet üç yüz altmış èaded vÀúıè olur pes cevÀb 

viresinkim tamÀm-ı óavøuŋ ãÿyı bu miúdÀr raùl vÀúıè olur.” 79b/1-8. 

Yukarıdaki iki örnekte de görüldüğü gibi müellif soruyu da cevabı da “sen” zamiri 

üzerinden anlatmaktadır.  

ÖRNEK:  

Soru: “meåelÀ üç åümün kaèb ve on beş dirhem maèÀdil altmış şeyéi yigirmi dört 

dirhemdür diseler ùarìú oldur ki beş åümün kaèb ki üç åümün üzerine ziyÀde idesin tÀ bir 

kaèbı kÀmil ola pes imdi bu ziyÀde olınan miúdÀr muúÀrinine ve maèÀdiline daòı ziyÀde 

idesin tÀ kim bir kaèb ve úırú mÀlı maèÀdil yüz altmış şeyéi ve altmış dört dirhem olur 

beşinci cüzüédür cüzüé aŋa dirler ki lafôdan müsteånÀ ısúÀù olınup müsteånÀ meneh<minh> 

üzerine ziyÀde olınmaúdur ve daòı ol ziyÀde itdügüŋ miålin maèÀdil üzerine ziyÀde 

itmekdür muúÀrinne degül meåelÀ iki şeyéi illÀ beş dirhem yigirmi üç dirhemüŋ 

maèÀdilidür diseler eyle olsa beş dirhemi iki şey üzerine ziyÀde eyledük yedi şeyéi kÀmil 

olur beş dirhem daòı maèÀdil üzerine 84b/10-21. ziyÀde iderüz kim yigirmi üç dirhemdür 

yigirmi sekiz olur ol taúdìrce yedi şeyéi maèÀdil yigirmi sekiz dirhem olur kemmiyye-i bir 

şeyé dört dirhem olur altıncı reddi bildürür redd-i òilÀf tekmìldür yaèni èaded-i aèôamdan 

bir nesne naúã itmekdür ki birden ziyÀde ola onı naúã idüp bire getüresin ve şïl miúdÀr ki 

cüzé-i aèôamdan naúã olunup vÀóide getürmişdüŋ ol úıyÀs üzerine muúÀrininden ve 

maèÀdilinden daòı naúã idesin.” 85a/1-8. 

Yukarıdaki örnekte müellif “sen-biz-sen” şeklinde bir şahıs sıralaması kullanır. 

Böylece hem öğrenciyi tek başına bıraktığı hem de gerekli gördüğü yerde öğrenciyle 

birlikte işlemi yaptığını hissettirerek ona güven verdiği söylenebilir. 
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G.3.2.2. Bursevî’nin Matematiği Öğretme Yöntemi ve Bunun Üslûbundaki Yansımaları 

Günümüzde matematiği öğretme yöntemleri çeşitlidir.  

1. Düz anlatım 

2. Tanımlar yardımıyla anlatım 

3. Buluş yoluyla anlatım 

4. Senaryo yoluyla anlatım 

5. Analizler yoluyla anlatım 

6. Gösterip yaptırma yoluyla anlatım 

7. Kurallar yardımıyla anlatım 

8. Deneysel etkinlikler yardımıyla anlatım 

9. Oyunlarla anlatım 

Bu dokuz öğretim yöntemini öğretmen farklı konuları anlatırken kullanabilir. Burada bu 

öğretim yöntemlerinin hepsi açıklanmayacaktır. Ancak metin üzerinden yapılan 

incelemelerde Bursevî’nin bu yöntemlerden birkaçını kullandığı görülmüştür.  Aşağıda 

bunları şöyle verebiliriz.  

1. Senaryo ile öğretim: 

Senaryo ile öğretim, kazandırılacak bilgi ve becerilerin bir olaylar zinciri içinde 

örtülü olarak sunulması ve bu olayları yaşayanların bunları öğrenmesi esasına dayanır. 

(ayrıntılı bilgi için bk. Ersoy ve Başer, 2012; Yaman 2005, Toker 2003). Yani ortaya 

konan problem veya konu anlatımı soru ve kural olmaktan ziyade bir senaryo gibidir. 

Müellifin metindeki bazı problemlerde âdeta bir senaryo yazarı gibi sorularda detaya 

girdiği görülür.  

ÖRNEK: 

Soru: “meséele-i Àòar iki òurmÀ aàacı olsa bir Àb kenÀrında birinüŋ ùÿlı yigirmi beş zirÀè 

olsa ve birinüŋ ùÿlı yigirmi zirÀè olsa birbirine ıraúlıàı altmış zirÀè olsa bu òurmÀ 

aàacınuŋdepesinde 80b/16-19. birer úuş olsa bu ãuda balıú gözedür olsalar ikisi bile bir 

balıú görüp berÀber uçsalar bir òaùù-ı müstaúìm üzere müéeyyed ile bu balıàa yitişseler bu 
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balıúda ãu içinde bir aàacdan bir aàaca bir òaùù-ı müstaúìm farø eyleseŋ anuŋ üzerinde olsa 

bilmek isteseŋ kim ol úuşlar her birisi ne miúdÀr yir uçarlar ola  yÀ balıú olduàı yirden 

aàac dibine dek ne miúdÀr yirdür.” 81a/1-6.[Başka bir problem bir su kenarında iki hurma 

ağacı olsa birinin uzunluğu yirmi beş zirÀ olsa ve diğerinin uzunluğu yirmi zirÀ olsa. 

(Bunların) birbirine uzaklığı altmış zirÀ olsa. Bu hurma ağacının tepesinde birer kuş olsa. 

(Bunlar)bu suda balık gözetseler. İkisi de bir balık görüp bir hat üzerinde sağlam bir 

şekilde  beraber uçsalar ve bu balığa yetişseler. Bu balığın da su içinde bir ağaçtan bir 

ağaca bir hat üzerinde gittiğini varsaysan. Bunun üzerine bilmek istesen ki bu kuşların her 

birisinin bu hat üzerinde ne kadar uçmuştur? Yine balığın olduğu yerden ağaç dibine 

kadara olan (mesafe) ne kadar yerdir?] 

 

Soruya dikkat edilirse detaylı bir anlatım söz konusudur. Özellikle ağacın hurma 

ağacı olması, kuşların ağacın tepesinde bulunması, bu kuşların balık gözetmeleri gibi 

fazladan bilgiler vardır. Bunlar elbette soruya senaryo havasıyla yansımıştır. Bunun 

yanında müellifin, bir soruda iki farklı detaydan bahsederek aslında iki soru sorduğu 

görülür. Hem kuşlar hem de balıklar için farklı detaylar veren müellif, bir soruda kuşlar 

diğer soruda balık üzerinden soruyu sormaktadır. Ancak sorunun girişinde kuş mu, ağaç mı 

yoksa balık üzerinden mi bir soru sorulup sorulamayacağı kestirilemez. Bu da senaryo 

yönteminin uygulanışındaki örtük olay zincirinin bir sonucu olarak görülebilir.  

 

ÖRNEK: 

Soru: “eger èAmuruŋ iki biŋ üç yüz aúçe mÀlı olsa bir metÀèa virse baèdehÿ otuz gün 

geçdükden soŋra Zeyd gelse iki biŋ altı yüz aúçe ol daòı getürse birbiriyle şerìk olsalar 

baèdehÿ on günden soŋra Bekir daòı gelüp üç biŋ aúçe sermÀye ol daòı getürse şerìk 

olsalar baèdehÿ diger Bekir daòı yigirmi günden soŋra gelüp iki biŋ sekiz yüz aúçe ol daòı 

getürse cümle bu dört nefer kimesne şirket ùarìúiyle bir yıl ticÀret idüp cümle biŋ altı yüz 

aúçe fÀyide óÀãıl itseler ammÀ ticÀretleri şïl şarù üzere olsa ki fÀyidelerin her birinüŋ 

günine 36b/5-16 ve mÀlına göre úısmet itmek dileseler bu taúdìrce her birinüŋ óiããeãi ne 
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miúdÀr vÀúıè olur bilmek dileseŋ…” 37a/1-3. [Eğer Amur’un iki bin üç yüz akçe malı olsa 

bir mal verse sonra otuz gün geçtikten sonra Zeyd gelse iki bin altı yüz akçe de o getirse 

birbirleriyle ortak olsalar sonra on günden sonra Bekir de gelip üç bin akçe sermaye de o 

getirse ortak olsalar sonra başka bir Bekir de yirmi günden sonra gelip iki bin sekiz yüz 

akçe de o getirse toplam bu dört kişi şirket yoluyla bir yıl ticaret ederek toplam bin altı yüz 

akçe kâr elde etseler. Ama ticaretleri şu şart üzerine olsa ki kârlarını her birinin gününen ve 

malına göre  bölseler buna göre her birinin payı ne kadar olur bilmek istesen…]  

 

Yukarıdaki soruya  bakıldığında burada da detaylı bir anlatım olduğu ve müellifin 

tahkiyeli bir üslûp kullandığı görülür. Bu soruda müellif her bir kişinin farklı zamanlardaki 

durumunu, şirket tarikiyle 1 yıl süreyle yaptıkları ticareti ve bunun sonucunda ettikleri kâr 

durumunu vererek, her birinin gün durumundan kârını sorar. Yine burada şart bağlama 

ögelerinden faydalanarak anlatılan bir senaryo veya hikâyeleştirme havası sezilir.   

ÖRNEK: 

Soru: “meséele-i Àòar eger bir peyki bir  yere gönderseler  ammÀ şöylece ıãmarlasalar  ki 

bir fersaò  yol iki biŋ  iki yüz adım  olsa bu peyk yola müteveccih  olsa biŋ iki yüz otuz üç 

adım  gitdüginden ãoŋra bir peyk daòı bunuŋ èaúabinden göndermek iútiøÀ itseler evvelki 

peyküŋ èaúabince bir peyk daòı gitse bu peyküŋ altı yüz altmış dört adımı bir fersÀò olsa 

ikisi bile segirtseler ol taúdìrce  peyk-i åÀnì  peyk-i evvele ne miúdÀr zamÀnda yitişür 

diseler.”[Başka bir problem eğer bir peykiyi (mektup götüren kişi-postacı) bir yere 

gönderseler ama şöyle deseler ki bir fersah yol iki bin iki yüz adım olsa bu peyki bu yola 

gitmeye karar verse bin iki yüz otuz üç adım gittikten sonra bir peykiyi daha arkasından 

göndermek gerekli olsa önceki peykin arkasından bir peyk daha gitse bu peykin altı yüz 

altmış dört adımı bir fersah olsa ikisi birlikte yolculuk etseler buna göre  ikinci peyki 

birinci peykiye ne kadar zamanda yetişir? deseler:] 

 Bu örnekte de peykin “kararlı olması”, ikinci peykin gitmesinin “zorunluluk” 

durumu göstermesi bu soruda da bir hikâyeleştirme eğilimi olduğunun göstergesi 

sayılabilir. 
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2. Tanımlar yardımıyla öğretim 

Tanımlar yardımıyla öğretimde öğretmen anlatacağı konudaki kavramları tek tek 

açıklar. Böylece öğrenci işlem aşamasında hangi unsurun ne işe yaradığının farkına varır. 

Tanımlar yardımı ile öğretimde, kazandırılacak olan kavramın tanımı, bu tanıma uyan ve 

uymayan örneklerle birlikte verilir (Toker 2003: 12). Metinde müellifin mesahat ilmini 

anlattığı bölümlerde pek çok kavramın tanımını yaptığı ve bu tanıma uyan ve uymayan 

yöntemleri açıkladığı görülür. Şöyle ki: 

ÖRNEK: 

Tanım: “iki òaùù-ı müstaúìm bir ãaùóda şöylece vÀúıè ola ki ol iki òaùùlar ile àayr-ı nihÀye 

iòrÀc olına birbirine ulaşmaya ol vaút ol iki òaùùa òaùùayn-ı mütevÀzìyen dirler.” 72a/9-12. 

[İki çizgi/doğru bir düzlemde şöyle olurlarsa ki o iki çizgi/doğru sonsuz sayıda olup 

birbirine ulaşmaz o vakit o iki çizgiye paralel iki çizgi/doğru derler.]  

ÖRNEK: 

Tanım: “eger iki òaùù birbirine ulaşacaú olursa ammÀ istiúÀmet üzerine degül ol vaút ol ãaùó 

ki iki òaùù ortasında vÀúıè olur zÀviye-i mesaùùaóa dirler ve her birisine ol iki òaùùuŋ ol 

zÀviyenüŋ êılèıdur dirler.” 72a/13-17.[Eğer iki çizgi/doğru birbirine ulaşırsa ama aynı 

istikamette olmamak şartıyla, o zaman düzlem bu iki çizgi/doğru ortasında olur ve 

düzlemin açısı derler. Bu iki çizgi/ doğrunun da her birine kenar derler.] 

ÖRNEK: 

Tanım: “ceõir aŋa dirler ki bir èadedi gendü nefsine urasaŋ ol èadede ceõir dirler ve 

êarbdan óÀãıl olan èadede mecõÿr dirler ve murabbaè daòı dirler ve mÀl daòı dirler.” 53a/3-

6. [Cezir ona derler ki, bir sayıyı kendiyle çarpasın o sayıya cezir derler ve çarpımdan 

çıkan sayıya meczur derler ve murabba dâhi derler ve mÀl dâhi derler]. 

Müellifin bu tanımları yaparken, dolaysız anlatımı kullandığı görülür. Yani 

anlatılmak isteneni doğrudan doğruya, açıkça anlatmakta; sezdirim, çağrışım, ya da diğer 

süsleme ve söz sanatlarını kullanmamaktadır. 
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3. Kural yardımıyla öğretim  

Kural yardımıyla öğretim, bir kuralın çözümünde izlenecek işlem basamaklarının 

ezberletilmesidir. Modern öğretim tekniklerinde çağdaş yaklaşımlarla pek de bağdaşmadığı 

düşünülen bu yöntem bugün karekök alma işlemi gibi kazandırılacak becerinin gerektiği, 

zihinsel işlemlerin karmaşık olduğu durumlarda zorunlu olarak kullanılır (ayrıntılı bilgi 

için bk.Toker, 2003). 

Metinde de bu yöntem yine karekök alma işlemi için uygulanmıştır.  

ÖRNEK: 

 “pes bir mÀl ùaleb úılalum ki gendü èadedine êarb idicek óÀãıl ola bunuŋ èamelinüŋ 

ùarìúi oldur ki evvelÀ ceõrin ùaleb eyledügüŋ mÀlı yazup baèdehÿ yemìnì  ùarafında 

vÀúıè olan èÀóÀd òÀnesinde olan èadedüŋ üzerinde bir ãıfır úoyup ceõir diyesin ve 

èaşerÀt òÀnesin óÀlì úoyup la-ceõir diyesin ve miéÀt òÀnesi kim üçünci òÀnedür 

üzerine bir ãıfır úoyup ceõir diyesin ve ulÿf òÀnesin òÀlì úoyup lÀ-ceõir diyesin bu 

úÀèide üzere ne miúdÀr òÀne olursa yazup eger Àòir òÀnenüŋ üzerinde ãıfır vÀúıè 

olacaú olursa üzerine bir èaded bulup yazup aŋa göre úısmet idesin eger nihÀyet 

òÀnenüŋ üzerinde ãıfır olmayacaú olursa yanında vÀúıè olan ãıfırlu òÀnenüŋ üzerine 

bir èadedi bulup yazasınkim ol èaded gendü nefsine êarb 53a/7-21  olunduúda 

yuúaru yanında ãıfırsuz òÀne ile gendü òÀnesinde olan èadedden ziyÀde olmaya pes 

ol ãıfır olan òÀnenüŋ üzerinde yazduàuŋ èadede ceõir diyüp ve anuŋ miålin daòı 

taòtında yazup baèdehÿ fevúinde yazduàuŋ èadedi taòtında yazduàuŋ èadede êarb 

idüp ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ol miúdÀr èaded iòrÀc idüp bÀúìsin yazasın baèdehÿ 

ol èaded ki yazmışıduŋ muøÀèaf idüp bir mertebe dest-i rÀst ùarafına kim ÀóÀd 

òÀnesidür úayd idüp baèdehÿ bir èaded daòı ùaleb úılup ãıfır kim Àòaruŋ üzerinde 

yazup ceõir diyesin ve miålin daòı taòtında yazup üzerinde yazduàuŋ èadedi taòtında 

olan küllì èadede êarb idüp ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ùaró idüp bÀúìsin yazasın pes 

ceõr-i mezbÿruŋ taòtında olan èadedi muøÀèıf idüp bir òÀne dest-i rÀst cÀnibine naúl 

idüp yazasın baèdehÿ bir èaded daòı ùaleb úılup ãıfır åÀliåüŋ üzerinde yazup ve 

taòtında daòı miålin yazup fevúinde yazduàuŋ èadedi taòtında olan aèdÀduŋ küllìsine 

êarb idüp ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan 53b/1-21. ol miúdÀr èaded ùaró idüp bÀúìsin bu 
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üslÿb üzeretÀ nihÀyet òÀneye varınca yazup óisÀb idesin eger bÀúì èaded úalursa 

ceõr-i Àãamm diyesin ve eger ãaóìó çıúup hiç bÀúì èaded úalmazsa ceõr-i munùaú  

diyesin.” 54a/1-4 (Bu kısım terim bölümünde açıklandığı için Türkiye 

Türkçesine aktarımı yapılmamıştır). Burada müellif kural yardımıyla tek tek 

karekök işleminde izlenecek basamakları açıklar.  

 

G.3.2.3.  CÀmièü’l-ÓisÀb’daki Metin Dilbilimsel Bağdaşıklık ve Tutarlılık Unsurları 

Üzerinden Bursevî’nin Üslûbu 

Dilbiliminin bilimlerarası bir kolu olan metin dilbilimi 1970’lerden sonra bir bilim 

alanı olarak ortaya çıkmıştır. Metin dilbilimi derin ve yüzey yapılar arasındaki ilişkilerin 

tanımlanması ile bir eleştiri kuramı olmaktan çok bir araştırma ve çözümleme yöntemi 

olarak değerlendirilmelidir. 

Günümüz metin çalışmaları daha çok metinsellik ölçütleri üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Beaugrande ve Dressler (1981: 3), metinsellikten söz ederken yedi tür 

ölçüt ileri sürerler. Bu yedi ölçütten herhangi biri metinde yer almadığında ya da yetersiz 

kaldığında metnin işlevselliğinden ve bildirişim özelliğinden yoksun olması söz 

konusudur. Bir metni metin yapan yedi ölçüt şunlardır: Bağdaşıklık, tutarlılık, amaç, kabul 

edilebilirlik, bilgilendiricilik, yerlemleme, metinlerarasılık (Ögeyik, 2008: 12). 

Burada metindilbilimsel bağdaşıklık ölçütlerinde sadece üslûba doğrudan etkisi 

olan bağlama ögeleri üzerinde durulmuş, eksilti (özne, nesne, tümleç gibi) kavramına 

değinilmemiştir.  

G.3.2.3.1. Bursevî’nin Öğretmek İstediği Konuya Göre  Amacına Hizmet Eden 

Bağdaşıklık ve Tutarlılık Unsurları ve Bunun Üslûbundaki Yansımaları 

1. Eş anlamlı kelimeler yoluyla anlatılan konuyla ilgili kavramları öğretme: 

CÀmièü’l-ÓisÀb’ın muhatabının Türkçe dışında bir dil bilmemesi öğrenmesini 

zorlaştırmaktadır. Çünkü matematik için kullanılan pek çok terim Arapçadır. Sadece 

Türkçe bilen bir öğrenciye bir matematik probleminin çözümünü anlatırken Bursevî 
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Arapça terimi söyleyip sonra “yaèni” açıklama ögesini kullanılarak Türkçe eş anlamlı 

sayılacak olan karşılığı vermiştir. Bunun yanında bazı problemlerde Türkçe bir yardımcı 

fiille Türkçeleştirmeye çalıştığı kelimenin öğrenilmeyeceğinden şüphe edercesine aynı 

cümle yapısı içinde terimin Türkçe eş anlamlısını da verdiği görülür. 

ÖRNEK: 

“mÀlı kÀmil úıluruz yaèni åi òums mÀlı dü òumsa ilóÀú iderüz tÀ kim bir mÀl olur ve 

mÀlı ziyÀde eyledügümüz miúdÀrı muúÀrinine daòı ziyÀde  iderüz yaèni on bir ceõri on 

altıya  úataruz tÀ kim yigirmi yedi ve nìm ceõir olur.” 89b/2-5.[Malı tamamlarız yani 5’te 3 

malı 5’te 2’ye ekleriz. Bir mal olur ve malı arttırdığımız miktarı yanına dahi ekleriz, yani 

on bir cezri on alıya katarız.] 

Burada “katmak” fiili kÀmil úılmak (tamamlamak) ile ilóaú idmek (eklemek, 

tamamlamak)  ziyÀde idmek (eklemek, katmak) terimlerinin hepsini karşılamaktadır.  

“yÀ nıãfından ziyÀde ola veyÀ eksik ola.” 77a/2. 

“eger nıãfından artuú yÀ eksük olacaú olursa…”78b/11. 

Yukarıdaki iki örnekte müellif aynı cümle kalıbını tekrar ederken terimin eş anlamlısını 

kullanır.  ziyÀde ile artuú kelimeleri eş anlamlıdır.  

“pes bir èaded ùaleb idelüm ki åülüå rubè ve subè  küsÿrsüz çıúa.” 106b/18 

“pes bir èaded bulalum ki nıãf-ı åülüå ve rubè òumus küsÿrsüz çıúa.” 107b/11. 

Aynı kullanım bu iki örnekte de görülür. ùaleb idelüm ile bulalum fiilleri eş anlamlı olarak 

kullanılmıştır.  

2. “LÀzım”, “gerek” yapılarıyla çözümde izlenecek yoldaki yapılması zorunlu 

işlemleri anlatma: 

“lÀzım” ve “gerek” kelimeleri Türkçede “ihtiyaç olma, gerekli olma” durumunda 

kullanılan kelimelerdir. Müellif öğretim metodunda özellikle problemin çözüm sürecinde 
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bu iki kelimeyi eş anlamlı olarak kullanmıştır. Metinde “lÀzım” ve “gerek” kelimelerinin 

iki amaç için kullanıldığı görülür. 

ÖRNEK: 

Çözüm:  “aãıl mÀlı sekiz farø eyledük pes sekiz daòı ilóÀú olunduúda on altı oldı içinden üç 

dirhemin alduú on üç bÀúì úaldı baèdehÿ ol miúdÀr daòı ilóÀú eyledük yigirmi altı olur 

içinden on dirhemin alduú bÀúì on altı dirhem úaldı baèdehÿ bir ol miúdÀr daòı ilóÀú 

eyledük otuz iki oldı pes yedi èadedin giderdük bÀúì yigirmi beş úalur bize òod ùoúuz 

úalmaú gerekidi kim ãaóìó olaydı pes òaùÀ on altı vÀúıè oldı zÀyiddür.” 48a/6-14.[Asıl malı 

sekiz varsaydık böylece sekiz daha ekledikten sonra on altı oldu. İçinden üç dirhemini 

aldık on üç kaldı. Sonra o kadar daha ekledik yirmi altı olur.İçinden on dirhemini aldık 

sonuç on altı dirhem kaldı. Sonra bir o kadar daha ekledik otuz iki oldu. Böylece yedi 

sayısını yok ettik. Sonuç yimi beş kalır. Sonuç doğru çıksaydı bizim 

kendimizde/sonucumuzda dokuz kalması gerekirdi. (Ama bu işlemin sonucunda) yanlış on 

altı olur, fazladır.] 

Çözüm: “mÀlu’l-mÀluŋ mertebesi oldur kim  bir èadedüŋ kim mÀlu’l-mÀlın ùaleb eyleseŋ 

ve andan  istiòrÀc eyledügüŋ èadedi gendü nefsine urasın ne óÀãıl olursa gine evvelkiye 

urasın ve andan daòı 60b/18-21 ne óÀãıl olursa mÀlu’l-mÀl diyesin pes mesfÿruŋ iòrÀcına 

beş ãaùır itmeŋ gerek ki ãaùr-ı evvele ãaffı’l-èaded  dirler.” 61a/1-3.[x4’ün derecesi şudur ki 

bi sayının x4’üncü derecesini hesaplamak/bulmak istesen ve ondan çıkarmak istediğin 

sonucu kendisine çarpasın. Ne sonuç çıkarsa yine birinciye çarpasın ve ondan da ne sonuç 

çıkarsa x4 diyesin. Böylece adı geçenin çıkarımına beş satır yapman gerekir ki birinci satıra 

sayı dizisi derler.] 

 

Yukarıdaki bu iki örnekte müellif işlemin çözümünde “zorunlu olanı” vurgulamak 

için gerek kelimesini isim fiille destekleyerek ifadeye “kesinlik” katar. 
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Çözüm: “bu meséelenüŋ istiòrÀcınuŋ ùarìúi oldur ki åemen-i yÀúÿtı bir şey dutaruz lÀzım 

oldı ki åemen-i laèl biŋ dinÀr illÀ nıãf-ı şey ola ve åemen-i elmÀs yedi yüz elli dinÀr ve 

åümün bir şey olur çün bu üç åemeni cemè eyledük beş sümün bir şey ve biŋ yedi yüz elli 

dinÀr olur ki ol maèÀdil iki biŋ iki yüz elli dinÀr olmaú gerekdür çün muúÀbele idevüz beş 

sümün yek şeyéi maèÀdil dört yüz elli dinÀr olur pes bu maèniden lÀzım oldı ki bir şeyéi 

maèÀdil yedi yüz yigirmi dinÀr ola åemen-i yÀúÿt bu miúdÀr olur lÀzım oldı ki  åemen-i laèl 

altı yüz úırú dinÀr ola ve åemen-i elmÀs sekiz yüz úırú dinÀr olur çün bu üç åemen cemè 

olına iki biŋ iki yüz dinÀr olur her vaúitkim bu aãıl meséele vÀúıè ola bu úÀèide üzere óisÀb 

olına.” 115a/1-12.[ Bu problemin çözümünün yolu şudur ki yakutun değerini bir x alırız. 

laèlin değeri bin dinar illÀ (nots.-)  
 

 
 olması gerekir ve elmasın değeri yedi yüz elli dinar ve 

 

 
 x olur. Çünkü bu üç değeri topladık 

 

 
 x + 1750  dinar olur ki onun eşiti 2 250  dinar 

olması gerekirdi. Çünkü karşılaştırdığımızda 
 

 
 xéin eşiti 450 dinar olur. Bu sebepten dolayı 

1Xéin eşiti 720 dinar olması gerekir. Yakutun değeri de bu mikdar olur. laèlin değeri 640 

dinar olması gerekir ve elmasın değeri 840 dinar olur. Çünkü bu üç değer toplandığında iki 

bin iki yüz dinar olur. Her zaman bu problem bu kural ile hesaplanmalı.] 

 

Çözüm: “pes cevÀb virürüz ki ikinci yÀúÿtuŋ bahÀsı ki bir şey ùutmışıduŋ yedi yüz yigirmi 

dinÀr olur lÀzım geldi ki bahÀ-yı yÀúÿt-ı evvel altı yüz úırú dinÀr ola ve üçünci yÀúÿtuŋ 

bahÀsı sekiz yüz úırú dinÀr olur çün bu üç úıymeti cemè eyledüŋ iki biŋ yüz dinÀr olur ve 

her meséele ki bu cins vÀúıè ola bu úıyÀs üzerine iòrÀc olına.”116b/3-9.[Hemen cevap 

veririz ki ikinci yakutun değerini bir X almıştın/belirlemiştin.Yedi yüz yirmi dinar olur. 

Birinci yakutun değeri altı yüz kırk dinar olması gerekir ve üçüncü yakutun değeri sekiz 

yüz kırk dinar olur. Çünkü  bu üç değeri topladın. İki bin yüz dinar olur ve Bu şekilde 

meydana gelen her problem bu kıyas üzerinden çıkarılmalıdır.] 

Bu iki örnekte ise lÀzım kelimeleri oldı ki, geldi ki şeklindeki yapılarla “ihtiyaç 

olan sonucu” tanımlar. Yani yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere müellif  “böyle 

bir sonuç olması gerekir ki şundan dolayı”şeklinde bir sezdirimle gerekli olanı sebebiyle 
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vermektedir. Çünkü “ihtiyaç, gerekli olmak” aynı zamanda mevcut bir sebebin de 

sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. 

3.  Örnekleme bildiren bağlama ögelerini kullanarak kural ve çözümü anlatma: 

Müellif, kural ve çözümleri anlatırken örnekleme bildiren bağlama ögelerini de 

kullanmıştır.  

ÖRNEK: 

Kural : “muòammes ve müseddes gibi ve bunlardan àayrı cemìèisinde úÀèide oldur ki her 

birin müåelleåÀta úısm idesin her birin müåelleåÀt ile misÀóat idüp mecmÿè-ı misÀóat 

bunlaruŋ misÀóatı olur meåelÀ muòammes üç müåelleå úısım olınur.” 76a/10-14. [Beşgen 

ve altıgen gibi ve bunlardan başka hepsinde kural şudur ki her birini üçgenlere bölesin her 

birini üçgenler ile ölçtüğünde (misahat bakımından hesaplamasını yaptığında) toplam 

misahat, bunların misahatı olur. Mesela beşgen üç tane üçgene bölünür.] 

Müellif kuralı verirken “gibi” bağlama ögesiyle örnekleme yaparak  kuralın geçerli 

olduğu durumları belirtir. Yine dikkat edilirse verdiği örnekler üzerinden “bundan àayrı 

cemìèisinde” ifadesini kullanarak da bu kuralı genellediği görülür.  

ÖRNEK: 

Kural: “úısm-ı åÀnì  ceõr-i Àãamm beyÀnındadur ceõr-i Àãamm aŋa dirler ki bir mÀldan 

ceõr-i ãaóìói çıúarasın baèøı bÀúì daòı vÀúıè olan meåelÀ úaçan beş yüz otuz üç èadedüŋ 

ceõrin ùaleb eyleseŋ yazasın berìn miåÀl  533.” 55b/1-3. [İkinci kısım irrasyonel sayıların 

kökünü bulmak üzerinedir. İrrasyonel sayının kökü  ona derler ki bir X2’den tamsayının 

kökünü çıkarasın. Çıkan sonuç da bulununanı mesela ne zaman 533 sayısının kökünü 

bulmak istesen bu örnek üzerine yazasın.]  

Müellif kural olarak verdiği irrasyonel sayının kökü üzerine “meselÀ” ve “berìn 

miåÀl” bağlama ögeleriyle örneklendirme yapar.  
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G.3.2.3.2.  Bursevî’nin Kural öğretme, Soru Sorma ve Çözümlemede Kullandığı 

Bağdaşıklık ve Tutarlılık Unsurları ve Bunun Üslûbundaki Yansımaları 

Bir matematik ders kitabının yazımında önemli olan bir diğer unsur da problemlerin 

açık, yani “Bu problemde ne isteniyor?” sorusuna yanıt olacak şekilde anlaşılır bir dille 

yazılmasıdır. Bunun yanında öğrenciye hep aynı tür sorular sormak yerine “Acaba öğrenci 

farklı bir soru tarzıyla karşılaştığında soruyu nasıl çözer?” şeklinde bir soruya cevaben 

metindeki soru çeşitliliği de ona göre düzenlenmiştir. Bu sebeple müellifin, sorunun 

anlaşılması veya çeşitlilik göstermesi için izlediği birtakım yollar vardır. Bunları 

metinsellik ölçütleriyle şöyle değerlendirebiliriz:  

1. Açıklama bildiren bağlama ögelerini kullanarak kural ve çözümü anlatma: 

Müellifin açıklama bildiren bağlama ögelerini kullanarak matematik işleminin 

kuralını ve çözümünü anlattığı görülür. 

ÖRNEK: 

Çözüm: “pes iki yüz elli zÀyid olur òaùÀ vÀúıè oldı ve åÀnìye åemen-i elmÀs sekiz yüz elli 

dirhem farø eyledüŋ ol taúdìrce åemen-i yÀúÿt yedi yüz on altı dirhem ve åülüåÀn dirhem 

olur ve åemen-i laèl altı yüz úırú bir dirhem olur ve åülüåÀn dirhem olur anüŋiçün kim 

åemen-i yÀúÿtuŋ nıãfı üç yüz elli sekiz dirhem ve åülüå dirhem olur biŋden ùaró ideceŋ altı 

yüz úırú bir dirhem ve åülüåÀn dirhem olur çünkim åemen-i laèl bu miúdÀr farø olundı.” 

52a/1-9.[Böylece iki yüz elli artar. Yanlış sonuç olur. İkinci elmasın değerini sekiz yüz elli 

dirhem varsaydın. Buna göre yakutun değeri 716+1/6 dirhem olur ve lalin değeri 641+1/6 

dirhem olur. Buna göre yakutun değerinin yarısı 358 +1/3 dirhem olur. (Bunu) binden 

çıkaracaksın 641+1/6 dirhem olur. Çünkü lalin değeri bu kadar varsayıldı.]  

Burada müellifin bir sorunun çözümünü anlatırken pes, anüŋiçün kim, çünkim gibi 

açıklama bildiren bağlama ögelerini çıkan sonucun neden böyle çıktığını anlatırken 

kullandığı görülür.  
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ÖRNEK: 

Çözüm: “baèdehÿ bÀúì-yi  åÀnìyi bÀúì-yi evvele úısmet idesin. yaèni úırú sekizi sekize 

úısmet idesin.” 48b/10-11.[Sonra ikincinin sonucunu birincinin sonucuna bölesin. Yani 

kırk sekizi sekize bölesin.] 

Çözüm: “sekizinci maèÀdileéi beyÀn ider bu maèÀdile didügümüz berÀberlıú 

maènÀsındadur yaèni iki cÀnibi berÀber olmaúdur.”85b/11-12.[ Sekizinci eşitliği/denkliği 

beyan eder. Bu denklik dediğimiz beraberlik manasındadır. Yani iki tarafı birlikte 

olmaktır.] 

Bu iki örneğe bakıldığında müellifin açıklama bildiren bir başka bağlama ögesi 

olarak yaèniyi, birinci cümledeki örtük ifadeyi daha açık ve daha anlaşılır kılmak için 

kullandığı görülür. Böylece öğrenci işlem sürecini daha iyi anlamaktadır. 

ÖRNEK: 

Soru: “ùarìú-i Àòar küsÿrÀt-ı tüsèaéi beyÀn ider meåelÀ bir hafta kim yedi gündür bir yıl ki 

on iki aydur yediye êarb idesin seksen dört óÀãıl olur ve bir ay ki otuz gündür seksen dörde 

êarb eyledüŋ iki biŋ beş yüz yigirmi óÀãıl olur.” 32a/14-18.[Başka bir yol dokuzun 

küsürlerini açıklar. Örneğin bir hafta ki yedi gündür bir yıl ki on iki aydır. Yediye çarpasın 

seksen dört olur ve bir ay ki otuz gündür. Seksen dört ile çarptın. İki bin beş yüz yirmi 

olur.]  

Bu örnekte de üst ve alt anlamlılık bağıntısını kullanarak soruyu sorduğu görülür. 

Böylece öğrenci bir soru unsuru hakkında detaylı bir bilgi de edinir. Yani, bir hafta=7 

gündür; bir yıl=12 aydır, bir ay=30 gündür. 

2. Zıtlık bildiren bağlama ögeleriyle ihtimalleri vererek bir ileri soru çözümüne 

zemin hazırlama: 

Müellif, zıtlık oluşturan bağlama ögelerini kullanarak bir sorunun kural veya 

çözümünde farklı yollar olduğunu öğrenciye anlatır. Böylece öğrenci farklı bir soru 

türünde nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmiş olur. 
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ÖRNEK: 

Kural: “eger iki òaùù birbirine ulaşacaú olursa ammÀ istiúÀmet üzerine degül ol vaút ol ãaùó 

ki iki òaùù  ortasında vÀúıè olur.” 72a/13-15.[ Eğer iki çizgi/doğru birbirine ulaşırsa ama 

aynı istikamette olmamak şartıyla, o zaman düzlem bu iki çizgi/doğru ortasında olur.]  

Müellif burada ammÀ bağlama ögesini bir kuralın uygulanmasında püf noktasına 

dikkat çekmek için kullanmıştır.  

ÖRNEK: 

Çözüm: “…bu ùop cümle altÿndan-ıdı ve yüz dirhem altÿnı bundan  naúã idüp ve 

yirine yüz dirhem nuúre getürelüm egerçi vezn-i ùop bir úarar olur velìkin biŋ dört yüz 

yigirmi dört dirhem altÿndan ve yüz dirhem nuúre eger bunı Àba úoyacaú olursaú seksen üç 

dirhem ve üç biŋ dört yüz  otuz iki cüzéi yigirmi dört biŋ üç yüz bir dirhem olandan Àb 

ùaşra gelür lÀzım oldı kim yüz dirhem altÿnı naúã idüp anuŋ yerine yüz dirhem nuúre 

getürevüz.” 114a/7-14. [Tamamı altından olan bir toptan yüz dirhem altın çıkaralım ve 

yerine yüz dirhem gümüş külçe koyalım böylece aynı değerde olur. Ancak bin dört yüz 

yirmi dört dirhem altın ve yüz dirhem gümüş külçeyi eğer suya koyarsak seksen üç dirhem 

ve üç biŋ dört yüz  otuz iki cüzéi yigirmi dört biŋ üç yüz bir dirhemden su taşar. O zaman 

şöyle yapmak lazım,  yüz dirhem altını çıkarıp  onun yerine yüz dirhem gümüş külçe 

ekleriz.] 

Burada müellif bir problemin çözümünü anlatırken velìkin “ama, ancak” bağlama 

ögesini  işlemin  farklı bir durumdaki çözümünü  vermek için kullanır.  

3. Şart bildiren bağlama ögeleriyle ihtimalleri vererek bir ileri soru çözümüne 

zemin hazırlama: 

Bursevî’nin dersini anlatırken üslûbuna etki eden bir başka unsur ise “şart” 

yapılarıdır. Müellif metnin tamamına hakim olan {–sa} şart ekini,“eger” cümle başı edatını 

ve bazen de “gerekse….gerek; yoúsa” gibi edatları kullanarak hem soru biçiminde hem de 

çözümde ihtimalleri vermeye çalışır. 
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Daha önce de belirtildiği gibi müellifin öğrencinin “matematiksel bir işlemi 

yapabilme” gücü ve onun öğrendiği birkaç kural ile sonsuz sayıda aynı veya farklı 

kategorilerdeki soruları “çözümleyebilme yetisi” arasındaki bağı kurmaya yardımcı olan  

bir soru tarzı oluşturması veya sorunun çözüm aşamasında birden fazla ihtimali göz 

önünde bulundurması, öğrencinin farklı bir soru karşısındaki çözümleme yeteneğini de 

arttırması açısından yorumlanmalıdır. 

ÖRNEK:  

Kural: “eger bir şekil olsa êılèlıları müsÀvì ammÀ bilmeseŋ ki úÀyimü’z-zÀviye midür yÀ 

murabbaè mıdur yoúsa muèayyen midür her iki úuùrını ölçesin eger mütesÀvì olacaú  olursa 

murabbaè olur eger mütesÀvì olmazsa muèayyen olur úÀèidedür.” 75b/15-19.[Eğer 

kenarları eşit bir şekil olsa ama (bu şekil) dik açılı mıdır veya kare midir yoksa eşkenar 

dörtgen midir? Her iki çapını ölçesin eğer eşit olursa (bu) kare olur, eğer eşit olmazsa (bu ) 

eşkenar dörtgen olur. Kuraldır.] 

Müellif, burada öğrencisine iki şekil arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğini anlatırken 

“eger” koşul edatıyla anlatmış. Bu “eger”ler arasında da olumlu-olumsuz bir bağ 

kurmuştur. 

ÖRNEK:  

Kural: “eger müåelleå-i  úÀyimü’z-zÀviye olacaú  olursa gerekse mütesÀvì’s-sÀúayn olsun 

gerek muòtelifü’l-êılèı olsun êılè-ı kÀyimenüŋ birini birinüŋ nıãfına êarb idesin ne óÀãıl 

olursa misÀóat-ı müåelleå olur.” 74b/13-18.[Eğer dik açılı üçgen olursa ister ikizkenarlı 

olsun ister çeşit kenarlı olsun dik açının birini birinin(diğerinin) yarısı ile çarpasın ne sonuç 

çıkarsa üçgenin misahatı (uygulamalı geometride misahat cisim, uzunluk, alan vs. pek çok 

kavram için kullanılmaktadır. Burada anlam bakımından alan kastedilmiştir.) o olur.] 

Müellif burada eger  cümle başı edatını gerekse… gerek (ister …ister anlamında) 

yapısıyla kullanarak bir matematik kuralını “koşul her ne olursa olsun” şeklinde derin 

yapıda bir sezdirmeyle  vermiştir. 
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ÖRNEK:  

Kural: “úıùèa-ı dÀire bir şekle dirler ki veter ve úavs ióÀùa itmiş ola gerek ol nıãf-ı dÀire 

olsun gerekse daòı ziyÀde olsun ve her òaùù ki úıùèanuŋ nıãfından veterüŋ nıãfına varınca 

iòrÀc olsa ol vaútin sehim dirler.” 76b/11-15.[ Dairenin parçası bir şekle derler ki yay ve 

kiriş biribirine kavuşmalı. İster dairenin yarısı olsun isterse (dairenin) yarısından fazla 

olsun ve her çizgi ki parçanın yarısından kirişin yarısına varıncaya kadar çıksa o vakit bir 

parça derler.] 

Müellif burada da önceki örnekte olduğu gibi bir matematik kuralının gerek … 

gerekse (ister… ister anlamında) her iki koşulda da gerçekleşen bir durum olduğunu derin 

yapıda sezdirmeyle vermiştir.  

4. Üslûbunda tekrara düşmemek için kullandığı art ve ön gönderim ögeleri: 

Art gönderim, bir metindeki bütünlük içinde, daha önce kullanılan aynı kelime, 

izlek (konu), kavram ya da düşüncenin daha sonra aynı biçimde ya da farklı biçimde 

yeniden kullanılması durumudur (Günay 2007: 76). Ön gönderim de ise bu durumun tersi 

bir durum olarak  gerçekleşir. Müellif metinde art ve ön gönderimi zamir ve sıfatlar 

üzerinden yapmaktadır.  

a) Zamir gönderimi: Önceden kullanılan kelime veya açıklama yerine kullanılan 

zamir kullanımlarıdır (Vardar 1988: 232; Ögeyik 2008: 15). Böylece müellif  söyledikleri 

üzerinde bir tekrara düşmez.  

ÖRNEK:  

Çözüm:  “baèdehÿ bu úırú dört  73b/21;  zirÀèı on dört zirÀè ki êılè-ı eùvÀldür úısmet idesin 

òÀric-i úısmet üç zirÀè ve subè zirÀè olur pes bunı õikr olan on dört zirÀèdan ùaró idesin.” 

74b/1-3.[Sonra bu kırk dört ziraèı on dört ziraè ki en uzun kenardır. (Birbirine) bölesin. 

Bölüm 3 ziraè+
 

 
 ziraè olur. Böylece bunu zikr olan on dört ziraèdan çıkarasın.] 

Burada òÀric-i úısmet üç zirÀè ve subè zirÀè olur  cümlesi ile  bunı zamiri arasında art 

gönderim söz konusudur.  
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ÖRNEK:  

Çözüm:  “yaèni yediye êarb iderüz ne óÀãıl olursa elli altı ki óıfã altmış-ıdı aŋa úısmet 

iderüz.”109a/7-8.[Yani yediye çarparız ne sonuç çıkarsa elli altı ki (aklımızda) tuttuğumuz 

sayı altmıştı. (Bu sayıyı:56) ona (altmışa) böleriz.] 

Bu ifade de yaèni yediye êarb iderüz ne óÀãıl olursa elli altı ki óıfã altmış-ıdı 

cümlesi ile  aŋa zamiri  arasında art gönderim söz konusudur.  

ÖRNEK:  

“eger olursa biŋ olur bì-şekk 

bunı fikr güde böyle dut muókem.” 51b/8-8a 

“ammÀ  şöyle úavl eyleseler ki her altı anar  bir dirheme ve her yedi alma bir dirheme ve 

her ùoúuz nÀrinc bir dirheme olsa.” 109a/19-20. 

Bu iki örnekte de böyle ve şöyle zamirleri bir cümleyi karşılamaktadırlar. Böylece 

müellif birinci cümlede bir kuralı tekrar etmeyip “bunu böyle bil” şeklinde öğüt verirken, 

ikinci cümlede “şöyle” zamirini açıklama yapmadan önce bir ön gönderim durumunda 

kullanır. Her iki durumda da müellif hem tekrara düşmez hem de söyleminde daha az çaba 

sarf eder. 

ÖRNEK: 

KURAL: “şekil aŋa dirler ki anı bir òaùù ióÀùa eyleye yÀ daòı artuú dÀìre miåilli ve úıùaè-ı 

dÀìre ve müåelleå  ve murabbaè ve muòammes gibi ki tafãilleri ve ãÿretleri aşaàada beyÀn 

olına.” 72b/8-10.[Şekil ona derler ki onu bir çizgi kuşata veya da dairenin katının fazlası ve 

daire parçası ve üçgen ve kare ve beşgen gibi açıklamaları ve şekilleri aşağıda açıklana.] 

Bu örnekte müellif bir tanımlama yapmaktadır. Tanımlamada öncelikle zamiri ön 

gönderim olarak kullanır ve sonra da bu zamiri tanımlayan üç şeklin adını verir. “aŋa = 

müåelleå  ve murabbaè ve muòammes” gibi.  
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b) Sıfat gönderimi: Sıfat gönderimi de tıpkı zamir gönderimi gibidir. Sadece 

kelimenin görevi değişiktir. Yani gönderim zamir ile değil bir sıfat ile sağlanır. Metinde bu 

sıfat yapısı daha çok işaret sıfatı şeklindedir.  

ÖRNEK:  

Çözüm: “muúaddemÀ yedi yüz elli beşi bir ãaùır idüp yazup ve ol ãaùıruŋ miéÀt òÀnesinden 

ùarafına ki yesÀridür altı yüz elli üç èaded yazup mÀbeyninde bir miúdÀr 7a/13-15; 

mufÀãala vÀúıè ola.” 7b/1.[ Öncesinde  yedi yüz elli beşi bir satır yazıp ve o satırın yüzler 

hanesi tarafına ki soldadır altı yüz elli üç sayı yazıp ortasında bir miktar uygun meydana 

gele.] 

Bu örnekte müellif “bir ãaùır” ile “ol ãatır” arasında sıfat gönderimi yapmıştır.  

ÖRNEK:  

Çözüm: “küsÿrÀt-ı zirÀè mÿy-ı daúìúden alınur. yaèni ol mÿyuŋ yüz teli bir til abrìşim ola.” 

15b/3-4. [Ziraèın küsüratı pek ince kıldan alınır. Yani o kılın yüz teli bir til(ölçü birimi) 

ibrişim olur.] 

 Bu örnekte “mÿy-ı daúìú” ile “ol mÿy” arasında sıfat gönderimi vardır. 

5. Zaman ve sıralama bildiren bağlama ögeleri  ile işlem sırasını öğretme: 

Matematik öğretiminde belki de en önemli aşama işlem sırasını öğrenciye 

öğretmektir. Bir matematik işleminin çözüm sürecinde işlem sırasının verilmesi 

sıralamadaki tutarlılığı bozmadan ana geçişleri sağlayacak bağlama ögeleriyle olur.  Bu 

bağlama ögeleri bir sıralama veya zaman (öncelik-sonralık, her zaman vb. gibi) özelliği 

gösterir. Zaman ve sıralama işlemin çözümünde önemli olduğu kadar soru kısmında da 

önemlidir. Nitekim soru sıralaması bir bakıma çözüm sıralaması için bir hazırlık niteliği 

taşır. Soruda önce yapılan eylem, birinci yapılacak işleme veya bulunması gereken sonuca, 

ikinci eylem de ikinci yapılacak işleme veya bulunması gereken sonuca işaret eder.  
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ÖRNEK: 

Soru: “eger bir ùop olsa gümişden vezni üç yüz seksen beş dirhem olsa bir top daòı olsa 

altÿn ile gümişden büyüklikde evvelki ùopuŋ èaynı olsa vezni dört yüz yetmiş beş dirhem 

olsa ol taúdìrce  soŋraàı ùopuŋ altÿnı ne miúdÀr  ve gümüşi ne  miúdÀr olur.” 111b/9-

13.[Eğer gümüşden bir top olsa vezni üç yüz seksen beş dirhem olsa, altın ve gümişden bir 

top daha olsa, büyüklükte önceki topun aynı olsa vezni dört yüz yetmiş beş dirhem olsa, 

buna göre sonraki topun altunu ne mikdar ve gümüşü ne mikdar olur.] 

Müellif burada evvelki (önceki) topun değerini vererek sonraki topun değerini 

istemektedir. Böylece öğrenci soruyu önceki topun değerine göre çözecektir.  

ÖRNEK: 

Çözüm: “meåelÀ eger beş dirhem  ve rubè dirhemi yedi dirhem ve rubè dirheme êarb itmek 

dileseŋ ùarìú-i meşrÿó üzerine evvelÀ beş èaded aúçeéi mücennes idesin yaèni maòrec-i 

rubèa êarb idesinkim yigirmi èaded olur ve bir èaded dÀhı ãÿret-i kesri rubèa øamm idesin 

yigirmi bir èaded ola baèdehÿ yedi èaded ãaóìói maørÿbun fihe yedi èaded maòrec-i subèa 

êarb idesinkim úırú ùoúuz èaded olur üç 13a/13-21 èaded ki ãÿret-i kesirdür ki åi subuèdur 

úırú ùoúuz èadede øamm olına ki elli iki èaded olur baèdehÿ maørÿbıla maørÿbun fihde 

óÀãıl olan aèdÀdı yaèni yigirmi bir ile elli iki èadedi birbirine êarb idüp göresinkim biŋ 

ùoúsan iki èaded olur ki èaded-i maúsÿm dinür.” 13b/1-6.[Mesela eğer beş dirhem ve dörtte 

bir dirhemi yedi dirhem ve dörtte bir dirheme çarpmak istesen bu açıklanan yol üzerine 

önce beş tane akçeyi aynı cins edesin yani dörtte birinin paydasına çarpasın ki yirmi sayısı 

olur. Ve bir sayı da kesrin görünüşünün (payının) dörtte birine ekleyesin yirmi bir sayısı 

olur. Sonra yedi tane tamsayıyı çarpana yedi tanesini (de) yedide birin paydasına çarpasın 

ki kırk dokuz sayısı olur. Üç sayısı ki kesrin görünüşüdür (payıdır) ki yedi de üçtür. Kırk 

dokuz sayısına  eklenir ki elli iki sayısı olur. Sonra çarpılan ile çarpanda meydana gelen 

sayıları yani yirmi bir ile elli iki sayısını birbirine çarpıp göresin ki bin doksan iki sayısı 

olur.]  
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Müellif  burada sorunun çözümünü verirken önce hangi işlemi sonra hangi işlemi 

yapacağını evvelÀ “önce”  ve baèdehÿ  “sonra” bağlama ögeleriyle bir sıralamaya 

koymaktadır.  

ÖRNEK: 

Kural: “eger üç mÿt ve iki keyil yazmaú dileseŋ evvel üç mÿt yazup baèdehÿ iki keyil şekil 

ki yüzdür aóad ùarafına yazasın.” 18a/6-8. [Eğer üç mÿt ve iki keyil yazmak istesen önce 

üç mÿt yazıp sonra iki keyil şekil ki yüzdür birler tarafına yazasın.] 

Müellif burada yine bir kural öğretirken öğrencinin işlemde ilk olarak ne 

yapacağını evvel “ilk önce” bağlama ögesini kullanarak anlatır.  

ÖRNEK: 

Çözüm: “maørÿb ile maørÿbun fihde vÀúıè olan aèdÀd-ı ãaóìó gendü küsÿrleriyle bile 

mücennes olunduúdan soŋra ãÿret-i kesirlerin daòı ilóÀú idüp baèdehÿ  kesirleri ilóÀú 

olunduúdan soŋra maørÿbıla maørÿbun fihde mücennes eyledügüŋ aèdÀdı birbirine êarb 

idesin ne miúdÀr èaded vÀúıè olursa yazup maúsÿm diyü óıfô idesin baèdehÿ èaded-i 

maòrec-i kesr-i maørÿbı èaded-i kesr-i maørÿbun fihe êarb olunduúda ne óÀãıl olursa 

èaded-i maúsÿmun èaleyh dinilüp baèdehÿ èaded-i maúsÿmı èaded-i maúsÿmun èaleyhe 

úısmet idüp òÀric-i úısmet ne miúdÀr olursa cevÀb viresin.” 13a/1-13. [Çarpılan ile 

çarpanda meydana gelen tamsayılar kendi küsurlarıyla da aynı cins olunduktan sonra 

kesirlerin görünüşü (payı) da katılarak sonra kesiler katıldıktan sonra çarpılan ile çarpanda 

aynı cins yaptığın  sayıları birbirine çarpasın. Ne miktar sayı meydana geliyorsa yazarak 

bölünen diye tutatsın/saklayasın sonra çarpılan kesrin paydasının sayısı çarpan kesrin 

sayısına çarpıldıktan sonra ne sonuç çıkarsa bölenin sayısı denilip sonra bölenin sayısı 

bölünennin sayısına bölünerek bölüm ne miktar olursa cevap veresin.] 

Müellif buradaki soru çözümünde baèdehÿ “sonra” bağlama ögesini {-duktan 

sonra} şekilinde zarf yapan edat yapılarıyla kullanarak anlamı pekiştirir ve derin yapıda 

öğrencinin zihninde çözüm aşamalarında bir “kesin bir yol” oluşturur.  
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ÖRNEK: 

Çözüm: “onı ãaffı’l-èadedde olan beş èadede êarb idesin elli olur mezbÿr elliyi rÀbièü’l-

èadedde yazasın cümle idesin yetmiş beş èaded olur baèdehÿ yine ãaffı’lè-adedde olan beşi 

mezbÿr yetmiş beş èadede êarb idesinkim üç yüz yetmiş beş olur.” 68b/1-5.[Onu sayı 

dizisinde olan beş sayısına çarpasın elli olur adı geçen elliyi dördüncü sayı (dizisinde) 

yazasın toplayasın yetmiş beş sayısı olur. Sonra yine sayı dizisinde olan beşi adı geçen 

yetmiş beş sayısına çarpasın ki üç yüz yetmiş beş olur.] 

Çözüm: “on üç kerre yüz biŋ ve yigirmi yedi biŋ iki yüz yetmiş yedi èaded olur baèdehÿ 

mesfÿr aèdÀdı girü üçe êarb idesin ne óÀãıl olursa åÀnìye’l- èadede yazup baèdehÿ åÀnìye’l- 

èadedde ne miúdÀr èaded varısa cümle idesin 69a/18-21. üç yüz elli iki kere yüz biŋ ve 

otuz bir biŋ sekiz yüz otuz bir èaded olur baèdehÿ mesfÿr èadedi gine üç èaded idesin biŋ 

elli altı kerre yüz biŋ ve ùoúsan beş biŋ dört yüz ùoúsan üç èaded olur .”69b/1-4.[On üç kere 

yüz bin ve yirmi yedi bin iki yüz yetmiş yedi sayısı olur. Sonra adı geçen sayıları gerideki 

üçe çarpasın ne sonuç çıkarsa sayınının ikinci (dizisine) yazıp sonra sayının ikinci 

(dizisinde) ne miktar sayı varsa toplayasın. Üç yüz elli iki kere yüz bin ve otuz bir bin 

sekiz yüz otuz bir sayısı olur. Sonra adı geçen sayıyı  tekrar üç sayı idesin bin elli altı kere 

yüz bin ve doksan beş bin dört yüz doksan üç sayısı olur.] 

Müellif  yukarıdaki iki örnekte baèdehÿ yine “sonra tekrar” ve gine “tekrar” 

bağlama ögelerini işlem sıralamasında tekrar eden işlemleri anlatmak için kullanır. 

ÖRNEK: 

Kural:  “…baèdehÿ åÀnìye’l- èadedde cümle eyledügüŋ aèdÀdı gine mezbÿr altı èadede 

êarb idesin ne miúdÀr èaded óÀãıl olursa aãıl mÀldan ol miúdÀr aèdÀd ùaró idesin eger bÀúì 

èaded úalmayup tamÀm vefÀ iderse ol vaútin mÀl-ı kaèb-ı munùaú diyesin ve eger bÀúì 

èaded úalursa mÀl-ı kaèb-ı Àãammm diyesin.” 70b/2-9.[Sonra sayının ikinci (dizisinde) 

topladığın sayıları tekrar adı geçen altı sayıya çarpasın ne miktar sayı meydana gelirse asıl 

maldan (miktar, meblağ) o miktar sayıları çıkarasın. Eğer sayı kalmayıp tamam olursa o 
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zaman rasyonel sayıların . = ’i  (5. mertebe) diyesin ve eğer sonuçta sayı kalırsa 

irrasyonel sayıların . = ’i  (5. mertebe) diyesin.] 

Müellif burada bir kuralı çözüm üzerinden öğretmektedir. Bu çözümü öğretirken 

baèdehÿ “sonra” bağlama ögesinde sonraki aşamayı anlatırken gine “tekrar” bağlama 

ögesini sıralamada tekrar edilecek işlemi anlatmak için kullanır. İşlemin sonucunda ise 

eger …ve eger bağlama ögeleri arasında olumlu-olumsuz bağ kurarak işlem sırasındaki 

tercihin sonucuna göre hangi terimi kullanması gerektiğini söyler.  

ÖRNEK: 

Kural:  “ùarìú oldur ki üçile dördi cemè eyledüŋ yedi oldı baèdehÿ üçi dörde êarb eyledüŋ 

on iki olur on ikiyi yediye úısmet eyledüŋ òÀric-i úısmet bir gün ve bir günüŋ beş 

åümüninde birbiriyle cemè olurlarç” 80b/12-15. [ Yolu şudur ki üç ile dördü topladın, yedi 

oldu. Sonra üçü dörde çarptın on iki olur. On ikiyi yediye böldün bölüm bir gün ve bir 

günün sekizde beşinde birbiriyle toplanırlar.] 

Müellif burada işlem sırasını verirken bağlama ögelerinin yanında yapılacak 

işlemlerin adını söyleyerek “cemè eylemek (toplamak), êarb eylemek (çarpmak), úısmet 

eylemek (bölmek)” şeklinde bir sıralama oluşturmuştur.  

ÖRNEK: 

Soru ve çözüm: “meåelÀ iki mÀl  iki mÀla êarbdan dört mÀlu’l-mÀl ve illÀ iki ceõir illÀ iki 

ceõir dört mÀl illÀ iki ceõir illÀ iki mÀl illÀ dört kaèb óÀãıl olur bu meséele de gerekdür ki 

evvel bir defèa 84a/19-21  zÀyidi zÀyide  êarb ide ikinci bir kerre nÀúıãı nÀúıãa êarb ide 

üçünci bir kerre nÀúıãa zÀyidi êarb ide dördünci bir kerre nÀúıãı zÀyide êarb ideler tÀ kim 

bu cümlenüŋ murabbaè ı dört mÀl’ul-mÀl ve dört mÀl illÀ sekiz kaèb olur.” 84b/1-4.[ 

Mesela iki x2’nin  iki x2 ile çarpımından dört x4 ve illÀ (nots.-) iki x (kök anlamında) illÀ 

(nots. -) iki x (kök anlamında) dört x2 illÀ (nots. -) iki x(kök anlamında) illÀ (nots. –) iki x2 

illÀ dört x3 meydana gelir. Bu problemde (şöyle yapmak) gerekir ki öncelikle bir defa artı 

(+) ile artı (+) çarpıla, ikinci defa eksi  (–) ile eksi (–) çarpıla, üçüncü defa eksiye (–) artıyı 
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(+) çarpa, dördüncü defa eksiyi (–) artıya (+) çarpalar. Ta ki bu toplamın tamkaresi dört x4 

ve (nots.+) dört x2 illÀ (nots. –) sekiz x3 olur.] 

Müellif yukarıdaki örnekte sıralamada bağlama ögesi olarak sıra sayılarını ve “bir 

kerre” söylemini kullanır. Burada dikkat çekici olan Arapça evvel “birinci/ önce/ 

öncelikle” sıra sayısında “bir defèa” söylemini kullanırken Türkçe sıra sayılarında “ bir 

kerre” söylemini tercih etmektedir. 

6. Farklı kuruluşlu birleşik fiil yapılarıyla çözümde ihtimalleri öğretme: 

Müellif muhataba bir problemin çözümündeki ihtimalleri sadece bağlama 

ögeleriyle öğretmez. Aynı zamanda bu bağlama ögelerini gramer yapılarıyla pekiştirerek 

duruma “kesinlik” katar.  

1)  Sıfat fiil+ yardımcı fiil biçimindeki birleşik fiiller 

a) {–mış}+ ol-: Zeynep Korkmaz bu yapıyı “öncelik” bildiren, yani kendinden önce 

gerçekleşen bir oluşu gösteren birleşik fiil yapısı olarak tanımlar (Korkmaz, 2003: 151).  

Metinde bu yapının anlam bakımından açığa çıkması için hem soru hem çözümü hem de 

müellifin çıkan sonuç için yaptığı yorumu birlikte değerlendirmek gerekmektedir. 

ÖRNEK: 

Soru: “meséele-i Àòar eger bir peyki bir  yere gönderseler  ammÀ şöylece ıãmarlasalar  ki 

bir fersaò  yol iki biŋ  iki yüz adım  olsa bu peyk yola müteveccih  olsa biŋ iki yüz otuz üç 

adım  gitdüginden ãoŋra bir peyk daòı bunuŋ èaúabinden göndermek iútiøÀ itseler evvelki 

peyküŋ èaúabince bir peyk daòı gitse bu peyküŋ altı yüz altmış dört adımı bir fersÀò olsa 

ikisi bile segirtseler ol taúdìrce  peyk-i åÀnì  peyk-i evvele ne miúdÀr zamÀnda yitişür 

diseler.”[Başka bir problem eğer bir peykiyi (mektup götüren kişi-postacı) bir yere 

gönderseler ama şöyle deseler ki bir fersah yol iki bin iki yüz adım olsa bu peyki bu yola 

gitmeye karar verse bin iki yüz otuz üç adım gittikten sonra bir peykiyi daha arkasından 

göndermek gerekli olsa önceki peykin arkasından bir peyk daha gitse bu peykin altı yüz 

altmış dört adımı bir fersah olsa ikisi birlikte yolculuk etseler buna göre  ikinci peyki 

birinci peykiye ne kadar zamanda yetişir? deseler:] 
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Çözüm: “ùarìúi oldur ki evvelÀ altı yüz altmış dört èadedi biŋ iki yüz úırú beş èadedden  

naúã iderüz beş yüz seksen bir úalur baèdehÿ biŋ iki yüz úırú beşi altı  yüz altmış  dörde 

urasın ne óÀãıl  olursa beş yüz seksen bir èadede úısmet idesin biŋ dört yüz yigirmi iki 

èaded ve beş subuè òÀric-i úısmet vÀúıè olur bu biŋ iki yüz otuz üç kÀm ki peyk-i evvelüŋ 

adımıdur êarb iderüz ne óÀãıl olursa biŋ iki yüz úırú beş èadede úısmet iderüz òÀric-i 

úısmet 105a/3-21 biŋ dört yüz ùoúuz èaded ve bir subuè vÀúıè olur.”[Çözüm yolu şudur ki 

öncelikle altı yüz altmış dört sayısını bin iki yüz kırk beş sayısından çıkarırız. Beş yüz 

seksen bir kalır. Daha sonra bin iki yüz kırk beşi altı yüz altmış dörde çarparız çıkan 

sonucu beş yüz seksen bir sayısına böleriz 1422+ 5/7 bölüm ortaya çıkar. Bu bin iki yüz 

otuz üç zaman ki birinci peykin adımıdır. Çarparız ne sonuç çıkarsa bin iki yüz kırk beş 

sayısına böleriz. Bölüm 1409 +1/7  ortaya çıkar.] 

Çıkan sonuç: “pes cevÀb viresinkim peyk-i åÀnì  peyk-i evvele  biŋ dört yüz ùoúuz kÀm ve 

bir subuè kÀmda  yetişmiş olur  bu peyk-i åÀnìnüŋ kÀmıdur bu taúdìrce lÀzım olur ki peyk-i 

evvel iki biŋ altı yüz  úırú iki kÀm ve bir subuè kÀm gitmiş olur her gÀh  ki bu aãıl  meséele 

vÀúıè ola bu kıyÀs  üzere istiòrÀc idesin.” 105b/1-7.[Böylece cevap veresin ki ikinci peyki 

birinci  peykiye 1409 +1/7 zamanda yetişmiş olur. Bu ikinci peykinin zamanıdır. Buna 

göre bilinir ki birinci peyki 2642 +1/7 gitmiştir. Her zaman bu asıl problem sorulduğunda 

bu örnek üzerinden çözümleyesin.] 

Yukarıdaki örnekte “–mış olur” şeklindeki yapı ile bir olayın bitmişliği geniş bir 

zamana yayılmıştır. Burada bir matematik işleminin sonucu anlatıldığı için  “–mış olur” 

“öncelik” anlamından çok, bitmiş olan eylemin kesinliğini vurgulamaktadır. 

 Yani, “peyk-i åÀnì  peyk-i evvele  biŋ dört yüz ùoúuz kÀm ve bir subuè kÀmda  

yetişmiş olur  bu peyk-i åÀnìnüŋ kÀmıdur.”[İkinci peyk, birinci peyke 1409 +1/7 zamanda 

yetişmiş olur. Bu ikinci peykinin zamanıdır.] 

b) {–(U)r}+ ol-: Bu birleşik fiil yapısı için Korkmaz (2003: 803) bir eylemin  

geçmiş, şimdi veya gelecekteki bir “alışkanlık” sürecine işaret ettiğini belirtir. Aşağıdaki 

örnekte de buna benzer bir durum söz konusudur.  
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ÖRNEK: 

Soru: “meséele-i Àòar iki òurmÀ aàacı olsa bir Àb kenÀrında birinüŋ ùÿlı yigirmi beş zirÀè 

olsa ve birinüŋ ùÿlı yigirmi zirÀè olsa birbirine ıraúlıàı altmış zirÀè olsa bu òurmÀ 

aàacınuŋdepesinde 80b/16-19. birer úuş olsa bu ãuda balıú gözedür olsalar ikisi bile bir 

balıú görüp berÀber uçsalar bir òaùù-ı müstaúìm üzere müéeyyed ile bu balıàa yitişseler bu 

balıúda ãu içinde bir aàacdan bir aàaca bir òaùù-ı müstaúìm farø eyleseŋ anuŋ üzerinde olsa 

bilmek isteseŋ kim ol úuşlar her birisi ne miúdÀr yir uçarlar ola  yÀ balıú olduàı yirden 

aàac dibine dek ne miúdÀr yirdür.” 81a/1-6.(Bu örneğin Türkiye Türkçesine aktarımı 

yukarıda verildiğinden tekrar açıklama gereği duyulmamıştır.) 

Bu soru kalıbında müellif, kuşun balıkçıl bir kuş olduğunu ve “–(v)r ol-“ yapısıyla 

da bu eylemi sürekli yaptıklarını öğrenciye sezdirmektedir. Burada bir ileri safhada, 

müellifin, matematik dersi de olsa da öğrenciye gündelik hayata dair bir bilgiyi hatırlattığı 

veya öğrettiği de söylenebilir.  

2){ –maú} isim-fiili+ bul- ve gör- fiilleri şeklinde oluşmuş birleşik fiiller 

 Bazen “bul- ve gör-“ fiilleri bazen yardımcı fiil gibi kullanılarak birleşik fiil 

yapılarını oluşturabilir.  

Burada “-mak bulundı/göründi” yapısıyla müellifin soru da istenen yani, “… 

muvÀfaúat talep eyledüŋ nıãf olmaú bulundı/göründi.” [İşlemde uygunluk istedin, bundan 

ötürü yarım olması gerekti.] anlamında bir zorunluluğu öğrenciye sezdirdiği görülür. 

Aşağıdaki örneklerde de aynı zorunluluk söz konusudur. 

ÖRNEK: 

Kural: “pes úırú ikiyle sekizüŋ maòreci åümündür muvÀfaúat ùaleb eyledüŋ nıãf olmaú 

bulundı.” 32a/2-4. [Böylece kırk ikiyle sekizin paydası sekizde birdir. İşlemde uygunluk 

istedin, bundan ötürü yarım bulundu.] 

Kural: “pes beş yüz dördile maòrec-i èaşer ki ondur muvÀfaúat ùaleb eyledüŋ nıãf olmaú 

bulundı.” 32a/10-11.[Böylece beş yüz dört ile onda birin paydası ondur. İşlemde uygunluk 

istedin; bundan ötürü yarım bulundu.] 
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 Kural: “pes yigirmi dört maòrec-i südüs ve åümün oldı ve mahrec-i åülüå ve tüsèortasında 

muvÀfaúat åülüå olmaú göründi.” 32a/7-8.[Böylece yirmi dört kırksekizde birin paydası 

oldu ve (bundan ötürü) yirmi yedide birin paydasının ortasında uygunluk üçte bir olarak 

göründü.] 

Yukarıdaki örneklere dikkat edildiğinde bu gramer yapısıyla KURAL anlatıldığı 

görülür.  

3)  İsim+ ol- yardımcı fiili+ sıfat fiil +ol- yardımcı fiili şeklinde oluşmuş birleşik 

fiiller 

a)  İsim+ol- + {-mış}+ ol-  : Bu şekilde oluşan birleşik fiil yapılarının {–mış ol-

}yapısından farklı olarak bir “ol-“ fiili daha içerdiği görülür. Bu durumun, anlamı bir 

derece daha kuvvetlendirdiği ortadadır. Ancak bu yapı daha çok “önceden yapılmış bir 

eyleme” atıftır.  

ÖRNEK: 

Kural:  “ol taúdìrce úısm-ı evvel yigirmi dirhem ve rubè dirhem olur ki şeyi farø olınmış 

ola.”94b/1-2. “ [Buna göre birinci kısım yirmi dirhem ve dörtte bir dirhem olur ki x’i (daha 

önceden) varsayılmış olur.] 

 Bu örnekte şey yani  “x” işlemin çözümünde daha önceden içinde bir varsayım 

barındırmaktadır. Başka bir deyişle öğretmen öğrenciye “bu çözüme geçmeden sen zaten 

şey=x’in değerini hafızanda belirlemiştin” demektedir.  

b) isim+ ol- + {-AcAú}+ ol- : Korkmaz (2003: 806) {–AcAú ol-} biçiminde oluşan 

birleşik fiilleri niyet bildiren karmaşık fiiller olarak değerlendirir. Buradaki yapıda {-

AcAú} sıfat-fiilinin “ol-“ yardımcı fiiliyle oluşturduğu birleşik fiilin tekrar “ol-“ yardımcı 

fiil ile geniş zamanın şartı biçiminde çekimlendiği görülür. Yani “isim+ olacak olursa” 

şeklinde bir yapı kullanılır. Bu da isim+{-AcAú ol-} şeklindeki niyet bildiren biçimin  bir 

derece daha ileri bir aşamada “kesinlikle niyet” arasında bir duruma, “şarta” dönüştüğü 

söylenebilir.  
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ÖRNEK: 

Kural: “eger ikisi bile zÀyid yÀ nÀúıã olacaú olursa ziyÀde olandan eúallın ùaró idüp bÀúì 

úalan èadedi yazup pes bÀúì-yi evvel diyesin.” 47a/11-13. [Eğer ikisi de + veya – olacak 

olursa + olandan küçüğü çıkarıp çıkan sayıyı yazıp birinci çıkan diyesin].  

Bu cümlede “zÀyid yÀ nÀúıs olacaú olursa” söylemiyle müellifin, derin yapıda, “bu 

durumun başka şartı yok. Ya ikisi de zÀyid ya ikisi de nÀúıs olacak ve sen bu iki durumda 

da şu işlemi yapacaksın.” şeklinde şarta bağlı bir kural sezdirimi yaptığı söylenebilir. 

ÖRNEK: 

Kural: “pes imdi òaùÀyeynüŋ binÀ-i èameli yÀ dörde yÀ üçe nisbet iledür her vaútüŋ nisbeti 

olup ve netice daòı maèlÿm olacaú olursa 45b/12-14 mechÿlüŋ iòrÀcı òaùÀ-yı vÀóid ile daòı 

mümkìndür ve òaùÀyeyn ile daòı mümkìndür eger ikisine daòı nisbet olmayacaú olursa 

ihrÀc-ı mechÿl òaùa-yı vÀóidle mümkìn degüldür òaùÀyeyn ile mümkìndür.”  46a/1-4. 

[Öyleyse çift yanlış hesabının kuruluşu ya dörde ya üçe oran iledir. Her zaman oran olup 

ve sonuçta bilinen olacak olursa bilinmeyenin çıkarımı bir yanlış ile de mümkündür ve çift 

yanlış ile de mümkündür. Eğer ikisi de oranlı olmayacak olursa çıkarımı bilinmeyenin 

çıkarımı bir yanlışla mümkün değildir, çift yanlış ile mümkündür.]  

 

Bu açıklamada hem olumlu hem de olumsuz biçimde kullanılan “isim+ 

olacak/olmayacak olursa” biçimi niyetten çok bir şart durumunu işaret eder. Bu durum 

eserin konusu gereği matematiğin bir “kesinlik” durumunu bildirmesiyle alakalıdır.  

Bu şekilde oluşan diğer örnekler aşağıdaki gibidir: 

ÖRNEK: 

Kural: “eger Àòir òÀnenüŋ üzerinde ãıfır vÀúıè olacaú olursa üzerine bir èaded bulup yazup 

aŋa göre úısmet idesin.” 53a/17-18. [Eğer son hanenin üzerinde sıfır (bulunmuş) olursa 

üzerine bir sayı bulup yazıp ona göre bölesin.]  
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Kural: “eger her dört êılè berÀber olacaú olursa ve her dört zÀviye daòı úÀyim olacaú olursa 

ol vaút murabbaè dirler.” 75a/4-5. [Eğer her dört kenar eşit olursa ve her dört açı da dik 

olursa o zaman kare derler.] 

Kural: “eger iki úıùèa-i muòtelif  biri veterde şirket olacaú olursa anuŋ birbirinüŋ üzerine 

ziyÀde olan şekle hilÀl dirler.” 77a/7-9. [ Eğer iki farklı parça bir kirişte ortak olursa 

onların birbirlerinin üzerine artan şekle hilal derler.] 

Kural: “ve nıãf-ı åümün dirhem olur eger mÀl birden ziyÀde olacaú olursa bire getürürüz 

yaèni mÀlı vÀóide redd iderüz.” 89a/2-3. [ve on altıda bir dirhem olur eğer mÀl birden fazla 

olursa bire getiririz yani malı bire redd ederiz (redd işlemi).] 

Kural: “eger iki maòrec ortasında muvÀfaúat olacaú olursa meåelÀ südüs ile åümünüŋ 

maòrecinde muvÀfaúat nıãf olmaú göründi.” 31a/2-3. [Eğer iki payda ortasında uygunluk 

olursa örneğin 
 

 
 ile 

 

 
’in paydalarında uygunluk 

 

 
 olur.] 

Bu başlık altındaki örneklere bakıldığında KURAL anlatımının bu gramer yapısıyla 

anlatıldığı görülür.  

G.3.2.3.3. Matematik İşlemlerindeki  Püf  Noktalarını Verirken Şiir Dilinden  Yararlanma 

Bir ders kitabında konu anlatımının çoğunlukla edilgen olduğu şahıs bahsinde 

vurgulanmıştı. Ancak burada Bursevî kitabını sanki bir sınıfta ders anlatıyormuş gibi bir 

üslûpla yazmıştır. Bu sebeple bir ders anlatımı sırasında bir öğretmen nasıl ki 

öğrencilerinin dikkatini çekmek için yeri geldikçe fıkra, kısa anekdotlara başvuruyorsa 

Bursevî de şiire başvurmuştur. Bu şiirler beyitler halinde ve kısadır. Metinde dört yerde 

[51b, 110b, 111b ve 114b]  bu şiirlere rastlanmaktadır.  Bunlardan 100b, 111b ve 

114b’deki şiirler Farsça olup, 51b’deki Türkçedir. Bu şiirlerin söylenme amaçları 

birbirinden farklı olmakla birlikte hepsi metindeki anlamsal bağa ve  müellifin amacına 

hizmet etmektedir.  Şöyle ki: 
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ÖRNEK: 

“(1) miåÀl-i Àòar ne buyururlar işbu meséelede kÀşif-i müşkilÀt-ı ehl-i úalem 

(2)  aldı bir òoca üç èaded gevher  

(2a) úıymeti iki biŋ iki yüz dirhem  

(3) gel kerem úıl ÀyÀ daúìú-i fikir 

(3a) her birinüŋ bahÀsın eyle raúam  

(4) didi ol òoca-ı rumÿz-güşÀ  

(4a) bu sÿèÀlüŋ cevÀbın mübhem  

(5) evvelüŋ úıymetine åÀnìnüŋ  

(5a) nıãf-ı úıymeti eger olursa øamm  

(6) biŋ olur lìkì åÀnì  úıymetine 

(6a) åülüå åÀliå eger olursa münøamm  

(7) hem-çü-nÀn girü biŋ olur ammÀ 

(7a) åÀliåe rubè evvelki olsa münøamm  

(8) eger olursa biŋ olur bì-şekk 

(8a) bunı fikr güde böyle dut muókem  

(9) her ki mÀhirdür bu fenn içrekim 

(9a) müşkilüŋ óall ider úomaz mübhem.” 51b/1-9a [ Diğer örnek, bu konu hakkında 

zorlukların keşfinde usta olanlar ne buyururlar: Bir hoca değeri iki bin iki yüz 

dirhem olan üç tane mücevher aldı. Meğer ki ince fikirdir. Gel ihsanda bulun, her 

birinin değerini hesapla. O mana açan hoca, bu sorunun cevabı bilinmez, dedi. Eğer 

ikincinin değerinin yarısı birincinin değerine eklenirse bin olur. Ama  eğer on 

sekizde bir ikincinin değerine eklenirse böylece yine bin olur. Ama on iki de bir 

birinciye eklenirse şüphesiz bin olur. Bunu fikir  edinip böyle sıkı sıkıya bil. Öyle ki 

bu fen içinde (bu) hünerli (bir yöntemdir). Senin zorluğunu halleder, şüphede 

koymaz.] 

 

Bu beyitlerde müellif bir kural üzerine bu işin ehlinin düşüncesine yer verir. Bu 

düşünce bir soru ve bu sorunun çözümünün nasıl olacağına yöneliktir. Bu açıdan 

bakıldığında son üç mısrada “bunı fikr güde böyle dut muókem / her ki mÀhirdür bu fenn 
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içrekim/ müşkilüŋ óall ider úomaz mübhem” ifadesiyle de öğrenciden bu yöntemi 

öğrenmesi istenir. Ardından gelen mısralar ile de “bu yöntem ile bu türdeki her soruyu 

kolaylıkla çözebileceği”  yargısı öğrenciye sezdirilir. 

 

ÖRNEK: 

 “meséele-i Àòar eger bir ùop olsa gümişden vezni üç yüz seksen beş dirhem olsa bir 

top daòı olsa altÿn ile gümişden büyüklikde evvelki ùopuŋ èaynı olsa vezni dört yüz 

yetmiş beş dirhem olsa ol taúdìrce  soŋraàı ùopuŋ altÿnı ne miúdÀr  ve gümüşi ne  

miúdÀr olur bilmek dileseŋ ùarìúi oldur  ki evvel bunı maèlÿm idinmek gerekdür ki 

gümişile altÿn berÀber olsa veznede ne miúdÀr tefÀvüt vÀúıè olur ustÀdÀn-ı selef bu 

óuãÿãda buyurmışlardur beyt 

(17) ne fillizi müstavì  lil-óacim rÀ çün ber keşì  

(17a) iòtilÀf ü  vezen dÀr-ed her yekì  bì-iştibÀh 

(18) zer leken sìm-Àb elem-Àhen yekì  ez rìz-i óÀl 

(18a) nuúre nist esrüb dehen mis şebì  her rÿy-ı mÀh  

(19) pes bu sözden maèlÿm oldı kim elli dört dirhem gümiş yirine yüz dirhem altÿn 

olurmış.” 111b/1-19. [Başka bir problem, eğer gümüşten bir top olsa, vezni 385 

dirhem olsa. Yine önceki topun aynı büyüklüğünde altın ve gümüşten bir top daha 

olsa vezni de 475 dirhem olsa, buna göre sonraki topun altını ve gümüşü ne miktar 

olur bilmek dilesen yöntemi şudur ki önce bunu bilmek gerektir ki gümüş ve altun 

vezinde aynı olursa ne miktar fark olur. Hocaların önde gelenleri  bu konuda (şöyle) 

buyurmuşlardır: Her birinin ölçüsünde şüphesiz farklılık vardır. Çünkü her ham 

maddenin hacmi eşit  değildir. Her ayın tuncunun gecesi bakır,  ağzı esrarlı gümüş 

külçe değildir. Leğendeki gümüş suyun halinin (sıvı hal) saçılanından biri  demir 

ağrısı, altındır. O halde bu sözden anlaşıldı ki 54 dirhem gümüş yerine 100 dirhem 

altın olurmuş.] 

 

Bu şiirin başında müellif bir soru sorar ve bu sorunun cevabının nasıl bulunacağı 

hususunda bu işin ehli kimselerin bu konu hakkındaki yorumuna yer verir. Sonra da “bu 
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sözlerden anlaşılıyor ki cevap elli dört dirhem gümiş yerine yüz dirhem altın olurmuş” 

şeklinde bir açıklama yapar. Burada son beyit tıpkı divân şiirindeki gibi içinde mazmun 

barındıran, kapalı bir ifadedir. Müellif bir bakıma mecaz anlatımdan hareketle muhatabın 

gerçek olmayan dünya  ile gerçeklik arasında bir bağ kurmasını ister. 

ÖRNEK: 

 

“pes ol taúdìrce altÿn  biŋ iki yüz dirhem ola çün biŋ iki yüz dirhemi ãuya 

úoyavuzaltmış iki dirhem Àb ùaşra gelür çün üç yüz yigirmi dört dirhem nuúreéi daòı 

ãuya úoyavuz ber muúteøÀ-yı óisÀb otuz bir dirhem Àb ùaşra gelür ve her vaút ki bu 

aãıl meséele vÀúıè olsa bu úÀèide üzere iòrÀc olına  

(10) tÀcerì  rÀ bÿd ez cevher åi pÀre bì- naôÀr  

(10a) òÿb tÀbÀnu münevver lÀyıú şÀh u Àmìr 

(11) bÿd elmÀs ve yÀúÿt  ve laèlü ve yÀ semen 

(11a) úıymet-eş kerdend cevheryÀn dÀnÀ-yı òÀbir 

(12) her yeki rÀ ez hezÀr eflÿri kem ez yek diger  

(12a) ez bahÀ-yı her yekì zeyn sengihÀ-yı dil-pezìr  

(13) nıãf-ı yÀúÿt-eş bahÀ kerdend bir laèl iy fetÀ 

(13a) åülüå elmÀs-eş bahÀ yÀúÿt rÀ nezd-i baåìr  

(14) hem bahÀ elmÀs rÀ kem rubèı laèleset iy cüvÀn  

(14a) Àn-çünìn dÀniş-sezÀ bÀ-şed be evlÀd u vezir  

(15) hem bahÀ-yı cümle rÀ kerdend ez rÿy-ı óisÀb  

(15a) ez fülori her dü hezÀr Àmed dü-vist nist-gir 

(16) her ki u dÀned her yek rÀ çe miúdÀrest åemen  

(16a) mi-şeved u rÀ sezÀ goften muóÀsib yÀdılır.” 114b/1-16a. [Bir tüccarda şah ve 

emirlere layık güzel ve ışıltılı üç parça mücevher vardır. Bunlar elmas, yakut ve 

laèldir ve bunların değerini mücevher satıcısı bilir. Her biri bin filoriden azdır. Her 

birinde (değer)  gönül sözü dinleyen süslü taşın değerinden azdır. Ey cömert kişi, 

yakutun yarısının değeri bir laèl eder. Üçte bir elmasın değeri yakutun katı görünür. 

Ey genç,  elmasın değeri de laèlin dörtte birinden azdır. Böylece vezir ve evladına 

yaraşan şekilde olur. Bu hesap üzerine füloriden hepsinin toplam değeri iki bin geldi, 
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iki yüz tutan yoktur. Her kim ki her birinin değeri ne kadardır bilir onun adı muhasib 

diye söylenir.] 

 

Müellif 114b de bu beyitlerin başında bir kural açıklar ve problemlerinde bu kurala 

göre çözümünün yapılması gerektiğini belirtir. Daha sonra da Farsça şiir dilinde bir soru 

sorar.  

Bu şiirin amacında biraz da öğrenciyi özendirme, anlatılan konunun önemini 

vurgulama gibi sezdirimler vardır.  Müellif, öğrenciye âdeta “mücevher hesabını iyi 

yaptığın takdirde ancak “muhasip” diye unvan kazanırsın. O sebeple bu konuyu iyi öğren.” 

gibi bir şey söylemeye çalışır.  

ÖRNEK: 

(8) meséele-i Àòar  gÿşüvÀrì  dÀştem ez laèl mürvÀrìd  zerr  

(8a) bÿd-ı yek miåúÀl çün kerdend vü vezn-i gÿşivÀr  

(9) úıymeteş kerdend-i ãarrÀfÀn zerr-i maèrifet  

(9a) lülü-i miåúÀl be si vü laèl hecdeh zer be çÀr 

(10) bisted ez men müşterì  vü bist dinÀr-em berÀr 

 (10a) men der-Àn tÀ dÿsted óayrÀn şod-em bì-iòtiyÀr 

 (11) ger muóÀsibzÀde mersÿm-ı divÀn miòori 

 (11a) úıymeteş evzÀni her yek rÀ begÿyì intiôÀr.” 110b/8-11a. [Bir başka problem 

ölçüsü bir miskal olan lÀl, inci ve altından bir küpe alalım. Sarrafların yaptığı marifet 

altınının değeri miskal (üzerinden) inci için üç ve lÀl için on sekiz, altın için dörttür. 

Müşteri benden (bunu) istedi ve (bana) yirmi dinarımı bıraktı. Ben hemen elimde 

olmadan onun dostu kadar (ona) hayran oldum. Eğer muhasebeci adı geçen divânda 

ölçünün değerini yerse (düşürürse) her biri ona ah eder.]  

Bu şiir parçasında da müellif şiirin başında bir problemden bahsetmektedir. Ancak 

şiirin sonunda da bir muhasebecinin neye dikkat etmesi gerektiği hususunda önemli bir 

bilgi vermektedir. 
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Son iki şiir parçasından da anlaşılacağı üzere, müellif şiir parçalarını bir problemin 

çözümündeki önemli bir ayrıntının öğretimi veya muhasebe mesleğinin püf noktalarının 

öğretimi için kullanmıştır.  

Metindeki tutarsızlık örnekleri 1.9. METİNDEKİ BAZI İFADELERİN 

BAĞLAMSAL OLARAK YANLIŞ YAZIMI  başlığı altında verilmiştir. Bunlar müellifin 

üslûbunu ciddi bir şekilde etkilememektedir. Çünkü aynı şekilde yazılan pek çok terim ve 

aynı şekilde ifade edilen soru cümleleri bulunmaktadır. Bütün bir metne odaklanıldığında 

bunların anlamı da çok fazla etkilemediği görülür. 

 Yukarıdaki değerlendirmelere göre  Bursevî’nin üslûbu için şunlar söylenebilir:  

Öncelikli olarak müellifin üslûbu bir ilmi öğretmeye yönelik olarak “öğreti üslûbu” 

üzerinden şekillenmiştir. Müellifin hazırlamış olduğu ders kitabı sıkıcı ve estetikten uzak 

değildir. Kitabın yazımında önce kural, sonra soru ve en sonda da çözümü verilmiştir. Bu 

sıralama  öğrencinin konuyu daha iyi anlamasını sağlamaktadır.  

 Öğrencinin konuyu, soruyu ve çözümü daha iyi anlaması için üç farklı öğretme 

yöntemi kullanmıştır. Senaryo, tanım ve kural ile öğretme yöntemleri müellifin tercih ettiği 

yöntemlerdir. Ayrıca müellif bu yöntemleri uygularken açıklama, örnekleme, şart, zaman 

ve sıralama bağlama ögelerini,  art ve ön gönderim için zamir ve sıfatları kullanmıştır. 

Bunun yanında bu bağlama ögelerini destekleyen gramer yapılarına da yer vermiştir.  

Buna göre müellifin üslûbunu “öğreti üslûbu” üzerinden değerlendirdiğimizde: 

Müellifin bilimsel bir metni gerek “kesin yargı” gerek “ihtimal” bağlamında anlatan 

dolaysız/yalın bir anlatım üzerinden anlattığı görülür. Bunun yanında problemlerin 

anlatımında tahkiye üslûbundaki betimlemelere, sezdirimlere ve çıkarımlara da yer veren 

dolaylı bir anlatım biçimini de üslûbunda harmanlamadığı söylenebilir.  
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G.4. ESER HAKKINDA BİLGİ  

G.4.1. ESERİN ADI  

İncelenen Süleymaniye nüshasında eserin adı CÀmièü’l-ÓisÀb  سا ح ال  olarak جامع ب

verilmiştir. Ancak eserin bir diğer nüshası olan Bosna Hersek nüshasında KitÀb-ı 

CÀmièü’l-ÓisÀb  ساب ح تاب  جامع ال  olarak geçmektedir. Ali Emiri nüshasında Terceme-i ك

CÀmièü’l-ÓisÀb    ساب ح رجمه جامع ال -olarak geçmektedir. Yine Katip Çelebi’nin Keşfü’z ت

Zunÿn adlı eserinde CavÀmièü’l-ÓisÀb  ساب ح  :olarak verilmiştir (Çelebi, 2013 جوامع ال

513).  İncelemeye söz konusu olan nüsha Süleymaniye nüshası olduğu için tezin başlığında 

CÀmièü’l-ÓisÀb adlandırmasının kullanılması uygun görülmüştür.  

G.4.2. ESERİN MÜELLİFİ 

Eserin müellifi Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî’dir. Araştırmalarımız esnasında pek çok 

kaynak esere bakılmış ancak, müellif hakkında geniş bir bilgiye ne yazık ki 

ulaşılamamıştır. Elde edilen veriler ışığında Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî için şunlar 

söylenebilir: 

Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî’nin soyadı OMLT’ta “Burusevî” olarak geçmektedir. 

Ancak elimizdeki 9 nüshada da “Bursevî” şeklinde olduğu görülmüş ve Burusevî şeklinde 

bir yazıma yahut harekelendirmeye rastlanmamıştır.  

Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî adından da anlaşılacağı gibi Bursalıdır. OMLT’ta XV. 

asırda Kanÿnî devrindeki divân muhasiplerinden olduğu ve CÀmièü’l-ÓisÀb adlı bir eser 

yazdığı belirtilir (İhsanoğlu vd., 1999: 100) Aynı ibareye Mehmet Tahir’in Osmanlı 

Müellifleri’nde de rastlanmaktadır (Tahir, 1342: 309). Yine Bursa Kütüğü’nde “KemÀl’in 

oğludur. Kanÿnî devrinde muhasibdi. Matematikten “CevÀmiu’l-HisÀb” adında mufassal 

bir eseri vardır. On beşinci asırda yaşamıştır. Bursalıdır.” şeklinde bir ibare yer almaktadır 

(Kepecioğlu, 2008: 264). Bunun yanında KÀtip Çelebi, Keşfü’z-Zunÿn adlı eserinde 

Bursevî’nin eserini Arapça adla CavÀmièü’l- HisÀb olarak ele alır ve bu eserin Türkçe 

olarak yazıldığını ve müellifinin Bursevî olduğunu söyler (Çelebi, 2013: 513). Bu eserin 

17. yüzyıl eseri olarak bilinen Keşfü’z-Zunûn’da Arapça isimle anılması dikkat çekicidir. 
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Bununla birlikte Bursevî ve eseri hakkında gerek Osmanlı Arşivlerinde gerekse 

Şakayık’ın-NumÀniyye ve Zeyilleri, Sicil-i Osmanî gibi başlıca eserlere bakıldığında bir 

ize rastlanmamıştır. Ancak müellifin eserde “…óaôret-i İskender Çelebi efendi óÀmet 

meèÀliye óaôretlerinüŋ  òÀk-i pÀyi şeriflerine bu bende-i naóìf Yÿsuf bin KemÀl el- Bursevî 

bir niçe müddet yüz süriyü…” (Lala İsmail, 934: 2a/1-4) ifadesi Kanÿnî devri başdefterdÀrı 

İskender Çelebi zamanındaki divân muhasiplerinden olduğunu gösterir.  

G.4.3. ESERİN TESPİTİ 

İncelenmek üzere ele alınan metin, İstanbul Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesinde Lala İsmail, nr. 288 kayıtlı bulunan, Yÿsuf bin KemÀl el- Bursevî 

tarafından yazılmış, 16. yüzyıl Kanÿnî Sultan Süleyman dönemine ait bir matematik 

kitabıdır.  

Eserin OMLT’ta tespit edilen 7 nüshası bulunmaktadır (İhsanoğlu vd., 1999: 100) 

Ancak www.yazmalar.gov.tr sayfasından yapılan taramalarda eserin 2 nüshası daha olduğu 

tarafımızdan tespit edilmiştir.   

G.4.4. ESERİN NÜSHALARI 

G.4.4.1. Eserin Nüshalarının Kronolojik Sıralaması 

1- Süleymaniye Nüshası: Lala İsmail, nr. 288 harekeli nesihle, 120 varak, 21 satıdır. 

Muharrem 934 (Ekim/Kasım 1527) ’te yazılmıştır. Müellifi Yÿsuf bin KemÀl el- 

Bursevîdir. 

2- Milli Kütüphane Nüshası: nr. A.541,  harekeli nesihle, 175 varak, 13 satırdır. Safer 934 

(Kasım/Aralık 1527)’te yazılmıştır. Müellifi Yÿsuf bin KemÀl el- Bursevîdir. Baştan 8 

varak eksiktir. 

3- Fatih Millet Kütüphanesi/  Ali Emiri Nüshası: Türki-i Aritmetik, nr. 40, nesihle 113 

varaktır. H. XI. asırda (M.1592-1593) istinsah edilmiştir.  Eserin adı Terceme-i CÀmièü’l-

ÓisÀb diye yer almaktadır. Müstensihin ismi yoktur. 
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4- Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi Nüshası: Tavşanlı, Kütahya, nr. 1709/2 (303/2): 60b-

156a, 98 varak,  21 satırdır. H. XI. asırda (M.1592-1593)  istinsah edilmiştir. Müstensihin 

ismi yer almamaktadır.  

5- Gazi Hüsrev Kütüphanesi Bosna Hersek Nüshası: nr: R6930,  nesihle 68 varak, 26 

satırdır. 1115 (1704) tarihinde istinsah edilmiştir. Müstensihi Ahmed NakkÀş’tır. 

6- Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası: nr: H1991, talikle 91 varak, 210x135 cm, 21 satırdır. 

H. 1157 (M. 1744) tarihine istinsah edilmiştir. Müstensihi Mustafa adlı biridir. 

7- Cerrah Paşa Tıp Tarihi Müzesi Nüshası: nr.307: nesihle 68 varak,  25 satırdır. Müstensih 

ve tarih bilgisi yoktur. 

8- Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Nüshası: nr. 37Hk3816/5, nesihle 112b-215 (104) 

varak, 15 satırdır. Müstensihin ismi yer almamaktadır. 

9- Trinity College Library Cambridge Nüshası: Trinity R.13.11: harekeli nesihle 170 

varak, 12 satırdır.  Suppl. Handlist of the Muhammadan Mss.of Cambridge, p.61.dır. 

Müellif ve tarih bilgisi yoktur. 

  Eserin sadece Milli Kütüphane, Kastamonu, Zeytinoğlu, Bosna Hersek, Topkapı 

Sarayı nüshaları www.yazmalar.gov.tr adresinde taranabilmektedir. Süleymaniye, Ali 

Emiri ve Cambridge nüshaları taranamamaktadır. Ancak bu nüshalar da IRCICA 

yayınlarından çıkan Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi (OMLT) adlı çalışmada 

taranabilmektedir. Ayrıca OMLT’ta Kastamonu ve Bosna Hersek nüshalarından 

bahsedilmemiştir. 

G.4.4.2. Eserin Nüshalarının Tanıtımı 

G.4.4.2.1. Süleymaniye Nüshası 

Lala İsmail, nr. 288 olarak kütüphane kaydı bulunmaktadır.  Harekeli nesihle 

yazılmıştır. 120 varaktır. Her varak 21 satırdan oluşmaktadır. Muharrem 934 (Ekim/Kasım 

1527) ’te yazılmıştır. Müellifi Yÿsuf  bin KemÀl el- Bursevî’dir. Eserin müellif hattı olup 

olmadığı belli değildir. Elimizde aynı tarihli (934/1527) en eski iki nüsha (Süleymaniye ve 
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Milli Kütüphane nüshaları) bulunmaktadır. Bunlardan tam olması sebebiyle Süleymaniye 

nüshası üzerinde çalışılmasına karar verilmiştir.  

 Bursevî’nin eserinin Keşfü’z-Zunÿn gibi kaynaklarda Arapça adlandırmayla 

CavÀmièü’l-ÓisÀb olarak geçmesi aslında eserin bir bakıma Arapçadan tercüme edildiğini 

gösterebilir. Ancak Bursevî kitabının başında bu eseri İskender Çelebi’den aldığı dersler 

üzerine kurguladığını ifade etmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde Bursevî’nin İskender 

Çelebi’nin ders verirken kullandığı kitabın söylemlerinden etkilendiği ve tuttuğu notların 

da bu eser üzerinden olduğu düşünülürse bu durumun normal olacağı görülmektedir. Bu 

bakımdan Bursevî’nin bir te’lif eser ortaya koymuş olduğu ortadır.  

Süleymaniye nüshasının  www.yazmalar.gov.tr’de  bulunan microfilm kopyasında 

31. varak eksik bulunmaktadır. Bu konu üzerine eğildiğimizde 30uncu sayfadaki mührün 

diğer sayfaya geçmediğinin gözlemlenmesiyle bunun bir fotoğraflama hatası olduğu 

anlaşılmış ve gerekli sayfa temin edilmiştir. Nüshanın yazıları temiz, okunaklıdır. Harekeli 

olması okunaklılık düzeyini arttırmaktadır.  

G.4.4.2.2. Milli Kütüphane Nüshası  

Bu nüsha nr. A.541 kayıtlı bulunmaktadır.  Yine harekeli nesihle yazılmıştır. 175 

varaktır. Her varak 13 satırdan oluşmaktadır.  Safer H.934 (M.Kasım/Aralık 1527)’te 

yazılmıştır. Müstensih bilgisi yoktur. Baştan 8 varak eksiktir. 

Bu nüsha Süleymaniye nüshasıyla aynı tarihli olup tarihlendirmesinde sadece ay 

farkı söz konusudur. Nüsha her ne kadar baştan sekiz varak eksikse de Süleymaniye 

nüshasında yer alan bazı problemlerin burada daha ayrıntılı verildiğini görülmüştür. Bu 

noktada MK. nüshasındaki bu ayrıntıların problemin daha iyi anlaşılmasını ve anlam 

bütünlüğü sağladığı düşünüldüğünde S. Nüshası sanki gözden geçirilmiş şekli olarak 

düşünülebilir. 

Bu nüsha da hem okunaklı hem de temizdir. Süleymaniye nüshasından daha güzel 

bir hatta sahiptir. Bu bakımdan kanaatimize göre  Bursevî S. nüshasını müsvedde olarak 
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kullanmış ve MK nüshasını da asıl eser olarak İstanbul Türkçesine daha vakıf  hattı daha 

güzel birine yazdırmıştır. Bu kişinin mesleğinin nakkÀşlık olduğu düşünülebilir.   

G.4.4.2.3. Fatih Millet Kütüphanesi/  Ali Emiri Nüshası 

  Türki-i Aritmetik  adıyla nr. 40 kayıtlı olan nüshadır. Nesihle yazılmıştır. 113 

varaktan oluşmaktadır. 21 satırdır. H. XI. asır (M.1592-1593)  tarihlidir. Bunun dışında bir 

tarih bulunmamaktadır. Eserin adı Terceme-i CÀmiʿü’l-ÓisÀb diye geçmektedir. 

Müstensihin ismi yoktur.  

Yazısı temiz ve okunaklıdır. Güzel bir hatt ile yazılmıştır. Eserin 85. sayfasından 

itibaren farklılık söz konusudur. Bu sayfadan itibaren başka bir konu anlatılır. 

Karşılaştırma yapılan S. nüshasında yer alan geometri kısmı burada yer almamaktadır.  

G.4.4.2.4. Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi Nüshası 

  Tavşanlı, Kütahya’da bulunan, nr. 1709/2 (303/2) kayıtlı nüshadır. 98 (60b-156a) 

varaktır. 21 satırdır. H. XI. (M.1592-1593) asırda istinsah edilmiştir. Müstensihin ismi yer 

almamaktadır. 

Hattı kırık nesihtir. Çok ufak farklılıklar dışında BH. nüshasıyla benzerlik gösterir. 

Büyük ihtimalle BH. nüshası bu nüsha temel alınarak kopya edilmiştir.   

G.4.4.2.5. Gazi Hüsrev Kütüphanesi Bosna Hersek Nüshası 

nr: R6930 kayıtlı olan nüshadır. Nesihle yazılmıştır. Son kısımlarda bir iki varak 

ta’likle yazılmıştır. 68 varaktır. Her varak 26 satırdır. H. 1115 (M. 1704) tarihinde istinsah 

edilmiştir. Müstensihi Ahmed NakkÀş’tır.  

Bu nüsha OMLT’ta yer almamakla birlikte www.yazmalar.gov.tr adresinde 

kayıtlıdır. Ahmed NakkÀş hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak Osmanlı 

arşivlerindeki  kayıtlara göre Topkapı Sarayı’na bağlı nakkÀşlardan biri olduğu 

düşünülmektedir. Osmanlı Arşivlerinde Hatt-ı HümÀyun fonunda bir tek şu ibareye 

rastlanmıştır:  
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 “Tersane NakkÀşbaşısı Ahmet sanat erbablarına verildiği gibi maaş ve salyane tahsisini 

istida ederek nakkÀşbaşılığa evvelce şehriye 600 akçe ve geçen sene zilhicceden itibaren 

şehriye 120 kuruş tayin verilmiş ise de, bu makule esnafa maaş ve salyane verilmesi 

KanunnÀme-i HümÀyûn'da olmadığına dair arz olup, Üçüncü Selim'in tayin olunan mahiye 

120 kuruş behermah verilip Tersane defterlerine kaydoluna hattı- hümÀyûnu.” 

(http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/osmanli/arsiv.aspx). (Gömlek no: 1544). 

G.4.4.2.6.Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası 

nr: H1991 kayıtlıdır.  Ta’likle yazılmıştır.  91 varaktır.  Her bir varak 21 satırdan 

oluşmaktadır. H. 1157 (M.1744) tarihinde istinsah edilmiştir. Müstensih, Mustafa adlı 

biridir. Müstensih hakkında bir bilgiye ulaşılamamakla birlikte Kanÿnî Sultan Süleyman 

döneminin nakkÀşlarından biri olduğu düşünülmektedir. Nitekim Topkapı Müzesi arşiv 

defterlerinde NakkÀş Mustafa adıyla iki kayıt yer almaktadır. 

 “Hatice Hatun, NakkÀş Mustafa ve Seyyid İbrahimin metrukat defteri.” 

(http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/osmanli/arsiv.aspx)(Gömlek no: 10573). 

“Bir inşaat dolayısıyla NakkÀşbaşı Mustafa Ağa’ya, Keresteci Mıgırdıç’a, Camcı Hacı 

Süleyman Ağa’ya vesaireye teslim edilen paralarla dolapta mevcut muhtelif kitapların 

isimlerini havi hesap ve müfredat defteri. a.g.tt”. 

(http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/osmanli/arsiv.aspx) (Gömlek no: 2847). 

Görüldüğü gibi bu iki ibarede de tarih bilgisi yoktur.  

G.4.4.2.7. Cerrah Paşa Tıp Tarihi Müzesi Nüshası 

nr.307 kayıtlıdır. Nesihle yazılmıştır.  68 varaktır ve  25 satırdır. Nüshada 

müstensih ve tarih bilgisi yoktur. 

Bu nüsha diğer nüshalardan gerek kelime gerekse sayısal değerler bakımından S. ve 

diğer nüshalardan ayrılır. Temiz bir hattla yazılmıştır.  

G.4.4.2.8. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Nüshası 

  nr. 37Hk3816/5 kayıtlıdır. Nesihle yazılmıştır. www.yazmalar.gov.tr adresinde 

112b-215a şeklinde verilmişse de elde edilen nüshada ne müstensihi ne de kütüphane 
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tarafından verilen bir sayfa numarası kaydı yoktur. Bu sebeple karşılaştırma esnasında 

numaralandırma 1’den başlatılarak bir değerlendirme yapılmıştır. 104 varaktır. Her varak 

15 satırdan oluşmaktadır. Müstensihin ismi yer almamaktadır. 

Bu nüsha da BH. nüshası gibi OMLT’ta yer almayıp taramalar sonucunda tespit 

edilmiştir. Nüsha temiz ve güzel bir hatt ile yazılmıştır. 

G.4.4.2.9. Trinity College Library /Cambridge Nüshası 

  Nüsha Trinity R.13.11 kayıtlıdır. Harekeli nesihle yazılmıştır. 170 varaktır ve 12 

satırdır. Müstensih ve tarih bilgisi yoktur. Bu nüshanın OMLT’ta Cambridge, nr. 350 

olarak kayıtlı olduğu ve nesihle yazıldığı belirtilmektedir (İhsanoğlu vd., 1999: 100). 

Ancak inceleme neticesinde eserin Cambridge’e bağlı Trinity College Library’de 

bulunduğu ve harekeli nesihle yazıldığı tespit edilmiştir. Bu katalog kaydına göre JÀmi-ul 

hisÀb: A work on Arithmetic by Yÿsuf bin Kamal Al Bursawi.  The book contains ten 

chapters, and is dedicated to Haçrat Iskandar Calabi (R.13.11. :23). Yani eserin bir 

matematik kitabı olduğu ve 10 bölümden oluştuğu ve Hazreti İskender Çelebiye tanıtıldığı 

ifade edilmektedir.  Eser bütün nüshalar içinde en güzel hattla yazılandır. Ayrıca Milli 

Kütüphane nüshasının tam şeklidir.  
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G.4.4.3. Eserin Nüshalarının Şeceresi 

 

Şekil 3 

Üzerinde inceleme yapılan Süleymaniye nüshasının tercih ediliş sebebi yukarıda 

açıklanmıştır. Ancak metin çalışmalarında önemli bir konu da çalışılan nüshanın müellif 

hattı olup olmayışıdır. Bu sebeple karşılaştırmalar göz önünde bulundurularak bir şecere 

takibi yapılmıştır.  

Metin bölümündeki dipnotlarda açıkça görülmesi sebebiyle burada bu nüshalar 

arasındaki karşılaştırmalar tek tek verilerek bir açıklama yapılmayacaktır. Sadece 

incelenen eserin şecerece takibinin katmanları hususunda bilgi verilmesi uygun 

görülmüştür.  

Şekil 3’te görüldüğü üzerinde dört ayrı nüsha kol başı olarak alınmıştır. Bunun 

sebebi elbette birbirleri arasında gösterdikleri farklılıklardır. Ancak dikkat edilirse S. 

nüshasından MK. nüshasına bir ok çizilmiştir. Bu nüshaların aynı tarihli olduğu tespit 

edilmiştir. İkisi de H.934 (M.1527) yılına ait nüshalardır. Ancak aralarında bir aylık bir 

farklılık söz konusudur. S. nüshası Muharrem, MK. nüshası Safer ayında yazılmıştır. Bu 

açıdan da bakıldığında S. nüshası yine en eski tarihli nüsha olmaktadır. Ayrıca MK. 



83 

nüshası baştan sekiz varak eksiktir. Bu durumda ilk olarak eserin aynı kişinin kaleminden 

çıktığı düşünülebilir. Ancak MK. nüshasının hattı S. nüshasından daha düzgün yazılmıştır. 

S. nüshasında bir iki yerde karalama veya aynı kelimenin iki kez tekrar edildiği 

görülmüştür. Köksal (2012: 184)’ın “Katalog bilgilerinde veya nüsha üzerinde bir bilgi 

bulunmadığı halde de bir nüshanın müellif hattı olduğu tespit edilebilir. Müellif hattı 

nüshaları müsvedde nüshalar ve tebyiz edilmiş (temize/beyaza çekilmiş) nüshalar olmak 

üzere iki grupta toplamak mümkündür.” ifadesinden hareketle elimizdeki nüshanın MK. 

nüshasıyla arasındaki tarih bağı da göz önünde bulundurularak müsvedde nüsha olduğu, 

ancak müellifin kendi yazısının ve çizimlerinin kötü olması sebebiyle bunu başka birine 

yazdırdığı düşünülmektedir.  

AE. ve T. nüshalarının MK. ve S. nüshasıyla benzerlikleri vardır. Ancak nüshalar 

tanıtılırken de söylendiği gibi belli bir sayfadan sonra eserin akışı değişmektedir. Bu iki 

nüshada da “misÀhat (Uygulamalı geometri)” kısmı yer almamaktadır. Buna bağlı olarak 

geometrik şekiller de görülmez. 

C. nüshası karşılaştırmalar esnasında en fazla farklılık gösteren nüshadır. Bu 

farklılık işlemlerde de göze çarpmaktadır. Bunun yanında diğer nüshalarla da bağı yoktur. 

Buna rağmen çok az yerde birkaç nüshayla koşutluk gösterir. 

Örneğin, 

 

vursalar ursalar virseler 

S., MK., Z., Cam. C. Kas. AE., T. 

 

Örnekte görüldüğü üzere vursalar kelimesi ursalar şeklinde hem C. hem de Kas. 

nüshasında görülmektedir. Ancak yine de bu tarz örneklerin azlığı sebebiyle şecerede C. 

Nüshasının ayrı bir nüsha olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 
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G.4.5. ESERİN KİME İTHAF EDİLDİĞİ HUSUSU 

Bu konu hakkında iki husus göze çarpmaktadır: OMLT’ta (İhsanoğlu vd., 1999: 

100) Bursevî’nin eserini Kanÿnî’ye ithaf ettiği belirtilirken, KÀtip Çelebi Bursevî’nin bu 

eseri İskender Çelebi’ye yazdığını not düşmüştür (2013: 513). Yine yukarıda Cambridge 

nüshasını tanıtırken de belirttiğimiz gibi kataloglarda eserin Hazreti İskender Çelebi’ye 

tanıtıldığı ifade edilmektedir. Bursevî eseri kime ithaf ettiğini söylememiş sadece 

“mübtedìler için” yazdığını belirterek bir amaç belirtmiştir. Ancak eseri oluşturma 

aşamasında İskender Çelebi’den aldığı dersler söz konusu olduğundan İskender Çelebi’ye 

ithaf ettiği düşünülebilir.  

G.4.6. ESERİN KONUSU VE YAZILIŞ AMACI  

Üzerinde çalışılan eserin giriş bölümü, diğer tarihî metinlerin giriş bölümleriyle 

benzerlik gösterir. Yani eser besmeleyle başlar ve devamında peygamber efendimize 

(S.A.V.) salavat getirilir. Ardından dönemin padişahı olan Kanÿnî Sultan Süleyman, babası 

Sultan Selim Han ve dedesi Sultan Bayezid  zikredilerek övgülerde bulunulur. Devletinin 

ve ikbÀlinin devamlı olması için dua edilir. Daha sonra ise konusu itibariyle bir matematik 

kitabı olan eserin ana içeriğini nasıl oluşturduğunu müellif şu ifadelerle belirtir: 

 “Óaôret-i İskender 1b/20. Çelebi Efendi óÀmet meèÀliye óaôretlerinüŋ òÀk-i pÀ-yi 

şeriflerine bu bende-i naóif Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî bir niçe müddet yüz süriyü 

òiõmetlerinde olmaàın baèøı ehl-i úalem óuøÿrlarında taèlìm-i èilm-i óisÀb itmek ile èizzet 

ve tetebbüè fennì raúam úılmaàıla raàbet bulduúları müşÀhede olınmaàın bu zerreéi bì-

miúdÀr daóı èalÀ-úadri’ t-ùÀúÀ èilm-i óisÀba bir nice vaút mümÀreset itmegin baèøı FÀrsì ve 

èArabì  resÀéìlden ve baèøı òÀùırumda olan mesÀéilden iòrÀc  olınup bu risÀlede cemè idüp 

cÀmièü’l-óisÀb diyü tesmìye olundı tÀ kim bu fenne ùÀlib olan ehl-i úalem ifÀde itmek ile 

èindallÀh meécÿr ve müãÀb olavuz.” 1a/1-14. 

Yukarıdaki ifadeden anlaşılacağı gibi müellif bir müddet Kanÿnî Sultan 

Süleyman’ın emrinde bulunan BaşdefterdÀr İskender Çelebi’nin hizmetinde bulunmuş ve 

ondan muhasebe dersleri almıştır. Yine bu aşamada bazı ilim sahiplerinden aldığı dersler 
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de onu yetiştirmiştir. Daha sonra Arapça ve Farsça kitaplardan ve kendi öğrendiklerinden 

bir çıkarımda bulunarak bu eseri yazmış ve adını da “hesapların toplamı” anlamına gelen 

CÀmièü’l-ÓisÀb koymuştur.  

Müellif “…mübtedìler içün beyÀn olınur yoúsa ehl-i faøıl yanında ne miúdÀrı ola. ” 

2b/20-21. ifadesiyle eserini matematiği yahut muhasebeyi yeni öğrenenler için yazdığını, 

bu işin uzmanları için yazmadığını da belirtir. Bu aşamadan sonra bölümleri sıralar ve 

sonrasında tek tek bu bölümleri açıklayarak örnekler verir.  

 Eser, yakından incelendiğinde,  beşinci dereceden kök hesabı gibi konuları 

içerdiği; rasyonel ve irrasyonel kök hesaplarını sıfır ve cetvel yöntemi kullanarak öğrettiği; 

cebir ve denklemler teorisini ayrıntılı incelediği;  derinlik, genişlik, uzunluk, ücret, yol, 

havuz, saat, ürün, kumaş, top problemlerini çözümleriyle birlikte,   kural-çözüm sürecini 

belletecek bir biçimde verdiği gözlemlenmektedir (Fazlıoğlu, 2010: 166). Bunun yanında 

eserde o dönemin sosyo-ekonomik hayatına dair pek çok ize rastlanmaktadır.  Müellif eseri 

10 bölüm üzerine kurgulamıştır. Bunlar sırasıyla:   

1) Birinci bölüm: Çarpmaların türlerinin ve çıkarımlarının kurallarını anlatır.  

   Birinci bölüm beş ayrı kısma ayrılır: 

 Birinci kısım, bir tamsayı ile bir tamsayının çarpımı üzerinedir. Müellif birinci 

kısmı anlatırken beş şekil üzerinden anlatır. Burada şekil hem “şekil” hem de “yöntem” 

anlamıyla kullanılır. Çünkü örnek olarak verdiği her şekil aynı zamanda bir yöntem 

biçimidir. 

 İkinci kısım, tamsayının ondalık sayılara çarpımı üzerinedir. 

 Üçüncü kısım, ondalık sayıların ondalık sayılara çarpımı üzerinedir. 

 Dördüncü kısım, tamsayı ile ondalık sayının tamsayıya çarpımı üzerinedir. 

 Beşinci kısım, tamsayı ile ondalık sayının, tamsayı ile ondalık sayıya çarpımı 

üzerinedir. 
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2) İkinci bölüm: Ondalık sayıların türlerini ve onlara ait olan problemleri anlatır.  

Bu bölümde dirhem, mÿt, zirÀè, misúÀl ve úanùÀr ölçüleri üzerinden hesaplamalar 

yer alır.   

3) Üçüncü bölüm: Bölmelerin türlerini ve çözümlerinin kurallarını anlatır. 

 Bu bölüm kendi içinde altı kısma ayrılır: 

Birinci kısım, iki tamsayının birbirine bölünmesi üzerinedir. 

İkinci kısım, iki ondalık sayının birbirine bölümü üzerinedir. 

Üçüncü kısım, ondalık sayının tamsayıya bölünmesi üzerinedir. 

Dördüncü kısım, tamsayı ile ondalık sayının ondalık sayıya bölünmesi üzerinedir. 

Beşinci kısım, tamsayı ile ondalık sayının tamsayı ile ondalık sayıya bölünmesi 

üzerinedir. 

Altıncı kısım, ise kalanı 1 olmayan bölmeler üzerinedir. 

4) Dördüncü bölüm: Paydaları ve onlara ait olan problemleri anlatır.  

 Bu bölüm paydaların, yani kesirli ifadelerin çarpımı ve bölümü üzerinedir. Buna 

göre basit kesir,  birleşik kesir ve birleşik kesrin alt dalı olan tekrarlı, uygun ve ayrık 

kesirler ele alınmıştır. 

5) Beşinci bölüm: Miras paylaşımının yöntemi anlatılır. 

 Müellif “bu fennüŋ mÀhirleri úısmet-ı àuremÀnuŋ istiòrÀcında bir niçe ùarìú beyÀn 

itmişler bu faúìr daòı maèlÿm 35a/5-8. olduàı úadar beyÀn olundı 35b/1.”  şeklinde bir 

ifade kullanarak bu yöntem hakkındaki bilgisini oluştururken bu ilim üzerine çalışan 

âlimlerin yöntemlerinden faydalandığını ve kendisinin de ancak bildiği kadar burada 

anlattığını belirtir.  

6) Altıncı bölüm: Orantılı dört sayı hesabının kurallarını ve onlara ait problemleri anlatır. 
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7) Yedinci bölüm: Tek yanlış ve çift yanlış hesaplarının kurallarını ve onlara ait 

problemleri anlatır. 

8) Sekizinci bölüm: Kökleri ve kök bulmanın çözüm yollarının kurallarını anlatır. 

 Bu bölümde ayrıca kök bulma hesabında, çözümün daha kolay bulunması için 

kullanılan cetvel yöntemini de verir. Bu yöntemi önce anlatır, sonra cetvel üzerinde 

örneğini belirtir.  

9) Dokuzuncu bölüm: Uygulamalı geometri ve ona ait olan problemleri anlatır. 

 Bu bölümde dik, dar ve geniş açılar, üçgen ve üçgen çeşitleri, kare, dikdörtgen, 

dörtgen, beşgen, altıgen gibi geometrik şekiller ile daire, dairenin çapı, keseni, kirişi, yayı 

ve çevresi hakkında bilgiler ve yarım daire, yarıdan fazla ve yarıdan eksik daire,  yay şekli, 

hilal şekli gibi şekillerin üzerine tanımlar verilmiştir. Ayrıca bu şekillerin her biri çizilmiş 

ve bu şekiller üzerine alan ve çevre hesabını bulmaya yönelik problemler çözümleriyle 

birlikte verilmiştir.  

 Bu bölümde ayrıca uygulamalı geometrinin kapsamına giren, hacim, uzaklık, 

yükseklik, derinlik gibi ölçümler de top, havuz, işçi, saat problemleri üzerinden 

anlatılmıştır. 

10) Onuncu bölüm: Denklemlerin kurallarını ve ona ait problemleri anlatır. 

 Bu bölüm Osmanlı Klasik cebir kitaplarında sıkça kullanılan cebir ve mukÀbele 

bölümüdür. Bu bölümde Osmanlı Klasik cebrinde meåÀéìl-i sitte olarak bilinen üçü yalın 

ve üçü de katışık olan altı denklem türü üzerinde durulmuştur.  
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G.5. TEZİN KONUSU VE AMACI 

Tezin konusu, XVI. yüzyıla ait CÀmièüél-ÓisÀb adlı matematik metninin 

çeviriyazıya aktarımı yapılarak elde edilen veriler ışığında dil (imla, fonetik, morfoloji), 

tarih (İslam bilim tarihi, Osmanlı Klasik dönem matematik tarihi) ve leksikolojik ( sözlük, 

terminoloji, dizin)  açılarından değerlendirilmesidir. 

Tezin amacı ise, 16. yüzyıla ait bir eser olan CÀmièü’l-ÓisÀb adlı matematik metni 

üzerinden, Türkçenin söz konusu yüzyıllarda matematik biliminde bilim dili olarak 

varlığını tespit etmek, elde edilen dil malzemesinin Türkçenin terim ve söz varlığına 

katkısını değerlendirmektir.  

G.5.1.YÖNTEM 

G.5.1.1. Tezin Bölümleri ve Yöntemleri 

Tez ana yapısı itibariyle giriş haricinde İnceleme, Metin, Dizin olarak üç ana 

bölümden oluşur. Bu üç bölüme ayrıca  metindeki terimleri içeren bir de  Terim Sözlükleri 

bölümü eklenmiş sonra Sonuç bölümü yazılmıştır.  

Teze konu olan metin üzerinden yapılan bütün değerlendirmelerde kullanılan 

yöntem, metnin ait olduğu dönem ve barındırdığı söz varlığı açısından tarihsel bir tabanda 

şekillenmesine yöneliktir. 

Giriş bölümü üç alt kısımda ele alınmıştır. Birinci kısım tezin tarihî bir arka plana 

oturtulmaya çalışıldığı Osmanlı’daki mevcut matematik tarihini ele alan kısımdır.   İkinci 

kısımda ise üzerinde çalışılan eser ve müellifi  hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca bu 

kısımda  müellifin üslûbu, metin dilbilimi ve toplum dilbilimi (eğitim-öğretim) 

çerçevesinde değerlendirilmiştir.  Üçüncü kısımda ise tezin amacı, konusu ve yöntemi 

hakkında bilgi verilmiştir. 

Giriş bölümünün birinci kısmının oluşturulması için eserin hem matematik tarihi 

hem de bilim tarihine kaynaklık etmesi sebebiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dekanı 

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’ndan Osmanlı’da Bilim ve Felsefe konulu seminerler takip 

edilmiştir. 
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Tezin birinci bölümü İnceleme kısmı olup üç aşamalıdır. Birinci kısımda Yazım 

Özellikleri başlığı altında metindeki farklı yazımlar vurgulanmaya çalışılmıştır. İkinci 

kısım Ses Bilgisi, üçüncü kısım ise Şekil Bilgisi başlıkları altında ele alınmıştır. Bu 

kısımlarda eserin dil tarihi içindeki yerinin tespiti için veriler ortaya konulmuştur. Bu 

tespitler ortaya konulurken art ve eş zamanlı karşılaştırmalı dilbilgisi metodu kullanılarak 

kelimelerdeki ses ve şekil değişmeleri Eski Türkçe dönemi ve Türkiye Türkçesi ile 

karşılaştırılmıştır.  

İkinci bölüm Metin kısmı olup eserin çeviriyazıya aktarımının yer aldığı kısımdır. 

Ayrıca bu kısımda eserin mevcut diğer 8 nüshası üzerinden karşılaştırmalı bir çalışma 

yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar dipnotlarla gösterildiği için kelimelerin farklı yazımları için 

ayrıca bir parantez içi gösterime gidilmemiştir. Ancak bütün nüshalarda aynı şekilde 

tekrarlanan hatalar < >  için işareti kullanılmıştır. Nüsha karşılaştırmaları 

gerçekleştirilirken şu noktalar göz önünde bulundurulmuştur: 

1- Öncelikli olarak şu önemli noktayı belirtmek gerekir ki karşılaştırmada esas 

alınan nüsha Süleymaniye nüshasıdır. Bu nüshanın ana nüsha kabul edilmesinin iki nedeni 

vardır. Birincisi, en eski tarihli nüsha olması; ikincisi ise eksik sayfa bulundurmamasıdır. 

2- Karşılaştırma yapılırken geleneksel yöntem izlenmiştir.  Dipnotlarla gösterilen 

farklılıklar Süleymaniye nüshası temel alınan nüsha olduğu için parantez içinde verilmiştir. 

Kelime üzerinde dipnot atama sayısı bulunduğundan parantez içinde ayrıca bir S. şeklinde 

kısaltma verilmesine gerek görülmemiştir. Örn.(10a/7) gibi. Ancak karşılaştırılan 

nüshalarda nüsha isimleri verilmiştir. Örn. BH. 4b/2; C.32a/3; Z. 65b/11 gibi. 

3- Karşılaştırma yapılırken sadece eklerdeki değişiklikler, kelime eksiklikleri veya 

kelimelerin yazılışlarındaki farklılıklar dipnotta verilmiştir. Örneğin,  S. varuruz, BH. imdi. 

Yine rakamlar arasındaki farklılıklar da belirtilmiştir. 

4- Karşılaştırmaya göre farklı olan hesaplama veya çizimlerden çok fazla yer 

kaplayanlar EK.9’da  verilmiştir.  
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5-  Yine karşılaştırma yapılan nüshalardan Ali Emiri Nüshasının 83b/19-113 

varaklar arası ve Topkapı nüshasının 65a/6-91 varaklar arası temel alınan nüshadan ve 

diğer nüshalardan farklıdır.  Özellikle geometri ile ilgili kısımlar bulunmamaktadır. Ancak 

farklı problemler yer almaktadır. Nüshaların bu varakları konu bütünlüğü açısından teze 

eklenmemiştir. 

6- Hesaplama olan kısımların satır sayıları bu kısımlarda düzgün bir hat olmadığı 

için sayılmamakla birlikte karşılaştırma yapılırken farklılık olan hesaplamalarda netlik 

kazandırmak amacıyla satır sayısı verilmiştir. Bu sebeple bazı karşılaştırmalarda nüshadaki 

satır bilgisini aşan satır sayıları görülmektedir. Mesela 15 satırlık bir nüshada hesaplamalar 

katıldığında 18-19 satır olabilmektedir.  

Metin matematik eseri olması nedeniyle geometrik çizimler içermektedir. 

Metindeki geometrik çizimlerin yapılması için Microsoft equation ve paint programları 

kullanılmıştır. Ayrıca hesaplamaların yer aldığı kısımlarda bulunan her türlü sayısal 

niceliğin asıl metindeki şekilleri korunmuş ve müellifin koyduğu işaretler haricinde 

herhangi bir işlem işareti (+, - vb.) konulmamıştır. Yine metinde paydası bir olan kesirler 
 

 

şeklinde gösterilmiş olup aktarımda da aynı şekilde korunmuştur. 

Metinde bazı Arapça, Farsça yazılan tamlama ve terimlerdeki harf eksikliklerinden 

kaynaklanan ve karşılaştırılan bütün nüshalarda aynı olan müellif hataları, düzenlenerek 

sadece gerçekten onarım isteyen bir iki kelimede “< >” işareti içinde doğru yazım 

gösterilmiştir. Örneğin, “müsteånÀ meneh <minh>”. 

Çalışılan nüshada hemze (é) ile gösterilen akuzatif ekleri için bir düzeltmeye 

gidilmeyerek metindeki şekliyle korunmuştur. Örneğin, aúçeéi (26a/19), óiããeéi (87b/3), 

cüzéi (88a/6) gibi. 

Metinde “ile, içün” edatları ve “idi, ise, iken” gibi {i-} filinin aldığı şekiller ayrı 

olarak yazılmışlarsa ayrı, bitişik olarak yazılmışlarsa bitişik olarak metindeki şekliyle 

korunmuştur. “ki ve kim” bağlaçlarının yazımında da aynı esas uygulanmıştır. 
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Üçüncü bölüm Terim Sözlükleri kısmı olup esas itibariyle metinde yer alan 

matematik ve ölçü ve para birimlerinin oluşturduğu terimleri içerir. Matematik Terimleri 

Sözlüğü ve Ölçü ve Para Birimi Terimleri Sözlüğü başlıklarıyla iki alt kısımdan oluşur. Bu 

bölüm için Prof. Dr. Mustafa Canpolat ve Prof. Dr. Zafer Önler’in ortak yayını olan 

Edviye-i Müfrede’nin sözlük kısmı örnek olarak alınmış ve teze uygulanmıştır. Buna göre 

tıpkı Edviye-i Müfrede de olduğu gibi madde başları alfabetik dizilerek metin içindeki 

anlamına göre karşılık verilmiş ve metin içi alıntılarla, metnin imkân verdiği ölçüde 

terimler örneklendirilmiştir. Ancak Edviye-i Müfrede’den farklı olarak aynı terimden 

türeyen terimler de tıpkı dizinde olduğu gibi madde altında verilerek onlar da aynı 

yöntemle örneklendirilmiştir. Terimlerin bazıları tamlama şeklinde metinde geçmektedir. 

Böyle durumlarda kullanıldığı tamlama ile birlikte alt madde başı verilerek örnek cümle 

verilmiştir. 

Sözlükte birden fazla yardımcı fiille kullanılan terimlerin yardımcı fiilleri [eyle-/id-

] şeklinde gösterilmiş, bunlardan anlam ayırıcı olanının örnek cümlesi verilmiştir.  

Sözlüğün karşılıkları Salih Zeki’nin ÁsÀr-ı Bakiye adlı eseri ile Cevat İzgi’nin 

Osmanlı Medreselerinde İlim- Riyazì İlimler eseri temel anlamda yol gösterici olmuştur. 

Bunun yanında Elif Baga’nın doktora tezinden çokça faydalanılmış ve yine birkaç terim 

hususunda da Sezay Özçelik’in doktora tezinden yararlanılmıştır. Bu karşılıklar ifade 

edilirken genel geçer anlam oldukları, herhangi biri tarafından türetilmedikleri için atıf 

yapılmamıştır. Ancak yine de gerekli görülen yerlerde  atıf yapılmıştır.   

Sözlüğün başına Matematik Terimleri Üzerine Notlar başlığı altında bir bölüm 

eklenerek mevcut sözlüğün daha anlaşılır olmasına çalışılmıştır. Notlar bölümü kendi 

içinde iki ana esasa göre hazırlanmıştır. Bunlardan birincisi Osmanlı’da matematik 

terimlerinin oluşumunu izlemek adına alt ve üst dil arasındaki ilişki üzerinden bir 

değerlendirmedir. İkincisi de metindeki terimlerin tarihî arka planda okunması üzerinedir. 

Bu bölümün sonuna ayrıca nüsha karşılaştırmalarında terimlerin farklı kullanımını 
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gösteren bir de tablo eklenmiştir. Metinde geçen ölçü birimleri için oluşturulan sözlükte 

ayrıca notlar verilmemiştir. Ama terimlerin üzerine gerekli yerlerde açıklama eklenmiştir.  

Dördüncü bölüm Dizin kısmı olup, dizin için Mehmet Bozuyla tarafından 

hazırlanan “Türksözdiz” dizin programı kullanılmıştır. Dizinin hazırlanması sırasında ön 

aşamada tamlamalar kodlanırken tamlamanın yarısı diğer satırdaysa tamlama ilk 

satırdaymış gibi düşünülerek sayfa numarası da ona göre verilmiştir. Örneğin  “(5) bÀúì her 

ne miúdÀr óÀcet olursa úÀèide-i (6) meõkÿr” 17b/5. Yine bir kısmı diğer satırda olan 

kelimelerde de aynı işlem yapılmıştır. Örneğin, “(10) úısmetdür yek şeyée virürüz ki 

maúsÿmun èaleyh (11) dür” 99a/10. Bunun yanında tamlama oluşturmasa bile kuruluşu 

bakımından ayrı yazılan Arapça terimlerde de- mesela “maørubun fih, maúsÿmun aleyh” 

gibi – aynı işlem kullanılarak dizinde bütünlük sağlanmıştır. Örneğin, “(13) ki maúsÿmdur 

ve úısm-ı eúall bir şey olur ki maúsÿmun (14) èaleyhdür.” (99a/13).  

Dizinde madde başı olan sayılar yer tasarrufu sebebiyle bitişik yazılmıştır. 

Beşinci bölüm Sonuç bölümü olup Değerlendirmeler ve Sonuç olmak üzere iki alt 

başlık altında ele alınmıştır. Değerlendirmeler bölümü iki açıdan ele alınmıştır. İlk olarak 

İnceleme bölümündeki ses bilgisi verilerinin ağız-yazı dili ilişkisi bağlamında Eski 

Anadolu Türkçesi ve onun alt ağızları arasındaki durumuna bağlı olarak bir 

değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. İkinci olarak  eserin Türkçenin bilim dili 

açısından katkısı üzerinde durulmuştur. 

Tez için kullanılan kaynaklar kaynak kitaplar, makaleler, sözlükler ve internet 

kaynakları başlıkları altında verilmiştir. 

Teze son olarak  Süleymaniye nüshasının tıpkı basımı eklenmiştir. Karşılaştırılan 

nüshaların ise birkaç varağının eklenmesi uygun görülmüştür. 

Not: Tezin bitimi aşamasında aynı eserin A.D.T.C.F. Felsefe- Bilim Tarihi 

Anabilim dalında Zeynep Tuba Oğuz tarafından çalışılmaya başlandığı öğrenilmiştir. Bu 

durum tezimiz için bir sorun olarak görülmeyip eserin farklı bir bilim alanında da 

değerlendirilecek olması sevindiricidir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

İNCELEME 

 

 

1. YAZIM ÖZELLİKLERİ 

1.1. ÜNLÜLERİN YAZIMI 

1.1.1 /a/ Ünlüsünün Yazımı 

 Ön seste: /a/ ünlüsünün ön seste yazımı daha çok üstünlü elifle (  ا) görülmektedir. 

Seyrek olarak da medli elifle (آ) yazımına rastlanmaktadır.  

a) Medli elif (آ) ile yazımı:  

   anuŋ   ك  .(43a/6)   آى    ay  ,(104a/16)  آد    ad   ,(47b/18)  آل       alıp  ,(46a/13)  آ و 

        b) Üstünlü elif (  ا) ile yazımı:  

           altmışdur    ا لت م     ر (34a/12),  açıldan   ل   ن  ا  س ل ر   açsalar ,(19b/5)  ا ل ت    ه   altında  ,(22a/9) ا   

(79a/16). 

 İç seste: İç seste a ünlüsünün (ا) yazımı hususu bir düzen arz etmez. Kimi 

kelimelerde /a/ ünlüsünün yazımı görülürken kimi kelimelerde görülmez. Çoğunlukla  

üstün ile (    ) gösterilmiştir.  

a) İç seste elif (ا) ile yazımı:  

daòı    د ا (80a/11), yazmışlar     ل ر م    تا       ه  ortasında  ,(113b/5)    ا ز  ر    kalan (72a/19)  او 

 .(2b/21)     ا      ه  yanında ,(7b/3)     ن  
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b) İç seste üstün (   ) ile yazımı: 

ulaşacaú          ل ل ر    ùutsalar   ,(72a/13) او   .(79b/9)   ط وت س 

c) İç seste güzel he  (ه) ile yazımı: 

yazasın        ه م   ùolduralum ,(3a/21)       از  ل   ر   لو   .(113b/14) طو 

 Son seste: Son seste çoğunlukla güzel he (ه) ile yazılmıştır. Birkaç örnekte elifle (ا) 

yazılmış şekilde de görülür. 

        bulına      ل  ه   ,(85a/19)  ا وله    ola , (56b/1)    ا  ه     aŋa   ,(39b/17)    ا ول  ه       olına  ,(38a/2)  بو 

 ola  او  ال (85a/16), aŋa     ا  ا  (39b/21), oŋa     ا و ا   (82b/16). 

1.1.2 /e/ Ünlüsünün Yazımı 

 a) Ön seste: Ön seste  daima üstünlü elif (  ا) ile yazılmıştır: 

ellidür لى   د ر
 ا   س و    eksük ,(107a/20) ا   ل س ل ر    eyleseler ,(49a/4)  ا و     ه   evinde  ,(52a/17) ا ل 

(77a/4),elde   ا ل   ه  (4a/7), eger   ا ك ر (78a/9). 

 b) İç seste: İç seste çoğunlukla üstün  (    ) ile gösterilmiştir. Nadir olarak he (ه) ile 

ve üstünlü elif (  ا) yazımlar da vardır: 

gerekse  ر   س ه     (76b/13),   virseler    ر   ل ر  kimesneye ,(116b/10)   ب       benüm ,(79a/4)   و 

س    ه   م      (26b/3), çekesin      س       (6b/8), seksen     س      (10a/8), cümle eyleyesin       ل ه ا  ل  ا م   ج 

(28b/5),  dek        د  (81a/7). 

 c) Son seste: Son seste he (ه) ile  ve üstün (    ) ile  yazılmıştır: 

bile    ب له (47a/10), şekle   له      (77a/9), eyleye   ا   ل  ه  (46a/5), şöyle   و   له   (84a/15), gerekse 

ر   birer ,(74b/14)    ر   سه    .(27b/11)  ب ر 

1.1.3. /ė/ Ünlüsünün Yazımı 

Eski Türkçeden beri i/e (bir-/ber-/ver-), /e/>/i/ (ked->giy-) biçimindeki ikili 

gelişmelerin yer aldığı ve ilk hecelerde aynı kelimenin hem /i/’li hem de /e/’li şekillerinin 

görülmesi pek çok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Ancak Türkçenin bütünü için her iki 
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yöndeki değişime temel olan ortak ve aslî bir kapalı e’nin varlığı konusu henüz kesin bir 

sonuca bağlanamamıştır (Korkmaz, 1995: 484).  

İncelememize konu olan eserde bu ses genellikle yÀ ile (ى) veya esre ile (    ) 

yazılmıştır. Birkaç örnekte de - üstün  (    )-ile   yazıldığı görülür. Kapalı e (ė) sesi 

hususundaki tartışmaların kesinleşmediğini göz önünde bulundurarak çeviriyazıda 

metindeki yazım ön planda tutulmuştur. Bu sebeple metinde yÀ ile (ى) veya esre ile (    ) 

yazımlarda /i/, üstün (    ) ile /e/ tercih edilmiştir.  

Ön seste: ziyÀde idüp    ز   اد ه ا    ب (10b/12), sebt idesin     ا     س       (63a/11), ùaró 

itdügüŋ   ط رح   ا  ت   وك وك (22b/14). 

 İç seste: dinilüp (  ب رو  ) 13a/10,  girü (د   لو  ه yire ,(104a/19)     ر   ه  111a/4,  yirine ( ك     ر 

(74a/18), yitişür   ت   ور   (81b/11), virilmişdür    ل م     ر  .(109a/11) و  ر 

Üstün ile yazılan örnekler: beş     ب  (92b/12),  yedidür   ر         (12b/10), , yere ه    ر 

(105a/4),  yetişmiş    م  .(105b/3)  ي     

1.1.4. /ı/ Ünlüsünün Yazımı 

Ön seste: Ön seste /ı/ ünlüsü esreli elif (   .ile yazılmıştır (ا 

ısmarlasalar   ل س ل ر ر  م  ل  ى   ıraúlıàı ,(103b/16) ا     اط   ا   ل   ك   ısúÀù eyledüŋ ,(105a/4) ا   
 ا ر   

(80b/18). 

 İç seste: /ı/ ünlüsü iç seste çoğunlukla  esre (    )ile yazılmıştır. Bazı örneklerde 

esreli yÀ ile (   ) ile yazıldığı görülmüştür. Yine tek başına yazıldığında esre (    ) ile 

gösterilen kelimenin, ek aldığında esreli yÀ (   ) ile yazıldığı örnekler de vardır.  

a) İç seste esre (    ) ile yazımı: 

úırú   رق    (91a/14), úısa س ه   (81a/8), çıúsa س ه     (41a/3), (ùaleb) úılalum   م  ط ل    ق  ال لو 

(53a/7), úılmaàıla ل ه  .(2a/6)    ل ما   
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b) İç seste esreli yÀ (   ) ile yazımı: 

úanúısı   سى       (47b/1), daòı   د  ى  (48a/1), balıú     با ل (81a/2), adım   م  altmış ,(105a/7) ا د 

ل       ancılayın ,(112a/6)   رق   ا ل      úırú altı ,(47b/11) ا ل تم     ل   ن كى   şuncılayınki ,(82b/15) ا       ش    ج 

(83b/10), altınuŋ         ا ل ت  (39b/9). 

1.1.5. /i/ Ünlüsünün Yazımı 

 Ön seste: /i/ ünlüsü ön seste genellikle esreli elifle ( ا) yazılmıştır. Bir iki örnekte de 

esreli elif ve yÀ ile  (  ا) yazılmıştır.  

imdi   ا م  ى (35b/19), ikisin      س  ,(12a/13) ا له    ile ,(20a/10) ا ل     ه ilinde ,(108b/20) ا ك 

indürürüz    ز رو  رو  ن    içün ,(48a/1) ا        ن içinden  ,(79a/14) ا    ه  içine ,(102a/12) ا    و   ا   و 

(2a/20). 

 İç seste: /i/ünlüsünün iç seste yazımında müellif herhangi bir kural gözetmeksizin 

iki şekilde yazım kullanmıştır. Özellikle biŋ, bile gibi örneklere dikkat edildiğinde hem 

esreli yÀ ile (   ) hem de  sadece esre ile  (    ) yazılmış şekillerinin kullanıldığı görülür.  

 a) İç seste esreli yÀ ile (   ) yazımı:  

gibidür   ك      ر (82b/10), yine ه      (68b/3), gidereseŋ        ك   ر (105b/12), gidüp    ب  ك   و 

(49a/2), biŋ      ب (20a/12), bile  ب  ل ه (105a/10). 

 b) İç seste esre ile (    )  yazımı: 

giderdüŋ   د ك ر  ه girse ,(48a/11) ك   ر   ,(31a/16) ب ل ل ر    bileler ,(2a/3)    ه   niçe ,(47b/15)  ك 

kişiye    ك    ه (27b/8), gine ك   ه (60a/4)  girü   رو  د  ه          diyesin ,(21b/7) ب ل ه  bile ,(6b/18) ك 

(53b/11), kimse س ه م  س     ه kimesne ,(119a/18) ك  م  ل س      bilmek dileseŋ ,(3b/14) ب ر bir ,(43a/2) ك   د 

م     yürimek  .(19b/6) ب لم     ر  ر  و   süriyü ,(80b/5)  و   kişiye ,(105a/3)   ت  م     yetişmiş ,(2a/3)  و 

م   ر    eksikmidür ,(27b/2) ك    ه     .(78a/6) ا ك س   

 Son seste: Metinde /i/ ünlüsünün son seste yazımının yine düzensiz olduğu 

görülmüştür. Herhangi bir kural gözetmeksizin hem esreli yÀ (   ) hem esre ile (    ) yazım 

görülmektedir. 
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 a) Son seste esreli yÀ (   ) ile yazımı: 

degirmi   مى ر  ك  ل  ى    deriŋligi ,(76b/1) د  ك  ى   elli ,(55a/13) ا م ى   imdi ,(79a/15) د ر 
 الل 

(19b/12). 

b)  Son seste esre ile (    )  yazımı:  

yigirmi    م ر       (24a/11). 

1.1.6. /o/ Ünlüsünün Yazımı 

Ön seste: Ön seste /o/ ünlüsü düzenli olarak elif ve ötreli vav ile (  او)  birlikte 

yazılmıştır. 

ortasında رت ا      ه ن    olsun ,(31b/10) او  ل سو  ز   otuz ,(85a/5) او  ى    onı ,(74b/8)  او  تو   او 

(15a/14). 

 İç seste: İç seste /o/ ünlüsünün yazımı iki şekildedir. Hem ötreli vav (  و) hem de 

sadece ötre (    ) işaretiyle yazımlar mevcuttur. Yine diğer ünlülerde olduğu gibi aynı 

kelimenin her iki şekilde yazımına rastlamak mümkündür. 

a) İç seste ötreli vav (  و) ile yazımı:  

ùolduralum   م ل   ر   لو    yola ,(2b/20)  و   س ه  yoúsa ,(31b/12)  و     ر   yoúdur ,(113b/14) طو 

له   ش   boş  ,(113b/18) طو  ى   ùopı ,(105a/6)  و   .(57a/6)  و  ا       úoyasın ,(113b/12) بو 

b)  İç seste ötre (    ) ile yazımı:  

ùoúuz   ط   وز (16b/6), doàrı    د   رى (113b/12), soŋra    ره     (67b/6), yoúsa   سه     (75b/16). 

1.1.7. /ö / Ünlüsünün Yazımı 

Ön seste: /ö/ ünlüsü ön seste tıpkı /o/ ünlüsü gibi düzenli olarak elif ve ötreli vav ile (  او)  

birlikte yazılmıştır.  

ölçesin       ه ل    ب   ölçüp ,(74b78) او  ل  و  رو    ötürü ,(76a/16) او  تو     او   له   öyle ,(108a/1) او 

(112b/20). 
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 İç seste: İç seste /o/ ünlüsünün yazımı iki şekildedir. Hem ötreli vav (  و) hem de 

sadece ötre (    ) işaretiyle yazımlar mevcuttur. “Şöyle” kelimesinin her iki şekilde de 

yazıldığı görülmüştür. 

 a) İç seste ötreli vav (  و) ile yazımı: 

şöyle   و   له  (84a/15), gözedür olsalar   ل س ل ر زد ر   او   كو    ر   ل ر   gönderseler ,(81a/1) كو 

(80a/18) göre ره ر   ك      gör kim ,(89a/12) كو  ت ر   ه gösterse ,(47a/18) كو  ك     döküp ,(46b/7) كو     دو 

(113b/21).  

b) İç seste ötre (    ) ile yazımı: 

götürüp   ب ر       ل ه şöyle ,(111b/21)    د ن   sözden ,(32a/4) د رت   ر dörtdür ,(104b/7) ك تو 

(102b/7) 

1.1.8. /u / Ünlüsünün Yazımı 

Ön seste: Ön seste diğer yuvarlak ünlüler gibi /u/ ünlüsü de elif ve ötreli vav ile (  او)   

ile yazılmıştır. 

ulaşdurasın       ه ر  ل    و  ز   uravuz ,(81a/12) او    و  ى    uçduàı ,(78a/14) او  ه و  ر   ,(91b/7) او 

ulaşmaya م   ه ل     .(72a/10)  او 

 İç seste: İç seste bu ünlü düzenli olarak ötreli vav (  و) ile yazılmıştır. 

otuz   ز تو  ق   buçuú  ,(36b/6) او    و  ل ر    úuşlar ,(53b/1)  و   رو   yuúaru ,(16a/10)  ب  و 

(81a/5), bulduúları    ل     ل رى تس ه dutsa ,(2a/6) بو  ك    şunlaruŋ ,(25a/3) دو   ùutaruz ,(82a/4)  و   ل ر 

ز   ت ار  ن   altÿn (99b/9) طو  د ر    buyurmışlardur ,(23b/2)  ا ل تو  ل ر  م    ر  ن    uzunı ,(111b/16) ب  و  زو   او 

(79b/10). 

1.1.9. /ü / Ünlüsünün Yazımı 

Ön seste: Ön seste /ü/ ünlüsü biri Arapça alıntı kelime, ikisi Türkçe kelime olmak 

üzere üç örnekte tespit edilmiştir. Alıntı kelimede ötreli elif ile (  ا) yazılırken Türkçe 

kelimelerde diğer yuvarlak ünlülerde olduğu gibi elif ve ötreli vav ile (  او)    yazım görülür. 

ücret   ت ر  ر    ر üzeridür ,(39b/16) او     ن   üçden ,(80a5) ا ج  ز   .(61b/13) او 
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 İç seste: İç seste hem ötreli vav (  و) hem de sadece ötre (    ) işaretiyle yazımlar 

mevcuttur. 

getürdügi   كى دو  ر   بو       büyük ,(77a/6) كو       küçük ,(43a/11) كو     ه  günde ,(49a/5) ك تو 

(81a/12), gümiş     م رو   ötürü ,(24a/14) كو  تو   degülmidür ,(111a/12) او  و  ى  üçüni ,(108a/1) او 

ل م   ر ك  ه   küçügine ,(31a/13) د كو  ك  ه   büyügine ,(81a/12) ,(72b/6) كو  و  ك  ا ك    eksük ,(72b/6) بو  و   سو 

(77a/4), gümüşi    ش مو  ل س ه delügi olsa ,(111b/13) كو  كى   او    .(79a/3)  د لو 

b) Sadece ötre (    ) işaretiyle yazımı: 

eksük     ا ك س (89a/4), küçük       كو (77a/6), büyük       بو (81a/12). 

 c) Son seste: Son seste ötreli vav (  و) ile yazım vardır. 

  gendü   ك    و  (29a/11).  

1.1.10. Uzun Ünlülerin Yazımı 

 Metinde uzun ünlülerin yazımı alıntı kelimelerdeki uzun ünlüler ve Türkçede 

mevcut aslî uzun ünlüler şeklinde  iki açıdan değerlendirilebilir. 

Alıntı kelimlerdeki aslî uzunluklar /À/ ünlüsü medli elif (آ) ve elif (ا) ile, /i/ ünlüsü 

yÀ ( ) ile, /ÿ/ ünlüsü de vÀv (و) ile gösterilmektedir. 

mÀl   ما ل (83b/5), ùarìú      ت ر (85b/19), maúsÿmun èaleyh م   ع ل  ه  .(87b/12) م   سو 

Bugün Yakutça, Halaçça ve Türkmencede devam eden aslî uzun ünlülerin Eski 

Türkçe döneminde bulunduğu ispatlanmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde ise Korkmaz 

(1995: 445) bu uzunlukların korunduklarını söyler. Metinde sadece bir kelimede ön seste 

/a/ ünlüsünün uzun olduğu tespit edilmiştir.  

Àd آد (104a/16) (<AT. *Àt Tekin 1995: 172). 
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1.2. ÜNSÜZLERİN YAZIMI  

1.2.1. /ç/ Ünsüzünün Yazımı 

/ç/ (چ) ünsüzünün yazımı Türkçe ve alıntı kelimelerde kurallı olarak metinde 

görülmektedir. Sadece biri Türkçe diğeri Farsça iki kelimede /ç/ (چ) ünsüzü /c/ (ج) ile 

yazılmıştır. Metinde bir tek örnekte “aàac”        ا şeklinde yazım görülmüştür. Bunun kalem 

yanlışı olduğu düşünülebilir.  

aàacınuŋ           ا (80b/19), çanaú   ا ق    (113b/8), çıúarasın         ره     (55b/2), úaç        

(42b/2), úaçan         (10b/8), üç    چ    ن        عpenç subıè ,(86b/1)            ع penc subuè ,(13a/21) او 

(109a/2), çeşmeden    م   ن      (78b/21), çuúa     و  ه  (43b/3). 

1.2.2. /g/ Ünsüzünün Yazımı 

  /g/ ünsüzünün yazımında kalın ünlülü kelimelerde /à/ (غ), ince ünlülü kelimelerde 

/g/ (ك) sesinin yazımına dikkat edildiği göze çarpmaktadır. Farklı bir yazıma metin içinde 

rastlanmamıştır.  

girse ر  ه رو   girü ,(47b/15)  ك  مى   degirmi ,(6b/18) ك  ر  ل م   ر degülmidür ,(76b/1) د ك   د كو 

(31a/13), segirtseler   رت س ل ر      (105a/10), aàacı   ا    ى (80b/16),  doàrı   د   رى (113b/12). 

1.2.3 /ŋ/ Ünsüzünün Yazımı 

“ŋ” ünsüzünün yazımında standart olarak (ك) kullanılmış kelime kökünde herhangi 

bir farklı yazıma rastlanmamıştır.  

baŋa ب  ا (116b/10),  biŋ      ب (30a/9), deriŋligi   ل  ى ك   .(79a/15) د ر 

1.2.4. /p/ Ünsüzünün Yazımı 

/p/ ünsüzünün başta yazımında Farsçadan geçen kelimelerdeki yazımın dışında bir 

farklılık görülmemiştir. 

peyk        (80b/5), pÀre ه            س   pes        (100a/12), penç südüs ,(10b/10)    ار 

(108a/19), pÀy   اى   (2a/2), pür   ر   (80a/8), pÿl   ل  .(14a/12)   و 

İç seste /p/sesi Türkçe kelimelerde bir tek “top” kelimesinde rastlanmıştır. 
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ùopuŋ   ك  .(111b/12) طو  و 

Alıntı kelimelerde ise /p/ sesine bir tek Farsça kirpÀs   ر   اس  sözcüğünde (16b/18) ك 

tespit edilmiştir. Bu kelime AE. nüshasında kirbÀs   رب اس  .AE. (19b/16) şeklinde yazılmıştır ك 

1.2.5. /b/ Ünsüzünün yazımı 

Türkçe kelimelerde kelime başındaki /b/ sesinin yazımı düzenlidir. 

balıú     با ل (81a/21), buàday     ب    ا (42b/1), barmaú     م  ب ر   س ل ر    bıraúsalar ,(15b/13) ب ر 

(79a/15), beg   ب (113b/5), baàlayalum   م ش   boş ,(116b712) ب       benüm ,(113b/16) ب  ل  الو   بو 

(113b/5), büyük       بو (77a/6), beş     ب (115a/7), buyururlar    ل ر  (51b/1) بو   رر 

Alıntı kelimelerde sondaki /b/ ünsüzünün yazımı korunmuştur. kitÀb   ت اب  (120a/6) ك 

1.2.6. /s/ Ünsüzünün Yazımı 

Metinde ince ünlülü kelimelerde /s/ (س) kalın ünlülü kelimelerde /ã/ (ص)  harfi 

düzenli olarak kullanılmıştır.  

seksen     س      (91a/15), sekiz         ( 21b/15), senüŋ   ك ه sonra ,(116b/12)     و  ر       

(67b/6), ãatandan   ت ا   ن    (25a/3), ãaysalar   س ل ر    (108b/21). 

1.2.7. /t/ Ünsüzünün Yazımı 

/t/ ünsüzünün yazımı kelime başında farklılık göstermektedir. “dol-, ùut-” fiillerinin 

hem /t/ hem de /d/ ile yazımına rastlanmaktadır. Bunun yanında Türkiye Türkçesinde 

kullanılan “tür” kelimesi Eski Anadolu Türkçesi dönemi karakteristik özelliği içinde “dür” 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Eski Tükçedeki “teg”“gibi, kadar” kelimesi “dek” şeklinde 

yazılmıştır.   

dürlü   لو ب   ùolı olup ,(3a/11) د ر  لو  ل   او  ل سه   dolsa ,(79a/5) طو  ز   ùutaruz ,(79a/2) دو  ت ار   طو 

(99b/9), dutaruz   ز ت ار  ب  ه   د ك   dibine dek ,(95b/2) دو   .(81a/7) د 
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1.3. HAREKE VE YAZI İŞARETLERİNİN KULLANILIŞI 

1.3.1. Şedde 

Şedde kullanımı Arapça kelimelerde karşımıza çıkmaktadır. 

sükker   ر     (109b/15), evvelde ل  ه ل   ن   maóalline ,(68a/10) ا و    ,(9a/12) م   

Dikkat çekici bir durum olarak “vasaù” kelimesine getirilen bulunma durumu ekinin 

{+DA} üzerine şedde konulmuştur. “vasat” kelimesi metinde iki şekilde yazılmıştır. İki 

yazımda da bulunma durumu eki şeddelidir. “vasaù+dda” و       ه (69a/6, 2kez), “vaãaù+dda”  

 Metin içindeki şedde kullanımı bazen gereksiz olarak da ortaya .(54b/10, 6 kez) و       ه

çıkan bir durum olarak göze çarpar. Örneğin şeddeli yazılması gereken bir kelimenin 

şeddesiz yazımı yahut yazımda zaten iki ünsüzle yazılmış kelimelere şedde konulması gibi. 

Ancak bu örnekte de olduğu gibi bazen şedde kullanımı klasik yazım geleneğini de aşarak 

iç seste ötümlüleşme -ötümsüzleşme ses olaylarını yansıtan ve yazım-ses bilgisi değeri 

taşıyan bir yazılış durumunda da olabilir.  

Korkmaz (2005: 504) Sinan Paşa’nın Tazarruè-nÀmesi ve Maarif-nÀme’sinde 

“Àóirette” ( ا رت  ه ), “ittüŋ” (ات  ك) şeklinde örnekler vermiştir. Dikkat edilirse şeddeli t + d 

yapısını Korkmaz “tt” şeklinde okuyarak örneklemiştir. Bunu da ek ile kökü birleştiren iki 

ünsüzün kaynaşmasından doğan iç sesteki ötümsüzleşme olayı olarak ifade etmiştir.  

İncelediğimiz metnin çeviriyazımında her ne kadar “vasatdda” şeklinde bir okunuş 

kullanılsa da Korkmaz’ın bu yorumundan hareketle vasaù+dda şeklindeki yazımın 

“vasadda” şeklinde seslendirilmesinin  daha doğru olduğu görülmektedir. Ancak yine bu 

tarz bir yazımın, yazılışı aşan bir telaffuzun dile getiriliş durumu olduğunu belirtmek 

gerekir. 

Eski Türkçede ötümlülük-ötümsüzlük bakımından ünsüzler arasında bir uyum 

yoktur. Bu durum Eski Anadolu Türkçesi döneminde de böyledir. Bu bakımdan bir ötümlü 

bir ötümsüz ses birleşimi “td” şeklindeki ses yapısını telaffuz etmek elbette ki daha zor bir 

sesletim durumudur. Bu sebeple “vasat+dda” şeklinde bu yazımda en az çaba yasasına 
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göre telaffuz esnasında bu “td” birleşiminin “dd” şeklinde olması kolaylaştırma eğiliminin 

yazıya taşındığını gösterir.  Böylelikle Türkçedeki ünsüz uyumsuzluğunun uyuma geçiş 

sürecinin yavaş yavaş yazı diline aktarımı gözlenebilir bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Metinde bazı Arapça tamlamalarda iki kez okunan şemsì harflerin yazımında şedde 

kullanılmıştır. 

münferice’z-zevÀyÀ   ا ا و  ج   ا ل   ا ا   óÀddetü’z-zevÀyÀ (73a/6) م     ر  و  اد     ا ل      (73a/5), 

úÀyimü’z-zevÀyÀ   ا ا و   .(73a/5-6)   ا       ا ل  

Metinde şeddenin kullanımı kurallı değildir. Müellif birkaç kelimeyi hem şeddeli 

hem de şeddesiz yazmıştır.  

Metinde 6 kez geçen “azÀla”   له  şeklindeki Arapça ölçü teriminin düzenli olarak ا ز 

“azıla” ل ه  .şeklinde yazıldığı görülmüştür ا ز 

miål kelimesi metinde 4 kez şeddeli olarak “miåilli”   ى
 58 kez de şeddesiz ,(72b/9) م   ل 

“miåli”  لى
 .şeklinde yazılmıştır (119a/21) م   

Metinde tek başına yazımında şedde kullanılmayan “òaùù” kelimesi bir ek 

getirildiğinde veya tamlama kurulduğunda şedde kullanılmıştır. Metinin çeviriyazımında 

bu kelime, sözlükteki yazımına uygun olarak “òaùù” şeklinde yazılmıştır. 

òaùù       (73b/6), òaùùuŋ ك ى   م            òaùù-ı müstaúìm ,(75b/8)     ه   òaùùa ,(72a/16)    و 
    

(72a/8). 

1.3.2. Tenvin (İki üstün, iki ötre) 

Tenvin  işareti metinde yalnızca Arapça kelimelerde kullanılmıştır.  

Metinde  4 kez geçen “şeyéen”   ا   (81a/21) kelimesinin yazımında iki üstün (   ) 

kullanılmıştır.  

Metinde 26 kez geçen “maørubun fih” ب   ف  ه رو   (   ) kelimesinin yazımında iki ötre م  

kullanılmıştır. 
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Metinde 44 kez geçen “maúsÿmun èaleyh” م   ع ل  ه  kelimesinin yazımında iki م   سو 

ötre (   ) kullanılmıştır. 

Yine “mÀlün”   ال  kelimelerinin yazımında iki (881a/17) م  ت   ”miÀtün“ ,(881a/17) م 

ötre (   ) kullanılmıştır.  

1.3.3. Hemze 

Metinde geniş ünlüyle /a/, /e/ ile biten ve güzel he (ه) ile yazılan kelimelere 

yükleme durumu eki esreli hemze (  ء)  ile getirilmiştir. Özkan (2000: 96), sonu yuvarlak 

ünlüyle biten kelimelerden sonra gelen yükleme durumu ekinin genellikle hemze ile 

gösterildiğini belirtir. Yine Mecmaü’l-KavÀèid üzerine doktora çalışması yapan Özçelik de 

“Çalıştığımız nüshada hemze ile gösterilen akuzatif ekleri, seslendirmenin kolay olması 

açısından araya yardımcı ünsüz getirilerek okunmuştur: lidre’i (lidreyi), sÀnî’i(sÀnîyi) vb.” 

ifadesiyle Hacı Atmaca’nın eserinde de böyle bir yazım kullandığını söyler. Özkan (2000: 

96)’ın verdiği örneklerde alıntılanan metin bilgisi olmamakla birlikte, çeşmeyi      
 
    

,gövdeyi        
 
   şeklinde örnekler verilmiştir. Bu örneklerde hemze esreli değildir. Ancak 

ifade edildiği gibi bu kelimelerin geçtiği metinler belirtilmediğinden metinde tam olarak 

nasıl yazıldığı bilinememektedir. Mecmaü’l-KavÀéid’de ise CH.’da olduğu gibi esreli 

hemze (  ء)  ile gösterilmiştir. Buradan hareketle Özkan’ın örneklerini bu yorumun dışında 

tutarak, gerek Mecmaü’l-KavÀéid gerekse CH.’da görülen bu esreli hemze (  ء) işaretinde, 

hemzenin  Özçelik’in dediği gibi yükleme durumu ekini değil /y/ koruyucu ünsüzünün 

işlevini üstlendiğini söylemek daha doğru olur. Çünkü matematik eserleri harekeli 

olduğundan müellifler /ı/, /i/ seslerini zaten esre ile göstermişlerdir.   

Bu bağlamda çalışılan nüshada hemze tamlama kurma işlevi yanında yükleme 

durumu ekinin kullanımı sırasında aradaki koruyucu ünsüzün işlevini üstlenmiştir. Ünlüyle 

biten kelimelerde bu kullanım karşımıza çıkmaktadır. Yükleme durumu eki getirilen, 

ünlüyle biten kelimelerde esreli hemze (  ء)  işareti koruyucu /y/ ünsüzü yerine 

kullanılmıştır. Metnin çeviriyazısında hemze (ء) işareti gösterilmiştir.  
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nuúreéi   ء هء   aúçeéi ,(112a/6)     ر  ل هء   cümleéi ,(43a/5) ا      م  درهء   lodraéı ,(103a/16) ج   لو 

(20b/10), úıtèaéı   هء      (77b/12-13), nıãf-ı vÀsıtaéı           ا    هء  ك ا  هء   kÀseéi ,(99a/4-5)  و 

(113a/14). 

Aşağıdaki cümlelerde hemze işaretinin yükleme durumunda /y/ koruyucu ünsüz işlevinde 

kullanımı örneklenmektedir. 

Çün bu cümle’i bu üç ortasında úısmet iderüz (103a/16). 

Bir dirhem nuúreéi naúã idüp… (112a/6)  

Yetmiş iki cüzéi biŋ dört yüz otuz yedi dirhem ve åülüå dirhemden vaøè iderüz 

(113a/15-16) 

…ol kÀseéi ùolduralum (113a/14). 

Beş lodraéı åebt idüp…(20b/10). 

Bunuŋ ùarìúi oldur ki úutr-ı dÀìreéi ve úıùèÀéı maèlÿm idene ol şöylece gerek ki 

…(77b/12-13). 

…nıãf-ı vÀsıtaéı bu cezirden kem iderüz (99a/4-5). 

Altmış iki biŋ beş yüz aúçeéi yazasın ki úıst-ı èÀmildür (43a/5). 

Bunun yanında “şeyé”, “cüzé” gibi kelimelerde bu şekilde bir kullanım görülse de 

bu kelimelerin sözlükteki orijinal yazımlarında da hemze (ء)  işareti olduğundan bu 

kelimelerde de müellifin böyle bir yazım kullandığını söylemek yanlış olacaktır. Bu iki 

kelimeye “şeyé” kelimesinin çoğulu olan eşyÀé kelimesini de katabiliriz. şeyéi   ء   

(99a/17), cüzéi    ء  .(98a/6)          ا     اء    nıãf-ı eşyÀéi  ,(113a/15-16) ج   

Dört şey’i on altıya ve bir şey’i on ikiye úısmet iderüz (99a/17). 

Yaèni bir şey’i üç şey’e kataruz (98a/18). 

Pes nıãf-ı eşyÀéi murabbaè iderüz (98a/6). 

…òıfô olınan cümleye êarbdan ãoŋra…(80a/19). 
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…seksen iki lodraya úısmet idesin (41b/8). 

Eğer dikkat edilirse “şeyé, eşyÀé, cüzé” kelimelerinin sözlükteki yazımlarında 

hemze vardır. Müellif metinde bu kelimeleri hem hemze ile hem de hemzesiz kullandığı 

için yükleme durumu ekinin gösteriminde bu işaretin kullanımı hususunda tereddüt 

oluştursa da metnin bütününe ve yükleme durumu ekinin kullanıldığı örneklere 

bakıldığında bu yazım kullanımının müellif tarafından bilinçli yapıldığı görülmektedir.  

Ayrıca müellif “cüzée”, “şeyée” şeklinde yazımlar kullanmışsa da “cümleée”, “nuúreée”, 

“lodraéa” şeklinde yazmamakta yönelme durumu ekini /y/ koruyucu ünsüzüyle 

yazmaktadır. Bu kullanımlardan hareketle müellifin orijinal yazımlarında hemze bulunan 

kelimelere ek bir hemze işareti koymadığı, ama hemze işareti bulunmayanlara da yükleme 

durumu ekinin yazımında bu işareti koyduğu düşünülmelidir. S. nüshası dışındaki diğer 

sekiz nüshada da aynı yazımla karşılaşılmıştır.  

Bu çalışmadan önce Mecmuaü’l-KavÀèid ve Umdetü’l-ÓisÀb adlı iki matematik 

eserinin çalışıldığı tezlere de bakıldığında bu eserlerde de hemzenin aynı işlevde 

kullanıldığı görülür. Özçelik (2009: 13) doktora tezinde hemzeyi  yükleme durumu eki 

olarak görse de  hemzeyi kolay okuma sağlamak amacıyla /y/  koruyucu ünsüzüyle 

gösterdiğini belirtir. Ancak Ali Karagöz hazırladığı yüksek lisans çalışmasında “yazım” 

kısmını vermediğinden bu işaretin yazımı hakkında kendisinin bir değerlendirmesi 

bulunmamaktadır. Sadece “Ses Bilgisi” genel başlığı altında “Belirtme Hali Eki” alt 

başlığıyla lüle-yi (139b/14), eczÀ-yı (143b/11) (Karagöz, 2013: 74) örnekleri yer 

almaktadır. Metnin orijinaline bakıldığında bu kelimelerin yazımında müellifin esreli 

hemze (  ء)  kullandığı tespit edilmiştir (Karagöz, 2013: 428, 463).  

1.3.4. Arapça ve Farsça Tamlamaların Yazımı 

Arapça ve Farsça tamlamaların yazımında bir birlik yoktur. Metinde bazı 

tamlamaların hem Arapça tamlama hem de izafet kesresiyle bazen de hiçbir işaret 

belirtilmeden yazıldığı görülmüştür. 
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rubè rubè dirhem      ر ب ع د  ب ع ر  ب ع     ى     rubè-ı rubè-ı şey ,(92b/20) ر  ب ع   ر   ,(117b/2) ر 

mÀlu’l-mÀl   ما ل   ال ما ل (60b/17), mÀl-ı mÀl ما ل   ما ل (82a/11), ãaff-ı êılè لع          (67b/16), ãaff-ı 

mÀlu’l-mÀl    ما ل   ال ما ل       (67b/12), ãaffı’l- mÀl ا ما ل       (67b/15). 

Eğer aynı varak üzerindeki örneklerin farklılığına dikkat edilirse müellifin 

tamlamaları yazma hususunda bir kural gözetmediği anlaşılır. 

Bir örnekte tamlama üstün ile gösterilmiştir. mÀlu’l-mÀl   ما ل   ال ما ل terimi mÀlün mÀl   ما ل   ما ل 

(84b/4) şeklinde yazılmıştır. 

1.3.4.1. YÀ ile 

Metinde bir örnekte sesli harfle biten kelime ile yapılan tamlamada izafet kesresi yÀ 

( ) olarak kullanılmıştır. 

åülüåe-i úısım     ل    ى     س
   (103b/1). 

1.4. EKLERİN YAZIMI 

1.4.1. Yapım Eklerinin Yazımı 

1.4.1.1. İsimden İsim Yapım Ekinin {+lIK} Yazımı 

Pek çok tarihî metinde yazımda yer yer ayrı yazıldığını da gördüğümüz bu ek, 

metin içindeki örneklerde daima bitişik yazılmıştır. 

ıraúlıàı   ل  ى
ل  ى   derinligi ,(80b/18) ا ر    ك    .(79a/19) د ر 

Örneklere bakıldığında ince ünlülü kelimede kef  (ك); kalın ünlülü kelimelerde kaf 

 ile yazıldığı görülmektedir. Ancak metinde bu ekin yazımında ince ünlülü bir kelimede (ق)

kaf (ق) ile berÀberlıú     ب را ب رل (85b/11), kalın ünlülü bir kelimede de kef (ك) ile yıllik    ل   

(25a/3) yazılmıştır.  
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1.4.2. Çekim Eklerinin Yazımı 

1.4.2.1. İsim Çekim Eklerinin Yazımı 

1.4.2.1.1. Üçüncü teklik şahıs iyelik ekinin {+(s)I(n)} yazımı 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde düz ünlülü görülen bu ek metinde de düz 

ünlülüdür. Ekin metinde hem bitişik hem de ayrı yazıldığı örnekler vardır.  

birisine ب ر     ه (33a/6), birini   بر    ى (74b/16), ikisine س   ه ك ikisinüŋ , (46b/2) ا ك  س  و   ا ك 

(31b/10), òÀnesinüŋ     ا س    (55b/8),  òÀnesin        ا ه    (55b/7), bÀúìsi ى  .(104a/18) ب ا  س 

1.4.2.1.2. İlgi durumu ekinin {+(n)Uŋ} yazımı 

İlgi durum eki {+(n)Uŋ} metinde (ك  ) ve  (ك    ) iki şekilde yazılmıştır. Metin içinde 

bitişik yazıldığı görülmüştür.  

senüŋ   ك ك   ùopuŋ ,(112b/14) طو       ùopuŋ ,(116b/12)    و    kimsenüŋ ,(111b/12) ط و و 

س      م  ك    ikinüŋ ,(119b/6) ك  ك èadedüŋ ,(119b/6) ا ك   و   .(34a/19) ع   د ك   èadedüŋ ,(94b/9) ع   دو 

Metinde ilgi durumu ekinin  ikinci teklik şahıs iyelik ekiyle birlikte yazıldığı da görülür.  

mÀlıŋuŋ   ك ال  و   .(116b/10, 116b/12: 2 kez) م 

1.4.2.1.3. Yükleme durumu ekinin {+(y)I} yazımı 

Metinde kök ve tabanlara gelen {+(y)I} eki esre (    ) ile gösterilirken, üçüncü teklik 

şahıs zamiri ve üçüncü teklik şahıs iyelik ekinden sonra geldiğinde ise yÀ (   ) ile 

gösterilmiştir. Metinde kurallı olarak bitişik yazıldığı görülür. 

mìzÀnı   ان ن   onı ,(11a/11) م     ن    bunı ,(30b/16) او  ن    uzunı ,(51b/8a) بو  زو   ,(79b/10) او 

şaòãı         (79b/10), anı   ا  ى (72b/8) küsÿrını   ر  ى  úutrını ,(74a/6)        ى   nıãfını ,(27a/5) ك سو 

 ر   ى  
   (75b/7), muúÀrinini   م   ار     ى (99b/14), bÀúìsini   ب ا   س  ى (17a/8), birini    ب ر  ى (74b/16), 

birisini   ب ر  س ى (75a/6), üçüni   او    ى (111a/12), altıyı   ا لت ى (26b/12), òaùÀyı   ا ى    (47b/6). 

1.4.2.1.4. Yönelme durumu ekinin {+(y)A} yazımı 

Metinde görülen yönelme durum ekleri genellikle bitişik yazılmıştır. Ancak ayrı 

yazılan birkaç istisna da vardır. 
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òÀneye  ا    ه     (47a/15), òanesine ا  س   ه    (5a/5), úazmaàa م   ه      (79b/9), evvelkiye 

ل     ه  .(87a/11) ا و 

òÀneye   ا ه    ه    (61a/18), òÀnesine ا ه       ه    (4a/4), êarb olınmaàa ا  ه ل   م      رب   او 

(22a/10). 

Ayrıca baŋa  ا   ”dışındaki birkaç örnekte yönelme durumu eki “+ŋa <ben +ge ب   

şeklinde görülür. 

aŋa  ا ك ا (52a/20), oŋa ك ا ا  buŋa ,(82b/12) او  ك    .(47b/7) بو 

Bu yazımlardan metinde 53 kez geçen “aŋa” kelimesinde ek 44 kez 9 ,ا ك ا kez ا ك ه 

şeklinde; metinde 5 kez geçen “oŋa” kelimesinde ek 4 kez ك ا ك ه kez 1 ,او   metinde 9 kez ;او 

geçen “buŋa” kelimesinde ek 4 kez ك ا ك ه kez 1 ,بو   .şeklinde yazılmıştır بو 

1.4.2.1.5. Zamir n’sinin yazımı 

  Zamir n’si metinde genellikle kurallı yazılmıştır.  

ortasında ت س     ه ر  ه muúteøasınca  ,(85a/16) او  ا        .(57a/16) م   ت  

Bir örnekte zamir n’sinin  yazılmadığı görülür. Bu tek bir örnekte görüldüğü için 

müellif hatası olarak düşünülebilir. 

gendüden   دن  ol mÀluŋ rubèın ve subèın gendüden giderseŋ on“ (88a/10; 88b/3) ك   و 

bir dirhem bÀúì úalsa” 88a/9-10. 

1.4.2.1.6. Eşitlik durumu ekinin {+CA} yazımı 

Eşitlik durumu eki hem {+cA} hem de {+çe} olarak metinde görülmüştür. {+çe}’li 

kullanımı daha “niçe” kelimesinde görülür. Eşitlik durumu ekinin hem de bitişik yazımları 

metinde görülebilmektedir.  

ùaúdìrce ه ج  ه niçe ,(2a/8)    ه   nice ,(14a/7) ت      ر       (53a/2), èaúabince ه  ,(80a/20) ع         

mÿcibce ه ج      ه muúteøasınca ,(17b/8) مو  ا       ه şöylece ,(57a/16) م   ت    .(72a/9)  و   ل   
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1.4.2.1.7. Soru edatı mI yazımı 

mI soru edatı metinde mIdUr şeklinde bildirme ekiyle kalıplaşmış şekilde 6 kez 

geçmektedir. Bunlardan 5 örnekte bitişik, 3 örnekte de ayrı yazılmıştır. Çeviriyazıda bu 

yazımlar metindeki şekilde gösterilmiştir. 

eksikmidür   م   ر ل م   ر   dÀòilmidür ,(78a/6) ا كس    ل م   ر   degülmidür ,(31a/13) د ا    د كو 

(31a/13), artuúmıdur ا رت   م   ر (78a/6), nıãfımıdur   م  ر       (78a/5), úayimü’z-zÀviye midür   م   ر 

ا   ب ع م   ر    murabbaè mıdur ,(75b/16) م         م   ر   muèayyen midür ,(75b/16)   ا     و  ه  ال   ر   .(75b/16) م 

1.4.2.1.8. Bildirme ekinin {+dUr} yazımı 

Bildirme ekinin Eski Anadolu Türkçesi dönemindeki yuvarlak ünlülü karakteristik 

durumu metinde görülmektedir. Yazımda bu ek ötre (    ) ile gösterilmiştir. 

beyanındadur ب   ا      ه   د ر (3a/13), eksikmidür   م   ر  ,(32a/4) د رت   ر   dörtdür ,(78a/6) ا كس   

ùarìúi oldur ki   ل   ر   كه د ر   otuzdur ,(45b/7)  و     ر    yoúdur  (43a/4) ط ر   ى   او  ز  تو   ,(34a/12) او 

dirhemdür ر   م   ر اد ر   almadur ,(41a/12) د   .(109a/6) ا لم 

1.4.2.2. Fiil Çekim Eklerinin Yazımı 

1.4.2.2.1. Şahıs eklerinin yazımı  

1.4.2.2.1.1. Birinci çoğul şahıs ekinin {–Uz} yazımı 

Zamir kökenli birinci çoğul şahıs eki {–Uz} Eski Anadolu Türkçesi döneminde 

karakteristik olarak yuvarlak ünlülüdür (Şahin, 2009: 64; Gülsevin, 2007: 90, 93, 97, 101). 

İncelenen metinde genel itibariyle Eski Anadolu Türkçesi dönemindeki karakteristik 

durumunu koruyan ek iki örnekte {–iz} şeklinde görülmüştür. Ekin yuvarlak ünlülü hali 

metnin genelinde ötre(    ) ile gösterilmiştir. Sadece beş örnekte ötreli vav (  و) ile 

gösterilmiştir. Düz ünlülü yazımında ise esre (    )  kullanılmıştır.  

urıruz ز رو  ر  ز   varıruz ,(109a/7, 4kez) او  رو  ار  ز   varuruz ,(98b/8, 1kez) و  ر  ارو   ,(98a/3) و 

ururuz ز ر  رو  ز   virürüz ,(98b/21) او  ر  رو  ز   artururuz ,(88b/6) و  ر  رو  تو  ز   diriz ,(117a/19) ا ر  ر   د 

(56a/21) bu kelime MK. 81a/3, Kas. 47b/3, Cam. 81b/13 nüshalarında “dirüz” şeklindedir. 

virüriz   ز ر  رو   .(88b/21) و 



111 

1.4.2.2.1.2. Üçüncü çoğul şahıs ekinin  {-lAr}  yazımı 

{-lAr}  çoğul şahıs ekinin yazımı (   
 
 ) şeklinde olup metinde genellikle bitişik 

yazılmıştır. Ayrı  yazılmış birkaç örnek de  bulunmaktadır. 

açsalar   س ل ر ا ل ر   çıúarsalar ,(79b/15) ب ر   س ل ر     bıraúsalar ,(79a/4) ا     ,(78b/10)     ر   

virseler   ر   ل ر ت   ا   ل س ل ر    ticaret eyleseler ,(7a/12) و  ار   .(32b/1)  ت   

1.4.2.2.2. Şart kipi ekinin {–sA} yazımı 

Şart kipi eki {–sA}nın yazımı metin içinde bir kurala bağlı değildir. Çoğunlukla 

kalın ünlülü kelimelerde sin ve güzel he ile (ه  ), esreli sin (  س) şeklinde kullanılmıştır. 

Kalın ve ince  ünlülü kelimelerde ayrıca sin ve elif  (ا  ) şekli de birkaç örnekte 

görülmektedir. Ayrıca bazı kelimelerde bu ekin ayrı yazıldığı görülmektedir.  

varsaú   ار   اق ل ر     ه óÀãıl olursa ,(104a/19) و  ا      او     (106a/5), úısm eyleseŋ     س    ا   ل س   

(104a/15), bilmek isteseŋ     ت س س ل ر   açsalar ,(79a/19) ب ل م     ا    ر   ل ر   virseler ,(79a/6) ا     ,(79a/4) و 

bıraúsalar      ل          (79b/15), çıúarsalar   ر     ال ر     (78b/10), keyil-imişse ك       ا  م       ه (18b/16). 

1.4.2.2.3. İstek ekinin {–(y)A} yazımı 

Metinde dilek-şart ekinin kalın ünlülü kelimelerde elif (ا) ve güzel he (ه) ile; ince 

ünlülü kelimelerde güzel he (ه) ve üstün (    )  ile yazıldığı görülmüştür.  

ola ل ه    ازه       yazasın ,(67b/7)       ا       úoyasın ,(56a/21)    ق  ال    úala ,(56b/3)  او 

(47b/11), diyesin (50a/1), diyesin   ن ي    ن  ال ق    çıúarasın (55b/2), úılasın  ,(70b/7) د     (86b/13), 

alasın       ا له (80a/12), saúlayasın     ل   ه     (77b/20), ulaşdurasın       ه ل     ر   ,(75b/3) او 

arturasın       ه ر  تو  ه       viresin ,(87b/19) ا ر  ر   .(60a/5)    ت ا       úatasın ,(79a/9) و 

1.4.2.2.4. Ettirgenlik ekinin {–dUr-} yazımı 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde yuvarlak ünlülü olan {–dUr-} (Şahin 2009: 80; 

Gülsevin ve Boz 2004: 115; Gülsevin 2007: 139) ettirgenlik ekini metinde ince ünlülü in- 

ve bil- fiilleri ile  kalın ünlülü ulaş- fiiline  yuvarlak ünlülü eklenirken,  metinde 3 kez 

geçen kalın ünlülü úal- fiiline {–dIr-} şeklinde düz ünlülü olarak eklendiği görülmektedir. 
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Metinde ekin yuvarlak ünlüleri gösterilirken ötreli vav (  و); düz ünlüleri gösterilirken esre ( 

   ) kullanılmıştır. 

indürürüz   ز ر  رو  ز   úaldıruruz ,(102a/12) ا    و  ر  و  ر  ز   úaldıravuz ,(117a/13)   ل    و  ر     ل   

(117a/17), úaldıralum   م ه لو  ر  ه         ulaşdurasın (117a/20)   ل    ل    ور  ر   bildürür ,(75b/3) او  ر   ب ل  و 

(85a/3). 

1.4.2.2.5. Edilgenlik ekinin {–(I)n-} yazımı 

Ünlüyle veya /l/ ünsüzüyle biten fiillere gelince birinci görevi dönüşlülük yapmaya 

yarayan bu ek edilgenlik görevinde kullanılabilir (Şahin, 2009: 80; Gülsevin, 2007: 140). 

Bu ek metinde hem yuvarlak ünlülü hem de düz ünlülü olarak tespit edilmiştir. Yuvarlak 

ünlülü olarak ötre (    ) ile düz ünlülüyken de esre (    ) ile gösterilmiştir. 

iórÀc olunduúda  ا ل           اج   و  ر  ل        ه   úısmet olınduúda ,(47a/4) ا    bulına ,(46b/1)   سم     او 

ل   ه ب  dinilüp ,(25b/4) ا ل   س ه alınsa ,(38a/2) بو  ل   ى   bulundı ,(13a/10) د   لو   (31a/21) بو 

1.4.2.2.6. Zarf fiil ekinin {–(y)Up} yazımı 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde karakteristik olarak yuvarlak ünlülü olan bu ek 

incelenen eserde yuvarlak şekillidir. Ancak bir örnekte düz ünlülü olarak tespit edilmiştir. 

Yuvarlak ünlülü olarak hem ötreli vav (  و) hem de ötre (    )  ile yazımı mevcuttur. Düz 

ünlülü olanlarda ise esre (    )  ile yazılmıştır. Metinde ekin yazımı bir kurala bağlı değildir. 

alup ب ب bulup ,(49a/5) ا لو  لو    و       koyup ,(53b/14) ط رح   ا    ب ùaró idüp ,(54a/14) بو 

(49a/9), alıp     ا ل (108b/20, 2 kez). 

1.4.3. Ek fiilin  {i-} yazımı 

{i-} ek fiilin geçmiş zaman çekimi /ıdı/ metinde 12 yerde geçmektedir. 7 kez 

bitişik, 5 kez de ayrı yazılmıştır. Yine {i-} ek fiilinin /imiş/ şekli de 2 kez geçmektedir. Biri 

bitişik, diğeri de ayrı yazılmıştır. Metinde ayrı yazılan ekler, çeviriyazıda kelime ve 

yardımcı fiil arasına “–“ işareti getirilerek gösterilmiştir.  
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varıdı   دى ار  م  ى   maèlumıdı ,(27a/14) و  ل م     دى   vÀúıè olmışıdı ,(40a/5) م  لو  ا  ع   او   و 

(45a/13), óıfã olınmışıdı   ل   م    ى ت لم      ى   ùutulmışıdı ,(93b/21)        او    dutulmışıdı ,(98b/6) طو 

ت ل م      ى   ل   م    ى   beyÀn olınmışıdı ,(110b/18)  دو  ل  م     dÀòilimiş ,(113a/6) ب   ان   او   .(31a/17) د ا  

mÀl-ı fürÿã-ıdı   ال   فرو ص ا دى ال   م   رو ض ا دى   mÀl-ı mefrÿø-ıdı ,(46a/18) م   ,(46b/10) م 

altmış-ıdı   ا لت م   ا دى (109a/8), altÿndan-ıdı   ا ل تو     ن   ا دى (114a/7), ùutulmış-ıdı   ت ل م     ا دى  طو 

(98b/6), keyil-imişse ك       ا  م       ه (18b/16). 

1.5. EDATLARIN YAZIMI 

a) “dek<teg” edatının yazımı:  

 “dek <teg”  (gibi, kadar) edatı metinde üç örnekte geçmektedir. Bunlardan birinde 

bitişik diğer ikisinde ayrı yazılmıştır.   

dibine dek   ب   ه د ك ب     ك     dibine dek ,(81a/7) د  ه د ك   yire dek ,(81a/8)  د   .(81b/4)    ر 

b) “içün” edatının yazımı: 

“içün” edatı  metinde hem ayrı hem de bitişik yazılmıştır.  

ÀsÀn olmaú içün   ن لم     ا  و  ن åebti içün ,(73a/13) آ  ان   او  ن   òarc içün ,(9a/1)        ا   و   ا  و 

رج      (49b/15-16). 

muòùaãar olmaàiçün ن ا    و  ل م  ر   او  ت    ن   èaşerÀtiçün ,(18a/18) م    ات    و   ,(38b/11) ع   ر 

úısmet itmekiçün   ن م     ا تم   و  ن   òarciçün ,(42a/7)   س  رج    و     (49a/4), anüŋiçün   ن ك   و   ا  و 

(21a/6), òÀnesiçün ن ا ه    و     (19a/4). 
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1.6. ALINTI KELİMELERİN YAZIMI 

Peltek se “å” kullanımı alıntı kelimelerde görülmektedir. Dikkat çeken bir yazım 

olarak Farsça se ه   “üç” rakamı metnin tamamında åi    ى  (98a/16) şeklinde yazılmıştır. 

Metnin aktarımında müellifin yazımına uyulmuştur. 

Müellif birkaç alıntı kelimeyi şöyle yazmıştır: 

ruàan      و و       revàan> (20b/6, 2kez) ر  ه óoca ,  ر  ا ج  ه óvÀce > (51b/2, 2kez) و  وا ج    ,  

mekÿb   ب  ف ا    ه fÀyìde ,  ا      úÀéìm>  (75a/4)   اي     úÀyìm ,م        mekaèb> (56b/13, 1kez) م و 

(119b/12) < fÀéìde ف ا    ه. 

Bu örnekler müellifin Türkçeleştirme çabasının bir sonucu olarak görülmelidir. 

Eserin bir ders kitabı olması ve muhatabın da Türkçe bilen ve muhasebeyi yeni öğrenenler 

olduğu düşünülürse bu kelimelerin mevcut dilde de bu şekilde kullanıldığı yargısına 

varılabilir. 

Müellif mesÀfe س افه س اف ه kelimesini bir yerde müsÀfe م   .şeklinde yazmıştır (81a/4) م 

Yine menfi kelimesini münfì   م    ى (84a/16), münfìyye م       ه (84a/4) şeklinde yazmıştır. Bu 

kelimenin “menfi” şeklindeki yazımı metinde geçmemektedir. Bu, belki müellifin ağız 

özelliğinin bir göstergesi olabilir. 

1.7. ÖTÜMLÜLEŞMEYE BAĞLI OLARAK YAZIMDA GÖRÜLEN DİKKAT ÇEKİCİ 

HUSUSİYETLER 

Metinde ötümlüleşmeye bağlı olarak sistemli bir yazım kullanıldığı dikkati 

çekmektedir. Ötümsüz olan kelimelerde müellif /ı/, /i/, /u/, /ü/ ünlülerini yazmayıp hareke 

işareti kullanılırken, ötümlülük olayının görüldüğü kelimelerde bu ünlüleri ısrarla yazdığı 

görülür. Buna göre üç şekilde bu yazım durumu gözlemlenmektedir.  

a) /ı/ ve /i/ ünlülerinin yazımı: Ötümsüz olan bazı kelimelerde müellif /ı/, /i/ 

ünlülerini yazmayıp esre (    ) hareke işaretini kullanmış, ötümlülük olayının görüldüğü 

kelimelerde de bu ünlüleri yÀ ( ) ile yazmıştır. 



115 

İç seste /ı/’nın yazımı: balıúda ب ل     ه (81a/3), balıàa ب ل    ه (81a/3) (Bkz. /ı/ ünlüsünün 

yazımı). Hattâ müellif aynı kelimeyi tabaú+ı       ط  (113b/19) ve tabaà+ı   ط    ى (113b/12) 

şeklinde yazdığında da ötümsüz ünsüz ile bitenlerde  /ı/ sesini esre (   ) ile, ötümlülük 

durumunda ise /ı/ sesini yÀ (ى ) ile göstermiştir.  

İç seste /i/’nin yazımı: mümaseret itmegin        ار       ا ت م م     úısmet itmegile ,(2a/9) م 

م     ا ت م    ل ه  .(Bkz. /i/ ünlüsünün yazımı) (40a/9)     س 

b) Fiilden isim yapım ekinin {–dUK} yazımı:  

Ötümlülük- ötümsüzlük durumuna bağlı olarak {–dUK} ekinin yazımı hem ince 

ünlülü hem de kalın ünlülü kelimelerde sistemlidir. Müellifin, {–dUK} sıfat-fiil ekiyle 

oluşan kalıplaşmış zarf-fiil eki {–dUKdA} veya {–dUKdAn soŋra} şeklindeki edat 

yapısının kullanımında ve ötümsüz olan kelimelerde /u/, /ü/ ünlülerini yazmayıp ötre (    ) 

işaretini kullandığı ötümlülük olayının görüldüğü kelimelerde bu ünlüleri ısrarla ötreli vav 

ile (  و ) yazdığı görülür. 

êarb olınduúda ل         ه د ه virildükde ,(83a/7)   رب   او  لد ك   ifrÀz itdükden soŋra,(26a/18) وي   

ه ر  ه  geçdükden soŋra ,(32b/5) ا ف را ز   ا  ت   ك  ن        ر  ن   redd eyledüklerin ,(36b/6) ك     ك   ن         ل ر   ا  ل   ك 

د    (103a/14) ر 

yazduàuŋ   ك دو  و  ك  ا  ل   ziyade eyledügüŋ ,(46b/18)   از  كو   او    و  ى   uçduàı ,(60a/3) ز   اد ه  و 

(81a/11), istiòrÀc eyledügüŋ    ك كو  را ج  ا  ل  و  غ    müstaóaú olduàı ,(60b/20) ا  ت     و 
ل  ت ح      او  س   م 

(80a/4), mümkìn olmaduàı   م  و  ى
ل  م      او    (22a/8) م 

c) Fiilden isim yapım ekinin {–mAK} yazımı:  

{-mAK} fiilden isim yapım ekinin bilhassa úalın ünlülü kelimelerdeki yazımında 

bu ek ötümsüzlük durumunda (    م) şeklinde yazılırken, ötümlülük olayının görüldüğü 

durumda elifle yani (اغ   .şeklinde yazılmaktadır (م 

yazmaú     م      (17b/15), berÀber olmaúdur     لم     ر  ÀsÀn olmaú içün ,(85b/12) ب را بر    او 

ن   لم     ا  و   .(73a/13) آ  ان   او 
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maèlÿm olmaàiçün ن ا    و  ل م  م   او  ن   muòùaãar olmaàiçün ,(11a/11) م  لو  ا    و  ل م  ر   او  ت     م   

(18a/18), vÀúıè olmaàın      ا ل م  ا  ع   او  ل ه úılmaàıla ,(44b/16) و  ا    .(2a/6)    لم 

Yukarıdaki üç duruma bakıldığında {-dUK} sıfat-fiil ekinin bu yazım hususunda 

daha sistemli olduğu, /ı/ve /i/ ünlülerinin ise bu yazımın sistemli uygulanmadığı görülür. 

Ayrıca müellifin ùabaúı (113b/19) ve tabaàı (113b/21) şeklinde ikili yazımında /ı/ ünlüsünü 

gösterirken birinde ötümsüz ünsüz sebebiyle esre (   ) işaretini kullanması, diğerinde 

ötümlü  ünsüz sebebiyle yÀ ( ) ile göstermesi bu ses olayının farkında olup bilinçli bir 

yazım kullandığının göstergesi olarak düşünülebilir.  

1.8. METİNDE GEÇEN GENEL YAZIMDAN FARKLI OLAN KULLANIMLAR  

İncelenen eserde bazı kelimelerin, yazımlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Bunların yanlış yazıldığını söylemek doğru bir yaklaşım olmayacağı için farklı yazım 

kullanımları başlığı altında ele alınması uygun görülmüştür. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

1. Metinde 8 kez sÀdis  اد س   kelimesi åÀdiå   ث س   2kez åÀdiå (31b/15), 1 kez de åÀdis   اد     اد 

(29b/3) şeklinde yazılmıştır.  

2. Metinde 105 kez geçen südüs   س      kelimesi 1kez åüdüs   د س  1 kez de südüå (23b/16)  و 

ث   .şeklinde yazılmıştır (34a/6)    و 

3. Metinde 6 kez geçen ãıóÀó     اح ح     terimi 2 kez ãaóaó    اح ح     (28b/11) şeklinde 

yazılmıştır.  

4. Metinde 140 kez geçen åülüå     ل   kelimesi 14 kez åülÿå   ث  şeklinde (29a/12)   لو 

yazılmıştır. 

5. Metinde 8 kez geçen vasaù        و kelimesi 6 kez vaãaù       و (54b/10) şeklinde yazılmıştır. 

6. Metinde 21 kez geçen şaèir     ر       kelimesi 3 kez şièir    ر       (14a/5) şeklinde yazılmıştır. 

7. Metinde 58 kez geçen åümün      م   kelimesi 3 kez sümün     م   ( 115a/7) şeklinde 

yazılmıştır. 

8. Metinde 40 kez geçen nisbet       س   kelimesi 1 kez niåbet           (39b/9) şeklinde yazılmıştır. 
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9. Metinde 373 kez geçen óÀãıl      ا    kelimesi 7 kez òÀãıl      ا    (8b/17) şeklinde 

yazılmıştır.  

10. Metinde 7 kez geçen òayme ه ه kelimesi 1 kez óayme     م   şeklinde (45a/9)     م 

yazılmıştır. 

11. Metinde 2 kez geçen òuãÿã    وص     kelimesi 1 kez óuãÿã   وص     (11b/16) şeklinde 

yazılmıştır. 

12. Metinde 6 kez geçen mütenÀsibe  ت   ا    ه ت   ا    ه kelimesi 5 kez mütenasebe م   (45b/6) م 

şeklinde yazılmıştır. 

13. Metinde 1 kez geçen “çetin, zor” anlamındaki müştebeh    ت   ه ت   ه    kelimesi müştebih م     م   

(78a/5) şeklinde yazılmıştır.  

14. Metinde 4 kez geçen “ipek” anlamındaki óarìr   ر  ر    kelimesi güzel he ile herìr    ر  ر   

(25b/3) şeklinde yazılmıştır. 

15. Metinde 1 kez geçen müsteånÀ minh ت   ى   م   ه س  ت   ى   م   ه  terimi müsteånÀ meneh م  س   م 

(84b/16) şeklinde yazılmıştır. 

16. Metinde “saklama, tutma, kaydetme” anlamlarında kullanılan ve 34 kez geçen óıfô         

kelimesi 14 kez óıfã           (109a/8), 3 kez óıfø         (73a/13) şeklinde yazılmıştır.  

17. Metinde 1 kez geçen muãaùùıó  ه س    ح  ه terimi meãaùùaóa م  س   ح   şeklinde (72a/16) م 

yazılmıştır. 

18.  Metinde 3 kez geçen muêallaèÀt     ل  ا ت ل   ا ت     terimi 2 kez muêallièÀt م     (53a/1 )   م   

şeklinde yazılmıştır. 

19. Metinde 49 kez geçen åebt      ت kelimesi 1 kez sebt        (63a/11) şeklinde yazılmıştır. 

20. Metinde 13 kez geçen munùaú         م terimi 1 kez manùıú         م  (53a/3) şeklinde 

yazılmıştır. 

21. Metinde 3 kez geçen mübhem         م kelimesi 1 kez mebhem           م  (46a/5) şeklinde 

yazılmıştır. 
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22. Metinde aynı terimi karşılayan mekaèb        م şeklinde geçen terim riyÀziyyÀtta mekaèb 

~ mukaèb iki şekilde de kullanıldığı için hatalı yazım olarak değerlendirilmemiştir. 

Metinde 142 kez geçen maèÀdil   ل  kelimesi bilim tarihçileri tarafından (85b/1) م   اد 

“kalıplaşmış okuma” olarak “muèÀdil”  şeklinde çeviriyazıya aktarılsa da bu kelime metin 

içinde muèÀdil şeklinde bir yazıma rastlanmadığından yazıldığı gibi aktarılmıştır.  

1.9. METİNDEKİ BAZI İFADELERİN BAĞLAMSAL OLARAK YANLIŞ YAZIMI 

Metinde bazı terimlerin ve “ile” bağlama edatının yanlış yazıldığı tespit edilmiştir. 

Bunların tespitinde “terimin karşılığının olmaması”, “metin bağlamı” ve “karşılaştırmalar” 

etkili olmuştur. Müellifin metin içinde bu terimlerin yanlış yazıldığını belirten bir karalama 

veya işareti bulunmamaktadır. 

1. Metinde 1 kez geçen veter-i òaùar   ت ر       ر  teriminin karşılaştırma yapılan (76b/8) و 

nüshalardan veter-i òaùù         ت ر   .uzunluğun kirişi” olduğu tespit edilmiştir“  و 

2. Metinde 1 kez geçen mÀl-ı furÿã (46a/18) tamlamasındaki furÿã    وص  kelimesi ف ر 

furÿø     وض  kelimesidir. Anlam olarak “varsayılanların malı” anlamını vermektedir. Bu ف ر 

anlam bir bakıma metin içindeki bağlama uygun olsa da bu terim mÀl-ı mefrÿø ال   م   ر وض  م 

olarak çift yanlış hesabında kullanılan “varsayılan/farz edilmiş mÀl” terimini 

karşılamaktadır. Ayrıca karşılaştırma yapılan nüshalarda aynı ifadenin “mÀl-ı mefrÿø” 

olarak geçtiği tespit edilmiştir. Bu sebeple çeviriyazıda da < > işareti içinde doğrusu 

yazılmıştır.  

3. Çift yanlış hesabının anlatıldığı kısımda òaùÀ ا      kelimesi èaùÀ ع  ا    ا   ل   ه  (46a/5) 

şeklinde yazılmıştır. Nüsha karşılaştırmasında diğer nüshalarda òaùÀ ا      şeklinde yazıldığı 

görülmüştür. 

4. İle bağlama edatı metinde 6 kez “úısım ile”  س    ا   ل ه   yerine “úısım eyle”  س     ا   ل ه   

(94b/4, 95/17-18, 96a/21) şeklinde yazılmıştır. Karşılaştırmalarda bu ifadenin “úısım ile, 

úısımla” şeklinde yazımları diğer nüshalarda görülmüştür. úısım eyle(94b/4): úısım ile 

(MK. 139b/11, BH. 53b/22, Cam. 133a/3);  úısımla (C. 54b/8, Kas. 80b/7); úısım eyle 

(95a/18): úısım ile (MK. 141a/5, BH. 53a/20 Z. 135b/10, Cam. 134a/8); úısımla 
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Kas.81a/14); úısm eyle (96a/3): úısım ile (MK. 142a/5, Cam. 135a/6); úısımla (C. 54a/21, 

Kas.82a/2, BH. 54b/12, Z.135a/14.); úısım eyle (96a/21): úısım ile (MK. 142b/10, , 

Z.136b/11, Cam. 136b/9); úısımla C.55b/7, Kas.82a/13.) úısm eyle (118b/4): úısımla (C. 

67b/10); úısım ile (Kas. 102a/6, Z. 155a/5). 

Bunun yanında bağlamsal olarak “úısım eylemek: Bölmek” anlamının yerine 

“úısım ile: kısım halinde” anlamının olduğu anlaşılmaktadır. Çeviriyazıda bu ifadeler 

düzeltilmemiştir. 

“eger yüz otuz beş dirhemi iki úısım eyle muòtelif diseler ammÀ úısm-ı ekåeri 

úısm-ı eúalla úısmet eyledüŋ. òÀric-i úısmet ne vÀúıè olursa murabbaè eyledüŋ.” 

94b/4-5-6 [Eğer yüz otuz beş dirhemi iki úısım ile çeşitli(dir) deseler. Büyük kısmı 

küçük kısma böldün. Bölüm ne olursa onun tam karesini aldın.]  

İfadeden anlaşıldığı üzere yüz otuz beş dirhemi iki parça üzerinden değerlendiriyor. Daha 

sonraki cümlede de büyük kısım ve küçük kısım arasındaki ilişkiyle işlemi nasıl çözeceğini 

anlatıyor.  

“eger yüz otuz sekiz dirhemi iki úısm eyle muòtelif. her úısmın gendü nefsine 

urasın pes evvelki eúalldur ekåerinden ùaró idesin.” 95a/17-19 [Eğer yüz otuz sekiz 

dirhemi iki kısım ile çeşitli(dir). Her kısmı kendisiyle çarpasın. Önceki küçüktür. 

Büyüğünden çıkarasın.] 

Yine bu ifadede de müellif benzer bir işlem çözümünü büyük ve küçük kısım üzerinden 

anlatıyor. Aşağıdaki örnekler de aynı doğrultudadır.  

“úırú bir dirhemi iki úısm eyle muòtelif ekåerden  ùoúuza ve eúallın on üçe êarb 

eyledüŋ óÀãılı iki êarb berÀber gelse.” 96a/3-5.[Kırk bir dirhemi iki kısım ile 

çeşitli(dir) Büyüğünü dokuza ve küçüğünü on üçe çarptın. Sonucu(nda) iki çarpma 

aynı gelse.]  

 “yüz on ùoúuz dirhemi iki úısm eyle muòtelif  úısm-ı ekåeri eúalla 96a/21êarb 

eyledüŋ pes úısm-ı ekåeri gendü nefsine ururuz.” 96b/1-2 [Yüz on dokzu dirhem 

iki kısım ile çeşitli(dir). Büyük kısmı küçükle çarptın. Sonra Büyük kısmı 

kendisiyle çarptık.] 
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 “eger yigirmi yedi dirhemi iki úısm eyle muòtelif dinilse ol ki eúall ola ekåerinden 

naúã idesin” 117a/19-20.[Eğer yirmi yedi dirhemi iki kısım ile çeşitli(dir) denilse o 

ki küçük ola. Büyüğünden çıkarasın.] 

“ùoúsan üç dirhem iki úısm eyle muòtelif diseler ammÀ şïlki  ekåerdür úısm-ı 

eúalla úısmet eyle òÀric-i úısmeti úısm-ı ekåer üzerine ziyÀde idesin” 118b/4-5-

6.[Doksan üç dirhem iki kısım ile çeşitli(dir) diseler. Şu ki büyüktür. Küçük kısma 

böl. Bölümü büyük kısım üzerine ekle.] 

1.10 UYGUR YAZIM GELENEĞİNE UYGUN ÖRNEKLER 

1. Ünlülerin yazılması: olup    ب لو   .(79a/5) او 

2. /p/ ünsüzlerinin yazımında b (ب) kullanılması: olup   ب لو    ,(7a/9) او 

dutmayup   ب  .(9a/4) د ت م  و 

 

2. DİLBİLGİSİ ÖZELLİKLERİ 

2.1. SES BİLGİSİ  

2.1.1 Ünlüler 

2.1.1.1.  Ünlü Değişmeleri 

e / ė / i 

Eski Türkçeden beri i/ė (bir-/ bėr-/ vėr-), e>i (ked-> giy-) şeklindeki ikili gelişmeler 

söz konusudur.  Bu sebeple bu konu Thomsen başta olmak üzere pek çok araştırmacının 

dikkatini çekmiştir. Ancak Türkçenin bütünü içinde her iki yönde olan bu değişime temel 

olan ortak ve aslî bir kapalı e’nin varlığı kesin değildir  (Emre, 1946: 487-489; Tulum, 

1968: 38; Korkmaz, 2005: 484). 

Harezm Türkçesi özelliği gösteren Nehcü’l-FerÀdîs (2004)’te  kapalı e /ė/ nin ilk 

hecede üstünlü yÀ (   )  ile gösterimi ve düzenli kullanımı görülür. Bunun yanında Batı 

Türkçesi eserlerinde yazıda bu sesi gösteren belirleyici bir işaretin olmayışı bu sesin 

tespitini güçleştirmiştir. Bu sebeple sesin iki yönlü gelişimi tarihî metin çalışmalarında da 
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sesin çeviriyazıya aktarımı ile ilgili bir ikilik oluşturmuştur. Duman (2008: 43)  Eski 

Anadolu Türkçesi döneminde, daha çok hareke ve zaman zaman da harflerle 

gösterildiklerinde ünlülerin tespitinde bir sorun olmadığını, burada asıl meselenin ilgili 

kelimelerde kök hece ünlülerinin kapalı e /ė/ ile mi yoksa /i/ ile mi gösterilmesi olduğunu 

belirtir. Yine bu tercihin de aslî bir kapalı e sesinin varlığının kabul edilip edilmemesiyle 

alakalı olduğunu söyler.  

 Yılmaz (1991: 160), Eski Anadolu Türkçesi ve Eski Osmanlıcada kök hecede bir 

yÀ ( )  sesinin yaygın olduğunu belirtirken Türkologların çoğunlukla /e/ ile söylenip Eski 

Anadolu Türkçesi ve Eski Osmanlıcada yÀ ( ) ile işaretlenmiş köklerde  bir /ė/ görme 

eğiliminde olduklarından bahseder. Tezcan (1994: 11), Mansuroğlu (1956: 33; 1988: 250), 

Canpolat ve Önler (2007)3 “Eski Türkçedeki kök hece /i/’lerinin bugünkü Batı Türkçesinde 

birer kapalı e ile karşılanmış olduklarını ancak, bunların Klasik Osmanlı imlasında 

söylenişe aykırı olarak /y/’li şekilde yazılageldiklerini göz önünde bulundurarak Eski 

Anadolu Türkçesinde de böyle bir yazılışın kapalı e’ye tekabül etmesi gerekeceği 

görüşünden hareketle…” (Korkmaz, 2005: 484)  /ė/ şeklinde bir yazımı tercih etmişlerdir. 

Diğer yandan bu hususta kesinlik olmaması sebebiyle Korkmaz (1973: 105), Timurtaş 

(1994: 20-21), Özkan (2000: 100) /i/’li yazımı tercih ederler. Korkmaz (2005: 484) Eski 

Anadolu Türkçesinde ortak bir yazım geleneğinin oluşmamasına işaret ederek yazım ve 

söyleyiş arasındaki bağın kopmadığını belirtir.  Bu sebeple de özellikle yazım sistemi 

sağlam olan metinlerde esre (    ) veya esreli yÀ (   ) ile yazılmış olan ünlülerin, yazımda /i/ 

ile gösterilmesi gerektiğini söyler.  

Duman (2008: 43)  “ Hiç olmazsa tek şekilliğin hakim olduğu devrelerde ve bu tek 

şekilliği sistemli bir şekilde aksettiren harekeli yazılışları dikkate almak ve bunları esre 

veya   ile yazılı ise i, üstün ile yazılı ise e olarak kabul etmek ve öyle aktarmak bizce de 

                                                           
3 Edviye-i Müfrede adlı eserin inceleme bölümünde kapalı e ünlüsü üzerine bir ibare bulunmamakla birlikte, 

eserin çeviriyazısının /ė/ şeklinde yapıldığı görülür. Canpolat, Ali Şir Nevâyî Lisânü’t-Tayr adlı çalışmasında 

da bu sesin Özbek Türkçesinde /ė/ şeklinde devam etmesine bağlı olarak Doğu Türkçesinde /ė/ ile 

yazılmasının uygun olduğunu belirtir. Bu noktada Canpolat’ın hem Doğu hem Batı Türkçesi eserleri için 

tavrının aynı olduğu görülmektedir.  
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akla daha yatkın gözüküyor.” derken bu durumun kapalı e sesinin olmadığı anlamına 

gelmediğini özellikle vurgular.  Duman’ın (2008: 46) kapalı e sesi üzerine yaptığı dikkat 

çekici bir yorum da “…aynı kelimenin farklı yerlerde ve zamanlarda ayrı şekilde 

işaretlenmesi değil, aynı yerde aynı kelimenin çift harekeyle gösterildiği yazılışlarla da 

karşılaşıldığı (örn. erte~ irte İz.46a/2)” ile ilgilidir. Yine Duman (2008: 74) bu husus 

üzerine sonuç değerlendirmesinde harekeli metinlerde bu işaretlere itibar edilmesini, ancak 

aynı yerde aynı kelimenin çift harekeli yazımında kapalı e sesinin /ė/ olarak 

gösterilebileceğini söyler.  

Erdem ve Gül (2006: 143) Anadolu ağızlarındaki kapalı e sesini temel alarak Eski 

Anadolu Türkçesi ile Anadolu ağızları arasındaki ilişkiyi inceledikleri ayrıntılı çalışmanın 

sonuç bölümünde “bėl, ėl, yė-, yėr, gėri, yėdi, ėlli vb.” gibi kelimelerin Anadolu 

ağızlarında sistemli gösterildiğini belirtirler. Bu sebeple, bahsi geçen bu kelimelerin Eski 

Anadolu Türkçesi metinlerinde kapalı e /ė/ ile çeviriyazıya aktarılması gerektiğini 

söylerler. 

 İncelememize konu olan CÀmièü’l-ÓisÀb adlı eserde bu sesin genellikle yazım 

bakımından yÀ ile ( ) veya esre ile (    ) üstün (    ) ile   yazıldığı görülür.  Yine bazı 

kelimelerde hem yÀ ile ( ) veya esre ile (    ) üstün (    ) ile   ikili işaretlemeler söz 

konusudur. Bu hususta eserde aynı kelimenin  hem /i/ hem de /e/ sesini içermesini kapalı e 

konusunun kesinlik belirtmemesinden ziyade “ ilgili kelimelerin değişik dil 

katmanlarındaki söylenişleri olarak değerlendirmek mümkündür.” (Duman, 2008: 73).  

Metin içerisindeki bu sesin çeviriyazısında Duman’ın yorumları üzerinden bir 

tercihe gidilmiştir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki “aynı yerde geçen aynı kelimenin 

çift harekelenmeleri” hususuna dikkat edilse de metin içerisinde aynı satırda olmayıp, aynı 

varak içerisinde çift harekelenen bir tek kelimeye ( yirine 114a/8 ~ yerine 114a/14) 

rastlanıldığından bu husus göz ardı edilmiştir. Bu durumda ilgili kelimelerde kök hece 

ünlüsünün yazımında metinde yÀ ile ( ) veya esre ile (    ) harekelenmiş olanlarda /i/, üstün 

(    ) ile harekelenmiş olanlarda /e/ tercih edilmiştir (Bkz. 1.1.3.). 
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Metinde kök hecede bu sesi bulunduran örnekler şunlardır: ,  di- 13a/10 (<Orh.T. 

te-  ~ ti- Tekin, 2003: 48; << TT. de-),  girü 111a/4 (< Orhn. T. kerü~ kirü [kė:rü] Tekin 

2003: 48; << TT. geri), il 20a/10 (< Orh. T. el ~ il [ėl] Tekin 2003: 48; <<TT. il), it- 85a/4 

~ id- 76b/7 (<Orh. T. et-~it- [ė:t-] Tekin, 2003: 48; < TT. et-), , vir- 27b/3 (<Orh. T. ber-~ 

bir- “vermek” Tekin, 2003: 48; < TT. ver-), , yigirmi 45a/3 (<Orh. T. yegirmi ~ yigirmi 

Tekin, 2003: 47; <<TT. yirmi), yir 81a/7 (15 kez) (< ET. yė:r  EDTP 1072: 954; <Orh. T. 

yer~ yir Tekin, 2003: 48; << TT. yer ), yit-iş- 81a/3 (< ET. yė:t- EDTP 1072: 884; <<TT. 

yetiş- ). 

Üstün ile yazılan örnekler: beş 92b/12 (<Orh. T. beş ~ biş [bė:ş] Tekin, 2003: 48; 

<< TT. beş), yedi 12b/10 (< Orh. T. yeti ~ yiti [yėti] Tekin 2003: 48; << TT. yedi ), yer 

105a/4 (4 kez) (<Orh. T. yer~ yir Tekin, 2003: 48; <ET. yė:r EDTP 1072: 954; << TT. 

yer), yet-iş- 105b/3 (1 kez) (<Et yė:t- EDTP, 1072: 884; << TT. yetiş-).  

2.1.1.2. Daralma  

/a/, /e/,/o/, /ö/ ünlülerinin çeşitli sebeplerle dar ünlüye dönüşmesidir. Eski Türkçe 

döneminde geniş ünlülü olan bazı kelimelerin Türkiye Türkçesine geçiş seyrinde daraldığı 

gözlenir. Metinde geçen örnekler şu şekildedir: 

yukaru 16a/4 (<Orh. T.  yok(k)aru Tekin 2003:45; << TT. yukarı ),   büyük 77a/6 

(<Orh.T. bedük Tekin 2003: 240; << TT. büyük), yüri-mek 80b/2 (<Orh.T. yorı- Tekin 

2003: 260; <ET. yorı- EDTP 1072: 954;; << TT. yürü-).  

2.1.1.3. Genişleme 

Dar bir ünlünün geniş ünlüye dönüşmesi olayıdır. Tarihsel olarak bakıldığında dar 

ünlülerin genişlediğini gösteren az sayıda örneğe rastlanmaktadır (Demir, 2010: 37). 

aàac 81a/6 (< Orh.T. ıgaç [īgaç] Tekin 2003: 45; <<TT. ağaç),  orta 103a/16 (< ET. 

ortu ~ orto EDTP 1972: 203; < TT. orta).  

Metinde bir kelimede gerileyici benzeşmenin etkisiyle dar ünlünün genişlediği 

görülür. deger 34b/15 (6 kez )(<< TT. diğer), diger 114b/12 (14 kez)( <TT. diğer). 
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2.1.1.4. Düzleşme 

/ü/>/i/ 

İlerleyici benzeşme sonucunda ilk hecede bulunan düz ünlünün etkisiyle sonraki 

hecenin yuvarlak ünlüsünün düzleştiği görülür.  

eksik 77a/3 (<ET. <Uyg. eàsü-~ eàsö, eàsük EDTP 1972: 117; <DLT. eàsük 65/51 

Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 635; < KB. eksü- 130 Arat, 2007: 30; < TT. eksik). 

2.1.1.5. Yuvarlaklaşma 

/ı/>/u/ 

İlerleyici benzeşme sonucunda ilk hecede bulunan yuvarlak ünlünün etkisiyle 

sonraki hecenin ünlüsünün yuvarlaklaştığı görülür. 

oku-82b/15 (1 kez) (<ET. oúı-  EDTP 1972: 79;<< TT. oku-). 

2.1.1.6. Ön damaksılaşma 

Art damak ünlülerinin çeşitli nedenlerden dolayı ön damak ünlüsüne dönüşmesidir 

(Demir, 2010: 37).  

Eski Türkçe döneminden beri devam eden bu ses olayı metinde şu örneklerde 

görülür: yine 68b/3 (<Orh. T. yana; << TT. yine ), biŋ 24b/12 (<ET. miŋ EDTP 1972: 766  

~ bıŋ EDTP 1972: 346; << TT. bin ), biç- 43b/13 (<ET. bıç- EDTP 1972: 292; << TT. biç-

). 

2.1.1.7. Ünlü Uyumları 

2.1.1.7.1. Damak Uyumu 

Kelimelerdeki ünlü düzenini kalınlık-incelik bakımından ayarlayan dil uyumudur. 

Damak uyumu günümüz Türkçesinde olduğu gibi Türkçenin bütün dönemlerinde 

kuvvetlidir. Bu uyum tarihî metin çalışmalarında iki şekilde ele alınmıştır. Bunlardan 

birincisi damak uyumunun istisnasız olduğunu kabul eden görüştür. Kelimenin son 

ünlüsüne göre ek okunmuştur. Örneğin, peygambar-lıú. İkincisi, bu durumun görmezden 
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gelinerek sesletimin günümüz Türkçesindeki gibi yapılması gerektiğini savunan görüştür. 

Böylece ilgili kelime günümüzdeki durumuna uygun hale getirilmiştir (Duman 2008: 12). 

Bu noktada teze konu edinilen CH. adlı eserde bu iki görüşün dışında, eserin 17. yüzyıla 

daha yakın olması sebebiyle Meninski Sözlüğü temel alınarak çeviriyazıya aktarımı 

yapılmıştır.  

Metinde özellikle “ile”, “içün” edatları ve {i-} ek fiilinin çekimli şekilleri ve bazı 

kelimelerin yazımında Meninski Sözlüğüne göre bir değerlendirme yapılmıştır. Bu sebeple 

çoğu tarihî metin incelemesinde görülen anunuçuŋ, aúça gibi kelimeler damak uyumuna 

uygun durumda okunmaya çalışılmamış, Meninski’deki şekilleriyle verilmiştir. Bunun 

sonucu olarak da bu kelimelerde damak uyumunun olmadığı görülmüştür.  

Metin içerisinde Türkçe kelimelerin yanında alıntı kelimelerin de damak uyumuna 

girdiği görülür.  

 yazduàuŋ 6b/11, , depesinde 80b/19,  bÀúìsinüŋ 101a/21, dÀòildür 31b/17, dıraòtuŋ 

81b/12, raúam úılmaàıla 2a/6. 

{+KI} aitlik eki metinde uyuma girmektedir.  

soŋraàı 111b/12, evvelkiye 60b/21, yanındaàı 63b/16 

{+lIK} isimden isim yapım eki de metinde damak uyumuna girer.  

ıraúlıàı 80b/18, deriŋligi 79a/15, küstaòlıàumuzı 2a/15. 

Üç kelimede {+lIK} isimden isim yapım eki uyum dışıdır. Bu kelimelerde {+lIK} 

eki damak uyumuna uydurulmaya çalışılmamıştır. Metinde nasıl yazılmışsa o şekilde 

çeviriyazıya aktarılmıştır. Duman (2008: 20)  dil uyumunu farklı bir bakış açısıyla ele 

aldığı makalesinde bu tür yazımların metinde yeknesaklık kurmak amacıyla göz ardı 

edilmemesine değinir. Ona göre bu kullanımlar belli ağız katmanlarının veya bölgelerin 

söyleyiş örnekleri olarak kabul edilmelidir. Ahmet Cevdet Paşa tarafından galat (yanlış) 

olarak nitelendirilen bu tür yazımlar (Karabey-Atalay, 2000: 5) Osmanlı metinlerinde 

görülmektedir (Kartallıoğlu, 2011: 49).  
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Metinde görülen bu tür yazımlardan berÀber-lıú 85b/11,  muóÀsib-lıàa 2a/15 

örnekleri ince okunduğunda uyuma girmezken kalın şekilde okunduklarında uyuma 

girmektedirler.  

Bir başka örnek olarak yıl-lik 25a/3 kelimesi ise bir tek kelimede görüldüğü için 

müstensih hatası olarak görülebilir. 

Metinde mI soru edatının damak uyumuna uyup uymadığı tam olarak 

bilinemediğinden Meninski Sözlüğüne göre çeviriyazıya aktarılmıştır. Bu bakımdan bu 

ekin damak uyumuna uyduğu söylenebilir. 

artuúmıdur 78a/6, daòilmidür 31a/13. 

Türkiye Türkçesinde uyum dışı görülen “hangi” kelimesi metinde uyumludur. 

úanúısı 47b/1. 

 

2.1.1.7.2. Dudak Uyumu 

Eski Türkçe döneminde dudak uyumu veya düzlük yuvarlaklık uyumu henüz ilk 

gelişme safhasındadır (Tekin, 2003: 54). ET. devresinde varlığından şüphe edilmeyen 

dudak uyumu Develi’ye (1995: 60) göre, Batı Oğuz şivesinin tarihi devirlerinde, pek çok 

fonetik tesirle bozulmuş daha sonra yeniden gelişmeye başlamış olup 18. yüzyılın 

sonlarında tamamlanmıştır. Bu sebeple arkaik olarak Türkiye Türkçesine denk bir dudak 

uyumundan bahsetmek pek mümkün değildir (Özkan, 2000: 101; Gülsevin ve Boz, 2004: 

94; Şahin, 2009: 94).  

2.1.1.7.2.1.Kelime kök ve gövdelerinde dudak uyumu 

Eski Türkçeden beri kelime kök ve gövdelerinde devam eden yuvarlaklıklar: 

girü 111a/4 (<ET. <Orh. T. kerü~ kirü [kė:rü] Tekin 2003: 48; < kė:rü EDTP 1972: 

736; << TT. geri), altun 113a/12 (<ET. altun EDTP 1972: 131; << TT. altın), degül (< ET. 

tegül DLT. 165/143 Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 866; < TT. değil), getür- (<ET. keltür- 

EDTP 1972: 716; << TT. getir-), ùoàrı (<ET. ùoàrı  EDTP 1972: 473; << TT. doğru), ùolı 

(<ET. ùolı EDTP 1972: 491; << TT. dolu). 
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gendü 89a/1 (68 kez)  ~ gendi 108a/11 (3 kez) (<ET. kentü EDTP 1972: 728; 

<<TT. kendi), gümiş 24a/14 (13 kez) ~gümüş 111b/13 (1 kez)(<ET. kümüş EDTP 1972: 

724; << TT. gümüş), ekåe- 118b/21 (1 kez) “ eksiltmek”, eksü-  117b/14 (3 kez) 

“eksiltmek” (<ET. <Uyg. eàsü- ~ eàsö-, eàsük EDTP 1972: 117; < eàsük DLT. 65/51 

Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 635; < KB. eksü- 130 Arat, 2007: 30; < TT. eksik ) fiilinin 

hem uyumlu hem de uyumsuz şekli görülmektedir. 

Metinde düz ünlülü olan okı- kelimesinin ikinci hecesindeki düz ünlüsünün 

yuvarlaklaşarak uyuma girdiği görülür (Bkz. 2.1.1.5.). 

2.1.1.7.2.2. Eklerde dudak uyumu 

2.1.1.7.2.2.1. Yuvarlak ünlülü ekler 

{+(U)m} I. tekil şahıs iyelik eki: 

mÀl+um 116b/10. 

{+(U)ŋ} II. tekil şahıs iyelik eki:  

Dudak uyumu bakımından uyum dışı olan bu ekin bir örnekte düz ünlülü olarak 

metinde uyuma girdiği görülmüştür.  

mÀl+ıŋ+uŋ (116b/10; 116b/12: 2 kez). 

“senüŋ mÀlıŋuŋ òumsın baŋa vir.”  116b/10. 

 {+(U)mUz} I. çoğul şahıs eki: Ünlüyle biten kelimelere {+(U)mUz} şeklinde gelen ek, 

ünsüzle biten kelimelerden sonra {+(U)mUz} şeklinde kullanılır. Eski Anadolu 

Türkçesinde daima yuvarlak kullanılan bir ektir. Metinde ekin bu kullanımından farklı bir 

yazımına rastlanmamıştır. 

küstaòlıà+umuz+ı 2a/15, eksüdüg+ümüz 100a/10, ad virdüg-ümüz 82a/8. 

{+(n)Uŋ} ve  {+(ü)m} İlgi durumu eki: Eski Türkçede ilgi durumu ekinin ünlüsünün  

yuvarlaklık durumu, getirildiği kökün ünlüsüne bağlıyken Eski Anadolu Türkçesinde ek 

daima yuvarlak ünlülüdür.  
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ben+üm mÀlum 116b/10, sen+üŋ 116b/10, biri+nüŋ mÀlı 117b/15,  iki+nüŋ yanına 

27b/20,  èaded+üŋ åülÿåin 29a/6.  

Eski Anadolu Türkçesinde  dudak uyumuna girmeyen bu ekin şu örneklerde uyuma 

girdiği görülmüştür. Aynı örneklerin yuvarlak ünlülü şekilleri de metinde mevcuttur. Bu 

bakımdan ekin yazımında bir ikilik gözlenir.  

mÀl+ıŋ (56a/6; 66a/5; 87b/4; 99b/5: 4 kez) ~ mÀl+uŋ (29a/6), beş+iŋ (27b/4; 17: 2 

kez) ~   yigirmi biŋ altı yüz seksen beş+üŋ (34b/9), sekiz+iŋ (60a/10: 1 kez) ~   sekiz+üŋ 

(32a/3), yigirmi sekiz+iŋ (88b/2: 1 kez) ~  yigirmi sekiz+üŋ (88a/13), dirhem+iŋ (109a/12: 

1 kez) ~ dirhem+üŋ (119a/12), cevher+iŋ (50b/2: 1 kez) 

“ol mÀlıŋ nıãfın ve åülüåin ve rubèın ol mÀl üzere ziyÀde eylesek.” 87b/4.  

“baèdehÿ bu yigirmi sekiziŋ rubèın ve subèın girü gendüden naúã iderüz.” 88b/2. 

“baèdehÿ bir èaded bulup sekiziŋ üzerinde ãıfır üzerinde /ãıfır üzerinde/ yazasın.” 

60a/10. 

“penç  subuè seksen dört dirhemiŋ  altmış olur.”109a/12. 

“cümle bu dört èaded cevheriŋ úıymeti on iki biŋ altı yüz dirhem olsa.”50b/2. 

“ol ikiyi fevúinde beşiŋ muúÀbelesinde åebt idesin.” 27b/4. 

{+dUr}  Bildirme III. tekil şahıs eki:  

Bildirme III. tekil şahıs eki, düz ünlülü kelimelerde dudak uyumuna girmezken 

yuvarlak ünlülü kelimelerde dudak uyumuna girmektedir. Metinde ekin farklı bir yazımına 

rastlanmamıştır. 

altun+dur 111a/14, bu+dur 25a/15, dÀl+dur 73a/16 “dÀl harfi”,  êarbında+dur 

83a/12, gün+dür 32a/15, óabbe+dür 17b/10, òÀne+dür 17a/5, yoú+dur 31b/12, eksik+dür 

115b/21, iki+dür 30a/20, úanùÀr+dur 20a/11. 
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{+sUz} İsimden isim yapım eki: 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde yuvarlak yazılan bu ekin metinde ekin farklı bir 

yazımına rastlanmamıştır. 

küsÿr+süz 105b/18, redd+süz 93a/15, tekmìl+süz 93a/15. 

{+lU} İsimden isim yapım eki:  

{+lU}(<{+lIG} ET.) eki hem isimden isim yapan hem de isimden sıfat yapan 

işlevleriyle Türkçede ele alınır. Kökün ünlüsü ne olursa olsun ek daima yuvarlak ünlülüdür 

(Timurtaş, 1995: 95). Metinde ekin farklı bir yazımına rastlanmamıştır.  

  ãıfır+lu 53a/20, dür+lü  3a/11, òazine+lü 45a/1. 

{–(U)k} Fiilden isim yapım eki:  

Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü kullanılan bu ek, metinde Eski 

Türkçeden beri yuvarlaklığını koruyan iki örnekte görülür.  

art-uú 72b/9 (<ET. artuú EDTP 1972: 204) , eksü-k 92b/3 (<ET. <Uyg. eàsü- ~ 

eàsö-, eàsük EDTP 1972: 117; <  DLT. eàsük 65/51 Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014: 635; < 

KB. eksü- 130 Arat, 2007: 30). 

eksük (7 kez) kelimesinin ikinci hece ünlüsünün ilerleyici benzeşmenin etkisiyle 

düz ünlülü şekli eksik (8 kez) de metinde geçmektedir (Bkz. 2.1.1.4.). Bu noktada 

kelimenin metin içerisinde düz ünlülü şekillerinin uyuma girdiği görülür.  

{-dUr-} Fiilden fiil yapım eki: 

Bu ekin Eski Anadolu Türkçesinde “Daima Yuvarlak Yazılan Ekler” başlığı altında 

değerlendirilmesi bu sahaya ait gramer çalışmalarında farklılık göstermektedir. {-dUr-} 

ekini Timurtaş (1994: 32) Gülsevin ve Boz (2004: 94-95) bu sınıflandırma altında ele 

alırken Özkan (2000: 102-103) ve Şahin (2009: 43) ekten bu başlık altında bahsetmezler. 

Bunun yanında Gülsevin (2007: 139) Eski Anadolu Türkçesi dönemi ekleri için hazırladığı 
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ayrıntılı çalışmasında ekin sadece yuvarlak ünlülü şekline yer vermiştir. Bu sebeple ekin 

bu başlık altında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.  

Metin içerisinde bu ek çoğunlukla yuvarlak ünlülüdür. Bir örnekte düz ünlülü 

olarak görülmektedir.  

in-dür-ürüz 102a/12, bil-dür-ür 14a/1, ùol-dur-alum 113b/14, ulaş-dur-a 78a/14 

úaldır-alum < úalú-dur-alum 117a/20 

{-dUK} Sıfat fiil eki: 

 {-dUK} sıfat fiil eki metinde yuvarlak yazılan bir ek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Metinde ekin hem kalın hem de ince ünlülü yazımları görülür. 

yaz-duàuŋdan 67b/5, raàbet bul-duúları 2a/6, ùaleb eyle-dügüŋ 53a/9, vir-dügi 

109b/2. 

{-(y)Up}  Zarf fiil eki: 

 Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak yazılan bir başka ek de {–(y)Up} zarf fiil 

ekidir. Metinde genellikle yuvarlak şekilde yazılmıştır. 

yaz-up 10a/21, yazılma-y-up 18a/18, úalma-y-up 70b/5, cemè id-üp 103a/5, vir-üp 

26b/15 di-y-üp 10a/16 

Aynı ekin düz ünlülü şekli de metinde görülür. Bu örneklerde ek dudak uyumuna 

girer. 

al-ıp (47b/8; 108b/20: 2 kez). 

{-(y)U} Zarf fiil eki: 

Bu ek metinde sadece iki kelimede görülür. 

di-y-ü 18a/15, yüz süri-y-ü 2a/3 
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{-dUm} Görülen geçmiş zaman I. tekil şahıs  eki: 

III. şahıslarda daima düz ünlülü olan görülen geçmiş zaman eki I. tekil şahıs  ekinde 

yuvarlaktır. Metinde tek bir örnekte görülür. 

nakl eyle-düm (113b/6) 

{-dUŋ} Görülen geçmiş zaman II. tekil şahıs eki: 

Tarihî metin çalışmalarında hem II. tekil şahıs ekinin hem de ince ünlülü 

kelimelerde I. çoğul şahıs ekinin ك ile yazılması bu ekin okunmasını güçleştirebilmektedir. 

Bu durumda metin bağlamından hareketle yapılan bir değerlendirmenin sağlıklı olduğu 

kabul görür. Bu sebeple bu örneklerin bulunduğu cümlelerle birlikte bir önceki cümleleri 

de örnek içerisinde vererek “tutarlılık” ölçütü üzerinden ek değerlendirmeye çalışılmıştır.  

vir-düŋ 27b/8, úısmet eyle-düŋ 32b/13, muøÀèıf eyle-düŋ 54b/8. 

“ol ikiye fevúinde sekizüŋ muúÀbelesinde åebt idesin yigirmi yedi olur yigirmi 

yediden on üç kişiye ikişer virdüŋ bir bÀúì úaldı” 27b/6-8. 

“ve åülüåü ki sekizdür ve rubèı ki altıdur ve südüsi ki dörtdür cümle idesin otuz 

èaded olur pes bu otuz èadede aãıl fÀyide ki yetmiş iki biŋ ùoúuz yüz dirhem-idi úısmet 

eyledüŋ.” 32b/10-13. 

“…vÀúıè olan altı èadedi muøÀèıf eyledüŋ. Bir òÀne dest-i rÀst ùarafına naúl idüp 

yazasın.” 54b/8-9. 

{-Ur} Geniş zaman eki: 

Eski Anadolu Türkçesinde umumiyetle yuvarlak ünlülü olan bu ek, devrin sonlarına 

doğru {–Ar} ve {–Ir} şeklinde görülmektedir (Özkan, 2000: 104; Şahin, 2009: 66). Metin 

içerisindeki örneklerde bu ek hem yuvarlak hem düz-geniş hem de düz-dar şeklinde 

görülmektedir. 

yazıl-ur 14a/9, úat-ar-uz 89b/4, kÀmil úıl-ur-uz 89b/1, kal-ur 90b/10, artur-ur-uz 

90b/10, getür-ür-üz 94a/5, var-ır-uz 98b/8,  ur-ır-uz 109a/7, di-r-üz 118b/20. 
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{-Uz}, {-vUz} İstek kipi I. çoğul şahıs eki: 

Zamir kökenli bir şahıs eki olan {–vUz} (biz > vUz > Uz) (ayrıntılı bilgi için bk. 

Korkmaz, 2005: 118-122) ekindeki ön ses /v/ sinin erimesiyle {-Uz} şekline gelmiştir. 

Mansuroğlu (1964: 264)’nun verdiği örneklere bakıldığında ekin Eski Anadolu 

Türkçesinin başlarında ortaya çıktığı görüşü söz konusudur (Develi, 1995: 35). 

Metinde ek her iki şekilde de çok fazla örnekte görülür.  

{-vUz}: 

úıl-a-vuz (2b/17), ur-a-vuz (91b/6), çıúar-a-vuz (112b/11), vaøè id-e-vüz (115a/15-

16), naúã id-e-vüz (112a/11-12), getür-e-vüz (112a/6). 

{-Uz}: 

murabbaè id-er-üz (112b/15), dut-ar-uz (115a/2), ùut-ar-uz (116a/6), úaldır-ur-uz 

(117a/13), ekåe-r-üz (118b/21), getür-ür-üz (89a/6). 

İki kelimede bu {-Uz} ekinin düz ünlülü {-Iz} olarak  bir örnekte dudak uyumuna 

girdiği görülür.  

virür-iz (88b/21),  dir-iz (56a/21) 

{-sUn} Emir kipi III. tekil şahıs eki:  

Bu ek metin içerisinde bir tek ol- fiiliyle kullanılmıştır.  

ol-ma-sun 76b/2, ÀsÀn ol-sun 22a/11. 

{-(y)AlUm} İstek kipi I. çoğul şahıs eki: 

Ek, Eski Anadolu Türkçesindeki gibi yuvarlak ünlülü olup, metin içerisinde farklı 

bir yazımına rastlanmamıştır. 

vir-elüm 119a/17, ur-alum 106b/17, gider-elüm 85b/4, getür-elüm 118a/14, di-y-

elüm 118a/20, naúã id-elüm 85b/7, dut-alum 87b/10, başla-y-alum 103b/10, muúÀbele id-

elüm 103b/10,  úıl-alum 53a/7 
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{+ArU} Kalıplaşmış yön gösterme eki:  

 Ek, Eski Anadolu Türkçesindeki gibi yuvarlak ünlülü olup, metin içerisinde farklı 

bir yazımına rastlanmamıştır. 

yuúaru 45a/15 (<Orh. T.  yok(k)aru Tekin 2003:45; <<TT. yukarı), içerüde 47b/18 

(<ET. içgerü EDTP 1072: 25; <<TT. içeri). 

2.1.1.7.2.2.2. Düz ünlülü ekler 

{+ (s)I(n)} III. tekil şahıs iyelik eki: 

 Ek genellikle Eski Anadolu Türkçesindeki gibi düz ünlülü yazılmıştır. 

(aèdÀduŋ) úanúı+sı 47bb/1,(-kumaşın- her on ) aúçe+si 49a/6, (miéÀt) òÀne+si 

53a/13, (mÀlu’l-mÀluŋ) mertebe+si 60b/18,  (êılè-ı kÀyimenüŋ) bir+i+n+i 74b/16.   

{+I} III. tekil şahıs eki bir örnekte  yuvarlak ünlülü görülür. 

 üç+ü+n+i (111a/12).  

“tÀ kim bu üçüni cemè eyledüŋ” 111a/12.  

{+(y)I} Yükleme durumu eki: 

 Ek genellikle Eski Anadolu Türkçesindeki gibi düz ünlülü yazılmıştır. 

üç+ü+n+i (111a/12), (úalanuŋ) nısf+ı+n+ı (74a/6), küsÿr+ı+n+ı (27a/5), beş+i 

80a/13 altı+(y)ı 26b/12, òaùÀ+(y)ı 47b/6, misÀóat-ı úıùèa-ı ãuàrÀ+(y)ı 78a/17, nıãf-ı 

eşyÀ+(y)ı 89b/8, ãu+(y)ı 113b/21. 

{+(y)I} Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlüyle yazılan yükleme durumu eki bir 

örnekte yuvarlak ünlülü tespit edilmiştir.  

èaded+ü (6b/19) 

“fevúinde mertebe-i miéÀtda vÀúıè olan èadedü êarb idüp…” 6b/19. 
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{+(y)lA} Birliktelik eki: 

 Ek,  metinde Eski Anadolu Türkçesindeki gibi düz ünlülü yazılmıştır. 

mÀl+ile 49a/1, úılmaà+ıla 2a/6,  kaèb+ile 85b/4, derÀhim+ile 24a/10, beş yüz 

dörd+ile 32a/9, sebeb+ile 35b/8, küsÿrÀtı+yla 18b/8, mÀlı+yla 83a/4, iki+yle 32a/2. 

{+KI} Aitlik eki: 

Ek, Eski Anadolu Türkçesindeki gibi düz ünlülü yazılmıştır. Metinde sadece üç 

örnekte görülen {+KI} aitlik ekinin hem damak hem de dudak uyumuna uyduğu görülür. 

yanında+àı 63b/15 , sonra+àı 111b/12, evvel+ki 112a/20  

{+(I)ncI} İsimden isim yapım eki:  

Eski Türkçe döneminde ekin ünlüsü tabanıyla uyumludur.  İkinç (=ET. 

ėkkinç~ikinç EDTP 1972: 110,< ikinç 78/66 DLT Ercilasun ve Akkoyunlu 2014: 663; < 

ikinçi 788 KB Arat 2007: 96) ; üçünç (=ET. üçünç EDTP 1972: 29,  <üçünç 78/66 DLT 

Ercilasun ve Akkoyunlu 2014: 929,< üçünçi 789 KB Arat 2007: 96)  törtünç (=ET. törtünç 

EDTP 1972: 535,<törtünç 78/66 DLT Ercilasun ve Akkoyunlu 2014: 897) yėttinç/ 

yėtinç(=ET. yetinç EDTP 1972: 892)  gibi.  

Eski Anadolu Türkçesinde ise diş ünsüzlerinin tesiriyle ekin ön ünlüsünün 

düzleştiği görülür. Bu düzleşme andırmaların etkisiyle de olabilir. İki, yedi, altı gibi 

sayıların son seslerinin düz olması diğer sayıların da eklerinin düz olmasına sebep 

olmuştur (Develi, 1995: 124).  

Metindeki örneklerin bütününe bakıldığında ekin ön ünlüsünün durumu Eski 

Türkçede olduğu gibi tabanlarıyla uyumlu olarak düz ünlülü tabanlarda düz, yuvarlak 

ünlülü tabanlarda yuvarlak olarak görülür. Sadece bir örnekte ek, yuvarlak ünlülü tabana 

düz şekilde gelmiştir. Buna göre ek yuvarlak ünlülü şekliyle dudak uyumuna uymazken, 

düz şekliyle bu uyuma girer.  Buradan hareketle CÀmièü’l-HisÀb’daki rakamların sıra sayı 

eklerinin dudak uyumu bakımından bir başlangıç safhasında olduğu söylenebilir.  
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üç+ünci 67b/12, üç+inciye 117a/7, dörd+ünci 15b/12, beş+inci 83a/19, altı+ncı 

85a/3, ùoúuz+uncı 83b/3. 

{-dI} Görülen geçmiş zaman  III. tekil şahıs eki:  

Eski Türkçe döneminden itibaren düz ünlülü şekilde olan görülen geçmiş zaman eki 

III. tekil şahıs eki {–dI} , Eski Anadolu Türkçesi döneminde de düz ünlülü olarak görülür. 

Ekin  metindeki kullanımı da düz ünlülü olup yuvarlak şekline rastlanmamıştır.  

di-di 51b/4, vÀúıè ol-dı 55a/10, yazıl-dı 70b/11. 

{-mIş} Anlatılan geçmiş zaman eki: 

Eski Türkçe döneminden itibaren düz ünlülü görülen anlatılan geçmiş zaman eki{–

mIş} , Eski Anadolu Türkçesi döneminde de düz ünlülü olarak görülür. Ekin  metindeki 

kullanımı da düz ünlülü olup yuvarlak şekline rastlanmamıştır.  

buyur-mışlar 113b/8 dÀòil i-miş 31a/17, farø eyle-mişlerdür 22a/10, ziyÀde gel-

mişdür 114a/21, getür-mişdüŋ 85a/7, beyÀn it-mişler 35a/8, úoyul-mış 114a/5, viril-mişdür 

109a/11, beyÀn olın-mışıdı 113a/6, olur-mış 112a/1. 

{-IsAr} Gelecek zaman eki: 

Eski Anadolu Türkçesi için karakteristik gelecek zaman eki olan  {-IsAr} ekinin 

(Korkmaz, 2013: 100) ön ünlüsü de daima düz ünlülü olarak görülür. Bu ek metinde tek bir 

örnekte geçmektedir. 

ol-ısar-dur (44b/9) 

{-gIl} Pekiştirme eki:  

Türkçenin tarihî seyri içinde önceleri emir kipinin ikinci tekil şahıs eki olarak ele 

alınan bu eki, Sertkaya (1988: 135-142) kuvvetlendirme eki olarak değerlendirmiş, süreç 

içerisinde de bu görüş kabul görmüştür.  Eski Türkçeden beri düz ünlülü görülen bu ek, 

metin içerisinde de düz şekillidir. İki kez aynı örnek üzerinde görülen ek, metin 

içerisindeki durumuna göre hem damak hem de dudak uyumuna uymaktadır.  
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bil-gil (39b/3; 78a/19: 2 kez) 

{-(y)IncA} Zarf fiil eki:  

Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlülü görülen ek metinde biri olumsuz olmakla 

birlikte üç örnekte görülmektedir. Bu örneklerden ikisinde uyuma giren ekin, birinde 

dudak uyumuna girmediği görülür.  

var-ınca 16b/10, (úısmet) olma-y-ınca 36b/2, ol-ınca 67b/8. 

2.1.1.7.2.2.2. Hem düz hem yuvarlak ünlülü ekler 

{-(I)n-} Fiilden fiil yapım eki: 

Ekin düz ünlülü tabanlarda dudak uyumuna girdiği, yuvarlak ünlülü tabanlarda ise 

çok az örnekte uyuma girdiği görülür.  

a) Düz ünlülü: 

ùaró ol-ın-duúda 59a/14, al-ın-mış 109b/21, bul-ın-a 38a/2, di-n-ilse 116a/3. 

bilinsinkim 73b/1. 

b) Yuvarlak ünlülü: 

ùaró ol-un-duúda 66a/3, bul-un-dı 31a/21.  

{-(I)l-} Fiilden fiil yapım eki: 

Ekin düz ünlülü ve yuvarlak ünlülü biçimlerinde bazen dudak uyumuna uyduğu 

bazen de uymadığı görülür. 

 a) Düz ünlülü: 

vir-il-se 43a/2, ãat-ıl-sa 40b/7, ùut-ıl-ur 78a/20, dut-ıl-ur 104a/7, yÀd-ıl-ır 114b/16a, 

yaz-ıl-sa 14a/14 

b) Yuvarlak ünlülü: 

 (óiããe) vir-ül-dükde 26a/18, çıúar-ul-ur 38b/20, úon-ul-mışdur 48a/4, úoy-ul-mış 

114a/5, ùut-ul-mış-ıdı 106a/16 
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{+lIK} İsimden isim yapım eki:  

Ekin sınıflandırılmasında tarihî gramer çalışmalarında farklılıklar söz konusudur. 

Bazı çalışmalarda ek, düz ünlülü ekler başlığı altında değerlendirilmiş ancak yuvarlak 

şekillerinin de görüldüğü vurgulanmıştır (Timurtaş, 1994: 39; Develi, 1995: 121; Özkan 

2000: 105; Korkmaz, 2013: 92). Bazı çalışmalarda değerlendirilmeye alınmamış (Gülsevin 

ve Boz 2004: 95-96; Türk ve diğ. 2011: 21),  bazısında ise “hem düz hem yuvarlak ünlülü 

ekler” başlığı altında değerlendirilmiştir (Şahin 2009:  45). Burada ekin hem düz hem de 

yuvarlak ünlüsü Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerinde görüldüğü için Şahin’in 

belirttiği başlık altında ekin değerlendirilmesi uygun görülmüştür.  

Metinde ekin sadece düz ünlülü şekli görülmektedir. Ekin bir örnekte dudak 

uyumuna girdiği görülür.  

ıraú-lıà-ı 80b/18, deriŋ-lig-i 79a/15, küstaò-lıà-umuzı 2a/15. 

2.1.1.8. Ünlülerle İlgili Ses Olayları 

2.1.1.8.1. Ünlü türemesi 

2.1.1.8.1.1. Ön seste ünlü türemesi 

Ön seste ünlü türemesi bir örnekte görülmektedir.  

ıãmarlamaú <ãımarlamaú (TS. 1983: 186). 

2.1.1.8.1.2. İç seste  ünlü türemesi 

Metinde kelime ortasında ünlü türemesi daha çok yabancı kelimelerde 

görülmektedir. CH.’da ünlü türemesi daha çok alıntı kelimelerin çift doruklu hecelerinde 

görülür. Böylece heceler Türkçenin hece yapısına uygun tek doruklu düzenli hece 

durumuna geçmektedirler. 

Àòir 53a/16 (<Àòr Ar.), aãıl 48a/5 (<aãl Ar.), faãıl 102b/16 (<faãl Ar.), úısım 56b/8 

(<úısm Ar.), ãıfır 60a/9 (<ãıfr Ar.), şekil 72b/8 (<şekl Ar.), miåill 72b/9 (<miål Ar.), èöşür 

30b/15 (<uşr Ar.)  
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2.1.1.8.2.Ünlü düşmesi 

2.1.1.8.2.1. Orta hece ünlüsünün düşmesi 

“İkinci veya son hecelerde kısa ve dar ünlü bulunan Türkçe ve yabancı kökenli 

kelimelerin bir bölümü, iyelik eklerinden +Im, +In, +I, +ImIz, +InIz; durum eklerinden 

+A, +I, +In; isimden isim yapma eklerinden +Ak, +Al, +An; isimden fiil yapma eklerinden 

+A-, +lA-; fiilden isim yapma eklerinden –A, -Aç, -Ak, -AnAk, -I, -IcI, -IlI, -Iş, -(I)k, -

(I)m; çatı eklerinden -(I)l-, -(I)n-, -Ir-, -(I)ş- eklerinden birini alınca iç hece durumuna 

düşen son hecedeki dar ünlülerin, seyrek olarak a, e geniş ünlülerinin, vurgusuz kalması ve 

hece dizisinin yeniden düzenlenmesiyle düşmesine orta hece düşmesi adını vermekteyiz” 

(Tseng, 2002: 12). 

gerekse 76b/13 (<gerek ise), ayru ayru 8b/15 (< ayıru), üzre 33a/13 (< üzere).  

2.1.1.8.3. Ünlü birleşmeleri 

Ünlü birleşmesi, ünlüyle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime 

veya ek geldiği zaman ünlülerden birinin düşerek iki kelimenin birleşmesi olayıdır. Bu ses 

olayı geçici ve devamlı olabilir. Devamlı olması durumunun sonucunda kalıplaşmış sözler 

ortaya çıkmıştır (Timurtaş, 2005: 58). 

öyle 112b/20 (<o+eyle), şōl 36b/15 (<<şu+ol), kimesne 117a/5 

(<<kim+ne+ise+ne), şöyle 73b/1 (<<şu+eyle). 
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2.1.2. Ünsüzler  

2.1.2.1. Ünsüz Değişmeleri  

2.1.2.1.1. /b/ ünsüzü 

Ön seste: 

/b/-: Kelime başında /b/- ünsüzü birkaç kelimede Eski Türkçedeki gibidir.  barmaú, beş 

(<Orh. T. beş ~ biş [bė:ş] Tekin, 2003: 48;<<TT. beş), buçuú (< ET. bıçuú EDTP 294; 

<<TT. buçuk). 

/b/->/v/-: Eski Türkçe kelime başındaki /b/- ünsüzü Batı Türkçesinde /v/-’ye dönüşmüştür.  

  var- 54a/2 (<ET. bar-<<TT. var-), vir- 116b/10 (<ET. bir- <<TT. ver-). 

/b/->/m/-: Eski Türkçede kelime başındaki /b/ ünsüzü söz içinde kendisini izleyen genizsil 

bir ünsüzün etkisiyle genizsilleşerek /m/’ye döner (2003: 70): men> ben, meniŋ >beniŋ. 

Genizsil benzeşmenin sonucu olarak /m/ ikincil olup /b/ den dönmedir. Fakat böyle bir 

benzeşme olmadan da /b/ nin /m/’ye dönüştüğü olur:  bire> mere gibi (Ergin, 2003: 90). 

Eski Anadolu Türkçesinde de genizsil benzeşme neticesinde b>m değişikliği olur 

(Mansuroğlu 1988: 256). Eski Anadolu Türkçesinde kelime başı /b/ ve /m/ birkaç kelimede 

kullanılır. Eski Anadolu Türkçesinden sonra Batı Türkçesinin Osmanlı sahası bu /m/’leri 

tamamen terk etmiş ve kesin olarak /b/ tarafını tutmuştur (Ergin 2003: 90). 

ben 116b/10, bunda 120a/6, buŋa 43b/3. 

/b/-> /Ø/:Yine Batı Türkçesine geçişte Eski Türkçedeki bol- fiilinin ol- şeklinde olduğu 

bilinmektedir.  

Son seste: 

-/b/>-/v/: Eski Türkçe döneminde başlayıp ve daha geniş ölçüde devam eden bir ses 

değişimidir.  İncelenen metinde iki örnekte görülür.  

-/b/>-/w/>-/v/ : ev 49a/8 (<ET. <Orh. T. eb Tekin 2007: 242, <Uyg. T. ew EDTP 3; <<TT. 

ev ). 
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-/b/>-/w/>-/v/>/Ø/ : ãu 79a/1(<ET. <Orh. T. sub Tekin 2007: 252, <Uyg. T. suw EDTP 

782;<<TT. su). 

2.1.2.1.2. /d/ ünsüzü 

Eski Türkçede kök ünlüsünden sonra gelen /d/ ünsüzü  Karahanlı ve Harezm 

Türkçesinde /ḏ/ şeklinde olduğu ve Eski Anadolu Türkçesinde de /y/ şeklinde olduğu 

bilinmektedir.  

-/d/->- /ḏ/->-/y/- : úoy-asın 61a/17 (<ET. úod-  EDTP 595; <<TT. koy-),  büyük (<Orh.T. 

bedük Tekin 2003: 240;<<TT. büyük). 

2.1.2.1.3. /ú/ ve /k/ ünsüzleri 

Ön seste: 

/ú/-: Kelime başında kalın ünlülü Eski Türkçedeki söz başı /k/ sesinin korunduğu görülür: 

úanúı 31b/17, úaçan 4a/2, úaç 41a/10, úaù-asın 60a/5, úoy-up 61a/16. 

/k/->/g/-: İnce ünlülü kelimelerde ise Eski Türkçedeki söz başı /k/ sesi genel olarak  Eski 

Anadolu Türkçesinde /g/’ye dönüşmüştür. 

Bu bilgiye rağmen Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde karşımıza çıkan bazı 

kelimelerde  kelime başındaki /k/ sesinin  /k/ ile mi yoksa /g/ ile mi yazıldıklarının tespiti 

güçtür. Çünkü Arap alfabesinde /k/ ve /g/ sesleri aynı işaret ile gösterilmektedir. İncelenen 

metinde de /k/ ve /g/ sesleri için ayırt edici bir işaret kullanılmamıştır. CH.’ın H.934/1527 

tarihli olması sebebiyle metnin çeviriyazısında Meninski sözlüğü temel alınmıştır. Bu 

açıdan pek çok metin çalışmasında Türkiye Türkçesindeki şekline göre okunan kendü 

kelimesi gendü şeklinde çeviriyazıya aktarılmıştır. 

getür-esin 85a/5 (<ET. keltür EDTP 1972: 716;<<TT. getir- ), gönder-mek 105a/8 

(<ET. köndger- EDTP 730; <<TT. gönder-), gel-düŋ 111a/12 (<ET. kel- EDTP 1972: 715; 

<<TT. gel-), gün-dür 32a/15 (<ET. kün EDTP 1972: 726;<<TT. gün), gir 80b/1 (<ET. kir- 

EDTP 1972: 735; <<TT. gir-), gümiş+den 111b/9 ~ gümüş+i 111b/13 (<ET. kümüş EDTP 

1972: 724;<<TT. gümüş), gibi (<ET. kibi EDTP 1972;<<TT. gibi ), gerek (<ET. kergek 
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EDTP 1972: 742;<<TT. gerek), git- ~gid- (<ET. kit- EDTP 1972;<<TT. git- ), gendü 

119a/21 ~ gendi+nüŋ 108a/11 (<ET. kentü EDTP 1972;<<TT. kendi ).  

İç seste: 

-/ú/->-/ò/-: Metinde iki örnekte görülür. (Bkz. 2.1.2.3.4. Sızıcılaşma). 

Son seste:  

-/ú/->-/à/-: Eski Türkçe úanıúı kelimesi Eski Anadolu Türkçesinde úanàı şekline dönüşür. 

İncelenen metinde bu kelimenin úanúı 31b/17 şeklinde ikinci hecedeki /ú/ sesini koruduğu 

görülür.  

2.1.2.1.4. /à/ ve /g/ ünsüzleri 

Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçişte ek başındaki ve ek sonundaki /G/’lerin düştüğü 

görülür. Metinde pek çok örnekte bu durum gözlenmektedir. 

a) Hece başında /G/ >/Ø/ 

gerekdür 119b/20 (<ET. kergek EDTP 1972: 742;<<TT. gerek), gönderseler 80a/18 

(<ET. köndger -EDTP 1972: 730; <<TT. gönder-).  

b) Eklerde /G/ > /Ø/ 

var-ınca 16b/10 (<ET. bar-àınca <<TT. varınca), ol-ınca 67b/8 (<ET. ol-àınca; <<TT. 

olunca), dür+lü 3a/11(< ET. tür+lüg;<<TT. türlü), [óÀãıl] ol-an 17b/2 (< ET. bol-àan<<TT. 

olan). 

2.1.2.1.5. /t/ ünsüzü 

Ön seste: 

/t/->/d/-: Eski Türkçedeki kelime başında /t/ ünsüzü bulunduran çoğu kelimenin  Eski 

Anadolu Türkçesi döneminde ötümlüleşerek /d/ olmuştur. Ancak bunun yanında Eski 

Anadolu Türkçesi döneminde kelime başındaki /t/ ve /d/ ünsüzlerinin nöbetleşerek 

kullanıldığı da görülmektedir. Bu nöbetleşmede bir yandan gelişmeli şekillerin yazıda 

gösterilmesi, diğer yandan kalıplaşmış yazımın devam ettirilmesinin rolü büyüktür 
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(Duman,1995: 102). Eski Türkçeden beri kelime başında ince ve kalın ünlülü kelimelerde 

hep ötümsüz bulunan /t/ ünsüzü, Eski Anadolu Türkçesinde /t/ ’yi korumak veya /d/‘ye 

dönüştürmek bakımından ikili bir yol izlemiştir (Korkmaz, 2005: 501). Bu durum özellikle 

kalın ünlülü kelimelerde ötümlüleşme olayının ötümlü ve ötümsüz olarak nöbetleşe 

gerçekleştiğinin göstergesidir (Şahin, 2009: 47). 

ùutsalar 79b/9 ~ dutalum 87b/10 (>TT. tutalım),  ùolı 79a/14 ~ dolacaú 80a/10 (>TT. 

dolacak), daòı 11a/16(>TT. dâhi), dek 81a/7(>TT. dek).  

Yine Eski Türkçedeki gibi kelime başında /t/ sesini koruyan kelimeler de vardır: 

ùoúuz, taşra. 

2.1.2.1.6. /ŋ/ ünsüzü 

Metinde /ŋ/ ünsüzü korunmaktadır. 

  deriŋligi  79a/15 (>TT. derinliği), biŋ 68a/19 (> TT. bin), êılèlaruŋ 75a/6 (>TT. 

êılèların), bilmeseŋ 75b/15 (>TT. bilmesen).  

2.1.2.1.7. /y-/ ön sesi 

ıraú (<Uyg. T. ıraú~yıraú EDTP 214;<<TT. ırak), aàac (< ET. ıàaç~yıàaç EDTP 

1972: 79~899; <<TT. ağaç). 

2.1.2.2. Ünsüz Uyumu 

Eski Türkçe döneminde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde kelime içinde uyum 

sayılabilecek bir ünsüz benzeşmesi yoktur (Ergin 1993: 77). Bu dönemde bazı ünsüzlerin 

sürekli ötümlü olması uyumsuzluğun önemli sebeplerindendir (Gülsevin ve Boz 2013: 42). 

Eski Anadolu Türkçesindeki bu uyumsuzluk ileri safhadadır. Hattâ ötümlü şekilleriyle 

kalıplaşmış olan ekler kelimenin kök ve tabanı ötümlü bir ünsüzle de bitse her zaman 

ötümlü olarak kullanılmıştır (Şahin 2009: 45). 

İncelenen metinde ötümsüz ünsüzle biten kelimelere gelen ekler ötümlü ünsüzlü 

olup ünsüz uyumu yoktur.  
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Metinde ünsüz uyumunu gösteren ekler şöyledir:  

1. Bulunma durumu eki {+dA} : ãatılduúda 33a/3, èaşerÀtda 4a/7. 

2. Ayrılma durumu eki {+dAn}: ùabaúdan 113b/19, altmışdan 81b/2, kirpÀsdan 

45a/2,  

müfredÀtdan 86a/16.  

3. Bildirme III. tekil şahıs eki {+dUr(Ur)}: yoúdur 31b/12, altmışdur 34a/12, redd 

úılmışdur 103a/19, beşdür 30b/6, fülÿsdur 14a/4.   

4. Sıfat-fiil eki {–dUú}: uçduàı 81a/11.  

5. Fiilden fiil yapım eki {–dUr-}: ulaşdurasın 75b/3. 

2.1.2.3.Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 

2.1.2.3.1. Ötümlüleşme 

Oğuzca için karakteristik bir durum olan ötümlüleşme olayı incelenen metinde de 

görülmektedir. /ç/, /ú/, /p/, /t/ ünsüzleriyle biten kelimeler ünlüyle başlayan bir ek 

aldıklarında bu ünsüzler ötümlüleşerek /c/,/à/,/b/,/d/ ‘ye dönüşürler. Meydana gelen bu 

ötümlüleşme olayı ön, iç ve son seste gerçekleşebilir. 

a)  Ön seste ötümlüleşme:  

/t/->/d/-: dört 15b/12, dutsa 25a/3, dek 81a/7, doàrı 113b/12, dolsa 79a/2. 

/k/->/g/-: getürmişdüŋ 85a/7, geldüŋ111a/12, gitse 119b/2, gendü 119a/21. 

b)  İç seste ötümlüleşme:  

-/t/->-/d/-: idesin 46a/13, yedi 13a/20. 

-/ç/->-/c/-: ancılayın 82b/13(<ançılayın). 

-/p/->-/b/-: gibidür 82a/20. 

c) Son seste ötümlüleşme:   

-/ç/>-/c/: aàac 81a/6. 
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Metin içerisinde ön /t/  ve son seste /-t-/ ve /-ú-/ seslerinin korunduğu örnekler de  

mevcuttur.  

a) Ön seste: ùutsalar 79b/9 ~ dutalum 87b/10,  ùolı 79a/14 ~ dolacaú 80a/10.  

b) Son seste:  tabaà+ı 113b/21 ~ ùabaú+ı 113b/19.  

2.1.2.3.2. Ötümsüzleşme 

Metinde ötümsüzleşme olayı de görülmektedir. Bunların metin içerisindeki durumu 

ötümlüleşmeye göre çok daha azdır.  

aúçe 3a/19 (<aúca),  gitdüginden 105a/7 (<gid-). 

2.1.2.3.3. Benzeşme 

2.1.2.3.3.1. Son seste temas derecesi bakımından benzeşme  

-/ú/>-/à/: balıàa 81a/3 (<balıú+a),  ùabaàı 113b/12  (<ùabaú+ı). 

-/k/>-/g/: deriŋligi 79a/15 (<derinlik+i). 

2.1.2.3.3.2. Ek sonunda temas derecesi bakımından benzeşme 

a) {–dUK} sıfat-fiil ekinin sonundaki temas derecesi bakımından benzeşme:  

Metinde {–dUK} eki ünlüyle başlayan bir ek aldığında /K/ ünsüzü /G/ ünsüzüne 

dönüşerek temas derecesi bakımından benzeşir.  

olduàı 82b/1(<olduú+ı), yazduàuŋ 6b/11 (<yazduú+uŋ), getürdügi 49a/2 (<getürdük+i). 

b) {–mAK} isim-fiil ekinin sonundaki temas derecesi bakımından benzeşme:  

Metinde {–mAK} eki ünlüyle başlayan bir ek aldığında /K/ ünsüzü /G/ ünsüzüne 

dönüşerek temas derecesi bakımından benzeşir.  

almaàa 109a/11 (<almaú+a), úazmaàa 79b/9 (<úaz-maú+a), úılmaàıla 2a/6 (<úıl-

maú+ile), itmegi 3a/5 (<it-mek+i). 

2.1.2.3.4. Sızıcılaşma 

Metinde bir örnekte /ú/ ünsüzü sızıcılaşarak /ò/ ünsüzüne dönüşmüştür. 
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daòı 118a/1 (< ET. taúı EDTP 466). 

2.1.2.3.5. Ünsüz türemesi 

2.1.2.3.5.1. Ön seste ünsüz türemesi 

Eski Türkçedeki  “ur-“ fiili incelenen nüshada eskicil şekilde devam etmektedir. 

Ayrıca aynı fiilin  /v-/ ön türemesiyle “vur-“ şekli de görülür. Bu ikili kullanımın diğer 

nüshalarda da olduğu görülmüştür. 

2.1.2.3.6. Hece düşmesi 

Hece düşmesi olayı “hece tekleşmesi”, “hece kaynaşması” isimleriyle de 

değerlendirilmektedir. Bunda belki de hece düşmesinin pek çok değişkene bağlı olarak 

gerçekleşmesine karşı hece tekleşmesi yahut kaynaşmasının tek bir sebebe isnat edilmesi 

yatmaktadır. Ancak yine de Ergin’in hece düşmesi için verdiği tanım göz önünde 

bulundurarak aşağıdaki örneklerin aynı başlık altında değerlendirilmesi uygun 

görülmüştür. Buna göre hece düşmesi, bir gramer birliğinde arka arkaya gelen ve ses 

bakımından birbirine benzeyen iki heceden biri düşer. Düşme olayının sonucu olarak o iki 

hece kaynaşır ve tek hece durumuna gelir (Ergin, 1993: 52). 

Bu tanıma bağlı olarak hece düşmesi metinde şu örneklerde görülmektedir: 

{+dUr} <{+dUrUr}<{+tUrUr} eki şeklindedir. 

beyÀnındadur 39b/3 (<beyÀnında+durur), miúdÀrdur 41a/15 (<miúdÀr+durur), 

dirhemdür 42a/12 (< dirhem+dürür). 

Metinde artururuz, giderürüz, getürürüz, götürürüz şeklinde görülen kelimelerin 

aynı zamanda hece düşmesi olayı sebebiyle arturuz 93a/12 (<art-ur-ur-uz), giderüz 92b/15 

(<gider-ür-üz), getürüz 92b/14 (<getür-ür-üz), götürüz 92b/1 (<götür-ür-üz) şeklinde 

yazıldığı da görülür.  

Yine baùÀne  43b/3 (<baùùÀniyye) örneğinde de hece düşmesi olayı görülür.  
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2.1.2.3.7. Ünsüz düşmesi  

Eski Türkçedeki akıcı- /l/- ve /r/ ünsüzlerinin Batı Türkçesinde düştüğü görülür.  

a) -/l/->/Ø/: Metinde iki örnekte görülür. 

getür-se 36b/8 (<ET. keltür- EDTP 1972: 716), o 81a/18 (4kez),( < ET. ol). 

Metinde “o” zamiri çoğunlukla “ol” olarak kullanılmış 4 örnekte “o” olarak 

görülmüştür. 

b) –/r/->/Ø/: Metinde bir örnekte görülür.  

altÿndanıdı 114a/7 (<altÿndan ir-di<er- di). 

Metinde bir tek örnekte /r/ ünsüzünün korunduğu görülür. birle 14a/14 ( 3 kez), 

(<bir+il-e).   

2.1.2.3.8. Ünsüz ikizleşmesi 

Metinde bir örnekte görülen bu ses olayı sondaki /g/ sesinin düşmesine bağlı olarak, 

heceyi dengeleme amacıyla bir  ünsüz ikizleşmesine neden olmuştur.  

elli 52a/1 (<ET. elig). 

2.1.2.3.9. Toplanma 

Türkçede kelime içinde iki ünlü yan yana bulunmaz (Ergin, 1993: 42). Alıntı 

kelimelerde iki ünlünün yan yana bulunması durumunda çatışmayı önlemek için  bazen 

ünlülerden dar olan yarı ünlü  /y/ sesine dönüşür.  

Metinde iki kelimede görülür: 

fÀyide 119a/20 (<fÀéide), úÀyim 75b/1(<úÀéim). 
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2.2. BİÇİM BİLGİSİ  

2.2.1. Kelime Yapımı 

2.2.1.1. İsim Yapımı 

2.2.1.1.1. İsimden isim yapım ekleri 

{+dA}: Aslında durum ekidir. Ancak zaman isimlerine gelerek kalıcı zaman zarfı yapar. 

Tür değiştirme eki görevi gösterir (Gülsevin ve Boz 2013: 103).  

yılda 25a/7, günde 43a/11. 

{+di}: Kalıplaşarak tek bir örnekte zaman zarfı yapmıştır. 

 imdi 82b/8. 

{+Un}:   Bu ek isimlerden zarf yapar.  

uzunı 79b/10. 

{+lIK}: 

a) İsimler ve sıfatlardan soyut isim yapar. 

berÀberlıú 85b/11, küstaòlıàumuzı 2a/15, büyüklikde 111b/10.  

b) İsimlere gelerek zaman bildiren sıfat yapar. 

yıllik 25a/3. 

c) İsimlere gelerek meslek veya meslek bildiren uğraş isimleri yapar. 

 muóÀsiblıàa 2a/15. 

{+mIş}: Altı ve yedi sayı isimleri üzerinde kalıplaşmış olarak görülür.  

 altmış 29a/15, yetmiş 32b/5. 

{+rA}: 

 a) Yön gösteren zarflar yapar 

 içre 51b/9,  ùaşra 78b/10. 
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  b) Zaman zarfı yapar 

ãoŋra 80b/4. 

{+(I4)ncI4}: Sayı isimlerine gelerek sıra sayı sıfatı yapar. 

 ikinci 107a/21, üçünci 86b/21, dördünci 106b/11, beşinci 84b/15, altıncı 67b/16, 

yedinci 85a/14, sekizinci 83b/2, ùoúuzuncu 83b/3. 

{+cIlAyIn}: Kullanılış sahası zamirler olup Eski Anadolu Türkçesinde eşitlik eki görevi 

vazifesi görür. Ergin (1993: 173)  {+layın} ekinin Eski Anadolu Türkçesinde “gibi”ve 

“göre” anlamları taşıdığını belirtir. Metinde {+ca+layın} şeklinde ek yığılması olayı 

(ayrıntılı bilgi için bk. Korkmaz, 1962) ile  kalıplaşmış olan ekde {+ca} ekinin {+cı} 

şeklinde daraldığı görülür. {+cılayın} şekliyle Türkçede kullanılan ek için Ergin (1993: 

174)  “kadar, gibi” anlamı taşıdığını söyler.  

ancılayın 82b/13, şuncılayınki 83b/10. 

{+(ş)Ar}: Sayı isimlerine gelerek üleştirme sayı isimleri yapar. Ekin aslı {+Ar} olup hece 

bölünmesi sebebiyle beş<be-şer tesiriyle {+(ş)Ar} şeklinde Batı Türkçesinde  

kullanılmıştır (Ergin, 1993: 170).   

birer 26a/18, ikişer 27b/5, üçer 42a/9, dörder 6b/3, beşer 9b/6, sekizer 42b/14, 

ùoúuzar 6b/3, onar 10b/8, yüzer 10b/16, biŋer 11a/2 

{+lU}: {+lU}(<{+lIG} ET.) eki hem isimden isim yapan hem de isimden sıfat yapan 

işlevleriyle Türkçede ele alınır.  Boz (2012: 168-169) özellikle  {+lU} ekinin Eski Anadolu 

Türkçesindeki işlevselliği üzerinde durduğu makalesinde  ekin , görev olarak yüklendiği 

kelimede bir anlam değişmesi meydana getirmeden geçici kelimeler yaptığını dile getirir. 

Kelime yapımı durumunda ise kelimenin anlamını değiştirip kalıcı kelimeler 

oluşturduğunu belirtir. Boz’un makalesindeki örneklerin görev ve kelime yapımı olarak 

tasnifinden hareketle (ayrıntılı bilgi için bk. 2012: 167-181) metindeki örnekler için şöyle 

bir değerlendirme yapılabilir. Metinde  {+lU} eki üç örnekte görülür. Bu örneklerin üçü de 
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sıfat görevinde olup sadece “ãıfırlu” kelimesi geçici bir isimdir. “dürlü” ve 

“òazinelü”(cepli) kelimelerinde {+lU} ekinin kalıcı isim yaptığı görülür. 

 ãıfır+lu “ãıfırlu òÀnenüŋ” 53a/20, dür+lü “niçe dürlü ùarìúler” 3a/11, òazine+lü “on 

altı òazinelü bir òayme” 45a/1. 

{+sUz}: Bazı gramer kitaplarında bu ek için {+lU}  ekinin olumsuzu tanımlaması söz 

konusudur. Hattâ Timurtaş {+sUz} ekinin yuvarlak ünlülü olmasını {+lU} ekinin tesiriyle 

olduğunu belirtir. Develi (1995: 103) de bu görüşe katılmıştır.  

 Ancak ekin Türkiye Türkçesindeki şekli {+sIz} üzerine ayrıntılı bir inceleme yapan 

Üstünova (ayrıntılı bilgi için bk. 2011: 325) {+lI} ekini alan her sözcüğün {+sIz} ekini 

almadığını, ayrıca Türkçede olumsuzluk eki olarak fiil tabanlarına gelen {–mA} ekinin 

akla geldiğini ve fiillerin olumluluk olumsuzluk durumlarının söz konusu olabilecekken, 

isimlerde olumsuzluk durumu için bir ekin olmadığını belirtir. Bu sebeple ekin olumsuzluk 

değil, yokluk bildirdiği ortadadır. Metin içerisinde bu ekin geçtiği üç kelimede ek yokluk 

bildirmiş, daha sonra kelime ile kalıplaşarak yokluk anlamını yitirmiş ve terim 

oluşturmuştur.   

ãıfırsuz 53b/1, küsÿrsüz 87b/8, reddsüz 93a/15, tekmìlsüz 93a/15. 

2.2.1.1.2. Fiilden isim yapım ekleri 

{-(U)k}: İşlek bir ek olup genellikle fiilin gösterdiği harekete uğramış olan, bazen de o 

harekettten doğmuş bulunan veya o hareketi yapan çeşitli nesneleri karşılar (Ergin 1993: 

188). Metinde ekin artuú, eksük, buçuú kelimelerine geldiği terim oluşturduğu görülür.  

artuú 72b/9, buçuú 78b/4, eksük 77a/4, büyük 81a/12 

{-(I)m}: Nesne ismi yapan fiilden isim yapma ekidir. Fiille ilgili bir iş veya durum isimleri 

yaptığı gibi  bu iş ve durumdan doğan eşya, yer, alet vs. isimleri de yapar (Ergin 1993: 

188). Timurtaş (1995: 98) ekin yalnız bir defada veya bir hamlede olan işi ifade ettiğini 

söyler. Ekin işlevi ve bazen de kalıplaşarak kavramlaşmış kelimeler (bakım, yıkım vs. gibi) 

oluşturur.  Metinde sadece bir kelimede görülür.  
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adım 105a/5. 

{-mAK}: Fiillerin hareket isimlerini yapan bir ektir. Ergin (1993: 185) ek için  tek başına 

kullanılmayıp şahıs, zaman, şekil vs.’ye bağlanmak suretiyle kullanılan dil birlikleri 

olduğunu vurgular. 

bilmek 111b/13, ifÀde itmek 2a/13, istiòrÀc itmek 6b/5, yazmaú 18a/14, úazmaàa 

79b/9, almaàa 109a/11,  

{-A}: İşlek olmayan bir fiilden isim yapma ekidir. Genellikle geldiği kelimede kalıplaşmış 

olan bir zarf fiil ekidir.  

göre 112a/4, yine 68b/3, gine 69b/10. 

{-I}: Bazı kelimelerde kalıplaşmış olarak görülen zarf fiil ekidir.  

daòı 113b/6, ötürü 108a/1 

{-U}: {-U}(<ET {+IG}) Fiilden isim yapan bir ektir. Yapan, olan veya yapılan çeşitli 

nesneleri karşılayan isimler yapar.   

ayru ayru 8b/15. 

2.2.1.2. Fiil Yapımı 

2.2.1.2.1. İsimden fiil yapım ekleri 

{+A-}: İşlek olmayan bir ektir. Geldiği fiile olma veya yapma anlamı katar. Metinde bir 

örnekte görülür.  

dil+e- “dilemek”  35b/12,  

{+DA-}: Ses taklidi kelimelerden fiil yapmakta işlek olan ek ses taklidi olmayan 

kelimelerde yapma ifade eder.  

is+te (<iz-de-) 79a/19. 

{+ed-}: İşlekliğini yitirmiş bir ektir. Metin içerisinde bir kelimede görülür. 

göz+ed- 81a/1  
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2.2.1.2.2. Fiilden fiil yapım ekleri 

{-(A)r-}: İşlek bir ektir. Ettirgen çatı oluşturur. Metinde bir örnekte görülür. “çıkmak, 

uzaklaşmak” anlamının yanında matematikteki “çıkarma işlemi” anlamında metinde bir 

bakıma terimleşmiştir.  

çıú-ar- 91a/17. 

{-(I)r-}: İşlek olmayan bir ektir. Olma ifade eden fiiller yapar. Metinde bir örnekte görülür. 

segirt- 105a/10. 

2.2.2. Kelime Türleri 

2.2.2.1. İsimler 

2.2.2.1.1. İsim çekimi 

2.2.2.1.1.1. Çokluk eki 

Metinde çokluk eki Eski Anadolu Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde olduğu gibi 

{+lAr} dır. 

bunlar 50b/16, úuşlar 81a/5, müşkil-güşÀt+lar 113b/5, kitÀb+lar 113b/5. 

2.2.2.1.1.2. İyelik ekleri 

Eski Anadolu Türkçesinde iyelik ekleri üçüncü şahısların dışında yuvarlaktır. 

Metinde ikinci tekil şahıs iyelik eki düz şekilde de görülür. 

I. tekil şahıs iyelik eki {+(U)m}: Bir örnekte görülür. mÀl+um 116b/10. 

II. tekil şahıs iyelik eki {+(U)ŋ}: Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlülü olan 

bu ek, metrinde düz şekilde görülür.  

mÀl+ıŋ+uŋ (116b/10; 116b/12: 2 kez). 

III tekil şahıs iyelik eki {+(s)I(n)}: her pÀre+si 3a/15, her yüz lodra+sı 20a/15, 

altÿnuŋ bahÀ+sı 24a/5, her birinüŋ óiããe+si 34b/13, sükkerüŋ úıymet+i 41b/11. 
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III. tekil şahıs eki bir örnekte  yuvarlak ünlülü görülür (Bkz. 2.1.1.2.2.2.2. Düz 

ünlülü ekler). 

I. Çoğul şahıs iyelik eki {+(U)mUz}: òaùÀ+muza 2a/18, küstaòlıà+umuz+ın 2a/15, 

didüg+ümüz 15b/5, eksüdüg+ümüz 100a/10 

III. Çoğul şahıs iyelik eki {+lArI}:  (üç kumÀş) taòt+larında 8a/10, (dört nefer 

gendü) mÀl+larına 37a/4. 

2.2.2.1.1.3. Durum ekleri 

Metin içerisinde özellikle {+dA} bulunma durum ekinin farklı bir işlevi olması 

sebebiyle bütün durum eklerinin işlevleriyle verilmesi uygun görülmüştür.  

2.2.2.1.1.3.1. Yalın durum 

aúçe 38b/14, buàdÀy 42b/8. 

“mezbÿruŋ mÀ-meleki ãatılduúda yigirmi beş biŋ üç yüz on sekiz aúçe rızúı ôÀhir 

olsa” 38b/3. 

 “miåÀl-i Àòar iki yüz müdd buàdÀy sekiz kìleden ne miúdÀr òÀneden óÀãıl olur 

diseler” 42b/8. 

2.2.2.1.1.3.2. İlgi durumu ve kullanımları 

1) İlgi durumu eki ünsüzle biten kelimelerde {+Uŋ}, ünlüyle biten kelimelerde 

{+(n)Uŋ} şeklindedir.  

aàacı+nuŋ 80b/19, bahÀ+sınuŋ 116a/13, úalan+uŋ 100b/9, çuúa+nuŋ 43b/6, 

òaùÀ+nuŋ 47a/9, úıãm-ı åÀnì+nüŋ 104b/9, úıymeti+nüŋ 46b/8, gendi+nüŋ 108a/11, gendü+ 

nüŋ 97a/6 kimse+nüŋ 119b/4, mÀl+uŋ 29a/6, 48b/5 

2) Eski Anadolu Türkçesi döneminden farklı olarak ekin günümüz Türkçesiyle 

benzeşen düz ünlülü kullanımları da metin içerisinde görülmektedir (Bkz. 2.1.1.7.2.2.1. 

Yuvarlak Ünlülü ekler {+(n)Uŋ} İlgi eki). 
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3) Metin içerisinde bu ekin yazımı sağlamdır. Ancak bazı örneklerde ekin düşmüş 

olarak kullanımı da görülür.  

“pes iki ùop(uŋ) ortasında olan tefÀvüt ki ùoúsan dirhemdür.” 112a/7.  

“ve mÀlı eksüdügümüz miúdÀr(ıŋ) maèÀdiline ve muúÀrinine daòı naúã iderüz.” 

100a/10. 

4) Ekin işaret zamirleriyle kullanımı: 

 a+ŋuŋ 78a/21, bu+ nuŋ 67b/5. 

2.2.2.1.1.3.2.1. İlgi durumu ekinin işlevleri 

İlgi durumu eki metin içerisinde iki isim arasında “aitlik”, “sahiplik ve “yakın ilgi 

kurma” işlevlerini üstlenmiştir.  

“....üç èadedüŋ yemìnì  ùarafına åebt idesin.” 26b/18. 

“ammÀ küsÿr-ı muøÀfanuŋ maòreci ol vaút óÀãıl olur ki muøÀfanuŋ küsÿrınuŋ 

maòrecine êarb olına.” 30b/8-10. 

“pes ikinüŋ üçe   niåbeti altınuŋ ùoúuza niåbeti  gibidür.” 39b/8. 

2.2.2.1.1.3.3. Yönelme durumu ve kullanımları 

1) Metinde yönelme durumu eki {+(y)A} şeklindedir.  

on altı+(y)a 98b/14, bahÀ+(y)a 22a/13, ùarafın+a 22b/6, altın+a 26a/5, küsÿrın+a 

29a/7, olan+a 34b/14, mÀlların+a 35b/14, iki+(y)e 79a/20, aúçe+(y)e 79b/11. 

2) Ekin şahıs ve işaret zamirleriyle kullanımı: Eski Türkçedeki eskicil biçimde  

devam etmektedir.  

oŋa 82b/12, aŋa 52a/20, buŋa 47b/7. 

2.2.2.1.1.3.3.1.Yönelme durumu ekinin işlevleri 

1) Yaklaşma- yönelme işlevinde:   

“yüz dirhem altÿnı ãuya bıraàavuz.” 113b/7. 
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“eger küllìyÀ altÿn olsa ãuya úoysaú...”114a/3. 

“mutaãarrıf olduàından ãoŋra mesfÿrdan alup Àòar kimesneye virilse...” 43a/1-2. 

“birin İstÀmbuldan Edirneye gönderseler” 80b/8. 

2) Yer bildirme işlevinde: Ekin bazı örneklerde daha çok “yer “ bildirdiği görülür. 

Bu yer bildirme bir mekandan çok matematiksel bir alanı temsil etmektedir.  

 

“imdi bu úÀèidede hemÀn mecmÿèına bir úısmetle óiããeleri maèlÿm olınur.” 38b/7. 

“kemòÀnuŋ ùÿlınèarøına êarb idesin” 43b/5. 

“ikinci mÀluŋ èaynına urasınkim.” 48b/5. 

“ãaùr-ı rÀbiède altı yanına yazasın.” 57b/26.  

“ve ol noúùaya merkez dirler.” 76a/5. 

“nıãf-ı úuùur nıãf-ı úavs-ı úıùèaya êarb idesin.” 77b/18. 

“ùarìúi oldur ki mezbÿr mücessemi ikiye êarb idesin.” 79a/20. 

3) Sahiplik işlevinde: Ekin metinde birkaç örnekte  aitlik-sahiplik işlevinde olduğu 

görülür.  

“pes imdi bu taúdìrce beş biŋ yüz aúçe mÀlı olana üç biŋ iki yüz úırú üç dirhem ve 

beş åümün ve nıãf åümün dirhem  ve tüsüè åümün dirhem óiããe Àèid olur.” 35b/20-21 

36a/1. 

“ol óisÀb üzerine dört úanùar ve úırú üç lodra ne miúdÀr bahÀya olur.” 41b/4. 

4) Zaman işlevinde:  

“eger bir èÀmil üç yıla seksen beş kerre yüz biŋ ve altmış iki biŋ beş yüz aúçe 

muúaùıèaya iş ùutsa” 42b/16-18. 

  “ikisinüŋ bile uçduàı müsÀfeye bunı óıfø iderüz.” 81a/11. 

5) Sebep işlevinde :  

“eger bir èÀmil üç yıla seksen beş kerre yüz biŋ ve altmış iki biŋ beş yüz aúçe 

muúaùıèaya iş ùutsa” 42b/16-18. 

“her azılla altmış aúçeye ücret úarar itseler” 79b/11. 
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2.2.2.1.1.3.4. Bulunma durumu ve kullanımları 

1) Metinde bulunma durumu eki {+dA} şeklindedir. 

òÀùırum+da 2a/10, taòtın+da 3a/18, yuúaru+da 3b/13, bahÀ+da 110b/21, 

büyüklik+de 111b/10, İstambul+da 20a/9, kÀm+da 105b/3, kenÀrın+da 80b/17, fevúin+de 

10a/1, yıl+da 25a/7. 

2) Bulunma durumu ekinin işaret zamirleriyle kullanımı: 

an+da 77a/3,  bun+da 120a/6 

2.2.2.1.1.3.4.1 Bulunma durumu ekinin işlevleri 

1) Yer bildirme işlevinde: 

“baèøı FÀrsì ve èArabì  resÀéìlden ve baèøı òÀùırumda olan mesÀéilden iòrÀc olınup 

bu risÀlede cemè idüp cÀmièü’l-óisÀb diyü tesmiye olundı.” 2a/9-12. 

“úısm-ı evvel úanùÀrı kebirdür ki İstÀmbulda ve Rÿm ilinde istièmÀl olınur.” 20a/9. 

“pes iki ùop ortasında olan tefÀvüt ki ùoúsan dirhemdür.” 112a/7.  

2) Derece-ölçü işlevinde: 

“bir top daòı olsa altÿn ile gümişden büyüklikde evvelki ùopuŋ èaynı olsa.” 111b/10 

“pes bu iki miåúÀl-i åemenin dörde êarb iderüz ki bahÀda ziyÀdedür.” 110b/21. 

3) Zaman kelimeleriyle kullanımı: 

“peyk-i åÀnì  peyk-i evvele  biŋ dört yüz ùoúuz kÀm ve bir subuè kÀmda  yetişmiş 

olur.” 105b/3. 

“.... åebt idüp cevÀb viresinkim bir yılda úısùı yigirmi sekiz kerre yüz biŋ ve elli biŋ 

aúçe olur ve iki yılda úısùı elli yedi kerre yüz biŋ dirhem olur her ne miúdÀr olursa úÀèide-i  

meşrÿóüzerine istiòrÀc idesin.” 25a/7-11. 
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4) Yönelme durumu eki görevinde: 

“eger iki maòrec birbirinde dÀòil olmasa” 31a/9. 

2.2.2.1.1.3.5. Ayrılma durumu ve kullanımları 

Metinde ayrılma durumu eki {+dAn} şeklindedir. Metin bir matematik metni 

olduğu için daha çok {+dAn} eki çıkarma işlemi anlatılırken kullanılmıştır. Ancak bunun 

yanında farklı işlevlerde de kullanıldığı örnekler vardır.  

êarb+dan 14b/2, meblaà+dan 17a/7, on altı+dan 48b/2, mÀl+dan 53b/6, alan+dan 

75b/2, ãatan+dan 75b/2, mertebe-i miéÀt+dan 8a/21. 

Bir örnekte ayrılma durumu eki zamir n’si olmadan kullanılmıştır: gendüden 88a/10 

2.2.2.1.1.3.5.1 Ayrılma durumu ekinin işlevleri  

1) Çıkma işlevi: 

  “Ne miúdÀr òÀne olursa êarbdan óÀãıl olan meblaàdan ol miúdÀr òÀne ùaró  idüp 

bÀúì úalan òÀneéi aúçe óükm idesin.” 14b/2-3. 

“cümle yedi òÀneéi êarbdan óÀãıl olan meblaàdan ùaró idüp bÀúìsini aúçe óükm 

idesin.” 17a/7-8. 

“on altıdan gideresin ki òaùÀ-yı evveldür.” 48b/2. 

“aãıl mÀldan ol miúdÀr èaded iòrÀc idüp bÀúìsin yazasın.” 53b/6-7. 

2) Hareketin yolunu, vasıtasını veya aracılığını gösterme: 

“RÀdde altında mertebe-i miéÀtdan iptidÀ idüp yazasın.” 8a/21 [Çizgi altında yüzler 

hanesinden başlayarak yazasın.] 

 “AmmÀ bu ãÿret ile êarb-ı vÀóiden istiòrÀc itmek mümkìn olmaduàı açıldan 

ustaõlar bir miåúÀli yüz elli şaèir farø eylemişlerdür.” 22a/7-10. 

“her otuz lidre herìr bir vezne óisÀb olsa alandan ve ãatandan her veznede yüz aúçe 

resm-i mìzÀn alınsa...” 75b/1-4. 
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3) Hareketin kaynağını belirtme:  

“miåÀl-i Àòar eger bir kemòÀdan bir cÀme biçseler...” 43b/9. 

“miåÀl-i Àòar eger on altı òazinelü bir òayme yüz yetmiş zirÀè kirpÀsdan óÀãıl 

olsa...” 45a/1-2. 

“Bir zirÀèuŋ iki yüz elli altı úısmından iki yüz on ùoúuz úısım kirpÀs lÀzım gelür.” 

45b/3-5. 

3) {+(n)In4} Tamlayan eki işlevinde:  

Üstünova (2012: 111) çıkma durumu eki olarak adlandırılan {+dAn} ekinin kimi 

zaman tamlayan ekinin bütünü gösterme işlevini üstlendiğini belirtir. Bu bakımdan eki 

parça- bütün ilişkisi içerisinde değerlendirir. Yani ekin bağlandığı iyelikli isim kısmen 

belirli bir parçayı temsil etmektedir. Böylece ortaya çıkan isim tamlaması değerindeki 

kelime öbeği de bütün içerisindeki parçayı göstermiş olur. Üstünova’nın bu tespiti üzerine 

verdiği örneklerin büyük çoğunluğu çoğul eki üzerindendir. Örn. “Örtülerden birine işaret 

koydum.” (2012: 112). Bu duruma dikkat çekilmesindeki ana unsur metinde bu işlevi 

üstlendiği tespit edilen kullanımların, alıntı kelimelerin çoğul eki almış yapılarında 

görülmesindendir. {+dAn} ekinin bu işlevselliğinin anlaşılabilmesi için öncelikle örneği 

oluşturan izafet terkibini vermek yerinde olacaktır.  

“meséele-i evvel-i muúterinÀt ceõir ve mÀl ve maèÀdil èaded olsa veyÀ mÀl ve 

èadedi maèÀdil ceõir olur. ” 88b/9. [MuúterinÀtın (Katışık denklemlerin) birinci meselesi x 

ve x2 eşit sayı olsa (x+x2=èa) veya x2 ve sayı eşit x (x2+x=èa) olur.] 

  Metnin bu kısmında Osmanlı matematik kitaplarında geçen cebr-i muúabele 

kısmında anlatılan altı mesele, yani altı denklem türü üzerinden işlemler yapılmaktadır. 

Müellif örnekten anlaşılacağı üzere bunlardan birincisine göre nasıl bir yol izleneceğini 

anlatır. 

“meséele-i åÀnì -i muúterinÀt úaçan şey ve dirhem maèÀdil mÀl ola ùarìúi oldur 

ki…”92a/17. Burada da müellif katışık denklemlerin ikinci meselesi üzerinde durmaktadır. 

Şimdi bir de {+dAn} ekiyle bu terkiblerin kullanımını görelim: 
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“ikinci meséele muúterinÀtdan mÀl ve dirhem  maèÀdil ceõr ola.” 90a/13.  

Yukarıdaki örneği,  

ikinci meséele muúterinÀt+dan > muúterinÀt+dan ikinci meséele  

 

şeklindeki yapıya bağlı olarak  “katışık denklemlerin ikinci meselesi (ne göre) x2 +d= x 

ola.” biçiminde  ifade ederiz. 

Yine bu kullanımda bir başka örnek: 

“meséele-i åÀliå-i müfredÀt eger diseler ki yetmiş beş aèdÀd olsa baèøı derÀhim ve 

baèøı denÀnur çün  yetmiş 97a/19-20. beş murabbaè eyledüŋ pes derÀhimi yigirmi kerre 

gendü nefsine urasın.” 97b/1-2. 

Burada da yalın denklemlerin üçüncü meselesinden bahsedilmektedir. 

“üçünci meséele müfredÀtdan eger üç mÀl u åülüå mÀl maèÀdil otuz dirhemdür 

diseler.” 86b/21. 

üçüncü meséele müfredÀt+dan > müfredÀt+dan üçüncü meséele 

 

 

şeklindeki yapıya bağlı olarak “MüfredÀtın (Yalın denklemlerin) üçüncü meselesi(ne göre) 

eğer 3 x2+  = 30d deseler.” biçiminde ifade ederiz. 

Bu örneklere şunlar da eklenebilir: 

“ikinci meséele müfredÀtdan eger on bir ceõir üç mÀla maèÀdildür diseler.”86a/16. 

“ikinci meséele muúterinÀtdan eger diseler yüz yigirmi dirhemi iki úısm eyledüŋ.” 

100a/17. 

“üçünci meséele muúterinÀtdan eger bir mÀl-ı mechÿl olsa ol mÀluŋ åi rubèın ve ol 

mÀluŋ çehÀr òumsına êarb eyleseŋ.” 101b/4. 
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2.2.2.1.1.3.6. Yükleme durumu ve kullanımları 

Bu ek  metinde çoğunlukla {+Ø} şeklindedir. Birkaç örnekte {+(y)I} şekline 

rastlanır. Yine yazımda “hemzeli esre+I” şeklinde (Bkz. Yazım Özellikleri) bir yazımla da 

bu ekin kullanıldığı görülür.  Bunun yanında “zamir n’si+I” yapısındaki kullanımı da 

metinde mevcuttur. Yükleme durumu ekinin tamamen eksiz kullanımları da metin 

içerisinde yer alır.  

1) {+(y)I} biçiminde kullanılan yükleme durumu eki:  

altı+(y)ı 26b/12, òaùÀ+(y)ı 47b/6, misÀóat-ı úıùèa-ı ãuàrÀ+(y)ı 78a/17, nıãf-ı 

eşyÀ+(y)ı 89b/8, ãu+(y)ı 113b/21. 

2) Üçüncü şahıs iyelik ekinden sonra yükleme durumu eki:  

kimesnenüŋ mÀl+ı+n+Ø 117a/12,  üç dirhem+i+n+Ø 48a/7, mÀluŋ südüs+i+n+Ø 

103a/2, meblaàuŋ cezr+i+n+Ø  89b/10, yÀúÿtuŋ åemen+i+n+Ø 116a/6, mÀlıŋuŋ 

òums+ı+n+Ø 116b/10, mÀlınuŋ åülüå+i+n+Ø 117a/8, üç+ü+n+i 111a/12,  nısf+ı+n+ı 

74a/6, küsÿr+ı+n+ı 27a/5.  

3) İsimlere hemzeli esre işaretiyle gelen yükleme durumu eki:  

zerreé+i 2a/7, nuúreé+i 24b/4, òÀneé+i 61a/18, dÀireé+i 76b/6, çeşmeé+i 79a/2, 

lÿleé+i 80a/10, nesneé+i 82a/8, maèÀdileé+i 85b/11, óiããeé+i 87b/3, meséeleé+i 87b/12, 

cümleé+i 94b/15, kÀseé+i 113b/14. 

4) Eksiz kullanılan yükleme durumu eki: 

“baèdehÿ şinik şeklin óÀcet olduàı  miúdÀr(ı) yazup…” 18a/21-18b/1. 

5) Ekin işaret zamirleriyle kullanımı:  

a+n+ı 75a/2, bu+n+ı 91b/20 

2.2.2.1.1.3.6.1 Yükleme durumu ekinin işlevleri 

Metinde yükleme durumu eki sadece eylemin etkilendiği nesneyi göstermektedir:  

“ve bu cümleéi gendü nefsine ururuz.” 94b/15. 
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“aãıl nuúreéi yazup ve úıymetin daòı küsÿrÀtı ile taòtında åebt idüp...” 24b/4. 

“bu üç óiããeéi cümle eyledük.” 87b/3. 

“mertebe-i ÀóÀdın yazup maèadÀsını elde diyü óıfô idesin.” 6a/14. 

“gendü ùÿlın èarøına êarb idesin.” 75b/20.  

2.2.2.1.1.3.7. Eşitlik durumu ve kullanımları 

Metinde eşitlik durumu eki {+CA} şeklindedir. 

şöylece 72a/9, taúdìrce 78b/11, èaúabince 80a/20, niçe 2a/3, úaçan 4a/2. 

2.2.2.1.1.3.7.1 Eşitlik durumu ekinin işlevleri 

1) Kalıplaşmış olarak: niçe (< ni+çe “ pek çok nasıl”), úaçan (< ka+ça+n “ne 

zaman, ne kadar”), ancılayın (a+n+ca+layın “ onca, o kadar”), şuncılayın (<şu+n+ca+layın 

“şu kadar”) 

2) Sebep işlevinde“Buna göre” anlamında: 

“bu taúdìrce ùÿlı  ve èarøı ne miúdÀr olmaú lÀzım gelür.” 78b/11-12. 

3) “gibi kadar” anlamında: 

“iki òaùù-ı müstaúìm bir ãaùóda şöylece vÀúıè ola.” 72a/8-9. 

4) Eşitlik anlamında “aynı zamanda”: 

“bir peyki daòı anuŋ èaúabince irsÀl itseler” 80a/20. 

2.2.2.1.1.3.8. Araç durumu  ve kullanımları 

Araç durumu metinde hem birle, ile/{+(y)lA} edatlarıyla hem de {+n} eki ile sağlanmıştır. 

1) birle,  ile edatları ile kullanımı: 

ruúÿm-ı hindì birle 14a/14, yüz altmış altı ile 32a/6, itmeg-ile 49a/8  

2) {+(y)lA} eki ile kullanımı: 

èadedi+yle 83a/4, mÀlı+yla 83a/4, küsÿrÀt+ıyla 18b/8, úırú iki+yle 32a/2, 
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3) {+n} ekiyle kullanımı: 

itmegin <it-meg+in “itmekle” 2a/9; olmaàın <ol-maà+ın “olmakla”44b/16 

2.2.2.1.1.3.8.1 Araç durumu ekinin işlevleri 

Ekin metnin bütününe yansıyan işlevi “birliktelik” işlevidir.  

“ammÀ ruúÿm-ı hindì birle yazılsa bu üslÿb üzere yazıla.” 14a/14-15. 

“şuncılayın ki ceõrü ve mÀlı èadediyle ceõre yÀ èaded veyÀ ceõri mÀlıyla kaèba yÀ 

èaded ve ceõri ve mÀlı mÀlu’l-mÀlda êarb olınmaú gibi úısm-ı evvel ceõri ceõre êarb 

olunduúda mÀl  óÀãıl olur.” 83a/4-7. 

“pes úırú ikiyle sekizüŋ maòreci åümündür.” 32a/2-3. 

“pes yüz altmış altı ile ùoúuz ki maòrec-i tüsièdür.” 32a/6. 

“miåÀl-i Àòar ki mecmÿèına bir úısmet ile bulına.” 38a/1. 

“ùarìú-i úısmet oldur ki ikiyi üçe úısmet müsÀvìdür altıyı ùoúuza úısmet itmegile.” 

49a/8-9. 

  “ammÀ maúsÿmun èaleyde bir òÀne küsÿrÀt vÀúıè olmaàın maúsÿmda olan 

aèdÀda daòı bir ãufur ziyÀde idüp baèdehÿ úısmet idesin.” 44b/16-18. 

2.2.2.1.1.3.9. Yön gösterme durumu ve kullanımları 

Yön gösterme durumu eki {+rA} ve {+àArU}(<{+úaru}) eklerinin kullanıldığı 

kalıplaşmış yapılar olarak metinde görülmektedir. 

iç+re 51b/9, ùaş+ra 79a/17, üze+re, üz+re 8b/4, yuúaru 3b/13 (< ET. yoú+úaru) 

2.2.2.1.1.3.9.1 Yön gösterme durumu ekinin işlevleri  

1. Yön işlevinde kullanımı:  

“.... on bir raùl Àb ùaşra çıúsa.” 79a/17. 

“bÀúì  her ne miúdÀr olursa úÀèide-i mezbÿr üzre istòrÀc olına.” 8b/4-5. 

“yuúaruda yazduàuŋ èadede úısmet idüp cevÀb viresin.” 12b/2-3. 
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“ol óisÀb üzere yigirmi beş lodranuŋ úıymeti ne miúdÀr olur.” 21b/2-3. 

2. Bulunma durumu işlevinde kullanımı:  

“her ki mÀhirdür bu fenn içre kim müşkilüŋ óall ider” 51b/9.  

2.2.2.1.1.4. Aitlik eki 

1) Aitlik eki metinde {+KI}  şeklindedir. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi 

damak uyumuna uyar. 

biŋde+ki 25a/14, yanında+àı 63b/15.  

“...baèdehÿ ãaùr-ı òÀmis olan ikiyi yanındaàı on altı èadede urasınkim otuz iki olur.” 

63b/15.  

“miåÀl-i Àòar eger bir èÀmil seksen beş kerre yüz biŋ ve elli biŋ aúçe muúÀùıèaya bir 

iş dutsa resm-i berÀt ki her biŋdeki on iki aúçedür.” 25a/12-14.  

2) Ayrıca bazı kelimelerde ekin kalıplaştığı görülür: evvel+ki 45a/4,  soŋra+àı 

111b/11-12. 

“evvelki òaymenüŋ òazinelerine göre ol taúdìrce òayme-i åÀnìye ne miúdÀr kirpÀs 

óÀcet olur.” 45a/4-5. 

“ol taúdìrce  soŋraàı ùopuŋ altÿnı ne miúdÀr  ve gümüşi ne  miúdÀr olur.” 111b/12-

13. 

2.2.2.1.2. İsimlerde Soru 

İsimlerde soru mI edatıyla sağlanır. Düz ünlülüdür. Metinde yuvarlak ünlülü 

{+dUr} ekiyle çekimli şekilde görülür.  

“eger bilmek dileseŋ iki maòreci birbirinde dÀòilmidür degülmidür ùarìúi oldur” 

31a/13-14. 

“ammÀ bilmeseŋ ki úÀyimü’z-zÀviye midür yÀ murabbaè mıdur yoúsa muèayyen 

midür her iki úuùrını ölçesin” 75b/16-17.  
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“eger úıùèa-ı dÀìre müştebih olsa kim nıãfımıdur yÀ  artuúmıdur yÀ  eksikmidür 

naôar idesin” 78a/5-6. 

2.2.2.1.3. Sayı İsimleri 

2.2.2.1.3.1. Asıl sayı isimleri 

Metnin muhtevası gereği asıl sayı isimleri Türkçe, Arapça ve Farsçadır. Bunların 

yanında asıl sayı isimlerinin Arapça, Farsça ve Türkçe birleşimlerle de oluştuğu görülür.  

a) Türkçe asıl sayı isimleri:  Metinde Türkçe asıl sayı isimleri bir ile başlayıp binli 

rakamlara kadar matematiksel işleme göre gerekli hemen bütün sayılar görülür. Bu sayılar 

dizinde mevcut olduğundan burada sadece birkaç örnek verilmesi uygun görülmüştür.  

 bir 9b/7, iki 84a/15, üç 17b/17, dört 102a/9, beş 60b/2, altı 70a/12, yedi 48a/20, 

sekiz 19a/15, ùoúuz, on, biŋ 51b/17, elli 112a/8, úırú 20a/17, úırúùoúuz 13b/1, otuz 111b/1, 

ùoúsan 112a/8, altı biŋ iki yüz on 26b/3, altı biŋ iki yüz yigirmi 27a/15, altmış biŋ seksen 

bir 65b/4, beş biŋ dört yüz elli ùoúuz 41b/9, beşyüzdört 32a/11, biŋ beş yüz yigirmi dört 

114a/12, biŋaltı yüz ellibeş 112a/19, biŋùoúsaniki 13b/5, dörtbiŋaltıyüzúırúaltı 99b/12, dört 

yüzelli  115a/7, elliüçbiŋdörtyüzúırúùoúuz 54b/19, ellidört 112a/5, iki biŋ altı yüz elli sekiz  

21a/13, iki yüz altmış altı  42b/6, otuz bir biŋ üç yüz yigirmi 26b/2, sekiz biŋ beş yüz 

25b/10, sekiz yüz elli beş 41a/9, üç biŋ sekiz yüz on altı 36a/4, üç biŋ iki yüz on iki 

17a/14, üç yüz yetmiş beş 68b/5, yedi biŋ iki yüz 51a/6, yedi yüz úırú sekiz 49b/14, yedi 

biŋ iki yüz 98b/10, ùoúsan beş biŋ dört yüz ùoúsan üç 69b/3, ùoúuz yüz ùoúsan altı 49b/16, 

yetmiş 26b/16, yetmiş dört biŋ ùoúuz yüz yetmiş bir  45a/14, yigirmi 45a/3, yüz altmış 

birbiŋ yedi yüz elli 38a/2, yigirmi beş biŋ üç yüz on sekiz 38b/3, yüz 20a/11, yüz altmış 

beş biŋ seksen altı 34a/1  

b) Arapça asıl sayı isimleri: aóad “bir” 18a/8,  èaşer “on” 117a/19, erbaèa  “dört” 39b/1, 

ãad “100” , sebèa “yedi” 30b/1, åelÀåe “üç” 103b/17, ãıfır 61a/15, tüsèìn “Doksan” 34b/1, 

ulÿf  “binler” 6a/5, miéÀt  “yüzler” 3b/4. 
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c) Farsça asıl sayı isimleri: çehÀr “dört” 89a/6, deh “ on” 97b/2, dü “iki”  89a/16, hecdeh 

“on sekiz” 110b/11, heft “yedi” 112a/3,  hezÀr “ bin” 114b/14, åi ( <se) “üç” 98a/16, şeş 

“altı” 14a/17, yek “bir” 79a/9. 

2.2.2.1.3.2. Sıra sayı isimleri 

Sıra sayı isimleri {+ncI} ekiyle oluşturulur. Metinde sıra sayı isimleri genellikle 

Türkçe olup Arapça alıntılara da rastlanır.  

üçünci 15b/10, dördünci 61a/19, , yedinci 83b/1, sekizinci 83b/2, ùoúuzuncı 83b/3. 

faãl-ı åÀmin “sekizinci bölüm”  2b/14, , ãaùr-ı åÀnì “ikinci satır”  57a/14, ãaùr-ı çehÀr 

“dördüncü satır”62b/15, ãaùr-ı evvel “birinci satır” 61b/20, ãaùr-ı òÀmis “ beşinci satır” 

65a/5, ãaùr-ı åÀliå “üçüncü satır” 64a/13, ãaùr-ı rÀbiè “dördüncü satır” 62a/17,  şekl-i sÀdis 

“altıncı şekil” 7b/14. 

2.2.2.1.3.3. Topluluk sayı isimleri 

Metinde topluluk sayı isimleri genellikleTürkçedir. Farsça kuruluşlu olanlara da 

rastlanmaktadır. 

her biri 35b/14, kimesneler 35b/6, ikisi 46a/2, üçine 85b/13, be-her müdd “her bir 

müdd” 18b/14, heme  aúsÀm  “bütün kısımlar”  107a/16. 

2.2.2.1.3.4. Üleştirme sayı isimleri 

Üleştirme sayı isimleri Türkçe kelimelere {+(ş)Ar} eki getirilerek oluşturulur. 

Metinde de çok defa üleştirme sayıları kullanılmıştır.  

beşer yüz on ikişer 9b/6, yüzer 10b/16, birer 26a/18, üçer 42b/1, dörder yüz yigirmi 

ùoúuzar 6b/3, dört yüz yigirmi ùoúuzar 6b/10, yüz on ikişer 8a/5, yüz ellişer 9b/2, dört yüz 

otuz ikişer buçuú 17a/16, ikişer 27b/5, onar 10b/11, yigirmi sekizer 16b/1, biŋer 11a/2.  

2.2.2.1.3.5. Kesir sayı isimleri- (Ondalık sayılar) 

Metnin tarihî değerine binaen kesirli sayıların kullanımı dikkat çekicidir. Metinde 

müellif bu sayıların kuruluşunu Arapça+ Farsça, Türkçe +Farsça, Arapça +Türkçe şeklinde 

verir.  
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Türkçe:  üç buçuú 17a/15, yedi buçuú 80a/15. 

Arapça: sebèatü-etsÀ “dokuzda birlerin yedisi” 30b/6,  åelÀåetü-esdÀs “altıda 

birlerin üçü”  103b/20, òumus subuè “otuz beşte bir” 116b/20, òums “beşte bir” 86a/7, 

òumus rubè “yirmide bir” 97b/14, òumus åümün “kırkta bir” 22a/3, åümün “sekizde bir” 

22a/2, tüsè “dokuzda bir” 31a/17, rubèòumus “yirmide bir” 106b/12, åülüå “üçte bir” 

100b/11, südüs “altıda bir” 31b/19, rubè “dörtte bir” 16a/6, åüliåÀn “üçte iki” 40a/15, subè 

“yedide bir” 86b/14, åümün åümün “altmış dörtte bir” 23a/12, subèåülüå “yirmi birde bir” 

105b/9.  

Farsça: nim “yarım”  15b/11. 

Türkçe-Arapça: , üç òumus “ beşte üç”101b/14, yedi åümün “sekizde yedi” 14a/13, 

üç rubè “dörtte üç”  12a/1, üç subè “yedide üç” 112b/4. 

Farsça- Arapça: heft  tüsè-i dirhem “dokuzda yedi dirhem”112a/3,  şeş subuèåülüå 

“yirmi birde altı” 106a/18 nìm subuè “on dörtte bir” 79a/11, şeş subuè “yedide altı” 

106a/16, penc subuè “ altıda beş” 86b/1, çehÀr- südüs “yirmi dörtte bir” 29a/2. 

2.2.2.1.4. Sıfatlar 

2.2.2.1.4.1. Niteleme sıfatları 

Türkçe niteleme sıfatları: büyük  aàac 81a/12, soŋraàı ùop 111b/12, evvelki ùop 

112b/2. 

2.2.2.1.4.2. Belirtme sıfatları 

2.2.2.1.4.2.1. İşaret sıfatları 

ol miúdÀr 86a/16, bu üç óiããeéi 87b/3, şïl nesne 14a/3. 

2.2.2.1.4.2.2. Sayı sıfatları 

2.2.2.1.4.2.2.1. Asıl sayı sıfatları 

üç cins 83b/20, beş dirhem 84b/19, beşer yüz on ikişer aúçe 9b/6 bir ay 32a/17,  

otuz gün 32a/17, bir hafta 32a/15. 
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2.2.2.1.4.2.2.2. Sıra sayı sıfatları 

Türkçe: ikinci ùop 112b/14, üçünci òÀne 53a/13, dördünci òÀne 61a/19, beşinci derece 

67b/15, altıncı derece 67b/16, yedinci beş dirhemi 83b/1, ùoúuzuncı beş dirhemi 83b/3. 

Arapça: ãaùr-ı evvel “birinci satır”  57a/9, ãaùr-ı rÀbi “dördüncü satır” 57b/22, faãl-ı sÀbìè 

“yedinci bölüm”  2b/12, úısm-ı sÀdis “altıncı kısım”  24a/10, bÀúì-yi åÀnì “İkinci bÀki”  

47b/2, şekl-i åÀmin “sekizinci şekil” 9a/15, ãaùr-ı åÀliå “üçüncü satır” 57b/1, ãaùr-ı òÀmis 

“beşinci satır” 61a/6. 

Farsça: ãaùr-ı çehÀr “dördüncü satır”57a/10. 

2.2.2.1.4.2.3. Soru sıfatları 

úanúı maòrec 31b/17, ne miúdÀr óiããe 33a/10.  

2.2.2.1.4.2.4. Belirsizlik sıfatları 

be-her müdd “her bir müdd” 18b/14, her ne miúdÀr 20a/5, her kim 120a/6, hiç 

nesne 88a/20, heme  aúsÀm “bütün kısımlar”  107a/16, bir kimesne 108b/17, her birinüŋ 

óiããesi 117b/14, her ne miúdÀr fÀyide 32b/1, ol úadar òÀne 57a/14-15. 

2.2.2.1.5. Zamirler 

2.2.2.1.5.1. Şahıs zamirleri 

Yönelme durumu: biz+e 48a/12, baŋa (<ben+a) 116b/10.  

İlgi durumu:   sen+üŋ 116b/10, ben+üm 1116b/10, a+ ŋuŋ 78a/21. 

2.2.2.1.5.2. İşaret zamirleri 

Yalın durum: ol 100a/16, o 81a/18. 

Yönelme durumu:  o+ŋa 77a/4,  a+ ŋa 103a/18. 

Yükleme durumu:  o+ n+ı 85a/5,  a+ n+ı 113b/8. 

Bulunma durumu:  a+ n+da 77a/3. 

Ayrılma durumu:  a+ n+dan 108a/1.  
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2.2.2.1.5.3. Dönüşlülük zamirleri 

Yalın durum:   gendü 102a/19. 

İlgi durumu:   gendü+ nüŋ 97a/6, gendi+ nüŋ 108a/11. 

Ayrılma durumu:  gendü+ den 88a/10. 

2.2.2.1.5.4. Soru zamirleri 

Metinde soru zamiri olarak úanúı “hangi” ve úaçan “ne zaman” kelimesi 

kullanılmıştır. 

“...olan aèdÀduŋ úanúısı ziyÀde ise eúallın ziyÀdesinden ùaró idüp...” 47b/1-2. 

“miåÀl-i Àòar şekl-i òÀmis úaçan bir êarb itmek dileseŋ” 7a/8-9. 

2.2.2.1.5.5. Birliktelik zamirleri 

 Metinde ikisi, her biri, biri gibi birliktelik zamirleri görülmüştür. 

“ mahrec-i åülüå ve tüsèortasında muvÀfaúat åülüå olmaú göründi pes aóadı 

maòrecinüŋ åülüåine êarb idesinkim ikisinüŋ maòreci bile óÀãıl ola” 31a/7-9. 

  “bu erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsebeden biri ...”39b/1. 

  “her biri nıãfından eksük olursa oŋa beyø dirler” 77a/4. 

  “ anuŋ  iki úuùrı olur biri büyük ve biri küçük.” 77a/6. 

2.2.2.1.6. Zarflar 

2.2.2.1.6.1. Durum zarfları 

 Metinde durum zarfları  çoğunlukla problemlerin kuralları verilirken kullanılmıştır.  

“ her pÀresi  beşer yüz on ikişer aúçeye bu dört cins  úumÀşuŋ úıymeti bir úalmadan 

ne miúdÀr olur bilmek  dileseŋ” 9b/6-8. 

“bu dört neferüŋ mÀllarına êarb olınmadan óÀãıl olan aèdÀdı cümle idesin ki 

maúsÿmun èaleyh olsa gerekdür.” 37a/5-6. 
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  “muúaddemÀ õikr olan üç cins úumÀşı ayru ayru yazup ve taòtlarında daòı 

úıymetlerin åebt idüp...” 8b/14-16. 

“çünki iki òaùù-ı müstaúìm bir ãaùóda şöylece vÀúıè ola” 72a/8-9. 

“şöyle bilinsinkim müåelleå üç êılèı bile mütesÀvì ola” 73b/1. 

“meåelÀ iki şeyéi illÀ beş dirhem yigirmi üç dirhemüŋ maèÀdilidür diseler eyle olsa 

beş dirhemi iki şey üzerine ziyÀde eyledük yedi şeyéi kÀmil olur” 84b/19-21. 

“bir úÀèide oldur kim maørÿbıla maørÿbun fihde olan èadedi ùoúuz ùoúuz óisÀb idüp 

ùaró idesin” 11a/12-13. 

“ancılayın anuŋ nisbeti cüzé-i kaèb ile cüzé-i kaèb nisbeti gibi ola oŋa cüzé-i mÀl-ı 

mÀl dirler” 82b/16-17. 

“maørÿb ve maørÿb-u fih bir mertebede olmaya ve hem maørÿb maørubu fih iki 

mertebede ola şuncılayın ki ceõrü ve mÀlı èadediyle ceõre yÀ èaded veyÀ ceõri mÀlıyla 

kaèba yÀ èaded ve ceõri ve mÀlı mÀlu’l-mÀlda êarb olınmaú gibi úısm-ı evvel ceõri ceõre 

êarb olunduúda mÀl  óÀãıl olur” 83a/2-7. 

  “baèdehÿ Àb-ı ãÀfì ile ol kÀseéi ùolduralum tamÀm ùola” 113b/14. 

“Àheste Àheste ol ùabaú içine ol ùopı ãalı virelüm” 113b/16. 

“her birinüŋ misÀóatın başúa maèlÿm idüp cümle idesinkim misÀóat-ı beyø olur” 

78a/15-16. 

  “baèdehÿ bu dört cins úumÀşı başúa başúa yazup ve taòtlarında úıymetlerin åebt 

idüp altına bir rÀdde çeküp...” 9b/8-10. 

2.2.2.1.6.2. Zaman zarfları 

Zaman zarfları metinde üç şekilde meydana gelmiştir. 

a) Doğrudan zaman zarfı görevinde olanlar: 

anda “o zaman”:  

“yÀ nıãfından ziyÀde ola veyÀ eksik ola ve her şekil ki anda iki úavs ola.” 77a/3. 
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hemÀn: 

“baèdehÿ yuúaruda beyÀn olınan üslÿb üzerine êarb  idüp bir elde dutmayup hemÀn 

her ne miúdÀr èaded vÀúıè olursa mertebesine göre üzerinde yazup cümle idüp cevÀb 

viresin” 3b/13-16. 

pes imdi:  

“pes imdi õikr olan tÀftanuŋ úıymeti üç yüz otuz sekiz dirhem ve beş åümün vÀúıèı 

olur” 16b/16-17. 

b) İsim ve sıfatlardan yapılarak zaman zarfı göreviyle kullanılanlar: 

defèa: 

“ikinci defèa sefere varsa mÀlı iki gendü miåli fÀyide itse.” 119a/21. 

“evvel bir defèa zÀyidi zÀyide êarb ide.” 84a/21. 

“eger bir kimse bir miúdÀr mÀl ile ticÀret eylese evvel defèa üç mÀlı miúdÀr fÀyide 

itse.” 119a/19. 

gün: 

“...üç günde ve bir günüŋ åi rubèında  óavø-ı mezbÿr boşalsa...” 79a/4-5. 

yıl: 

“bir yılda úısùı yigirmi sekiz kerre yüz biŋ ve elli biŋ aúçe olur ve iki yılda úısùı elli 

yedi kerre yüz biŋ dirhem olur” 25a/7-9. 

her vaút: 

“pes imdi òaùÀyeynüŋ binÀ-i èameli yÀ dörde yÀ üçe nisbet iledür her vaútüŋ nisbeti 

olup ve netice daòı maèlÿm olacaú olursa mechÿlüŋ iòrÀcı òaùÀ-yı vÀóid ile daòı 

mümkìndür”  45b/13-14 ve 46b/1-2. 

ol vaút: 

“ammÀ küsÿr-ı muøÀfanuŋ maòreci ol vaút óÀãıl olur ki muøÀfanuŋ küsÿrınuŋ 

maòrecine êarb olına.” 30b/8-10. 
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evvelÀ: 

“meåelÀ eger beş dirhem   ve rubè dirhemi yedi dirhem ve rubè dirheme êarb itmek 

dileseŋ ùarìú-i meşrÿó üzerine evvelÀ beş èaded aúçeéi mücennes idesin.” 13a/15-16. 

c) Son çekim edatları getirilerek zarf görevinde kullanılanlar: 

{+e göre}: 

“...ne miúdÀr olursa üzerinde ÀóÀdın mertebesine göre yazup mÀèadÀsın elde diyü 

óıfô idesin.” 5b/13-15. 

2.2.2.1.6.3. Yer-yön zarfları 

girü: 

 “baèdehÿ bu yigirmi sekiziŋ rubèın ve subèın girü gendüden naúã iderüz on yedi 

úalur.” 88b/3. 

ùaşra: 

“yüz dirhem altÿnı ãuya bıraàavuz úaç dirhem ãu ùaşra gelür.” 113b/7. 

içre: 

“bu fenn içre kim müşkilüŋ óall ider.” 51b/9. 

aşaàada: 

“şekil aŋa dirler ki anı bir òaùù ióÀùa eyleye yÀ daòı artuú dÀìre miåill-i ve úıùaè-ı 

dÀìre ve müåelleå ve murabbaè ve muòammes gibi ki tafãilleri ve ãÿretleri aşaàada beyÀn 

olına inşÀallah.” 72b/8-11. 

yuúaruda: 

  “baèdehÿ iki maòreci birbirine êarb idüp ne óÀãıl olursa yuúaruda yazduàuŋ èadede 

úısmet idüp cevÀb viresin.” 12b/1-2. 

üzerine: 

“bir niçe úısm üzerine beyÀn olınur.” 53a/2 
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2.2.2.1.6.4. Azlık-çokluk zarfları 

a) Doğrudan azlık-çokluk bildiren zarflar 

kem : 

“eger dört pÀre yÀúÿt olsa yÀúÿt-ı åÀnì  biŋ dinÀrdan miål-i rubè-ı åemen-i yÀúÿt-ı 

evvel kem olsa.” 114a/14-15. 

kerre:  

“baèdehÿ üç kerre yedi yüz elli beş mertebe-i ÀóÀdı iptidÀ   idüp taòtında yazasın ve 

cümle idüp yazasın.”  7b/10-11. 

miål: 

“ãaùr-ı åÀliåde vÀúıè olan  dördi daòı üç gendü miåli idesinkim on iki  olur.” 57b/17. 

2.2.2.1.7. Edatlar 

2.2.2.1.7.1. Çekim edatları 

2.2.2.1.7.1.1. Benzerlik bildiren edatlar 

gibi: 

“ancılayın anuŋ nisbeti cüzé-i kaèb ile cüzé-i kaèb nisbeti gibi ola.” 82a/15-16. 

“ve eger àayrı cinse  úısmet eyleseŋ òÀric-i úısmet ol olur ki êarbda olduàı gibi 

maúsÿmun èaleyh maúsÿm óÀãıl olur.” 83b/16-18. 

2.2.2.1.7.1.2.  Zaman bildiren edatlar 

{+den soŋra}: 

“baèdehÿ on günden soŋra Bekir daòı gelüp üç biŋ aúçe sermÀye ol daòı getürse 

şerìk olsalar.” 36b/9-10. 

2.2.2.1.7.1.3. Miktar bildiren edatlar 

{+dAn artuú}: 

“ve eger nıãfından artuú yÀ eksük olacaú olursa bunuŋ ùarìúi oldur ki...” 77b/11-12. 
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{+dAn eksük}: 

“eger mÀl birden eksük olursa kÀmil iderüz.” 89a/4. 

{+dAn ziyÀde}: 

“cümle elli dört cüzéi bir dirhem olandan ziyÀde vÀúıè oldı.” 112a/5. 

{+dAn nÀúıã}: 

 “eger mÀl birden ziyÀde olsa bire getürürüz ziyÀdesin giderürüz eger birden nÀúıã 

olursa tekmìl iderüz.” 90a/14-16. 

2.2.2.1.7.1.4. Birliktelik bildiren edatlar 

Metinde birle, ile edatları birliktelik bildiren edatlardır.  

“ammÀ ruúÿm-ı hindì birle yazılmaú murÀd olsa küllì zirÀèuŋ şekilleri beyÀn 

olundı.” 15b/19-20. 

“úaçan zirÀèı küsÿrÀtı ile êarb itmek dileseŋ...” 16a/12. 

2.2.2.1.7.1.5. Başkalık, farklılık bildiren edatlar 

{+dan àayrı}:  

“ve bunlardan àayrı cemìèisinde úÀèide oldur ki her birin müåelleåÀta úısm idesin.” 

76a/11-12. 

2.2.2.1.7.1.6. Sebep bildiren edatlar 

Metinde içün, sebebile, eyle olsa “öyle olduğu için”, öyle olsa “öyle olduğu için”, 

andan ötürü edatları sebep bildiren edatlardır. 

“ùarìúi oldur ki muúaddemÀ zirÀèuŋ èadedin yazup ve küsÿrÀtuŋ èaşerÀtı içün 

zirÀèuŋ yemìnì  ùarafına bir ãıfır úoyup baèdehÿ rubè kire küsÿrÀt ki ùoúuz barmaú otuz 

yedi rişte ve elli mÿy-ı daúìú olur ãıfır yanına yazup...” 16b/4-7. 
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“pes bu õikr olan kimesneler mÀlların ùaleb eyledüklerinde medyÿn olan kimesne 

iflÀsèarø idüp èadem-i iútidÀr gösterse ol sebebile elinde olan mecmÿè-ı rızúın ãatsalar on 

bir biŋ sekiz yüz otuz aúçe mÀl ôÀhir olsa” 35b/6-10. 

“pes maòrec-i nıãf ve südüs maòrec-i åülüå åümün içinde bulundı eyle olsa yigirmi 

dört hem maòrec-i   nıãf ve südüs ve hem maòrec-i åülüå ve åümün oldı” 31a/20-21 ve 

31b/1-2. 

“eger ikinci ùop küllìyÀ nuúre olsa bu miúdÀr dirhem olurdı öyle olsa iki ùop 

ortasında nisbet åemeni cihetinden vÀúıè oldı” 112b/19-21. 

“úısm-ı evvel yigirmi  altı dirhem ve úırú altı cüzéi ola andan ötürü ki  iki şey 

ùutmışıduŋ”107b/21 ve 108a/1-2. 

2.2.2.1.7.1.7. Sınırlama bildiren edatlar 

Metinde tÀ nihÀyet,  tÀ Àòir, tÀ kim, lÀ-àayr-ı nihÀye “sonsuz” edatları sınırlama 

bildiren edatlardır. 

“ol miúdÀr èaded ùaró idüp bÀúìsin bu üslÿb üzere tÀ nihÀyet òÀneye varınca yazup 

óisÀb idesin” 54a/1-2. 

“yaèni bir òÀneye ãıfır úoyup ve dört òÀneéi óÀlì úoyasın tÀ Àòir olınca bu úıyÀs 

üzerine ãıfırların åebt idesin” 67b/7-9. 

“anuŋ misÀóat-ı úuùreynin ulaşdurasın tÀ kim iki müåelleå ola” 75b/3. 

“iòrÀc olınması cedvel ùarìúi ile ÀsÀn olmaàı cedvel ile yazıldı bu muêallaèÀtda lÀ-

àayr-ı nihÀye kaèb-ı kaèb-ı kaèba varınca iòrÀc olınur” 70b/10-13. 

2.2.2.1.7.2. Çekim edatı gibi kullanılan kelimeler 

  Metinde bu òuãÿãda, yirine kelimeleri çekim edatı gibi kullanılmışlardır. 



174 

“pes bu òuãÿãda vÀúıè olan úÀèide òoõ bundan evvel  vÀúıè olan meséelede beyÀn 

olınmışıdı” 113a/5-6. 

“yüz dirhem altÿnı bundan naúã idüp ve yirine yüz dirhem nuúre getürelüm” 

114a/8. 

2.2.2.1.7.3. Bağlama edatları 

Metinde ve, hem “ve”, gine, daòı “ve” , ve daòı “ve de” edatları bağlama 

edatlarıdır. 

  “ammÀ bu eşkÀl şïl maóallde yazılur ki mÿt ile keyil şinik yazılup êarb olınmalu 

olsa” 18a/1-2. 

“mürekkeb aŋa dirler ki maørÿb ve maørÿb-u fih bir mertebede olmaya ve hem 

maørÿb maørubu fih iki mertebede ola” 83a/2-3. 

“meåelÀ maòrec-i åülüå ile rubèuŋ ikisinüŋ daòı birbirine maòreci dÀòil degüldür 

hem muvÀfaúat daòı yoúdur.” 31b/11-12. 

“ammÀ vÀriålere daòı birisine nıãfı birisine åülüå ve birisine rubè ve birisine òumus 

ve birisine südüs ve birisine subuè ve birisine åümün ve birisine tüsüè ve birisine èaşer  

óiããe olınmaú murÀd olsa” 33a/6-10. 

“pes bu yazduàuŋ maòrecden åülüåin iòrÀc idesinkim sekiz yüz úırúdur ve südüs 

kim dört yüz yigirmi olur” 34a/9-10.  

“şïl müåbete dirler ki iki kelimenüŋ mÀbeyninde istiånÀ olmaya ve daòı nÀúıã şïl 

münfìyye dirler ki iki kelime ortasında istiånÀ ola” 84a/14-15. 

2.2.2.1.7.4. Karşılaştırma edatları 

Metinde dek,  yÀ daòı, yÀ... yÀ, eger.... ve eger, ve eger, hem... hem “de...de”edatları 

karşılaştırma edatlarıdır. 

“balıú olduàı yirden aàac dibine dek”  “ağaç dibine kadar” 81a/7. 

“balıú olduàı yirden úısa aàac dibine dek” “ağaç dibine kadar” 81a/8. 
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“şekil aŋa dirler ki anı bir òaùù ióÀùa eyleye yÀ daòı artuú dÀìre miåill-i ve úıùaè-ı 

dÀìre ve müåelleå ve murabbaè ve muòammes gibi ki tafãilleri ve ãÿretleri aşaàada beyÀn 

olına inşÀallah” 72b/8-11. 

“pes imdi müåelleå iètibÀriyle yÀ mütesÀvìye bi’l-ıêlÀè olur yÀ mütesÀvìye’s-sÀúayn 

olur ve yÀ muòtelifü bi’l-ıêlÀè olur” 73a/3-5 

“óurÿf  üzere eger müåelleåÀt  ve eger murabbaèÀt ol úÀèide ile beyÀn olınur” 

73a/14-15. 

“eger zÀviyeleri úÀyim olursa êılèları berÀber  olmasa ol vaút müsteùìl dirler berìn 

ãÿret anuŋ óÀãılın misÀóatüŋ ùÿlınaèarøına êarb idesin her ne óÀãıl olursa misÀóat ol olur ve 

eger ne êılèları mütesÀvì olsa”75a/14-17.  

  “ve eger kaèba êarb ideler óÀãıl olana mÀl u mÀl dirler ve eger mÀl-ı mÀla 

vursalaróÀãıl olana mÀl-ı kaèb dirler ve eger mÀl-ı kaèba vursalar óÀãıl olana kaèb-ı kaèb 

dirler ve eger kaèb-ı kaèba vursalar óÀãıl olana mÀl-ı mÀl-ı kaèb dirler” 82a/10-14 

 “cism aŋa dirler ki hem ùÿlına ve hem èarøına ve èumúına úÀbil-i úısmet olur” 

72a/4-5. 

2.2.2.1.7.5. Denkleştirme edatları 

 Metinde  veyÀ edatı denkleştirme edatıdır. 

“meséele-i evvel-i muúterinÀt ceõir ve mÀl ve maèÀdil èaded olsa veyÀ mÀl ve 

èadedi maèÀdil ceõir olur veyÀ èaded ve ceõir maèÀdil mÀl olur” 88b/10-11. 

2.2.2.1.7.6. Cümle başı edatları 

Cümle başı edatlarını “fakat” anlamı taşıyan ammÀ, velìkin; “eğer, ama” anlamı 

taşıyan ger, eger; “gerçi” anlamı taşıyan egerçi; “dığı için, dığında, dığı zaman” anlamı 

taşıyan çün, çünki ve “açıklama ve sonuç” anlamı taşıyan yaèni, ki, kim, tÀ kim, şöyle 

bilinsinkim, bilgil ki, şuncılayınki, ancılayın, şöyle ki edatları oluşturmaktadır. 

“bu ùop cümle altÿndan-ıdı ve yüz dirhem altÿnı bundan naúã idüp ve yirine yüz 

dirhem nuúre getürelüm egerçi vezn-i ùop bir úarar olur” 114a/7-9. 
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“velìkin biŋ dört yüz yigirmi dört dirhem altÿndan ve yüz dirhem nuúre eger bunı 

Àba úoyacaú olursaú seksen üç dirhem ve üç biŋ dört yüz  otuz iki cüzéi yigirmi dört biŋ üç 

yüz bir dirhem olandan Àb ùaşra gelür” 114a/9-13. 

“åÀnìnüŋ  

nıãf-ı úıymeti eger olursa øamm  

biŋ olur lìkì åÀnì  úıymetine 

åülüå åÀliå eger olursa münøamm  

hem-çü-nÀn girü biŋ olur” 51b/5-7. 

“eger iki òaùù birbirine ulaşacaú olursa ammÀ istiúÀmet üzerine degül ol vaút ol ãaùó 

ki iki òaùù  ortasında vÀúıè olur” 72a/13-15. 

“ger muóÀsibzÀde mersÿm-ı divÀn miòorì 

úıymeteş evzÀni her yek rÀ begÿyì intiôÀr” 110b/11-11a. 

“eger bir ùop olsa gümişden vezni üç yüz seksen beş dirhem olsa” 111b/8-9. 

“çün bu üç mÀl-ı subèı mÀl-ı südüsi úuùra ururuz yaèni südüsi şeyèe ururuz” 112b/5-

6. 

“yaèni evvelki ùop ikinci ùopuŋ åemeni miúdÀr oldı çünki bu iki ùop ortasında olan 

nisbet maèlÿm oldı” 113a/1-2. 

“pes ol taúdìrce altÿn  biŋ iki yüz dirhem ola çün biŋ iki yüz dirhemi ãuya úoyavuz 

altmış iki dirhem Àb ùaşra gelür çün üç yüz yigirmi dört dirhem nuúreéi daòı ãuya úoyavuz” 

114b/4-7. 

“pes bunı redd iderüz tÀ kim iki mÀl ve seksen sekiz dirhem maèÀdil yigirmi sekiz 

şey olur” 118a/12-13. 

“bilgil ki erbaèa-ı aèdÀdı ùarìú èaded-i evvelüŋ nisbeti èaded-i åÀnìye èaded-i åÀliåüŋ 

èaded-i rÀbièe nisbeti gibidür” 39b/3-5. 

“şöyle bilinsinkim müåelleå üç êılèı bile mütesÀvì ola” 73b/1. 

“girü ancılayın anuŋ nisbeti cüzé-i mÀl ile bile cüzé-i mÀluŋ  cüzé-i ceõre nisbeti 

olduàı gibi oŋacüzé-i kaèbdiyü oúurlar” 82b/13-15. 
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“şuncılayınki ceõri ceõre yÀ mÀlı mÀla yÀ kaèbı kaèba yÀ ceõri mÀla yÀ mÀlı kaèba 

bu miåilli daòı ne miúdÀr olursa mürekkeb aŋa dirler” 82b/21 ve 83a/1-2. 

“şïl müåbete dirler ki iki kelimenüŋ mÀbeyninde istiånÀ olmaya ve daòı nÀúıã şïl 

münfìyye dirler ki iki kelime ortasında istiånÀ ola şöyle ki iki mÀl illÀ iki ceõir iki 

mÀlızÀyid-i miåbetdür” 84a/12-15. 

2.2.2.1.7.7. Seslenme  edatları 

iy “ey” [F] : Farsça seslenme edatı olan iy “ey”  metinde sadece Farsça şiir kısımlarında 

görülür.  

iy cüvÀn “Ey genç” ,  iy fetÀ “Ey cömert” 

2.2.2.1.7.8. Gösterme edatı 

Metinde şïl, işbu edatları gösterme edatı olarak kullanılmışlardır. 

“misÀóat-ı müåelleåÀtüŋ şïl şekle dirler ki anı üç òaùù-ı müstaúìm ióÀùa itmiş ola” 

72b/13-14. 

“úısm-ı åÀliå mÿt ve kileç  ve şinik küsÿrÀtın beyÀn ve êarb  olınmasınuŋ úavÀèidin 

beyÀn ider işbu mÿcibce ki beyÀn olınur” 17b/7-9. 

2.2.2.1.7.9. Kuvvetlendirme edatı 

Metinde gine, ve hem, òod, elbette edatları kuvvetlendirme edatlarıdır. 

“baèdehÿ bir èaded ziyÀde eyledügüŋ èadedi  gine kaèb-ı ãaóìóe urasın” 60a/4. 

“bÀúì her ne miúdÀr ki úısmet-i àuremÀ ola ùarìú-i meşrÿó üzerine istiòrÀc olına ki 

hem ÀsÀn ve hem ãaóìó çıúarulur aãla òaùÀ vÀúıè olmaz” 38b/17-20. 

“cism aŋa dirler ki hem ùÿlına ve hem èarøına ve èumúına úÀbil-i úısmet 

olur”72a/4-5. 

“bir keyil òod elli sÀàardur iki keyil  yüz sÀàar olmaú lÀzım gelür” 18a/16-17. 

“baèdehÿ maèÀdil olan èadedi daòı artururuz” 89b/5. 

“ve úırú dirhemi daòı èaded-i mÀla  ururuz seksen óÀãıl olur” 91a/15. 
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“iki ceõre üç  ceõir daòı ilóÀú iderüz” 93a/7. 

“şöyle bilinsinkim müåelleå üç êılèı bile mütesÀvì ola ol elbette óÀddetü’z-zÀviye 

olur” 73b/1-2. 

2.2.2.2. Fiiller 

2.2.2.2.1. Fiil çekimi 

2.2.2.2.1.1. Şahıs ekleri 

İncelenen metinde kullanılan  şahıs ekleri şunlardır. 

1. Tip şahıs ekleri (Zamir kaynaklı) 

II. tekil şahıs {–sIn}     yazasın 3a/21.  

III. tekil şahıs {Ø}     óÀãıl olur 79a/21, beyÀn ider 2b/19. 

I. çoğul şahıs{–Uz},{ -vUz}    dutaruz 116b/16, úaldıravuz 117a/17.  

III. çoğul şahıs{–lAr}    dirler 82a/7, óiããe alalar 32b/3. 

2. Tip şahıs ekleri (İyelik kaynaklı) 

I. tekil şahıs {–m}     naúl eyledüm 113b/6. 

II. tekil şahıs{–ŋ}  åebt iderdüŋ 23a/1, taúsìm itseŋ 27b/2. 

III. tekil şahıs{-Ø}  úalmadı 27b/19, ola 51b/21, ursa 

117a/6. 

I. çoğul şahıs {–ú}    úoduú 27b/20. 

III. çoğul şahıs {–lAr}    diseler 118b/4, èazm eylediler 119b/6. 

3. Tip şahıs ekleri : Emir Kipi çekimidir. Emir kipi başlığı altında bahsedilmiştir. 
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2.2.2.2.1.2. Bildirme kipleri 

2.2.2.2.1.2.1. Görülen geçmiş zaman 

{-dI}  

  Görülen geçmiş zaman {–dI} ekiyle yapmaktadır. Ekteki ünsüz daima ötümlü olup 

ünsüz uyumuna uymaz. III. şahıslarda daima düz ünlülü olan ek, I. ve II. Şahıslarda dudak 

uyumunu bozar. Görülen geçmiş zaman metinde I. tekil, II. tekil, III. tekil ve I. çoğul 

şahıslarda örneklerine rastlanmaktadır. Ancak  II. çoğul, III. çoğul şahıslarda metinde 

örnek bulunmamaktadır.  

Metinde ekin sadece üçüncü tekil şahısta olumsuzu görülür.  

 

I. tekil şahıs  {–(U)m}   naúl eyledüm 113b/6.  

II. tekil şahıs {–(U)ŋ}  cemè eyledüŋ 116b/7, êarb eyledüŋ 118b/6, 

virdüŋ 27a/7, øamm itdüŋ 27a/15, ùaleb 

eyledüŋ 32a/3, úısmet eyledüŋ 32b/13, farø 

eyledüŋ 46a/15, naúã itdüŋ 85a/10, ısúÀù 

eyledüŋ 85a/21, bildüŋ 113b/10. 

 

III. tekil şahıs {–Ø}  bÀúì  úaldı 27b/5, oldı 27b/17, bulundı 31a/21, 

óÀãıl oldı 32a/9, êarb olundı 32a/12, beyÀn 

olundı 35b/1, aldı 51b/2, farø olundı 52a/9.  

 

I. çoğul şahıs {–(U)K}  yazduú 27b/18, úoduú 27b/20,  virdük 27b/21, 

giderdük 48a/11. 

Olumsuzu {–mA} 

III. tekil şahıs  {-Ø}    úalmadı 27b/19. 
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2.2.2.2.1.2.2. Anlatılan geçmiş zaman 

{-mIş} 

Anlatılan geçmiş zaman {–mIş} ekiyle yapmaktadır. Ek daima düz ünlülüdür. 

Metinde sadece üçüncü tekil ve çoğul şahıslarda görülür. Metinde ekin olumsuz şekli 

bulunmamaktadır. 

 

III. tekil şahıs {–Ø}  mülÀóaôa olınmış 2a/17, gelmişdür 114b/1,  

vÀúıè olmışdur 20b/12, murÀd olmışdur 

45a/10, úonulmışdur 48a/4, yazılmışdur 

68a/14, redd úılmışdur   103a/18, virilmişdür 

109a/11. 

III. çoğul şahıs {–lAr}   teélìf itmişler 3a/11,  beyÀn itmişler 35a/8, 

vaøè itmişler 73a/3, buyurmışlardur 111b/16, 

yazmışlar 113b/5, buyurmışlar 113b/8. 

 2.2.2.2.1.2.3. Geniş zaman 

{-(U)r}  

{-(U)r} eki kullanılarak geniş zaman yapılır. Geniş zamanın metinde III. tekil, I. 

çoğul ve III. çoğul şahıslarda örneklerine rastlanmaktadır. Ancak  I. tekil, II. tekil, II. çoğul 

ve şahıslarında metinde örnek bulunmamaktadır.  
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Olumsuzu {–mAz} eki ile yapılan bu zamanın sadece üçüncü tekil şahıs olumsuzu 

metin içinde geçmektedir.  

III. tekil şahıs {–Ø}  boşalur 80a/12, muèayyen olur 75b/19, úalur 

80a/13, gelür 95a/1, yitişür 104a/14. 

I. çoğul şahıs {–(U)z}  kÀmil úıluruz 86a/2, varuruz 86a/12, dutaruz 

87a/14, ururuz 88a/16, aluruz 91b/10, 

artururuz 93b/12, cevÀb virürüz 99b/20, 

murabbaè iderüz 100a/5, getürürüz 101a/17, 

Àòõ iderüz 101b/1,  êarb iderüz 102a/9, 

indürürüz 102a/12, ùutaruz 105b/14,  úataruz 

89b/4. 

III. çoğul şahıs {–lAr}  buyururlar 51b/1, cemè olurlar 80b/15, oúurlar 

82b/15. 

Olumsuzu {–mAz} 

III. tekil şahıs  {-Ø}    úomaz 51b/9a, úalmaz 26a/18, vÀúıè olmaz 

38b/20. 

 

2.2.2.2.1.2.4. Gelecek zaman 

-IsAr 

Metinde gelecek zaman eki olarak hem Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik 

gelecek zaman eki olan {–IsAr} kullanılmıştır.{–IsAr} eki sadece bir örnekte ve üçüncü 

tekil şahıs kullanımında görülür.  Gelecek zaman eklerinin olumsuz kullanımlarına 

metinde rastlanmamıştır.  

III. tekil şahıs {–Ø}    ol-ısar-dur  44b/9. 
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2.2.2.2.1.2.4.1. Gelecek zaman için farklı kullanımlar 

1. {–sA gerek(+dUr)} 

Eski Anadolu Türkçesinde Şart kipi {–sA}, “gerek” kelimesiyle birlikte {–sA 

gerek} şeklinde gelecek zaman için kullanılmaktadır (Gülsevin ve Boz 2004: 127). 

Metinde {–sA gerek(+dür)} şeklinde kalıplaşmış olarak görülen bu yapı gelecek zaman  

gibi görünse de kiplik değeri bakımından kuvvetli ihtimal “olmalı” anlamı barındırır.  

  “bu dört neferüŋ mÀllarına êarb olınmadan óÀãıl olan aèdÀdı cümle idesin ki 

maúsÿmun èaleyh olsa gerekdür” 37a/4-7. 

“úaçan bir miúdÀr èadedüŋ mÀl-ı kaèbı iòrÀc olınmaú murÀd olsa evvelÀ mÀl-ı 

kaèbuŋ mertebesi oldur ki bir meblaà ki mÀl-ı kaèb olsa gerekdür.” 67a/3-4. 

 “ùoúuz cüzé olur yigirmi cüzéi bir èaded olandan ki ol maèÀdil tüsiè ceõir olsa 

gerek.” 86a/11-12. 

2. {–mAlU/-meli olsA} 

Gelecek zaman  bahsinde ele alınması gereken bir yapı da {-mAlU olsA} yapısıdır.  

{–mAlU} gereklilik ekinin gelecek zaman işlevinde kullanıldığı görülür. {–mAlU} 

ekinin yuvarlak ünlüsünün bir örnekte –meli şeklinde düz ünlülü olduğu görülmüştür. 

“ammÀ nìm miåúÀl ve dÀyıú ve úırÀù ve şaèir  yazmalu olsaŋ  10,78,12,5  35. åülüå 

miåúÀl ve úırÀù ve şaèir yazmalu olsaŋ 57,81,25.” 22a/17-19. 

“mÿt ile keyil şinik yazılup êarb olınmalu olsa.” 18a/2. 

“pes imdi muòtaãar olmaàiçün ãıfır yazılmayup hemÀn eşkÀl yazılur. imdi êarb 

itmelü olsaŋ.” 18a/18-19. 

“pes bir òaliçe-i Àòar daòı vÀøè eylemeli olsa ki ùÿlı on iki zirÀè…”(44b/4) 
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2.2.2.2.1.3. Tasarlama kipleri  

2.2.2.2.1.3.1. Emir kipi 

Emir kipinin metinde II. tekil, III. tekil, I. çoğul şahıslarda örneklerine 

rastlanmaktadır. Ancak  II. çoğul ve III. çoğul şahıslarında metinde örnek 

bulunmamaktadır.  

 II. tekil şahıs {–Ø}    vir 116b/10, kerem úıl 51b/3. 

 III.tekil şahıs {–sUn}   berÀber olsun 76b/7,  olmasun 76b/7. 

2.2.2.2.1.3.2. Gereklilik kipi 

Metinde en dikkat çekici kip kullanımı gereklilik kipinde kendini gösterir. Net bir 

gereklilik kipi kullanılmasa da bu işlevi üstlenen yapılar gerek, lÀzım gibi kelimeler 

üzerinden meydana getirilmiştir. Bu yapıların metin içinde çok çeşitli olduğu görülür. 

2.2.2.2.1.3.2.1. {-mAK gerek} 

{–mAK gerek} yapısı metin içerisinde iki şekilde kullanıldığı görülür. Birincisi 

geniş zaman III. tekil şahıs bildirme eki +dUr ile ikincisi ise yine III. tekil şahısta ek fiilin 

görülen geçmiş zaman çekimiyle kullanılmaktadır. Buna göre metinde bu iki yapı şu 

şekilde geçmektedir. 

  “ãoŋra giden peyk günde yigirmi sekiz fersaò ve dört subè fersaò yürimek gerekdür 

ki evvelki peyk ile berÀber ola.” 80b/4-6. 

“bunuŋ úıyÀsı balıú olduàı yirden úısa aàac dibine dek şey farø itmek gerekdür.” 

81a/7-8. 

“…bilmek dileseŋ ùarìúi oldur  ki evvel bunı maèlÿm idinmek gerekdür.” 111b/13-

14. 

“ol taúdìrce aãıl her úısım ne miúdÀr olmaú gerekdür ve òÀric-i úısmet ne olmaú 

gerekdür.” 94b/11-12. 
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“aãıl ol mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr olmaú gerekdür ve òÀric-i úısmet her úısım úaç 

dirhem olur.” 97b/20-21. 

 “on yedi dirhem bÀúì úaldı bize òod ùoúuz úalmaú gerekidi.” 48a/20-21. 

 “ anüŋiçünkim åemen-i elmÀs biŋ dirhemden miål-i rubè-ı åemen-i laèl kem olmaú 

gerekidi.” 51b/19-20. 

“on dört biŋ yedi yüz dirhem vÀúıè olur bize òod on iki biŋ altı yüz dirhem olmaú 

gerekidi.”50b/17-18. 

2.2.2.2.1.3.2.2. {-mAK lÀzım} 

Metinde {–mAK lÀzım} şeklindeki gereklilik yapısı {–mAK lÀzım} şekli lÀzım 

kelimesine {+dUr} ekiyle kullanımı görülür. Bunun yanında bu yapı, {–mAK lÀzım gel-} 

şeklinde “gel-“ fiilinin hem geniş zaman hem de görülen geçmiş zamanda III. tekil şahıs 

biçimiyle çekimlenmiş olarak metinde kullanılmaktadır. Buna göre metinde bu kullanımlar 

şu şekildedir: 

 “ol taúdìrce ùÿlı ne miúdÀr olmaú lÀzımdur.” 44a/7. 

“aãıl ol mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr olmaú lÀzımdur  ùarìú oldur ki…” 97a/8-9. 

“òÀric-i úısmet her úısım ne miúdÀr olmaú lÀzımdur ùarìú oldur ki…” 98b/18-19. 

 “ol taúdìrce narò-ı nÀn ne miúdÀr olmaú lÀzım gelür.” 40b/8-9. 

“òÀric-i úısmet altmış dört buçuú dirhem vÀúıè olur bahÀ-yı miåúÀli zer  ol úadar 

olmaú lÀzım gelür.” 41a/6-8. 

“evvelki peyk ile berÀber gir diyü emr olsa ãoŋra giden peyk günde ne miúdÀr 

fersaò yir yürimek lÀzım gelür dişeler.” 80b/1-2. 

 “pes çün åemen-i yÀúÿt sekiz yüz farø olundı åemen-i laèl altı yüz olmaú lÀzım 

geldi.” 51b/15-16. 
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Bu yapıların bütününe bakıldığında ol- yardımcı fiiliyle birleşerek  kalıplaşmış bir 

gereklilik yapısı oluşturdukları görülür. Ayrıca kullanım alanları bakımından da farklılık 

arz ettikleri, bir derecelendirmenin söz konusu olduğu da görülür. 

2.2.2.2.1.3.3. Şart kipi 

Şart kipi eki -sA çoğu zaman şarttan çok dilek anlamı barındırmaktadır. Metindeki 

dilin bir bilim dili olması ekin istek anlamından çok şart kipi eki görevinde kullanıldığını 

göstermektedir. Yine de bu başlık altında sadece fiilleri vermek ile birlikte şart anlamını 

vurgulamak adına birkaç örnekte de olsa cümleler de verilmiştir.  

II. tekil şahıs {–ŋ} “bir mÀl-ı mechÿl olsa ol mÀlı gendü nefsine vursaŋ 

ne óÀãıl olursa tekrÀr ol mÀl-ı mechÿla ursaŋ otuz iki 

kerre murabbaè aãıl mÀl-ı 102a/19-20 mechÿlı olsa ve 

otuz üç miål-i mÀl-ı mechÿl ziyÀde olsa aãıl ol mÀl ne 

miúdÀr olmaú gerekdür.” 102b/1-3 

III. tekil şahıs {–Ø} “meåelÀ úaçan bir müdd kendüm yetmiş aúçeye olsa 

nÀnuŋ naròı yedi yüz elli dirhem bir aúçeye ãatılsa pes 

kendüm bir müdd seksen beş aúçeye çıúsa ol taúdìrce 

narò-ı nÀn ne miúdÀr olmaú lÀzım gelür.” 40b/6-9. 

“meséele-i Àòar eger bir şaòãı bir çÀh úazmaàa ücrete 

ùutsalar mesfÿr çÀhuŋ uzunı sekiz kez arşun veèarøı 

sekiz kez ve èumúı sekiz kez olsa her azılla altmış 

aúçeye ücret úarar itseler ol kimesne meõkÿr óavøı 

işlese ùÿlı yedi zirÀè ve èarøı yedi zirÀè ve èumúı yedi 

zirÀè vÀúıè olsa bu taúdìrce ne miúdÀr azılla olur.” 

79b/8-14. 

olsa 38b/1, ãatılsa 40b/7, çıúsa 40b/8, alsa 43a/15, 

murÀd olsa 45a/3, óÀãıl olsa 72b/1, úalsa 97b/19, 

úalmasa 56a/17, berÀber olmasa 72b/5, úÀyim olmasa 
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75a/9, dÀòil olmasa 31b/9,  gösterse 46b/7, virse 

36b/6, gelse 36b/7, getürse 36b/8, virilse 43a/2, dise 

46b/9, girse 47b/15, işlese 79b/12,  gitse 80a/19, meyl 

eylese 81b/10, redd eylese 103a/2.  

I. çoğul şahıs {–K} “meséele-i Àòar  bir mÀl-ı mechÿlı  ve iki úısım 

eylesek  muòtelif  bir úısmına  úısm-ı evvel  ve bir 

úısmına  úısm-ı  åÀnì   diyü ad  virsek  pes  bir dirhem  

úısm-ı evvelden alup úısm-ı åÀnì  üzerine  ziyÀde  

eylesek úısm-ı åÀnìyi iki kerre úısm-ı evvelüŋ  bÀúìsi  

miúdÀr  olsa varsaú bir dirhem  úısm-ı evveli girü 

yirine getürsek ve bir dirhem daòı úısm-ı åÀnìden alup 

úısm-ı evvel üzerine ziyÀde  eylesek úısm-ı evvel 

seksen iki  104a/14-21 kerre bÀúì-yi úısm-ı åÀnì  

miúdÀr olsa aãıl ol mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr olmaú 

gerekdür.” 104b/1-2. 

 

varsaú 104a/19, getürsek 104a/20, úoysaú 114a/3, 

ziyÀde  eylesek 104a/21, cemè eylesek 87a/15, dilesek 

91b/5, êarb eylesek 97b/15. 

III. çoğul şahıs{-lAr} “meséele-i Àòar eger bir óavø olsa iki lÿlesi olsa bir 

lÿleden óavøa ãu ãalı virseler beş günde óavø pür olsa 

ve ol bir lÿleden boşaltsalar üç günde boş olsa girü 

óavø ùolı olsa boşalacaú lÿleéi ãalı virseler dolacaú 

lÿleéi daòı ùutmasamezbÿr óavø ne miúdÀr zamÀnda 

boşalur.” 80/6-12. 

ãatsalar 35b/9, şerìk olsalar 36b/8, açsalar 79a/6, 

bıraúsalar 79a/15, ùutsalar 79b/9, boşaltsalar 80a/8, 
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ıãmarlasalar 80a/19, uçsalar 81a/2, “eger mÀl-ı mÀla 

vursalar” 82a/11, ãaysalar 108b/21, alsalar 109b/11, 

úısmet eyleseler 103a/6, gönderseler  105a/4, iútiøÀ 

itseler 105a/8, segirtseler 105a/10, biçseler 43b/3. 

Olumsuzu {–mA} 

III. tekil şahıs {–Ø} “her vaúitkim bir mÀlıŋ ceõrin Àòõ eyleseŋ bÀúì 

úalmasa aŋa ceõr-i munùaú dirler.” 56a/17. 

“eger ol iki zÀviye birbirine berÀber olmasa ol vaút 

büyügine münferice dirler.” 72b/5-6. 

     úalmasa 56a/17, berÀber olmasa 72b/5. 

 

2.2.2.2.1.3.4. İstek kipi  

İstek kipi eki{-(y)A},  metinde çokça kullanılmıştır. Ekin I. çoğul şahısta hem {–

vUz} hem de {–AlUm} ekleriyle kullanımı metinde görülür.  

II. tekil şahıs {–sIn} urasın 56b/11, yazasın 60a/8, úoyasın 61a/17, 

ãaúlayasın 74a/6, úısmet idesin 38b/12, cevÀb viresin 

42a/4,  gideresin 42a/7, êarb idesin 45a/11, diyesin 

47a/13, viresin 47a/15. arturasın 87b/19. 

III. tekil şahıs {–Ø} ola  51b/21, vÀúıè ola 43b/13, taúsìm olmaya 71b/4, 

yazıla 14a/15, ulaşmaya 72a/10, úala 56a/21, bulına 

38a/2, pÀre ide 76b/7, ióÀùa ide 77a/2. 

I. çoğul şahıs4 {–vUz}  beyÀn úılavuz 2b/17, uravuz 91a/21, çıúaravuz 

112b/11, bıraàavuz 113b/7, úoyavuz 114b/7,  

úaldıravuz 117a/17, arturavuz 117b/1, istiòrÀc idevüz 

                                                           
4
 Ekin ayrıntısı için bkz. Gülsevin (2002, 42). 
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91b/5, getürevüz 112a/6, vaøè idevüz 113a/16, 

muúÀbele idevüz 115a/6. 

{-AlUm} başlayalum 103b/10, bulalum 106b/11, úoyalum 

113b/13, baàlayalum 113b/16, ùutalum 117a/16, 

úaldıralum 117a/20, ùaleb úılalum 53a/7, yazalum 

61a/7, ùolduralum 113b/14, ãaúlayalum 106b/15, êarb 

idelüm 106b/17, getürelüm 112a/3, virelüm 112a/8, 

ãalı virelüm 113b/17, cevÀb virelüm 114b/2. 

III. çoğul şahıs {-lAr}  óiããe alalar 32b/3, iòrÀc ideler 72b/18, vireler 82a/6. 

2.2.2.2.1.3.4.1 {–mAK dile -} 

{-mAK dile-} şekli metinde kullanılan bir başka istek işlevli kip yapısıdır. Metinde  

en çok bil- fiili kullanılan bu zaman ifadesi it-, id- ve eyle- yardımcı fiilleriyle oluşturulan 

birleşik fiil yapılarıyla kullanılmıştır. Daha çok II. tekil şahısta çekimlenen bu istek 

yapısının bir iki örnekte III. çoğul şahısta çekimi de vardır.  

“bu taúdìrce úaç sÀèatde yire yitişür bilmek dileseŋ.” 81b/11. 

“beş dirheme êarb itmek dileseŋ.” 12a/8. 

“õikr olan üslÿb üzerine óiããe eylemek dileseŋ.” 32b/7. 

 “üçden mechÿl(ı) maèlÿm idinmek dileseŋ.” 39b/16. 

“yevm ü’l-úısùı ne miúdÀr olur óisÀb itmek dileseŋ.” 43a/3. 

“ve mÀlına göre úısmet itmek dileseler.” 37a/1. 

“üç nefer kimesneye  óiããe itmek dileseler.” 102b/18. 

“eger dört mÿt bir keyil kendüm yazmaú dileseŋ.” 18a/3. 

“ammÀ úırÀù ve dÀyıú yazmaú dileseŋ.” 22b/1. 
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2.2.2.2.1.4. Birleşik çekimler 

2.2.2.2.1.4.1. Geniş zamanın hikÀyesi 

III. tekil şahıs {–Ø} olurdı 112b/20, ziyÀde olurdı 113a/8, úalurdı 116b/13, 

yazarduú 19a/1.  

2.2.2.2.1.4.2. Anlatılan geçmiş zamanın hikÀyesi 

II. tekil şahıs{-ŋ}   getürmişdüŋ 85a/7, ùutmışıduŋ 99a/6.  

III. tekil şahıs {-Ø}  óıfã olınmışıdı 93a/21, ùutulmışıdı 98b/6, dutılmışıdı 

110b718, beyÀn olınmışıdı 113a/6.  

2.2.2.2.1.4.3. İstek kipinin hikÀyesi 

III. tekil şahıs  {-Ø}   ãaóìó olaydı 48a/13. 

2.2.2.2.1.4.4. Geniş zamanın rivayeti 

III. tekil şahıs  {-Ø}   vÀúıè olurmış 66a/6, olurmış 112a/1.  

2.2.2.2.1.4.5. Geniş zamanın şartı 

III. tekil şahıs  {-Ø}   yitişürse 74a/8, vefÀ iderse 70b/6.  

2.2.2.2.1.4.6. Görülen geçmiş zamanın şartı 

III. tekil şahıs  {-Ø}   vÀúıè oldıysa 18a/20.  
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2.2.2.2.1.5. Birleşik fiiller 

2.2.2.2.1.5.1. Ad+ Yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller  

1) İsimden sonra gelerek görev yüklenen ve anlamını geldiği isime göre alan fiillerdir. 

Türkçede hem Türkçe hem de alıntı kelimelere it-, id-, eyle-, úıl-, ol- gibi fiiller getirilerek 

birleşik fiil yapılır. Metinde de daha çok alıntı kelimelerle oluşturulmuş fiiller ön 

plandadır. Ayrıca metinde bu fiillerin idin-, olın-, itdür-, úılın- gibi çatılı şekilleri de 

bulunmaktadır.  

    a) it- / id- /idin-fiiliyle yapılanlar 

åebt idesin 10a/9, vaøè iderüz 111a/5, cümle idesin 32b/11, farø idesin 74a/15, ısúÀù 

idesin 85a/17,  himmet ideler 2a/19, iòrÀc ideler 76b/3, úıyÀs ideler 119a/6, ùaró idicek 

52a/7, istifÀde ide 120a/7, pÀre ide 76b/7, óall ider 51b/9a, úıymet ider 17a/2, redd iderüz 

118a/12, tekmìl iderüz 90a/16, tanãìf idesin 19b/7, taúsìm idesin 41a/13, onbeş idesin 

68b/12, óükm idesin 14b/3, miåli idesinkim 57b/16, istiòrÀc idevüz 91b/5, kem idevüz 

91b/13, maèlÿm idüp 78a/15, naúl idüp 53b/17, mücennes idüp 43b/14, úayd idüp 53b/10, 

iòrÀc idesin 73a/18,  ãaùır idüp 7a/13, êarb idesin 13a/17, tefrìú idüp 25a/6, ticÀret idüp 

36b/14, ziyÀde it dügümüzden 117b/14, êarb itdükden 22b/8, taãìó itmesine 2a/19, óaml 

itmeyüp 2a/15, sÿéÀl itseler 80b/11,  taúsìm itseŋ 27b/2, beyÀn itmişler 35a/8,  teélìf 

itmişler 3a/11, ifrÀz itdükden 32b/5, óıfã itdügümüzüŋ 81b/4, ùaró itdügüŋ 22b/14, úısmet 

itmegile 40a/9, mümÀreset itmegin 2a/8, óiããe itmek 102b/18, óisÀb itmek 43a/3, imtihÀn 

itmedüŋ 113b/4,ifÀde itmek 2a/13,  maèlÿm idinesin 78b/1. 

 b) ol- /olın- fiiliyle yapılanlar 

muòtaãar olmaàiçün 18a/18, ziyÀde olınmaúdur 84b/17, åebt olınur 17b/16, berÀber 

olsa 107b/3, murÀd olsa 15b/20,  óÀcet olursa 10b/4, óÀãıl olursa 28b/6, müşÀhede 

olınmaàın 2a/6, ziyÀde olursa 78a/8, nÀúıã olur 47a/10, Àòir olınca 67b/7, õikr olınanuŋ 

40a/12, istiòrÀc olına 38b/19, cümle olduúda 50b/16, ùÀlib olan 2a/12, mümtÀz ola 78a/15, 

müstaúìm ola 75a/1,  kÀmil ola 84b/12, lafô-ı müsteånÀ ola 85a/18, eksik ola 77a/3, dÀòil 
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olmasa 31b/9, noúãÀn olmasa 103a/7, ısúÀù olınup 84b/16, ÀsÀn olmaàın 70b/10, Àèid olup 

49b/5, ãaóìó olur 11b/2, tamÀm olur 87a/9, tehi olur 79a/11, eksik olursa 78a/9. 

 c) eyle- fiiliyle yapılanlar 

redd eyledi 104a/8, èazm eylediler 119b/10, óiããe eyledügüŋ 32b/15, redd 

eyledüklerini 103a/14,  ùaleb eyledüklerinde 35b/7,  farø eyledüŋ 114a/6,  naúl eyledüm 

113b/6, cemè eyledüŋ 105b/20,  cümle eyledüŋ 46b/14,  ùaró eyledüŋ 11a/14,  tebdìl 

eyledüŋ 104a/1, ticÀret eyleseler 32a/21, úavl eyleseler 109a/19, èazm eylese 119b/15, 

fÀyide eylese 119b/2, meyl eylese 81b/10, taãadduú eylese 119b/18,  ùaleb eyleseŋ 31b/4,  

ióÀùa eyleye 72a/6, úısmet eyle  118b/5,  naôar eyle  47a/8. 

 d) úıl- fiiliyle yapılanlar 

ùaleb úılalum 53a/7, kÀmil úılasın 86b/12, raúam úılmaàıla 2a/6, baède’r- redd 

úılmışdur 103a/18, kÀmil úıluruz 101b/13, beyÀn úılavuz 2b/17, kerem úıl 51b/3 

2) Ad+ yardımcı fiil şeklinde kurulan yapılarda kullanılan fiil, adı deyimleştirme 

eğilimindedir.  

çek-: radde çekesin 6b/6. 

bul-: raàbet bulduúları 2a/6. 

buyur-: setr buyurup 2a/19.  

úal- : bÀúì úaldı 11a/15. 

gel-: lÀzım gelür 40b/15. 

ol-:  lÀzım oldı 51b/18. 

vir-: cevÀb viresin 52b/4. 
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2.2.2.2.1.5.2. Tasviri fiiller  

2.2.2.2.1.5.2.1. Yeterlilik bildirenler  

Metinde tek bir örnekte yeterlilik fiili görülür. Bu da yeterlilik fiilinin olumsuz 

biçimidir.  

çıúar-ı-ma-saŋ (27a/4). 

“miåÀl-i Àòar úaçan kim bir taúsìm çıúarımasaŋ bu ùarìúle göresin.” 27a/3-4. 

2.2.2.2.1.5.2.2.Tezlik bildirenler 

 Metinde sadece “ salı vir-“ (2 kez) fiili tezlik fiili olarak görülür. Fiil metinde ayrı 

yazılmıştır. Bu sebeple çeviriyazıda da ayrı şekilde yazılması uygun görülmüştür.  

“óavø-ı mesfÿruŋ dibinde bir delügi olsa ãalı virseler...” (79a/3-4). 

“ùabaú içine ol ùopı ãalı virelüm.” 113b/17. 

2.2.2.2.1.5.3.  İsim ve sıfat fiiller ile oluşturulan birleşik fiil yapıları 

Korkmaz (2003: 801), Deny (2012: 437) bir yanı sıfat-fiil bir yanı yardımcı fiil olan 

birleşik fiilleri karmaşık fiil başlığı altında değerlendirirler. Bu inceleme kapsamında 

metindeki bu şekilde oluşan birleşik fiiller sadece yapı bakımından ele alınacak, görünüş 

ve kılınış hususiyetleri üzerinden değerlendirilmemiş sadece oluştuğu yapılar bakımından 

bir tasnife sokulmuştur. 

2.2.2.2.1.5.3.1.  Sıfat-fiil+ yardımcı fiil biçimindeki birleşik fiiller 

1. {–mış}+ ol- yardımcı fiili 

“peyk-i åÀnì peyk-i evvele biŋ dört yüz ùoúuz kÀm ve bir subuè kÀmda  yetişmiş 

olur.”105b/2.   

“bu taúdìrce lÀzım olur ki peyk-i evvel iki biŋ altı yüz úırú iki kÀm ve bir subuè 

kÀm gitmiş olur.” 105b/5-6. 

“ol taúdìrce her cinsden ne miúdÀr raùıl alınmış olur.” 109a/21. 

“her ùoúsÀn altı raùıl otuz dirhem olınanuŋ bu miúdÀr alınmış olur.” 110b/1-2. 
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“ol taúdìrce úısm-ı evvel yigirmi dirhem ve rubè dirhem olur ki şeyi farø olınmış 

ola.”94b/1-2.  

2.  {–(U)r}+ ol- yardımcı fiili 

“…birer úuş olsa bu ãuda balıú gözedür olsalar.” 81a/1. 

2.2.2.2.1.5.3.2.  İsim + ol- yardımcı fiili+ {-maú} isim-fiili+ bul-/gör- fiili  

“pes úırú ikiyle sekizüŋ maòreci åümündür muvÀfaúat ùaleb eyledüŋ nıãf olmaú 

bulundı.” 32a/2-4. 

“pes beş yüz dördile maòrec-i èaşer ki ondur muvÀfaúat ùaleb eyledüŋ nıãf olmaú 

bulundı.” 32a/10-11. 

“pes yigirmi dört maòrec-i südüs ve åümün oldı ve mahrec-i åülüå ve tüsèortasında 

muvÀfaúat åülüå olmaú göründi.” 32a/7-8. 

2.2.2.2.1.5.3.3.  İsim+ ol- yardımcı fiili+ sıfat-fiil +ol- yardımcı fiili 

1. isim+ ol- + {-AcAú}+ ol-  

“eger ikisi bile zÀyid yÀ nÀúıã olacaú olursa ziyÀde olandan eúallın ùaró idüp bÀúì 

úalan èadedi yazup pes bÀúì-yi evvel diyesin.” 47a/11-13. 

“ve netice daòı maèlÿm olacaú olursa mechÿlüŋ iòrÀcı òaùÀ-yı vÀóid ile daòı 

mümkìndür.” 45b/14, 46a/1. 

“eger òaùÀnuŋ birisi zÀyid ve birisi nÀúıã olacaú olursa iki òaùÀyı cemè idesin.” 

47b/6-7. 

“eger Àòir òÀnenüŋ üzerinde ãıfır vÀúıè olacaú olursa üzerine bir èaded bulup yazup 

aŋa göre úısmet idesin.” 53a/17-18.  

“eger her dört êılè berÀber olacaú olursa ve her dört zÀviye daòı úÀyim olacaú 

olursa ol vaút murabbaè dirler.” 75a/4-5. 
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“eger iki úıùèa-i muòtelif  biri veterde şirket olacaú olursa anuŋ birbirinüŋ üzerine 

ziyÀde olan şekle hilÀl dirler.” 77a/7-9. 

“ve nıãf-ı åümün dirhem olur eger mÀl birden ziyÀde olacaú olursa bire getürürüz 

yaèni mÀlı vÀóide redd iderüz.” 89a/2-3. 

“bu dirhemden kem olacaú olursa meséele-i müsteóil olur.” 90a/19. 

 “eger iki maòrec ortasında muvÀfaúat olacaú olursa meåelÀ südüs ile åümünüŋ 

maòrecinde muvÀfaúat nıãf olmaú göründi.” 31a/2-3. 

2.2.2.2.1.6. Fiilimsiler 

2.2.2.2.1.6.1. İsim-fiiller 

{-mAK}: istiòrÀc olınmaú 8b/13, êarb itmek 13a/15, êarb olınmaú 14a/18, yazılmaú 

15b/20, sÀàar olmaú 18a/16, yazmaú 22b/1, óiããe olınmaú 33a/9, miúdÀr olmaú 43b/4, 

úalmaú 48a/12, dirhem olmaú 50b/18.  

{-mA}: iòrÀc olınması 70b/10, êarb olınmasınuŋ 22a/4. 

2.2.2.2.1.6.2. Sıfat-fiiller 

{-An}: müstaúìm olmayan şekillerüŋ 76a/18, ãoŋra giden peyk 80b/4,  óıfã olınan èadede 

111a/6, bu iki ùop ortasında olan  nisbet 113a/1, vÀúıè olan úÀèide 113a/5, vÀúıè olan 

meséelede 113a/5, içinde olan ãuyı 113b/20, bÀúì úalan mÀlın 119b/4, óiããe alan 103a/1. 

{-dUK}:  ziyÀde eyledügümüz miúdÀrı 89b/3, óıfã eyledügüŋ èadedden 92a/1, redd 

eyledügüŋ mÀlı 103a/5, yazduàuŋ èadedi 11b/11, alduàı mÀluŋ 103a/2. 

{-AcAK}: boşalacaú lÿleéi 80a/10, dolacaú lÿleéi 80a/11, êarb olacaú èaded 4b/1.  

2.2.2.2.1.6.3. Zarf-fiiller 

{-(y)U}: “åebt  idüp bÀúìsin elde diyü óıfô idesin.” 5a/1.  

{-(y)Up}: dutmayup 9a/4.  

{-IncA}: “tÀ nihÀyet òÀneye varınca yazup óisÀb idesin “54a/2. 
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“pes ùaleb olan èaded óisÀb muúteøÀsınca iki vÀúıè oldı” 57a/16. 

“tÀ Àòir olınca bu úıyÀs üzerine ãıfırların åebt idesin.” 67b/8. 

{-mAdAn}: {-(y)U} ve {–(y)Up} zarf fiillerinin olumsuzu olan bu zarf fiil yapısı metinde 

9 kez geçmektedir. {-madan önce} ve {–maksızın} anlamlarıyla ve aynı bağlam 

cümlelerinde metinde kullanılmaktadır. 

“bu dört neferüŋ mÀllarına êarb olınmadan óÀãıl olan aèdÀdı cümle idesin.” 37a/4-

6. 

“úısm-ı åÀdiå bir úalmadan istiòrÀc olan úısmetleri beyÀn ider.” 22a/1-2. 

{-IcAK}: {–IcAK} eki zaman işlevi taşıyan bir zarf fiil olması yanında aynı zamanda 

tezlik görevinde de kullanılan bir ek olarak Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde karşımıza 

çıkmaktadır (Korkmaz, 2013: 103).  Metinde bu ek “-ınca, -dığı zaman, -dığında” 

anlamlarıyla görülür.  

  “yüz elli biŋden nÀúıã olıcaú sekiz yüz elli úalur.” 52a/1. 

“bu maèniden lÀzım oldı ki beş südüs sümün bir şeyéi maèÀdil yetmiş beş dinÀr ola 

eyle olıcaú maòrec-i südüs ki altıdur .”116a/18-19. 

“ve ceõri mÀla êarb idicek kaèb óaãıl olur ve mÀlı kaèba êarb idicek mÀl-ı kaèb 

óÀãıl olur.” 83a/10-11. 

“anüŋiçün kim åemen-i yÀúÿtuŋ nıãfı üç yüz elli sekiz dirhem ve åülüå dirhem olur 

biŋden ùaró idicek altı yüz úırú bir dirhem ve åülüåÀn dirhem olur.” 52a/6-9. 

“altı biŋ sekiz yüz otuz iki oldı birer virdüŋ altı biŋ sekiz yüz otuz ikiden birer 

viricek altı yüz yigirmi iki bÀúì úaldı.” 27a/11-13. 
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2.2.2.2.1.6.3.1. Zarf-fiil görevindeki birleşik biçimler 

1) {–dUKdA}:  Zaman işlevli ve {–dUK} sıfat-fiil ekine bulunma durumu ekinin 

getirilmesiyle kalıplaşmış olan bu zarf fiil yapısı yine Eski Anadolu Türkçesi dönemindeki 

yuvarlak şekliyle metinde görülür.  

18 örnekte {–dUKdA} şeklinde oluşan kalıplaşmış zarf-fiil yapısının derin yapıda 

“-dAn sonra”  anlamını barındırdığı görülür.   

 “pes mertebe-i èaşerÀtda óisÀb olunduúda üç yüz seksen yedi dirhem vÀúıè oldı.” 

26a/10-11. 

“õikr olan yüz yigirmi beş nefere birer aúçe óiããe virüldükde bÀúì nesne úalmaz.” 

26a/17-18. 

 “müteveffÀ-i mezbÿruŋ metrÿkÀtı ãatılduúda iki yüz altmış iki biŋ dört yüz ùoúsan 

dört aúçe mÀlı ôÀhir olsa.” 33a/2-4. 

“daòı bu úÀèide üzere istiòrÀc olunduúda üç yüz ùoúsan üç dirhem…”37a/15-16. 

“mezbÿruŋ mÀ-meleki ãatılduúda yigirmi beş biŋ üç yüz on sekiz aúçe rızúı ôÀhir 

olsa.” 38b/2-4. 

“pes bu ùoúuz yüz èadedi yuúaruda yazılan ùoúuz èadede úısmet olınduúda òÀric-i 

úısmet yüz èaded vÀúıè  olur.” 46a/21-46b/1-2. 

“pes bunuŋ åülÿåi ve rubèı iòrÀc olunduúda yüz seksen dinÀr vÀúıè olur.” 47a/3-4. 

“ aãıl ticÀreti ibtidÀ itdükde sermÀye ne miúdÀrdur.” 49a/12.  

“ãaùr-ı rÀbiède olan aèdÀda ilóÀú olunduúda cümle…”64b/6-7. 

2) {–dUKdAn sonra}: Sonra edatı ile birleşen kalıplaşmış zarf fiil yapısı metin 

içerisinde üç örnekte görülür.  

“ki úaçan maørÿb ile maørÿbun fihi yazduúdan soŋra taòtında olan ÀóÀd òÀnesin…” 

4a/2-3. 

“gendü küsÿrleriyle bile mücennes olunduúdan soŋra ãÿret-i kesirlerin…”13a/2. 
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“kesirleri ilóÀú olunduúdan soŋra maørÿbıla…”13a/4. 

3) {–mazdan evvel}:  Eski Anadolu Türkçesinde sıklıkla kullanılan bir diğer 

kalıplaşmış zarf fiil yapısı da – “mAzdın ön” yapısıdır. İncelenen nüshada ve karşılaştırılan 

nüshalarda bu kalıplaşmış yapı “–mazdan evvel” şeklinde ön kelimesinin alıntı-eşanlamlısı 

ile kurulmuştur. Bir tek örnekte görülür. 

“…ki eksüp arturmazdan evvel üç dirhem oldı.”117b/7. 

 

2.2.2.2.1.7. Ek-fiilin çekimi 

Metinde Türkçe bildirmeler çoğunluktadır. Bu bildirmelerin geniş zamandaki 

olumsuz çekimlerine rastlanmış, ancak görülen geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman ve 

şart kipinde olumsuz çekimleri metinde görülmemiştir. Bir örnekte Farsça bildirme 

kullanıldığı görülür. 

“her yek rÀ çe miúdÀr-est åemen” [Her birinin değeri kaç mikdardır.] 114b/16. 

2.2.2.2.1.7.2.  {i-} ve  {+dUr} (<{+DUr }< {+tUrUr}) yardımcı fiiliyle yapılan bildirmeler 

2.2.2.2.1.7.2.1. Geniş zaman  

III. tekil şahıs{-Ø} maòrec-i rubèdur 31b/13, beyÀnındadur 35a/6, úısımdur 

56b/9, kaèb-ı munùaúdur 56b/9, munùaú-ı Àòardur 61b/1, 

dÀldur 73a/16, aúãarıdur 74b/7. 

Olumsuzu 

III. tekil şahıs {-Ø}  yoúdur 31b/12, dÀòil degüldür 31b/12. 
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2.2.2.2.1.7.2.2. Görülen geçmiş zaman 

III. tekil şahıs{-Ø} gerek-idi 117b/5, var-ıdı 27a/14, maèlÿm-ıdı 40a/5, mÀl-ı 

mefrÿø-ıdı 46b/16, altmış-ıdı 109a/8, altÿndan-ıdı 114a/7, 

dirhem-idi 32b/13, èaded-idi 58b/8.  

2.2.2.2.1.7.2.3. Anlatılan geçmiş zaman 

III. tekil şahıs {-Ø}  dÀòil-imiş 31a/17, keyil-imişse 18b/16.  

2.2.2.2.1.7.2.4. Şart kipi 

III. tekil şahıs {-Ø}  varısa 47b/16.  
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İKİNCİ BÖLÜM  

METİN 

 

(1) cÀmièü’l-óisÀb5    

[1b]   

(2) bismillahirraómanirraóìm (3) elóamdülillÀhi’l-èalÀ ve taúdìmü’ş-şükri’l-evlÀ ve’s-ãalÀtu  

(4) èalÀ muóammedin efêali’l-verÀ ve èalÀ Àlihi ve aãóÀbihi (5) meãÀbìóü’d-dücÀ ammÀ 

baède óamdi’llÀh pÀdişÀh-ı kişveristÀn-ı  (6) iskenderi’z-zamÀn ãahib úırÀn-ı devrÀn bÀsiùü 

(7)’l-emni ve’l-amÀn nÀşiri’l-èadl-i ve’l-iósÀn (8) muèìnü’l-óaúúı ve’l-bürhÀn ôıllüllÀhi’l-

meliki’l-Àzìzi’l-müsteèÀn6 (9) óÀfiôü bilÀdillÀh nÀãıru ve èibadillÀh el-müéeyyed-i mine’s-

semÀé (10) el-muôafferi èale’l-aèdÀ ÀfitÀb-ı dìn-i devlet ÀsumÀn-ı (11) èadl-i dÀd pÀdişÀh-i 

rubè-ı meskÿn òüsrev-i ãÀóib (12) úırÀn es-sulùÀn ibni SulùÀn Óaøret-i SulùÀn (13) 

SüleymÀn ÒÀn ibni SulùÀn Selìm ÒÀn ibni SulùÀn (14) BÀyezìd ÒÀn òalledallÀhÿ mülkehÿ 

ve ebede’llÀhÿ èumrehÿ (15) ve devletehÿ ilÀ úıyÀmi’l-mìzÀn óaøretlerinüŋ (16) ÀsitÀne-i 

saèadet ÀşiyÀnelerinde tedbìr-i meãÀlió-i (17) milk-i Àli7 èOsmanì ve defÀtir-i meóÀãil-i 

resm-i sulùÀnì (18) tevfìø olınan aèlemi’l-èulemÀéil-èiôÀm efêÀil (19) elfuêÀlÀéi’l-ikrÀm 

ãÀóibi’l-èizzi ve’l-mecd-i ve’l-iótirÀm (20) el-manôÿr-ı bì-naôari’l-meliki’l-èallÀm 

med(d)e’allÀhÿ ôıllÀhÿ èaleyna (21) ilÀ úıyÀmi’s-sÀèati ve sÀèatühü’l-úıyÀm óaøret-i 

İskender   

 

                                                           
5(1b/1) cÀmièü’l-óisÀb: KitÀb-ı CÀmièü’l-óisÀb BH. 5b/1, T. 1b/1. 
6 (1b/8) ôıllüllahi’l-meliki’l-Àzìzi’l-müsteèÀn: ôıllüllahi’l-meliki’l-müsteèÀn Z. 61b/6. 
7 (1b/17) milk-i Àli: - Z. 61b/12. 
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[2a] 

(1) Çelebi Efendi óÀmet8 meèÀliye óaøretlerinüŋ (2) òÀk-i pÀy-i şeriflerine bu bende-i naóìf 

Yÿsuf (3) bin KemÀl el-Bursevì bir niçe müddet yüz süriyü9 (4) òiõmetlerinde olmaàın 

baèøı ehl-i úalem óuøÿr10 (5) larında taèlìm-i èilm-i óisÀb itmek ile èizzet ve tetebbüè-i (6) 

fenn-i raúam úılmaàıla raàbet bulduúları müşÀhede (7) olınmaàın bu zerreéi bì-miúdÀr daóı 

èalÀ-úadri’ (8) t-ùÀúÀ èilm-i óisÀba bir nice vaút mümÀreset (9) itmegin baèøı FÀrsì ve 

èArabì  resÀéìlden11 (10) ve baèøı òÀùırumda olan mesÀéilden iòrÀc (11) olınup bu risÀlede 

cemè idüp cÀmièü’l-óisÀb (12) diyü tesmiye olundı tÀ kim bu fenne ùÀlìb olan (13) ehl-i 

úalem12 ifÀde13 itmek ile èindallÀh meécÿr ve müãÀb (14) olavuz ve bu fennüŋ 

mÀhirlerinden recÀ olınur ki (15) bu küstaòlıàumuzı14 daèva-yı muóÀsiblıàa óaml (16) 

itmeyüp belki duèÀ-yı15 òayr ile yÀd olınmamuza16 (17) vesile olmaú mülÀóaôa olınmış 

mülÀóaôa olına17 (18) ve òaùÀmuza muùùaliè olduúlarında zeyl ü kerem ile  (19) setr 

buyurup18 taãìó itmesine himmet ideler (20) ve bu risÀle on faãl üzerine (21) beyÀn olınur 

inşÀéallÀhü teèÀlÀ  

 

[2b]  

(1) faãl-ı evvel êurÿbÀtuŋ envÀèın19 (2) ve istiòrÀcınuŋ úavÀèidin beyÀn ider  (3) faãl-ı åÀnì  

küsÿratuŋ envÀèın20 (4) ve aŋa müteèalliú mesÀéili beyÀn ider21 (5) faãl-ı åÀliå úısmetlerüŋ22 

                                                           
8 (2a/1) óÀmet: dÀme BH. 5b/13, Z. 61b/16, Cam. 2a/7. 
9 (2a/3) süriyü: sürüp C. 1a/9.  
10 (2a/4) òiõmetlerinde olmaàın baèøı ehl-i úalem óuøÿr:  òiõmetlerinde olmaàın baèøı ehl-i úalem kimesneler 

óuøÿr C. 1a/9. 
11 (2a/8-9) èilm-i óisÀba bir nice vaút mümÀreset itmegin baèøı fÀrsì  ve èArabì  resÀéìlden:  - AE. 4a/7-8. 
12 (2a/13) ehl-i kalem: ehl-i kaleme C.1b/13. 
13 (2a/13) ifade: istifÀde BH. 5b/19, Z.61a/7. 
14 (2a/15) küstaòlıàumuzı: küstaólıàumuzı AE. 4a/12. 
15 (2a/16) duèÀ-yı:- BH. 5b/21, Z. 61a/9. 
16 (2a/17) olınmamuza: olınmaàa C.1b/15. 
17 (2a/17) mülÀóaôa olına: mülÀóaôa ola BH. 5b/21. 
18 (2a/19) setr buyurup: setr idüp C. 1a/16. 
19 (2b/1) envÀèın: envÀèın beyÀn BH. 6a/2, Z. 61a/12. 
20 (2b/3) envÀèın: - C. 1a/19, AE. 4a/20. 
21 (2b/4) ve aŋa müteèallıú mesÀéili beyÀn ider: ve aŋa müteèallıú olan mesÀéili beyÀn ider BH.6a/3, Z. 

61a/14. 
22 (2b/5) úısmetlerüŋ: úısmetlerin Z.61a/15. 
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envÀèın23  (6) ve istiòrÀcınuŋ úavÀèidin beyÀn ider (7) faãl-ı rÀbiè maòÀrici ve aŋa (8) 

müteèalliú meãÀéili beyÀn ider (9) faãl-ı òÀmis24 úısmet-i àuremÀnuŋ (10) ùarìúi 

beyÀnındadur25 faãl-ı (11) sÀdis erbaèa-ı  aèdÀd-ı mütenÀsibenüŋ úavÀèidin26 (12)  ve aŋa 

müteèalliú mesÀéili beyÀn ider faãl-ı (13) sÀbiè òaùÀ-yı vÀóid ve òaùÀyeyn úavÀèidin  ve aŋa 

(14) müteèalliú mesÀéili beyÀn ider faãl-ı (15) åÀmin muêallièÀtı ve istiòrÀcınuŋ  

úÀèidelerin27 (16) beyÀn ider faãl-ı tÀsiè misÀóatı  (17) ve aŋa müteèalliú mesÀéili beyÀn 

úılur28 faãl-ı (18) èÀşır cebr-i muúÀbelenüŋ29 úavÀèidin ve aŋa  (19) müteèalliú mesÀéili 

beyÀn ider inşÀéallÀhü teèÀlÀ30  (20) mübtedìler içün beyÀn olınur yoúsa31 (21) ehl-i faøıl 

yanında32 ne miúdÀrı ola 33  

 

[3a] 

(1) faãl-ı evvelki34  êurÿbÀtı beyÀn  (2) ider bir niçe úısım üzerine35 úısm-ı evvel  ãaóìói (3) 

ãaóìóe  êarb itmegi beyÀn ider úısm-ı åÀnì 36  ãaóìói (4) küsÿra êarb itmegi beyÀn ider37 

üçünci úısım38  (5) küsÿrı küsÿra êarb itmegi beyÀn ider39 (6) dördünci úısım40 ãaóìó ile 

                                                           
23 (2b/5) envÀèın: - T. 2a/7. 
24 (2b/9)faãl-ı òÀmis: müstensih faãl-ı òÀmis ve faãl-ı sÀdisin içeriklerini birbirlerinin yerine yazmıştır Kas. 

2b/1-2; bu başlıkla faãl-ı sÀdis verilmiştir. Z.61a/16, Cam. 3a/5-6-7-8. 
25 (2b/9-10) faãl-ı òÀmis úısmet-i àuremÀnuŋ ùarìúi beyÀnındadur: faãl-ı òÀmis úısmet-i àuremÀyı ve 

istiòrÀcınuŋ envÀèin beyÀnındadur BH. 6a/6. 
26 (2b/11) úavÀèidin: úÀèidesin BH. 6a/ 7. 
27 (2b/15) úÀèidelerin: úavÀèidin C. 1a/23, úavÀèidlerin AE. 4b/5. 
28 (2b/17)  beyÀn úılur: beyÀn ider  C. 1b/1; - AE. 4b/6; beyÀn ider Kas. 2b/5, BH.6a/10, Z. 61a/20, T. 2a/13, 

Cam. 3a/13. 
29 (2b/18) cebr-i muúÀbelenüŋ: cebir ve muúÀbele  C. 1b/1. 
30 (2b/19) inşÀéallÀhü teèalÀ: -BH.6a/11, Z. 62b/1. 
31 (2b/20) yoúsa: yoòsa AE. 4b/8, Z. 62b/1, T. 2a/14. 
32 (2b/21) yanında: úatında AE. 4b/9, T. 2a/15; içün Z.62b/1. 
33 (2b/19-20-21 )inşÀéallÀhü teèalÀ  mübtedìler içün beyÀn olınur yoúsa ehl-i faøıl yanında ne miúdÀrı ola: - 

C. 1b / 2. 
34 (3a/1) evvelki: - AE. 4b/9, T. 2a/16. 
35 (3a/2) üzerine: üzerinedür: BH. 6a/12, Z. 62b/2. 
36 (3a/3) úısm-ı åÀnì:  ikinci úısım Kas. 2b/8, Cam. 4b/4. 
37 (3a/3-4) úısm-ı åÀnì ãaóìói küsÿra êarb itmegi beyÀn ider: úısm-ı åÀnì  küsrı küsÿra êarb itmegi beyÀn ider 

BH. 6a/ 13, Z. 62b/3-4. 
38 (3a/4) üçünci úısım: úısm-ı åülüå  C. 1b/3; úısm-ı åÀliå AE.  4b/12, BH.6a/ 14, Z. 62b/4, T. 2a/17. 
39 (3a/4-5) üçünci úısım küsÿrı küsÿra êarb itmegi beyÀn ider: úısm-ı åÀliå küsÿrı ãaóìóe êarb itmegi beyÀn 

ider BH. 6a/ 14, Z. 62b/4-5. 
40 (3a/6)dördünci úısım: úısm-ı rÀbiè C. 1b/4; úısm-ı rÀbiè AE.  4b/13, BH. 6a/14, Z. 62b/5, T. 2a/18. 
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küsÿrı ãaóìóe41  (7) êarb itmegi beyÀn ider beşinci úısım42 ãaóìó ile küsÿrı ãaóìó  (8) ile 

küsÿra êarb itmegi  beyÀn  (9) ider úısm-ı evvelki ãaóìói ãaóìóe êarb itmegüŋ  (10) 

úÀèidesin beyÀn ider43 ammÀ44 bu fennüŋ ustaõları45 (11) niçe dürlü ùarìúler teélìf itmişler46 

faúìr daòı (12) maèlÿm olduàı miúdÀr beyÀn olundı47 (13) şekl-i evvel êarb-ı taòtÀnì 

beyÀnındadur meåelÀ (14) dört yüz seksen üç úıùèa úumÀş her (15) pÀresi üçer yüz altmış 

birer aúçeye olsa (16) úıymeti48 ne miúdÀr olur49 bilmek dileseŋ50 muúaddemÀ (17) õikr 

olan51 dört yüz seksen üç pÀreyi52 (18) yazup ve daòı taòtında úıymet53 üçer54 yüz55 (19) 

altmış birer56 aúçe57 yazup baèdehÿ taòtında (20) yazılan küllì èadedi fevúinde ÀóÀd 

òÀnesinde (21) olan èadede êarb idüp yazasın58 baèdehÿ  

 

[3b] 

(1) baèdehÿ taòtında olan küllì èadedi fevúinde èaşerÀt (2) òÀnesinde olan sekiz èadede 

êarb idüp59 (3)  rÀdde altında yazasın60 baèdehÿ taòtında olan (4) küllì èadedi fevúinde 

                                                           
41 (3a/6-7) dördüncü úısım ãaóìó ile küsÿrı ãaóìóe êarb itmegi beyÀn ider: úısm-ı rÀbiè ãaóìó ile küsÿrı küsÿra 

êarb itmegi beyÀn ider BH. 6a/14-15, Z. 62b/5. 
42 (3a/7)beşinci úısım: úısm-ı òÀmis C. 1b/5; AE. 4b/14, BH. 6a/15, Z. 62b/6, T. 2a/18-19. 
43 (3a/9-10)úısm-ı evvel ki ãaóìói ãaóìóe êarb itmegüŋ úÀèidesin beyÀn ider ifadesi: - AE. 4b/15, T. 2a/19; 

geldüŋ imdi úısm-ı evvele ki ãaóìói ãaóìóe êarb nice olur anı beyÀn ider BH. 6a/16-17, Z. 62b/7. 
44 (3a/10) ammÀ: gerçi BH.6a/17, Z. 62b/8. 
45 (3a/10) ustaõları:  ustÀdları C. 1b/6,  AE. 4b/16,  Kas. 2b/12, BH.6a/17, Z. 62b/8, T. 2a/20. 
46 (3a/11) teélìf itmişler: teélìf itmişlerdür C. 1b/7. 
47 (3a/12) beyÀn olundı: beyÀn eyledüm C. 1b/7, BH. 6a/18, Z. 62b/9. 
48 (3a/14) úıymeti: cümle úıymeti BH. 6a/20, Z. 62b/11, Cam. 4a/1. 
49 (3a/16) ne miúdÀr olur: ne miúdÀr olur  elbette bu şeyée farø itmek lÀzımdur bir úumÀş farø itdüŋ imdi BH. 

6a/ 20-21, Z. 62b/12. 
50 (3a/16) bilmek dileseŋ: - BH. 6a/20, Z. 62b/12. 
51 (3a/17) õikr olan :–C. 1b/10;  õikr olınan Z. 62b/13. 
52 (3a/17) pÀreyi: úumÀşı AE.4b/21, T. 2b/3. 
53 (3a/18) úıymet: úıymetin BH. 6a/22, Z. 62b/14. 
54 (3a/18) üçer: üç C. 1b/10. 
55 (3a/18) yazup ve daòı taòtında úıymet üçer yüz: yazup ve daòı taòtında úıymet olan üçer yüz C. 1b/ 10.  
56 (3a/19) birer: bir C.2a/10. 
57 (3a/19) aúçe: – Kas. 3a/2, BH. 6a/22, Z. 62b/14. 
58 (3a/21) yazasın: yaèni êarb idesin BH. 6a/23, Z. 62b/16. 
59 (3b/2) êarb idüp: êarb idesin BH 6a/25, Z. 62b/17. 
60 (3b/3) rÀdde altında yazasın: münòaùù idüp BH. 6a/25, Z. 62b/18. 
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miéÀt òÀnesinde olan (5) dört61 èadede êarb idüp yazup62 cümle idüp (6) cevÀb viresin berìn 

miåÀl63   

         483 

         26164    

        1083 

      2888 

    1444 

    17336365 

        4 

 (7) şekl-i åÀnì  êarb-ı fevúÀnì  beyÀnındadur meåelÀ altı (8) biŋ üç yüz úırú beş pÀre úumÀş 

olsa66  (9) her pÀresi üç biŋ iki yüz seksen dörder67 (10) aúçeye68 ne miúdÀr aúçe69 olur70 

dinilse muúaddemÀ (11) úumÀşı71 yazup ve taòtında daòı õikr olan72 úıymeti (12) åebt 

idüp73 ve üzerine bir rÀdde74 çeküp ve baèdehÿ (13) yuúaruda beyÀn olınan üslÿb üzerine 

êarb (14) idüp bir elde dutmayup7576 hemÀn her ne miúdÀr 77èaded (15) vÀúıè olursa 

mertebesine göre üzerinde78   (16) yazup cümle idüp79 (17) cevÀb viresin berìn (18) miåÀl80                       

                                  

 

                                                           
61 (3b/5) dört: dört yüz BH. 6b/1, Z. 2b/19. 
62 (3b/5) êarb idüp yazup: münòaù êarb olına baèdehÿ yekün BH. 6b/2, Z. 62b/20. 
63 (3b/6) miåÀl: ãÿret C. 1b/15; miåÀl şekl-i evvel BH. 6b/2,  Z. 62b/20. 
64 (3b/R) 261: 361 Cam. 4a/13. 
65 (3b/R)17363:  17464 AE. 5a/10, T. 2b/12; 174644 Kas. 3a/10; 174363 BH. 6b/8, Z. 62a/6, Cam. 4a/13. 
66 (3b/8) olsa: farø idelüm BH. 6b/5, Z. 62a/4. 
67 (3b/9) dörder: dörtder AE. 5a/11, dörter Kas. 3a /9. 
68 (3b/10) aúçeye: aúçeden BH. 6b /7, Z. 62a/6. 
69 (3b/10) aúçe: - BH. 6b/7, Z. 62a/6. 
70 (3b/10) olur: ider C. 1b/18.  
71(3b/11) úumÀşı: úumÀşuŋ èadedüŋ C. 1b/19. 
72 (3b/11) õikr olan: õikr olınan Z. 62a/7, T. 2b/12. 
73 (3b/12) åebt idüp: yazup BH. 6b/9, Z. 62a/7. 
74 (3b/12) bir rÀdde: yine bir rÀdde BH. 6b/9. 
75 (3b/14) dutmayup: ùutmayup C. 1b/21,  AE. 5a/14, T. 2b/14. 
76 (3b/14) bir elde dutmayup: elde bir dimeyüp Z. 62a/9. 
77 (3b/14) miúdÀr: - BH. 6b/14, Z. 62a/9. 
78 (3b/15) üzerinde: üzerine BH. 6b/11, Z. 62a/10. 
79 (3b/16) cümle idüp: cümle yekün idüp BH. 6b/11, Z. 62a/10. 
80 (3b/17-18) berìn miåÀl: berìn miåÀl şekl-i åÀnì  BH. 6b/12. 
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 [4a] 

 (1) şekl-i åÀliå êarb-ı muóÀõÀtı beyÀn ider ùarìúi (2) oldur ki úaçan maørÿb ile maørÿbun 

fihi82  (3) yazduúdan soŋra83 taòtında olan ÀóÀd òÀne (4) sin fevúinde olan ÀóÀd òÀnesine 

êarb idüp84 (5) üzerine bir rÀdde çeküp mertebe-i (6) ÀóÀdda vÀúıè olan èadedi yazup (7) 

èaşerÀtda85 vÀúıè olan èadedi elde86 diyü óıfô (8) idesin87 baèdehÿ taòtında ÀóÀd òÀnesinde 

(9) olan èadedi fevúinde èaşerÀt òÀnesinde (10) olan èadede êarb idüp88 ve taòtında èaşerÀt 

(11) òÀnesinde olan èadedi fevúinde89 ÀóÀd òÀne (12) sinde olan èadede90 êarb91 idüp ne 

miúdÀr (13) olursa elde olan92 èadede ilóÀú idüp (14) fevúinde rÀdde üzerinde mertebe-i 

                                                           
81(3b/Ş): Bu şekil farklıdır. Bkz. Ek.9. BH. 6b, Z.62a. 
82 (4a/2) oldur ki úaçan maørÿb ile maørÿbun fihi: oldur ki úaçan maørÿb fihi mertebe-i èaşerÀt da vÀúıè olsa 

maørÿb ile maørÿb fihi Kas. 3b/1-2, Cam. 5a/2; oldur ki úaçan maørÿb fihi mertebe-i èaşerÀtda vÀúıè olsalar  

maørÿb ile maørÿb fihi BH. 6b/14-16, Z. 62a/13-14-15. 
83 (4a/3) yazduúdan soŋra: yazduúda soŋra BH. 6b/16. 
84 (4a/3) êarb idüp: yaèni beş kerre ùoúuz diyü êarb idüp BH. 6b/19, Z. 62a/17-18. 
85(4a/7)èaşerÀtda: èaşerÀt òÀnesinde AE. 5b/2, T. 2b/21. 
86 (4a/7) elde: - AE. 5b/2. 
87 (4a/8) óıfô idesin: yaèni elde dört diyesin BH. 6b/21, Z. 62a/21. 
88 (4a/10)èadede êarb idüp:  C. 2a/5. 
89 (4a/11) òÀnesinde olan èadedi fevúinde: òÀnesinde olan èadedi yaèni dördi fevúinde Z. 3b/1. 
90 (4a /12) èadede: èadedi AE. 5b/6. 
91 (4a/12) êarb: êarb yaèni dört kerre ùoúuza BH. 6b/23, Z. 63b/2. 
92 (4a /13) elde olan: óıfô olanKas. 3b/10, Cam. 5a/13. 
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ÀóÀdda olan (15) èadedi åebt idesin maèadÀsın93 elde diyüp (16) óıfô idesin baèdehÿ 

fevúinde èaşerÀt òÀne (17) sinde olan èadedi taòtında èaşerÀt òÀne (18) sinde olan èadede 

êarb idüp ne miúdÀr (19) vÀúıè olursa elde olan èadede ilóÀú idüp (20) yazup cevÀb viresin 

berìn miåÀl  

1755  

   39 

   45 

 

 [4b] 

(1) miåÀl-i Àòar bi-ùarìú-i muóÀõÀt úaçan êarb olacaú (2) èaded mertebe-i miéÀta varsa 

meåelÀ iki yüz otuz (3) altı pÀre94 úumÀş her pÀresi yüz úırú üçer aúçeye9596 (4) ne miúdÀr97 

olur dinilse muúaddemÀ98 úumÀşı yazup (5) ve altına bahÀsın99 yazup üzerine bir rÀdde 

çeküp (6) baèdehÿ ÀóÀd òÀnesinde olan èadedi birbirine êarb (7) idüp rÀdde üzerine 

mertebe-i ÀóÀdda iki ùarafında (8) åebt idüp mertebe-i èaşerÀtda olanı elde diyü (9) óıfô 

idesin100 baèdehÿ taòtında ÀóÀd òÀnesinde (10) olan èadedi fevúinde èaşerÀt òÀnesinde olan 

(11) èadede ve taòtında101 èaşerÀt òÀnesinde olan èadedi (12) fevúinde ÀóÀd òÀnesinde olan 

èadede êarb idüp (13) ne miúdÀr èaded vÀúıè olursa muúÀbelesinde rÀdde üzerinde102 (14) 

èaşerÀt òÀnesinde yazup bÀúìsin elde diyü (15) óıfø103 idesin ve baèdehÿ ÀóÀd òÀnesinde 

olan (16) èadedden104 baèdehÿ taòtında ÀóÀd òÀnesinde olan (17) èadedi fevúinde miéÀt 

òÀnesinde olan èadede (18) ve taòtında miéÀt òÀnesinde olan èadedi fevúinde (19) ÀóÀd 

                                                           
93 (4a/15) maèadÀsın: maèadÀsını BH.7b /25,  Z. 63b/4. 
94 (4b/3) pÀre: úıtèa AE. 5b/16, T. 3a/9. 
95 (4b/3) aúçeye: aúçeye olsa C.  2a/14, BH. 7a/5, Z. 63b/12. 
96 (4b/3) altı pÀre úumÀş her pÀresi yüz úırú üçer aúçeye: altı pÀre úumÀş farø idelim her pÀresi yüz úırú üçer 

aúçeye BH.7a/4, Z. 63b/11. 
97 (4b/4) ne miúdÀr: ne miúdÀr aúçe C. 2a/14. 
98 (4b/4) muúaddemÀ: - AE.  5b/17; evvelÀ T. 3a/10. 
99 (4b/5) bahÀsın: bahÀsını C. 2a/15, BH. 7a/6, Z. 63b/13. 
100 (4b/9) óıfô idesin: óıfô idüp Z. 63b/16. 
101 (4b/10-11) èaşerÀt òÀnesinde olan èadede ve taòtında: -  AE. 6a/2. 
102 (4b/13) üzerinde: üzerine BH. 7a/11, Z. 63b/20. 
103 (4b/15) óıfø: óıfô C.2b/20, AE. 6a/4, BH. 7a/12, Z. 63b/21, T. 3a/18. 
104 (4b/16) ve baèdehÿ ÀóÀd òÀnesinde olan èadedden:  - AE. 6a/5, BH. 7a/13, T. 3a/18. 
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òÀnesinde olan èadede ve fevúinde105 (20) èaşerÀt òÀnesinde olan èadede êarb idüp106 ne 

miúdÀr (21) olursa üzerinde mertebesine göre mertebe-i  

 

[5a] 

(1) ÀóÀdı åebt  idüp bÀúìsin elde diyü óıfô idesin (2) baèdehÿ mertebe-i èaşerÀt da taòtında 

olan èadedi (3) fevúinde miéÀt òÀnesinde ve fevúinde èaşerÀt (4) òÀnesinde olan107 èadedi 

taòtında miéÀt (5) òÀnesine êarb idüp  her ne miúdÀr èaded olursa (6) muúÀbelesinde108 

ÀóÀdın yazup maèadÀsın elde (7) diyü óıfô idesin baèdehÿ taòtında miéÀt òÀnesinde (8) olan 

èadedi fevúinde miéÀt òÀnesinde olan (9) èadede êarb idüp ne miúdÀr olursa üzerinde (10) 

yazup cevÀb viresin berìn üslÿb  

33748 

   236 

   143 

 

(11) miåÀl-i Àòar109 bi-ùarìú-i110 muóÀõÀt (12) úaçan maørubıla maørÿbun fih mertebe-i 

ulÿfda (13) vÀúıè olsa meåelÀ biŋ dört yüz otuz üç pÀre (14) úumÀş111 her pÀresi iki biŋ üç 

yüz úırú beş (15) aúçeye olsa112 cümle úıymet ne miúdÀr olur dinilse113 (16) muúaddema 

úumÀşı yazup ve taòtında úıymetin yazup114 (17) üzerine bir rÀdde çeküp baèdehÿ iki 

cÀnibinde mertebe-i (18) ÀóÀdı birbirine115 êarb idüp üzerinde yuúaruda  

 

                                                           
105 (4b/19-20) ÀóÀd òÀnesinde olan èadede ve fevúinde èaşerÀt òÀnesinde olan èadede êarb idüp: ÀóÀd 

òÀnesinde olan èadede ve fevúinde èaşerÀt òÀnesinde olan èadedi taòtında èaşerÀt òÀnesinde olan èadede êarb 

idüp AE. 6a/8-9, BH. 7a/15, Z. 63a/4, T. 3a/30-21, Cam. 7b/1-2. 
106 (4b/20) Buradan itibaren T. 5b/5’e kadar Eksiktir T. 3a/21. 
107 (5a/2-3-4) èadedi fevúinde miéÀt òÀnesinde ve fevúinde èaşerÀt òÀnesinde olan: - Z. 63a/7-8. 
108 (5a/6) muúÀbelesinde: muúÀbelesinden Kas. 4b/3. 
109 (5a/11) miåÀl-i Àòar: -BH.8b/1,  Z. 63a/13. 
110 (5a/11) bi-ùarìú-i: - AE. 6a /20. 
111 (5a/13-14) vÀúıè olsa meåelÀ biŋ dört yüz otuz üç pÀre úumÀş: her pÀresi iki biŋ üç yüz úırú beş vÀúıè olsa 

meåelÀ biŋ dört yüz otuz üç pÀre úumÀş farø idelim her pÀresi iki biŋ üç yüz úırú beş BH. 7b/2,  Z. 3a/16. 
112 (5a/15) olsa: -  Cam. 7a/4. 
113 (5a/15) dinilse: bilmek lÀzım gelse BH. 7b/3, Z. 63a/17-18. 
114 (5a/16) taòtında úıymetin yazup: - C. 2a/12. 
115 (5a/17) birbirine: biri AE. 6b/5. 
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 [5b] 

(1) beyÀn olan116 úÀèide117 üzere mertebe-i ÀóÀdın åebt idüp (2) mÀèadÀsın elde diyü óıfô 

itdükden soŋra baèdehÿ taòtında (3) ÀóÀdda olan èadedi fevúinde èaşerÀt òÀnesinde (4) ve 

fevúinde ÀóÀd òÀnesinde olan èadedi taòtında (5) èaşerÀt òÀnesinde olan èadede êarb idüp 

(6) muúÀbelesinde118 mertebe-i ÀóÀdın yazup bÀúìsin (7) elde diyü óıfô idesin baèdehÿ ÀóÀd 

òÀnesinde (8) taòtında  vÀúıè olan èadedi fevúinde miéÀt (9) òÀnesinde olan èadede ve 

fevúinde ÀóÀd (10) òÀnesinde olan èadedi taòtında miéÀt (11) òÀnesinde olan èadede êarb 

idüp119 ve iki cÀnibinde (12) èaşerÀt òÀnesinde olan èadedi birbirine120 êarb (13) idüp ne 

miúdÀr olursa üzerinde ÀóÀdın (14) mertebesine göre yazup mÀèadÀsın elde diyü (15) óıfô 

idesin baèdehÿ taòtında mertebe-i ÀóÀdda (16) olan èadedi fevúinde ulÿf òÀnesinde ve 

fevúinde (17) ve fevúinde ÀóÀd òÀnesinde olan èadedi (18) taòtında ulÿf òÀnesinde121 ve 

fevúinde èaşerÀt (19) òÀnesinde olan èadedi taòtında miéÀt (20) òÀnesinde olan èadede ve 

taòtında èaşerÀt (21) òÀnesinde olan èadedi fevúinde miéÀt  

 

[6a] 

(1) òÀnesinde olan èadede êarb idüp her ne (2) miúdÀr èaded vÀúıè olursa üzerinde 

mertebesine  (3) göre yazup ve elde olan èadedi óıfô idesin (4) baèdehÿ fevúinde mertebe-i 

èaşerÀtda olan èadedi (5) taòtında ulÿf òÀnesinde olan èadede ve taòtında (6) èaşerÀt 

òÀnesinde olan èadedi fevkinde ulÿf (7) òÀnesinde olan èadedi ve taòtında miéÀt 

òÀnesinde122 (8) olan èadede êarb idüp muúÀbelesinde ÀóÀdın (9) mertebesine göre åebt 

idüp bÀúìsin elde diyü (10) óıfô idesin baèdehÿ fevúinde miéÀt òÀnesinde (11) olan èadedi 

taòtında ulÿf òÀnesinde olan (12) èadede baèdehÿ taòtında miéÀt òÀnesinde olan (13) èadedi 

                                                           
116 (5b/1) beyÀn olan: beyÀn olınan Z. 63a/21. 
117 (5b/1) úÀèide: -AE. 6b/6. 
118 (5b/6) Buradan itibaren 6a/14’e kadar  Cam. eksiktir. 7a/13. 
119 (5b/11) idüp: - BH.8b/12,  Z.64b/7. 
120 (5b/12) birbirine: biribirine AE. 6b/17. 
121 (5b/18) taòtında ulÿf òÀnesinde ve fevúinde èaşerÀt: taòtında ulÿf òÀnesine êarb idüp ve yine fevúinde 

èaşerÀt Z.64b/12. 
122 (6a/7) òÀnesinde:  òÀnesinde èadedi fevkinde miéÀt òÀnesinde olan èadede Kas. 5a/15, BH. 7b/23, Z. 

64b/19-20. 
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fevúinde ulÿf òÀnesinde olan èadede123 (14) êarb idüp mertebe-i ÀóÀdın yazup maèadÀsını 

(15) elde diyü óıfô idesin baèdehÿ iki cÀnibide ulÿf (16) òÀnesinde olan èadedi birbirine 

êarb idüp (17) ne miúdÀr124 olursa yazup cevÀb viresin berìn miåÀl  

 

3360385 

      1433 

      2345 

 (18) her ne miúdÀr muóÀõÀt125 ile êarb olınmaú murÀd (19) olursa126 bu úıyÀs 

üzere127istiòrÀc olına 

 

 [6b] 

(1) miåÀl-i Àòar128 şekl-i rÀbiè êarb-ı úafesinüŋ129 (2) istiòrÀcı beyÀnındadur meåelÀ iki yüz 

seksen dört pÀre (3) úumÀş her pÀresi dörder yüz yigirmi ùoúuzar (4) aúçeden130 

cümlesinüŋ úıymeti ne miúdÀr131 olur êarb-ı (5) úafesiyle132 istiòrÀc itmek dileseŋ ùarìúi 

oldur ki (6) ùÿlına ve èarøına133 rÀdde çekesin134135 murabbaè baèdehÿ õikr (7) olan136 

rÀddelerüŋ zÀviyelerinde bir rÀdde daòı (8) çekesin137138 baèdehÿ bu murabbaèuŋ üzerinde 

úumÀşuŋ (9) èadedin yazasın139140 iki yüz seksen dört èadeddür (10) ve yesÀrinde úıymetin 

                                                           
123 (6a/12-13) baèdehÿ taòtında miéÀt òÀnesinde olan èadedi fevúinde ulÿf òÀnesinde olan èadede : -Kas. 5b/3, 

Z. 64a/2. 
124 (6a/17) miúdÀr: miúdÀr èaded óÀãıl C. 3a/10. 
125 (6a /18) muóÀõÀt: muòÀõÀt Kas. 5b/6. 
126 (6a/19) olursa: olınursa C.’de 4b/12, Kas.  5b/6, BH. 8a/4, Z. 64a/4. 
127 (6a/19) olursa bu úıyÀs üzere istiòrÀc olına: olursa bu úıyÀs üzere èamel olınup  istiòrÀc olına. C .4 b/13. 
128 (6b/1) miåÀli Àòar: - BH. 8a/6, Z. 64a/7. 
129 (6b/1) úafesinüŋ: úafeøinüŋ AE. 7b/1; şebekenüŋ BH.8b/6, Z. 64a/7. 
130 (6b/4) aúçeden: aúçeye olsa C. 3a/15. 
131 (6b/4) ne miúdÀr olur: ne miúdÀr aúçe olur C. 3a/16. 
132 (6b/5) úafesiyle: úafeãiyle AE. 7b/4, şebeke BH. 8a/8; - Z. 64a/10. 
133 (6b/6) ùÿlına ve èarøına: ùÿlına ve dörtèarøına Kas. 5b/11. 
134 (6b/6) rÀdde çekesin: rÀdde çeküp C. 3a/17, Cam. 8b/12. 
135 (6b/6) ùÿlına ve èarøına rÀdde çekesin: ùÿlına ve èarøına òÀnesine göre rÀdde çeküp BH. 8a/9, Z. 64a/11. 
136 (6b/7) õikr olan: õikr olınan BH. 8a/10, Z. 64a/12. 
137 (6b/8) çekesin baèdehÿ bu murabbaèuŋ üzerinde úumÀşuŋ: çekesin kim müåelleå olur baèdehÿ bu 

murabbaèuŋ üzerinde úumÀşuŋ BH. 8a/10, Z. 64a/12-13. 
138 (6b/8) çekesin: çeküp C. 3a/18. 
139 (6b/9) yazasın: yazasınki C. 3a/19. 
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yazasın ki dört yüz yigirmi ùoúuzar141 (11) aúçe142 yazasın baèdehÿ murabbaèuŋ yesÀrinde 

yazduàuŋ (12) úıymet fevúinde ÀóÀd òÀnesinde vÀúıè olan úumÀşı (13) êarb idüp her ne 

vÀúıè olursa ÀóÀd òÀnesi muúÀ (14) belesinde murabbaèuŋ içinde åebt idesin baèdehÿ 

yesÀrinde (15) olan küllì èadedi fevúinde èaşerÀt òÀnesinde (16) olan èadede êarb idüp ne 

òÀãıl olursa (17) muúÀbelesinde murabbaèuŋ içinde yazasın baèdehÿ (18) girü ve yesÀrinde 

olan úıymeti úumÀş fevúinde (19) mertebe-i miéÀtda vÀúıè olan èadedü143 êarb (20) idüp ne 

òÀãıl olursa murabbaè içinde muúÀ (21) belesinde åebt idesin bu üslÿb  üzerine her ne  

 

[7a] 

(1) miúdÀr òÀne vÀúıè olursa êarb idüp144 baèdehÿ (2) murabbaè145 içinde146 vÀúıè olan 

òÀneleri taòtında (3) cümle idüp cevÀb viresinkim õikr olan (4) úumÀşuŋ úıymeti ol miúdÀr 

vÀúıè olur (5) pes õikr olan147 úumÀşuŋ úıymeti148 yüz yigirmi (6) bir biŋ sekiz yüz otuz altı 

aúçe olur (7)  miåÀl-i êarb-ı úafes149 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
140 (6b/9) èadedin yazasın140 iki yüz seksen dört èadeddür: èadedin yazasın kim èaded-i úumÀş iki yüz seksen 

dört èadeddür BH.8a/11, Z. 64a/14. 
141 (6b/10) ùoúuzar: ùoúuz C. 3a/20, BH. 8a/13, Z. 64a/15. 
142 (6b/11) aúçe: aúçedür C. 3a/20. 
143 (6b/19) èadedü: èadede BH.8a/18, Cam. 8a/11. 
144 (7a/1) miúdÀr òÀne vÀúıè olursa êarb idüp144 baèdehÿ: miúdÀr òÀne vÀúıè olursa êarb idüp ne óÀãıl olursa 

muúÀbelesinde BH.8a/20. 
145 (7a/2) murabbaè: murabbaèuŋ BH. 8a/20. 
146 (6b/17-18-19-20-21/7a/1-2) yazasın baèdehÿ girü ve yeserinde olan úıymeti úumÀş fevúinde mertebe-i 

miéÀtda vÀúıè olan èadedü êarb idüp ne òÀãıl olursa murabbaè içinde muúÀ belesinde åebt idesin bu üslÿb  

üzerine her ne miúdÀr òÀne vÀúıè olursa êarb idüpbaèdehÿ murabbaè içinde: -Z.64a/21. 
147 (7a/5) õikr olan: õikr olınan BH. 8a/23, Z. 65b/1. 
148 (7a/5) úıymeti: úıymetin bahÀsı Z. 65b/1-2. 
149 (7a/7) miåÀl-i êarb-ı úafes: -AE. 8a/1, T. 3b/14; miåÀl-i êarb-ı şebeke  yaèni êarb-ı úafes BH. 8a/25, Z.  

65b/3. 
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 (8) miåÀl-i Àòar şekl-i òÀmis úaçan (9) bir êarb itmek dileseŋ ki ùarìúi cümle ile olup (10) 

ve150  úumÀşuŋ kıymeti bile dÀòil ola meåelÀ yedi (11) yüz elli beş pÀre úumÀş altı151 yüz 

elli üçer (12) aúçeden ne miúdÀr olur diseler muúaddemÀ yedi (13) yüz elli beşi bir ãaùır 

idüp yazup ve ol (14) ãaùıruŋ miéÀt òÀnesinden ùarafına ki yesÀridür (15) altı yüz elli üç 

èaded152 yazup mÀbeyninde bir miúdÀr  

 

 [7b] 

(1) mufÀãala153 vÀúıè ola baèdehÿ altı yüz elli üçüŋ miéÀtı (2) òÀnesinde vÀúıè olan altı 

èadedüŋ birin iòrÀc (3) idüp bÀúì úalan beş èadedi yedi yüz elli beş èadede (4) 

vurasınkim154üç biŋ yedi yüz yetmiş èaded olur taòtında (5) yazasın yedi yüz elli beş 

muúÀbelesinde baèdehÿ bu yedi (6) yüz elli beş èadedüŋ ÀóÀd ve èaşerÀt içün yemìnì  (7) 

ùarafına yanına iki ãıfır daòı diyüp baèdehÿ mertebe-i155 (8) èaşerÀtda vÀúıè olan beş èaded 

                                                           
150 (7a/8-9-10) miåÀl-i Àòar şekl-i òÀmis úaçan bir êarb itmek dileseŋ ki ùarìúi cümle ile olup ve: şekl-i òÀmis 

êarb-ı cümleéi beyÀn ider úaçan cümle êarb ideåin bir şey êarb itmek murad eyleseŋ anuŋ ùarìúi budur ki BH. 

8b/1-2, Z. 65b/7. 
151 (7a/11) altı: altışar BH. 8b/2, Z. 65b/9. 
152 (7a/15) èaded: èadedi C.4b /12. 
153 (7b/1) mufÀãala: fÀãala idüp C. 3b/13. 
154 (7b/4) vurasınkim: urasınkim C. 3b/15; viresinkim AE. 8a/11, T. 3b/2, BH. 8b/6, Z. 65b/14; veresinkim 

Cam 9a/5. 
155 (7b/7) ùarafına yanına iki ãıfır dÀòı diyüp baèdehÿ mertebe-i: ùarafına iki ãıfır dÀéire úoyup baèdehÿ 

mertebe-i BH.9b/8, Z. 65b/17. 
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içün yedi yüz  (9) elli beşi tanãìf idüp muúÀbelesinde156 baèdehÿ üç (10) kerre yedi yüz elli 

beş mertebe-i ÀóÀdı iptidÀ   (11) idüp taòtında yazasın ve cümle idüp yazasın  (12) bÀúì her 

ne miúdÀr óÀcet olursa bu ùarìú (13) ile istiòrÀc idesin157   

miåÀl-i êarb-ı cümle 

 

                            653,75500 

                                3 77500 

                                   37750 

                                       755 

                                       755 

                                       755 

           493015 

 

miåÀl-i Àòar 

                         312,452 

                                904 

                                  452 

                                     904 

              141015824 

 

(14) miåÀl-i Àòar159 şekl-i sÀdis êarb-ı cümleéi beyÀn ider 

 

[8a] 

(1) taòtÀnì ùarìúi ile meåelÀ dört yüz yigirmi üç pÀre (2) úumÀş her pÀresi beş yüz on birer 

aúçeden160 (3) ve yüz altmış bir161 pÀre úumÀş her pÀresi iki yüz (4) otuz üçer aúçeden ve 

iki yüz otuz bir162 pÀre (5) úumÀş her pÀresi yüz on ikişer aúçeden (6) cümle bu üç úalem 

úumÀşuŋ úıymeti ne miúdÀr (7) olur diseler ùarìú-i taòtÀnì ile istiòrÀc itmek (8) dileseŋ 

                                                           
156 (7b/9) muúÀbelesinde: muúÀbelesine úoyup BH.9b/9, Z. 65b/18-19. 
157 (7b/13) ile istiòrÀc idesin: ile istiòrÀc idesin berìn miåÀl C.4a/23; ile èamel idüp istiòrÀc idesin BH.9b/11, 

Z. 65b/21. 
158(7b/R)0: – AE.8a/21. 
159 (7b/14) miåÀl-i Àòar: – BH.9b/13, Z. 65a/9. 
160 (8a/2) aúçeden: aúçeye olsa C. 4a/2. 
161 (8a/3) yüz altmış bir: yüz altmış  Cam. 10b/3. 
162 (8a/4) bir: birer AE. 8b/4. 
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muúaddemÀ õikr olan163 üç cins úumÀşı (9) yazup ve taòtlarında úıymetlerin yazasın 

baèdehÿ (10) taòtlarında olan cemèi aèdÀdı fevúinde ÀóÀd (11) òÀnelerinde olan aèdÀda 

êarb idesin (12) ki biŋ sekiz yüz yetmiş sekiz èaded olur bir rÀdde (13) çeküp taòtında åebt 

idesin baèdehÿ taòtlarında  (14) olan küllì aèdÀdı fevúinde èaşerÀt òÀnelerinde (15) olan 

aèdÀda êarb idesinkim cümle iki biŋ (16) yedi yüz elli altı164 èaded olur rÀdde altında (17) 

èaşerÀt  òÀnesi mertebesinde165 iptidÀ idüp166 (18) baèdehÿ taòtında olan mecmÿè-ı aèdÀdı 

fev (19) úinde miéÀt òÀnesinde olan aèdÀda êarb (20) idesinkim iki biŋ beş yüz bir èaded 

olur  (21) rÀdde altında mertebe-i miéÀtdan iptidÀ idüp  

 

[8b] 

(1) yazasın baèdehÿ cümle idesin167 iki yüz yetmiş ùoúuz biŋ (2) beş yüz otuz sekiz aúçe 

olur168 cevÀb viresin kim (3) õikr olan169 úumÀşuŋ úıymeti bu miúdÀr olur bÀúì  (4) her ne 

miúdÀr olursa170 úÀèide-i mezbÿr üzre (5) istòrÀc olına berìn miåÀl 

 

231            161           423 

112            233           511 

                 1878 

               2756 

             2501 

            279538 

 

 (6) miåÀl-i Àòar171 şekl-i sÀbiè172  êarb-ı cümleéi (7) beyÀn ider bi-ùarìú-i fevúÀnı meåelÀ 

dört yüz on üç (8) pÀre úumÀş her pÀresi yüz úırú birer aúçeye (9) ve yüz otuz üç173 pÀre 

                                                           
163 (8a/8) õikr olan: õikr olınan BH.9b/17, Z. 65a/14. 
164 (8a/16) yedi yüz elli altı: yedi elli altı BH. 9a/1. 
165 (8a/17) mertebesinde: mertebesinden BH. 9a/2, Z. 65a/19. 
166 (8a/17) iptidÀ idüp: iptidÀ idüp yazasın Kas. 7a/9, BH. 9a/2, Z. 65a/19, Cam. 10a/6. 
167 (8b/1) cümle idesin: cümle idüp C. 4a/13. 
168 (8b/2) beş yüz otuz sekiz aúçe olur: beş yüz otuz sekiz aúçe bahÀsı  olur BH. 9a/5. 
169 (8b/3) õikr olan: õikr olınan Z. 66b/2. 
170 (8b/4) her ne miúdÀr olursa: her ne miúdÀr óÀcet olursa BH.9a/6, Z. 66b/3, Cam. 10a/13. 
171 (8b/6) miåÀl-i Àòar: -BH. 9a/9, Z.66b/7, T. 4b/14. 
172 (8b/6) MK. şekl-i sÀbiè kısmıyla başlamaktadır. Baştan 8 varak eksiktir. MK. 9a/1. 
173 (8b/9) üç: bir Kas.7b/2. 
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úumÀş her pÀresi (10) dört yüz otuz birer aúçeye ve yedi yüz (11) úırú iki pÀre 174úumÀş her 

pÀresi yüz yigirmi (12) ùoúuz aúçeye cümle bu üç cins úumÀşuŋ (13) úıymeti ne miúdÀr 

olur diseler istiòrÀc olınmaú (14) murÀd olsa175176 muúaddemÀ õikr olan177 üç cins (15) 

úumÀşı ayru ayru yazup ve taòtlarında daòı (16) úıymetlerin åebt idüp baèdehÿ üzerlerinde 

bir rÀdde (17) çekesinkim maørÿbıla maørÿbun fihden òÀãıl178  

 

 [9a] 

(1) olan aèdÀduŋ179 åebti içün baèdehÿ fevúinde (2) ÀóÀd òÀnesinde olan èadedi taòtında (3) 

olan küllì aèdÀda êarb idüp her ne òÀãıl180 (4) olursa yazasın bir elde dutmayup181 ne miúdÀr 

(5) èaded vÀúıè olursa mertebesine göre åebt  (6) idesin baèdehÿ fevúinde182 èaşerÀt 

òÀnesinde  (7) olan aèdÀdı taòtında olan mecmÿè-ı aèdÀda (8) êarb idüp her ne miúdÀr 

èaded óÀãıl olursa (9) rÀdde üzerinde maóalline göre bir elde dutmayup183 (10) åebt idesin 

baèdehÿ miéÀt ve ulÿf òÀnelerinde (11) olan èadedi daòı bu üslÿb üzerine êarb idüp  (12) 

maóalline göre yazasın baèdehÿ mecmÿè-ı aèdÀdı  (13) cemè idesin õikr olan184 úumÀşuŋ 

kıymeti (14) ol miúdÀr185 vÀúıèolur berìn miåÀl186 

                                                           
174 (8b/9-10-11) ve yüz otuz üç pÀre úumÀş her pÀresi dört yüz otuz birer aúçeye ve yedi yüz úırú iki pÀre: - 

C.5b/19. 
175 (8b/13-14) istiòrÀc olınmaú murÀd olsa: anuŋ ùarìúi budur ki BH.9a/13, Z. 66b/11. 
176 (8b/14) olsa: olınsa C.4a/20,  AE. 9a/13 
177(8b/14) õikr olan: õikr olınan BH.9a/14, Z. 66b/11. 
178(8b/17) òÀãıl:- C. 4b/2. 
179(9a/1) aèdÀduŋ: èadedi C. 4b/2. 
180 (9a/3) òÀãıl: óÀãıl C. 4b/4, óÀãıl Cam. 11a/2. 
181 (9a/4) dutmayup: ùutmayup C.5a/4; dimeyüp BH. 9a/18, Z. 66b/ 16. 
182 (9a/6) fevúinde:- C. 4b/5. 
183 (9a/9) dutmayup: ùutmayup AE.9a /24, T. 6a/5; - C. 4b/7; dimeyüp BH. 9a/20, Z. 66b/19. 
184 (9a/13) õikr olan: õikr olınan Z. 66a/1. 
185 (9a/14) miúdÀr: miúdÀr aúçe C.  4b/10. 
186 (9a/14) ol miúdÀr vÀúıè olur berìn miåÀl: ol miúdÀr vÀúıè olur diyü cevÀb viresin berìn miåÀl AE. 9b/3, T. 

6a/8. 
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211274 

           38 

                      61 

                    5740 

                    3275 

                  111224 

742       133     413 

129        431      141 

 

(15) miåÀl-i Àòar187 şekl-i åÀmin êarb-ı  (16) cümleéi beyÀn ider muóÀõÀt188 ùarìúi ile meåelÀ 

 

[9b] 

(1) meåelÀ üç yüz yigirmi dört pÀre úumÀş her pÀresi (2) yüz ellişer aúçeye ve yüz yigirmi 

iki pÀre úumÀş her pÀresi  (3) üçer yüz elli ikişer aúçeye ve yüz otuz üç pÀre  (4) kumÀş her 

pÀresi üçer yüz altmış ikişer (5) aúçeye ve dört yüz yigirmi bir pÀre úumÀş her pÀresi  (6) 

beşer yüz on ikişer189 aúçeye190 bu dört cins  (7) úumÀşuŋ191 úıymeti bir úalmadan ne 

miúdÀr olur bilmek (8) dileseŋ baèdehÿ bu dört cins úumÀşı başúa  (9) başúa yazup ve 

taòtlarında úıymetlerin192 åebt idüp (10) altına bir rÀdde çeküp baèdehÿ taòtında dört 

cinsde193   (11) vÀúıè olan küllì aèdÀdı fevúinde ÀóÀd òÀnesinde  (12) olan èadede êarb 

idesin ki yigirmi èaded olur (13) rÀdde altına bir ãıfır úoyup ve yigirmiyi iki elde diyü (14) 

óıfô idesin baèdehÿ fevúinde ÀóÀd òÀnesinde (15) dört cinsde194 èadedi taòtında èaşerÀt  

(16) òÀnesinde dört cinsde olan èadede baèdehÿ fevúinde195 (17) èaşerÀt òÀnesinde olan 

èadedi ve taòtında ÀóÀd (18) òÀnesinde olan aèdÀda êarb idesin elde olan (19) iki èadedi 

ilóÀú idesin ki cümle yetmiş üç   (20) èaded olur taòtında rÀdde altında üç èadedi (21) 

mertebe-i èaşerÀtda åebt idüp yetmiş yedi elde 

                                                           
187 (9a/15) miåÀl-i Àòar:- BH. 9b/3, Z. 66a/5, Cam. 12b/1. 
188 (9a/16) muóÀõÀt: muòÀdÀt Kas. 8a/1. 
189 (9b/5-6-7) ve yüz otuz üç pÀre kumÀş her pÀresi üçer yüz altmış ikişer aúçeye ve dört yüz yigirmi bir pÀre 

úumÀş her pÀresi beşer yüz on ikişer : - AE. 9b/15, T. 6a/17-18. 
190 (9b/6) aúçeye: aúçeye olsa C. 4b/5. 
191 (9b/ 7) úumÀşuŋ: úumÀş Kas. 8a/5. 
192 (9b/9) taòtlarında úıymetlerin: taòtlarında úıymetlerinde úıymetlerin T. 6a/20. 
193(9b/10) cinsde: cinsden C. 4b/18. 
194(9b/15) cinsde: cinsden olan C. 5a/2, BH. 9b/13, T. 6b/3. 
195 (9b/16) fevúinde: - C. 5a/4. 
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[10a] 

(1) diyü óıfô idesin baèdehÿ fevúinde dört cinsde (2) mertebe-i ÀóÀdda olan aèdÀdı taòtında 

mertebe-i  (3) miéÀtda olan èadede ve taòtında mertebe-i ÀóÀdda (4) olan aèdÀdı fevúinde 

mertebe-i miéÀtda olan (5) aèdÀda fevúinde mertebe-i èaşerÀtda olan èadedi (6) taòtında 

mertebe-i èaşerÀtda olan èadede êarb (7) idüp ve elde óıfô olan yediyi196 ilóÀú idesin (8) 

seksen yedi èaded olur rÀdde altına mertebe-i (9) miéÀtda åebt idesin sekseni197 sekiz elde198 

diyü (10) óıfã199 idesin baèdehÿ fevúinde mertebe-i èaşerÀtda (11) olan aèdÀdı taòtında 

mertebe-i miéÀtda olan (12) èadede ve taòtında mertebe-i èaşerÀtda olan èadedi (13) 

fevúinde mertebe-i miéÀtda olan èadede êarb  (14) idüp elde200  olan sekiz èadedi ilóÀú 

idesin (15) altmış beş201 olur taòtında rÀdde altına mertebe-i ulÿfda  (16) beş202 èaded åebt 

idüp altı elde diyüp óıfô (17) idesin203 baèdehÿ iki cÀnibe yaèni maørÿbıla maørÿbun (18) 

fihde mertebe-i miéÀtda olan èadedi birbirine (19) êarb idüp204 ve elde olan altı èadedi205 

ilóÀú (20) idesin otuz beş olur rÀdde altına èaşerÀt-ı (21) ulÿf ve miéÀt-ı ulÿf òÀnelerine 

yazup cevÀb  

 [10b] 

(1) viresinkim õikr olan206 dört cins úumÀşuŋ (2) úıymetleri bir úalmadan207 üç yüz elli beş 

biŋ yedi  (3) yüz otuz beş208 dirhem olur daòı her ne miúdÀr  (4) óÀcet olursa bu üslÿb üzere 

istiòrÀc  (5) olına berìn miåÀl  

324         122     133      421209 

                                                           
196 (10a/7) yediyi: yedi èadedi  MK.  3a/3-4, Kas. 8b / 5, Z. 67b/6. 
197 (10a/9) sekseni: seksen MK 9a/4-5, Z. 67b/8, Cam. 13b/3. 
198 (10a/9) elde: altında Z. 67b/8. 
199 (10a/10) óıfã: óıfô MK. 9a/4, AE. 10a/13. Kas. 8b/7, BH. 9b/23, Z. 67b/8, T. 6b/13, Cam. 13b/4. 
200 (10a/14) elde: ve elde MK. 9a /9, Cam. 13b/8. 
201 (10a/15) altmış beş: altmış Cam. 13b/8. 
202 (10a/16) beş: dört Z. 67b/13. 
203 (10a/16-17) altı elde diyüp óıfô idesin: altı elde diyüp altmışı óıfô idesin Z. 67b/13. 
204 (10a/19) êarb idüp: êarb idesin MK.  9b/1, BH.10a/3, Z. 67b/15, Cam. 13b/12. 
205 (10a/19) èadedi èadede: MK.  9b/2, BH.10a/4, Cam. 13b/13. 
206 (10b/1) õikr olan: õikr olınan BH.10a/5, Z. 67b/18. 
207 (10b/1-2) õikr olan dört cins úumÀşuŋ úıymetleri bir úalmadan: - AE. 10b/4, T. 6b/21. 
208 (10b/2) üç yüz elli beş biŋ yedi yüz otuz beş: üç yüz elli dört biŋ yedi  yüz otuz Z. 67b/19. 
209 (10b/R) 421: - AE. 10b/7; 420 Z. 67b/21. 
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150         356     362     512210 

                 355730211      

 

(6) miåÀl-i Àòar212 şekl-i tÀsiè bir úalmadan istiòrÀc  (7) olan êarbları beyÀn ider úÀèide-i 

küllìdür213  (8) ki her ne miúdÀr èaded olursa úaçan onar aúçe  (9) êarb itmek dileseŋ214 

murÀd olan úumÀşı yazasın  (10) meåelÀ biŋ altı yüz yetmiş beş pÀre úumÀş her pÀre215  

(11) onar aúçeye216 ne miúdÀr olur diseler õikr olan217  (12) èadedi yazup bir ãıfır ziyÀde 

idüp cevÀb vire  (13) sinkim on altı biŋ yedi yüz elli aúçe olur (14) berìn miåÀl218 1675,0 

(15) meåelÀ iki biŋ dört yüz altmış üç219 pÀre úumÀş (16) her pÀresi yüzer aúçeden ne 

miúdÀr olur diseler (17) õikr olan220 èadedi yazup iki ãıfır yazup221 (18) cevÀb viresinkim 

iki yüz úırú altı biŋ üç yüz (19) dirhem222 olur223 berìn miåÀl 2463,00   

 

[11a] 

(1) úaçan õikr olan224 iki biŋ dört yüz altmış üç (2) pÀre úumÀş her pÀresi biŋer aúçeye225 ne 

miúdÀr226 olur (3) diseler õikr olan227 aèdÀdı yazup üç ãıfır ziyÀde (4) idüp cevÀb viresinkim 

yigirmi dört kerre yüz biŋ (5) altmış üç biŋ dirhem olur berìn miåÀl228229 2463,000 (6) 

úaçan on biŋ aúçeye êarb itmek dileseŋ dört ãıfır (7) ziyÀde idesin iki yüz úırú altı kerre 

                                                           
210 (10b/R) 512: - AE. 10b /8. 
211(10b/R) 355730: - C.5b/24; 354730 Z. 67b/21. 
212 (10b/6) miåÀl-i Àòar: -  MK. 9b/12, BH.10a/9, Z. 67a/1, Cam. 13a/8. 
213 (10b/7) küllìdür: küllìyedür C. 5b/1. 
214 (10b/9) êarb itmek dilesen:  êarb olınmaú murÀd olınsa C. 5b/2. 
215(10b/10) her pÀre:  her pÀresi MK. 10a/1, T. 7a/5. 
216(10b/11) onar aúçeye ne miúdÀr olur diseler õikr olan: onar aúçeye cümlenüŋ bahÀsı ne miúdÀr olur diseler 

õikr olan C. 5b/3. 
217 (10b/11) õikr olan: õikr olınan BH. 10a/11, Z. 67a/5. 
218 (10b/14) berìn miåÀl: - MK. 10a/5.  
219 (10b/15) iki biŋ dört yüz altmış üç: - C. 5b/5. 
220 (10b/17) õikr olan: õikr olanı MK. 10a/7; õikr olınan  BH.10a/14, Z. 67a/8. 
221 (10b/17) yazup: ziyÀde idüp AE. 10b/18. 
222 (10b/19) dirhem: aúçe BH.10a/15, Z. 67a/ 10. 
223 (10b/18-19) iki yüz úırú altı biŋ üç yüz dirhem olur: - AE. 10b/19, T. 7a/10. 
224 (11a/1) õikr olan: õikr olınan Z. 67a/11; - T. 7a/10.  
225 (11a/2) aúçeye: aúçeden C. 5b/9, BH. 10a/14. 
226 (11a/2) miúdÀr olur: miúdÀr aúçe olur C. 5b/10. 
227 (11a/3) õikr olan: õikr olınan Z. 67a/12, T. 7a/12. 
228 (11a/5) berìn miåÀl: miåÀl MK. 10b/2. 
229 (11a/4-5) yigirmi dört kerre yüz biŋ altmış üç biŋ dirhem olur berìn miåÀl:  -AE. 11a /1. 
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yüz biŋ (8) ve otuz biŋ dirhem olur berìn üslÿb 2463,0000 (9) çünkim ãaóìói ãaóìóe êarb 

itmegüŋ úÀèidesinden (10) bir miúdÀr beyÀn olundı230 bunlaruŋ ãıóóati ve saúÀmeti (11) 

maèlÿm olmaàiçün mìzÀnı daòı beyÀn olınur bir úÀèide (12) oldur kim maørÿbıla 

maørÿbun fihde olan èadedi (13) ùoúuz ùoúuz óisÀb idüp ùaró idesin231232 meåelÀ (14) 

maørÿbda olan èadedi ùoúuz ùoúuz ùaró (15) eyledük beş bÀúì úaldı ve maørubu fihde olan 

(16) aèdÀdı233 daòı ùoúuz ùoúuz ùaró eyledük234 sekiz (17) èadedi bÀúì úaldı baèdehÿ beşi 

sekize êarb eyledük (18) úırú oldı ùoúuz ùoúuz ùaró olundı235 dört  (19) bÀúì úaldı yazduú 

baèdehÿ cümlede olan èadedi236  

 

 [11b] 

(1) ùoúuz ùoúuz ùaró eyledük bÀúì úalan èaded dört (2) úalursa ãaóìó olur ammÀ bu ùoúuz 

ùoúuz ùaró olınan (3) mìzÀnda úÀèide-i küllì237 oldur kim eger maørÿb ve eger (4) maørÿbun 

fih ve eger taòtında cümlede vÀúıè olan (5) aèdÀd-ı mecmÿèı mertebe-i ÀóÀdda farø idüp (6) 

ùoúuz ùoúuz ùaró itmek gerekdür238 (7) úısm-ı åÀnì  küsÿrı küsÿra êarb itmek239 ùarìúin  (8) 

beyÀn ider ùarìúi oldur ki ãÿret-i kesri240 ãÿret-i (9) kesre êarb idevüz241 ne òÀãıl olursa 

yazup (10) baèdehÿ maòrec-i kesr-i maørÿbı maòrec-i kesr-i (11) maørÿbun242 fihe êarb 

idesin ne óÀãıl olursa  (12) yazduàuŋ èadedi úısmet idesin òÀric-i (13) úısmet ne miúdÀr 

vÀúıè olursa èaded-i maùlÿb (14) ol olur meåelÀ eger penc243-i südüsi çehÀr-ı subè ile (15) 

êarb itmek dileseŋ ãÿret-i kesir ki beş ile dördi (16) birbirine êarb idesin ki yigirmi èaded 

                                                           
230 (11a/10) beyÀn olundı: beyÀn olındı Cam. 14a/4. 
231 (11a/13) ùaró idesin: ùaró ideler MK. 20b/12, Kas. 9b/8, Cam. 14a/7. 
232 (11a/13) ùoúuz ùoúuz óisÀb idüp ùaró idesin: ùoúuz ùoúuz ùaró eyledün beş baúì úaldı Z. 67a/21. 
233 (11a/16) aèdÀdı: èadedi BH.11b/2, Z. 68b/2. 
234 (11a/15-16) beş bÀúì úaldı ve maørubu fihde olan aèdÀdı daòı ùoúuz ùoúuz ùaró eyledük : - AE. 11a/10-11. 
235 (11a/18) tarò olundı: tarò eyledük T. 7b/1. 
236 (11a/19) èadedi: aèdÀdı T. 7b/2. 
237 (11b/3) külli: küllìye C. 5b/22. 
238 (11b/6) itmek gerekdür: itmekdür C. 6a/1. 
239 (11b/7-8) êarb itmek ùarìúin beyÀn ider: êarb itmegi beyÀn ider MK. 11a/ 13, BH.11b/8, Z. 68b/ 11, Cam. 

15b/5. 
240 (11b/8) ãÿret-i kesri: ãÿret-i küsÿrı AE. 11a/21. 
241 (11b/9) êarb idevüz: êarb idüp BH. 10b/8, Z. 68b/12. 
242 (11b/11) maørÿbu: maørÿbun MK. 11b/3.  
243 (11b/14) penc: penç C. 6a/5. 
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olur baèdehÿ (17) altı ki maòreci südüsdür yedi ki maòreci subuèdur (18) birbirine êarb 

idesin244 úırú iki èaded olur baèdehÿ (19) óÀãıl-ı evveli óÀãıl-ı åÀnìye úısmet idesin (20) 

òÀric-i úısmet245 åì subuè246 ve åülüå dirhem olur (21) berìn247 miåÀl    

 

                               5              6 

                               4              7 

                              20           42 

 

 

 [12a] 

(1) miåÀl-i Àòar248 eger üç rubèı dört subèa (2) êarb olunsa249 òÀric-i úısmet on iki cüzé 

vÀúıè (3) olur yigirmi sekiz cüzéi bir dirhem olandan250  

 

  4                 3 

 7                 4 

28               12 

 

(4) úısm-ı åÀliå küsÿrı ãaóìóe êarb itmek beyÀnındadur251252 (5) küsÿrı ãaóìóe êarb idüp ne 

óÀãıl olursa (6) maòreci küsÿra úısmet idesin253 òÀric-i úısmet254 (7) èaded-i maùlÿb olur 

úaçan åelÀåete-erbaèaı255 (8) beş dirheme êarb itmek dileseŋ üçi beşe (9) êarb itseŋ on beş 

olur mezbÿr on (10) beşi dörde úısmet idesin òÀric-i úısmet (11) üç dirhem ve åelÀåete-

erbaèa256  óÀãıl olur 

                                                           
244(11b/18) êarb idesin: êarb idesiŋ C. 6a/7. 
245 (11b/20) òÀric-i úısmet: òÀricisine 15a/3. 
246 (11b/20) òÀric-i úısmet åì subuè: òÀrici subuè Z. 68b/20. 
247 (11b/21) berìn: - MK. 11b/13, BH. 10b/15. 
248 (12a/1) miåÀl-i Àòar:- BH.11b/15, Z. 68b/21. 
249 (12a/2) olunsa: olsa  MK. 12a/2, Cam. 15a/5. 
250 (12a/3) olandan: olandan miåÀl  MK. 12a/4; berìn miåÀl T. 7b/18. 
251 (12a/4) küsÿrı ãaóìóe êarb itmek beyÀnındadur: -BH.11b/17, Cam. 15a/ 8. 
252 (12a/4) beyÀnındadur: itmegi beyÀn ider MK.12a/6. 
253 (12a/6) úısmet idesin: úısmet idesiŋ C. 6a/13. 
254 (12a/6) òÀric-i úısmet: òÀric-i úısmet-i èadedi MK.  12a/7-8. 
255 (12a/7) åelÀåete: åelÀåetü MK. 12a/8, BH. 10b/19. 
256 (12a/11) åelÀåete: åelÀãetü MK.  12a/11, BH. 10b/21. 
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3                       3257 

5                   1  5    4258 

15                     3259             åelÀåete-erbaèa  

 

(12) úısm-ı rÀbiè küsÿr ile ãıóÀóı küsÿra êarb itmegi260 (13)  beyÀn ider ùarìúi oldur ki ãıóÀó 

ile maòreci (14) küsÿra êarb idüp óÀãıl olan èaded üzerine  (15) küsÿrı daòı ziyÀde idesin 

baèdehÿ cümle idüp (16)  yazasın baèdehÿ ãÿret-i kesri maørÿbun fihe (17) êarb idesin 

óÀãıl olan aèdÀdı yazup  

 

 [12b] 

(1) baèdehÿ iki maòreci birbirine êarb idüp ne óÀãıl (2) olursa yuúaruda yazduàuŋ èadede 

úısmet (3) idüp cevÀb viresin meåelÀ ùoúuz dirhem ve åi261 rubè (4) dirhem ile çehÀr-ı subèı 

êarb itmek dileseŋ ùoúuz ile (5) dördi birbirine êarb idesin otuz altı èaded (6) olur baèdehÿ 

åi262 rubè ki üçdür otuz altıya ilóÀú (7) idesin ki otuz ùoúuz olur baèdehÿ õikr olan263 (8) 

otuz ùoúuz èadedi dört èadede êarb idesin (9) kim maòreci rubèdur yüz elli altı èaded olur 

yazasın264 (10) baèdehÿ maòrec-i rubuè265 ki dörtdür maòrec-i subuè ki yedidür (11) 

birbirine êarb idesin ki yigirmi sekiz èaded olur (12) bu yigirmi sekiz èadedi yüz elli altı266 

èadede úısmet (13) idesin òÀric-i úısmet beş ãaóìó olur267 on (14) altı cüzéi vÀúıè olur 

yigirmi sekiz cüzéi268 bir dirhem  (15) olandan269 berìn miåÀl  

 

                                                           
257 (12a/R) 3: -MK. 12a/12. 
258 (12a/R) 4: - C. 6a/16. 
259 (12a/R) 3: 03 AE. 12a/1, T. 8a/2. 
260 (12a/12) úısm-ı rÀbiè küsÿr ile ãıóÀóı küsÿra êarb itmegi: úısm-ı rÀbiè ãaóìó ile küsÿrı küsÿra êarb itmegi 

BH.11b/23, Z. 68a/9. 
261 (12b/3) åi: se Z. 68a/16. 
262 (12b/6) åi: se Z. 68a/18. 
263 (12b/7) õikr olan: õikr olınan Z. 68a/19. 
264 (12b/9) yazasın: yazasıŋ C. 6b/3. 
265 (12b/10) maòrec-i rubuè: maòrec-i rubè MK. 13a/2. 
266 (12b/12) yüz elli altı: - AE. 12a/17. 
267 (12b/13) ãaóìó olur: ãaóìó MK. 13a/6; ãaóìói Z. 69b/3. 
268 (12b/14) cüzéi: cüz C. 6b/6. 
269 (12b/15) olandan berìn: olan èadedden C. 6b/6;olandan böyledür BH. 11a/10, Z. 69b/4. 
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   9                             39                                     4   maòrec-i rubè 

   4                               4                                     7 maòrec-i subè 

 36                           156 maòrec-i rubè            28 

   3   åì subè  

   39270 

 

                

                 1  

       28   1 5 6 

                     5 

 

 (16) úısm-ı òÀmis ãaóìó ile küsÿrı ãaóìó ile küsÿra (17) êarb itmegi beyÀn ider ùarìúi oldur 

ki 

 

[13a] 

(1) maørÿb ile maørÿbun fihde vÀúıè olan aèdÀd-ı ãaóìó271 (2) gendü küsÿrleriyle bile 

mücennes olunduúdan soŋra272 (3) ãÿret-i kesirlerin daòı ilóÀú idüp baèdehÿ (4) kesirleri 

ilóÀú olunduúdan soŋra maørÿbıla273 (5) maørÿbun fihde mücennes eyledügüŋ aèdÀdı (6) 

birbirine êarb idesin274 ne miúdÀr èaded vÀúıè (7) olursa yazup maúsÿm diyü óıfô idesin (8) 

baèdehÿ èaded-i maòrec-i kesr-i maørÿbı èaded-i (9) kesr-i maørÿbun fihe êarb 

olunduúda275 ne óÀãıl (10) olursa èaded-i maúsÿmun èaleyh dinilüp (11) baèdehÿ èaded-i 

maúsÿmı èaded-i maúsÿmun (12) èaleyhe úısmet idüp òÀric-i úısmet ne miúdÀr276 (13) 

olursa cevÀb viresin meåelÀ eger beş dirhem  (14) ve rubè dirhemi yedi dirhem ve277 rubè 

                                                           
270 (12b/R) 39: - AE. 12a/20. 
271 (13a/1) ãaóìó: ãaóìói MK. 13a/12, BH. 11a/13, Z. 69b/8. 
272 (13a/2) soŋra: - MK. 13a-13b/1. 
273 (13a/4) maørÿbıla: maørÿb ile MK. 13b/2. 
274 (13a/6) êarb idesin: êarb idesiŋ C. 6b/10; êarb idüp BH. 11a/17, Z. 69b/12. 
275 (13a/9) êarb olunduúda: êarb olunduúdaŋ ãoŋra C. 6b/12. 
276 (13a/12) ne miúdÀr: ne miúdÀr èaded Z. 69b/16. 
277 (13a/14) yedi dirhem ve: yedi dirhem ve üç subè dirheme MK. 13b/1, BH. 11a/21, Z. 69b/17-18;  yedi 

dirhem ve åi subuè dirheme  C. 6b/15. 
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dirheme (15) êarb itmek dileseŋ ùarìú-i278 meşrÿó üzerine (16) evvelÀ beş èaded aúçeéi 

mücennes idesin yaèni (17) maòrec-i rubèa êarb idesinkim yigirmi èaded olur (18) ve bir 

èaded dÀhı ãÿret-i kesri rubèa øamm (19) idesin yigirmi bir èaded ola279 baèdehÿ yedi èaded 

(20) ãaóìói maørÿbun fihe yedi èaded maòrec-i subèa (21) êarb idesinkim úırú ùoúuz èaded 

olur üç  

 

[13b] 

(1) èaded ki ãÿret-i kesirdür280 ki åi281 subuèdur úırú ùoúuz (2) èadede282283 øamm olına ki elli 

iki èaded olur baèdehÿ (3) maørÿbıla284 maørÿbun fihde óÀãıl olan (4) aèdÀdı yaèni yigirmi 

bir ile elli285 iki èadedi (5) birbirine êarb idüp göresinkim286 biŋ ùoúsan (6) iki èaded olur ki 

èaded-i maúsÿm dinür287 (7) baèdehÿ dört èaded maòrec-i rubè maørÿbdur288 yedi289 (8) 

èaded maòrec-i subuèdur290 maørÿbun fihe êarb (9) olınup óÀãıl-ı êarb yigirmi sekiz èaded 

olur (10) èaded-i maúsÿmun èaleyh dinilür baèdehÿ èaded-i (11) maúsÿmı291 ve èaded-i 

maúsÿmun èaleyhe úısmet (12) olına òÀric-i úısmet292 otuz ùoúuz dirhem ãaóìó ve (13) 

vÀúıè olur berìn  miåÀl293  

5 dirhem                           7 dirhem                             21 

4 maòrec-i rubè                7maòrec-i subè                   52 

20                                     49                                       52 

  1 kesir-i rubè                   3  åì subè                          104 

                                                           
278 (13a/15) ùarìú-i: - Z. 69b/18. 
279 (13a/19) ola: olur  MK. 14a/2, BH. 11a/24, Z. 69a/1, Cam. 17b/12. 
280 (13b/1) ãÿret-i kesirdür: ãÿret-i kesir MK.  14a/5, Cam. 17a/2. 
281 (13b/1) åi: åe MK. 14a/5; se Z. 69a/3; si T. 8b/14. 
282 (13b/1-2) ùoúuz èadede: ùoúuza BH.12b/2, Z. 69a/3. 
283(13b/2) èadede : - MK. 14a/5. 
284 (13b/3) maørÿbıla: maørÿb ile MK. 8a/6. 
285(13b/4) elli: -  MK.  14a/8, Cam. 17a/4. 
286 (13b/ 5) êarb idüp göresinkim: êarb idesinkim MK. 14a/8, Kas. 11b/7, BH. 11b/3, Z. 69a/5-6, Cam. 17a/4-

5. 
287 (13b/6) dinür: dinilür BH.12a/4, Z.69a/6. 
288 (13b/7) maørÿbdur: maørÿb MK. 14a/10, Z. 69a/7. 
289 (13b/7) yedi: - Z. 69a/7. 
290 (13b/8) maòrec-i subuèdur:  maòrec-i subèMK. 14a/11. 
291 (13b/11) maúsÿmı: maúsÿm MK. 14a/13. 
292 (13b/12) òÀric-i úısmet: òÀric-i  Z.69a/10. 
293 (13b/13) miåÀl: üslÿb T. 8b/21. 
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21                                     52                                     1092 

 

 

             2294 5295 

  28    1 0 9 2                                                           4 maòrec-i rubè 

                3 9                                                           7 maòrec-i subè 

                                                                               28296 

 

(14) faãl-ı åÀnì  êarb-ı fülÿsı297 beyÀn (15) ider ve dirhem ve mÿt298 ve zirÀè ve miåúÀl ve 

úanùÀr  

 

[14a] 

(1) êarb olınmasınuŋ úÀèidesin bildürür úısm-ı evvel (2) küsÿrÀt-ı fülÿsı299 ve êarb 

olınması úÀèidesin beyÀn  (3) ider küsÿr şïl nesnedür kim aúçeden kem ola evvelÀ300 (4) 

her dirhem301 bir aúçedür302 bir aúçe yüz fülÿsdur ve her (5) fülÿs yüz şièirdür ve bir şièir 

yüz òardaldur303  (6) ve bir òardal304 yüz õerredür ve bir õerre yüz òaşivdür305(7) pes bu 

taúdìrce åümün306 dirhem on iki fülÿs ve elli (8) şaèir307 yazılur ve rubè dirhem yigirmi beş 

fülÿs yazılur (9) ve üç åümün otuz yedi308  fülÿs yazılur ve elli (10) şaèir yazılur309 ve nìm 

dirhem elli fülÿs yazılur ve (11) beş åümün altmış iki fülÿs ve elli şaèir yazılur (12) ve altı 

                                                           
294 (13b/ R) 2: 4.  Ayrıca üzerinde bir de 2 rakamı vardır MK. 14b/6,  Z. 69a/11. 
295 (13b/ R) 5: MK.’de bu rakamın üzerinde 7 rakamı vardır 14b/6, Z. 69a/11. 
296 (13b/R) 28: - C. 7a/7, AE. 13a / 11, T. 9a/2. 
297 (13b/14) faãl-ı åÀnì  êarb-ı fülÿsı beyÀn ider ve dirhem ve mÿt ve zirÀè ve miåúÀl ve úanùÀr:  faãl-ı åÀnì  

êarb-ı fülÿs ve dirhem ve müdd ve zirÀè ve miåúÀl ve úanùÀrı beyÀn ider. MK. 14b/9-10, BH. 11b/11, Z. 

69a/14, Cam. 18b/1-2. 
298 (13b/15) mÿt: müdd   MK. 14b/9,  C. 7a/ 9, AE 16a/13, Kas. 11b/14, T. 9a/3.  
299 (14a/2) fülÿsı: fülÿs MK. 14b/11. 
300 (14a/3) evvelÀ: evvel Z. 69a/17. 
301 (14a/4) her dirhem: her dirhem yaèni  MK. 14b/13, BH. 11b/14, 69a/17. 
302 (14a/4) bir aúçedür: -  MK. 14b/13, Z. 69a/18. 
303 (14a/5) òardaldur: óardal AE. 13a /18. 
304 (14a/6) òardal: óardal AE. 13a /18. 
305 (14a/6) òaşivdür: òuşuvdür MK. 15a/2. 
306 (14a/7) åümün: åemeni MK. 15a /2. 
307 (14a/8) şaèir: şièir MK. 15a/3. 
308 (14a/9) yedi: şièir MK. 15a/5. 
309 (14a/9-10) fülÿs yazılur ve elli şaèir yazılur: - AE. 13b/4. 



223 

pul ki åì310 rubèdur yetmiş beş fülÿs yazılur (13) ve yedi åümün seksen yedi fülÿs ve elli 

şaèir  (14) yazılur ammÀ ruúÿm-ı hindì birle yazılsa bu üslÿb (15) üzere311 yazıla miåÀl  

(16) åümün dirhem         rubè dirhem           åì312 åümün dirhem        nıãf dirhem 

        12,50                            25                            37,50                         50 

 (17) penc åümün dirhem      şeş åümün dirhem        yedi313åümün dirhem  

          62,50                                  75                                     87,50 

 (18) úaçan õikr olan küsÿrÀt314 êarb olınmaú murÀd olınsa315 (19) óÀcet olan küsÿrÀtı yazup 

êarb idesin ( 20) baèdehÿ maørÿbıla maørÿbun fihde vÀúıè olan küsÿrÀt 

 

[14b] 

(1) òÀnelerin ãayup ne miúdÀr òÀne olursa êarbdan (2) óÀãıl olan meblaàdan ol miúdÀr 

òÀne ùaró  (3) idüp bÀúì úalan òÀneéi aúçe óükm idesin ve küsÿrÀt (4) òÀnelerin daòı 

yuúaruda beyÀn olınan úÀèide (5) üzerine316 óisÀb idüp cevÀb viresin meåelÀ (6) nıãf 

dirhem nıãf dirheme êarb olsa317  

   miåÀl  

 

               50 

              50 

          25,00 318 

(7) eger rubè dirhemi ve rubè dirheme êarb itmek dileseŋ319 (8) ãÿret-i rubè ki yigirmi beş 

èadeddür fevúinde ve (9) taòtında yigirmi beşeri320 yazup birbirine êarb (10) idesin321 

miåÀl322  

                                                           
310 (14a/12) åì: se MK. 15a /7, Z. 70b/3. 
311 (14a/15) üzere: üzerine MK.15a /9, BH. 11b/21, Z. 70b/5. 
312 (14a/16) åì: se Z. 70b/6. 
313 (14a/17) yedi: heft MK. 15a /13, AE. 13b/11. 
314 (14a/18) õikr olan küsÿrÀt: meõkÿr-ı küsÿrÀt Z. 70b/7. 
315 (14a/18)murÀd olınsa: murÀd olsa MK. 15b/1, Z. 70b/8, Cam. 18a/4. 
316 (14b/5) üzerine: MK. üzere 15b/8. 
317 (14b/6) êarb olsa: êarb olınsa T. 9b/2. 
318 (14b/R) 25,00 (yan.): rubè dirhem olur MK. 15b/10, Kas. 12b/4, Cam. 19b/1. 
319 (14b/7) dileseŋ: dileseŋ iki ùarafında MK. 15b/11, BH. 12a/8, Cam. 19b/2. 
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 25 

 25 

125 

 50 

,06,25 (nıãf åümün dirhem óÀãıl olur) 

 

(11) eger nıãf ile rubèı êarb itmek dileseŋ ãÿret-i (12) nıãf ki ellidür fevúinde323yazasın 

ãÿret-i rubè (13) ki yigirmi beşdür324 taòtında åebt idesin baèdehÿ325 êarb (14) idüp326 iki 

cÀnibde èaded-i küsÿrÀtı ùaró idüp (15) cevÀb viresinkim åümün dirhem óÀãıl327 olur  

miåÀl 

50 nıãf 

25 dirhem 

,12,50 

 

[15a]  

(1) miåÀl-i Àòar eger yüz yigirmi beş328 (2) buçuú pÀre329 biŋ yüz on iki aúçe ve åümün 

dirheme olsa (3) ùarìúi oldur ki muúaddemÀ úumÀşı yazup ve ãÿret-i (4) nìm dirhem ki 

ellidür330 åümüni yemìnì  ùarafına ùarafına (5) åebt idesin331 baèdehÿ taòtında biŋ yüz on iki 

(6) ãaóìói yazup ve åümün332 şekilde333 daòı taòtında334 yemìnì  (7) ùarafına åebt idüp êarb 

idesin baèdehÿ maørÿbıla335 (8) maørÿbun fihde vÀúıè olan küsÿrÀt òÀnesin (9) ãayup ne 

miúdÀr olursa êarbdan óÀãıl (10) olan meblaàdan ol miúdÀr òÀne ùaró idüp (11) bÀúìsin 

                                                                                                                                                                                
320 (14b/8-9) fevúinde ve taòtında yigirmi beşeri: rubèı MK. 15b/12, BH. 12a/9, Z. 70b/16; -Kas. 12b/6, Cam. 

19b/3. 
321 (14b/9-10) êarb idesin: êarb idesiŋ C. 7b/9. 
322 (14b/10) miåÀl: berìn miåÀl MK. 15b/13. 
323 (14b/12) fevúinde:  taòtında MK. 16a/3; Kas. 12b/7, BH. 12a/10, Z. 70b/18, Cam. 19b/7. 
324 (14b/13) beşdür: beş èadeddür Cam. 19b/8. 
325 (14b/13) baèdehÿ: baèdehÿ maørÿbla C. 7b/10. 
326 (14b/13-14) êarb idüp: êarbu Cam. 19b/8. 
327 (14b/15) óÀãıl: -MK. 16a/6, BH. 12a/13, Z. 70a/1, Cam. 19b/10. 
328 (15a/1) yüz yigirmi beş: yigirmi beş BH. 12a/13. 
329(15a/2) pÀre: pÀre úumÀş Z. 70a/2. 
330 (15a/4) ellidür: maèlumdur AE. 14a/11, T. 9b/13.  
331 (15a / 5) åebt idesin: yazup C.8a /16. 
332 (15a/6) åümün:  åümn-i  MK. 16a /13. 
333 (15a/6) şekilde: şeklinde C. 7b /10, BH. 12a/16, Z. 70a/6. 
334 (15a/6) taòtında:- C. 7b /10. 
335 (15a/7) maørÿbıla: maørÿb ile MK. 16b /1. 
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aúçe óükm idesin ve küsÿrÀt (12) òÀnelerin daòı yuúaruda beyÀn olınan (13) üslÿb üzerine 

óisÀb idesin pes (14) cevÀb viresinkim yüz otuz ùoúuz biŋ (15) beş yüz yetmiş bir dirhem 

ve beş buçuú åümün óÀãıl (16) olur miåÀl  

 

              125,50336 

            1112,25 

            000000 

          556125 

        556125 

      222450 

    111225 

139587,37,50 

dirhem fülÿs şièir 

 

[15b] 

(1) úısm-ı åÀnì küsÿrÀtı zirÀè ve êarb olınması337 (2) úÀèidesin beyÀn ider küsÿrÀt-ı zirÀè 

mÿy-ı (3) daúìúden alınur yaèni ol mÿyuŋ yüz teli bir til338 (4) abrìşim ola ve abrìşimüŋ 

daòı yüz teli339 bir barmaú (5) ola ve bir barmaú didügümüz yüz barmaàı bir zirÀè  (6) ola 

bu õikr olan340 cümle farødur ki bunuŋ  (7) üzerine beyÀn olına meåelÀ bir zirÀè otuz iki (8) 

úısımdur ve úısm-ı evvel kiredür ki zirÀèuŋ otuz iki (9) baòåinde biridür ikinci úısm-ı rubèı 

çÀryekdür ki (10) zirÀèuŋ on altı341 baòåinde biridür üçünci  (11) úısım nìm-i çÀryekdür ki 

zirÀèuŋ sekiz baòåinde biridür 342(12) dördünci úısm-ı çÀryekdür ki zirÀèuŋ dört baòåinde343 

(13) biridür pes bu taúdìrce bir kire344 üç barmaú (14) ve on iki til abrìşim ve elli mÿy-ı 

daúìú olur (15) ve rubè-ı çÀryek altı345 barmaú ve yigirmi beş til abrìşim (16) olur ve nìm 

                                                           
336 (15a /i): - AE.14a /21; bu işlem BH. 12a’da farklıdır. Bkz. Ek.9. 
337 (15b/1) olınması: olınmasın BH. 12b/1. 
338 (15b/3) til: tel MK.17a /4. 
339 (15b/4) teli: tili C.9b/1, AE. 14b/3. 
340 (15b/6) õikr olan: õikr olınan BH. 12b/4, 70a/19. 
341 (15b/9-10) ikinci úısm-ı rubèı çÀr yekdür ki zirÀèuŋ on altı: - C.  8a/3. 
342 (15b/9-10-11) ikinci úısm-ı rubèı çÀr yekdür ki zirÀèuŋ on altı baòåinde biridür üçünci úısm-ı nìm-i çÀr 

yekdür ki zirÀèuŋ sekiz baòåinde biridür: - BH. 12b/5, Z. 70a/21. 
343 (15b/12) baòåinde: baòåinden BH. 12b/6, Z. 71b/1. 
344 (15b/13) kire: kirre AE.14b/12. 
345 (15b/15)altı: on iki AE.14b/14. 
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çÀryek on iki barmaú ve346 elli til (17) abrìşim olur ve çÀr347 yek yigirmi beş barmaú olur 

(18) ve nìm zirÀè elli barmaú olur ve üç çÀryek (19) yetmiş beş barmaú olur ammÀ ruúÿm-ı 

hindì348 birle (20) yazılmaú murÀd olsa349 küllì zirÀèuŋ şekilleri (21) beyÀn olundı berìn 

üslÿb350  eşkÀl-i küsÿrÀt-ı zirÀè  

 

[16a] 

(1) kire                            rubè                  rubè-ı kire             nìm çÀryek 

     3,12,50                        6,25                         9,37,50                     12,50 

(2) nìm çÀryek ve kire                     üç rubè                  nìm çÀryek ve rubè-ı kire  

           15,62,5                                          18,75                      21,87,5 

(3) çÀryek             çÀryek ve kire           çÀryek ve rubè  

          25                        28,12,5                       31,25 

(4) çÀryek ve rubè ve kire          bir buçuú çÀryek          bir buçuú çÀryek ve kire  

            34, 37,5                                         37,50                                  40,62,5 

(5) bir buçuú çÀryek ve rubè        bir çÀryek üç rubè ve kire     nìm zirÀè  

          43,75                                                46,87,50351                         50 

(6) nìm zirÀè ve kire          nìm zirÀè ve rubè352                       nìm zirÀè ve rubè ve kire  

         53,12,50                           56,25                                                    59,37,50 

(7) nìm zirÀè ve nìm çÀryek   nìm zirÀè nìm çÀryek ve rubè  nìm zirÀè nìm çÀryek ve rubève 

kire 

        62,50                                                   68,75                                     71,87,5 

(8) nìm zirÀè ve çÀryek              nìm zirÀè ve çÀryek ve kire 

          75                                                                    78,12,5 

                                                           
346 (15b/16-17) ve yigirmi beş til abrişim olur ve nìm çÀr yek on iki barmaú ve: - BH. 12b/8, Z. 71b/ 3, Cam. 

20a/4. 
347 (15b/17) çÀr: çehÀr BH. 12b/8. 
348 (15b/19) ruúÿm-ı hindì: erúÀm-ı hindì BH. 12b/9. 
349 (15b/20) olsa: olınsa BH. 12b/10, 71b/6. 
350 (15b/ 21) berìn üslÿb: berìn üslÿb miåÀl MK. 17b/8. 
351 (16a/5) 46,87,50: 46,87,5 MK. 18a /6, Z. 71b/12. 
352 (16a/6) Buradan itibaren T. 17b/9 ‘a kadar eksiktir T. 10a/21.  
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(9) nìm zirÀè çÀryek ve rubè            nìm zirÀè  çÀryek ve rubè ve kire 

           81,25                                                          84,37,5 

(10) nìm ve zirÀè ve bir buçuk çÀryek             nìm ve zirÀè ve bir buçuk çÀryek ve kire 

                   87,50                                                                    90,62,5 

(11) nìm  zirÀè ve bir buçuk çÀryek ve rubè      nìm  zirÀè ve bir buçuk çÀryek ve rubève 

kire          

                  93,75                                                               96,87,5 

 

 (12) úaçan zirÀèı küsÿrÀtı ile êarb itmek dileseŋ muúaddemÀ (13) ne miúdÀr zirÀè ise 

yazup ve óÀcÀt353 olan (14) küsÿrÀtı daòı yuúaruda beyÀn olınan úÀèide  (15) üzerine 

yemìnì  ùarafına åebt idüp ve taòtında daòı (16) úıymet ne miúdÀr ise yazup êarb idesin 

baède’d-êarb  (17) óÀãıl olan meblaàdan küsÿrÀt òÀnesi ne miúdÀr (18) ise ùaró idüp bÀúì 

úalan aèdÀdı aúçe óükm (19) idesin354 ve küsÿrÀt òÀnelerin daòı úÀèide-i meşrÿó355 (20) 

üzere óisÀb idüp cevÀb viresin meåelÀ eger 

 

 [16b] 

(1) on iki zirÀè ve rubè ve kire tÀfta356 her zirÀè357 yigirmi (2) sekizer aúçeden cümle ne 

úadar úıymet  vÀúıè olur (3) diseler ùarìúi oldur ki muúaddemÀ zirÀèuŋ èadedin358 (4) yazup 

ve küsÿrÀtuŋ èaşerÀtı içün zirÀèuŋ (5) yemìnì  ùarafına bir ãıfır úoyup baèdehÿ rubè kire (6) 

küsÿrÀt ki ùoúuz barmaú otuz359 yedi rişte (7) ve elli mÿy-ı daúìú olur ãıfır yanına yazup (8) 

ve taòtında daòı yigirmi sekiz dirhem yazup êarb (9) idesin ne miúdÀr èaded vÀúıè olursa 

yazup (10) baèdehÿ òÀne-i küsÿrÀtı360 òÀne-i zirÀèa varınca (11) ãayup ne miúdÀr òÀne 

vÀúıè olursa êarbdan (12) óÀãıl olan meblaàdan ol miúdÀr òÀne ùaró  (13) idüp bÀúìsin aúçe 

                                                           
353 (16a/13) óÀcÀt: óÀcet MK.18b/9, BH. 13a/9. 
354 (16a/19) idesin: idüp C. 8b/4. 
355 (16a/19) meşrÿó: meşrÿóa C.9a/5. 
356 (16b/1) tÀfta: tÀfta olsa MK. 19a /4, Kas. 14b/1, BH. 13a/14. 
357 (16b/1) zirÀè: zirÀèı C. 8b/6, BH. 13a/14. 
358 (16b/3) èadedin: èadedinden BH. 13a/15, Z. 71a/15. 
359 (16b/6) otuz: elli C. 8b/9. 
360 (16b/10)òÀne-i küsÿrÀtı: - Kas. 14b/6. 
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óükm idesin ve küsÿrÀt (14) òÀnelerin mertebesine göre óisÀb idüp cevÀb (15) viresin pes 

imdi õikr olan tÀftanuŋ (16) úıymeti 361üç yüz otuz sekiz dirhem ve beş åümün (17) vÀúıèı 

olur berìn362 miåÀl  

12,09,37,5  

            28 

  9675000 

6418750 

336338,62,50,0 
dirhem/ fülÿs/ şaèir 

 

(18) miåÀl-i Àòar eger bir zirÀè kirpÀs364 sekiz 

 

[17a] 

(1) dirhem ve rubè dirheme olsa ol taúdìrce buçuú (2) çÀryek ve kire ne miúdÀr úıymet 

ider365 diseler ùarìú (3) oldur ki buçuú çÀryek ve kire şeklin vaøè idesin366 (4) baèdehÿ 

úıymeti zirÀèı fevúinde åebt idüp êarb (5) idesin baèdehÿ küsÿrÀt òÀnesi ki beş òÀnedür  (6) 

ve dirhem-i küsÿrÀt ki iki òÀnedür cümle yedi òÀneéi (7) êarbdan óÀãıl olan meblaàdan ùaró 

idüp (8) bÀúìsini367 aúçe óükm idesin pes baède’t-ùarói’l- (9) küsÿrÀt buçuú çÀryek ve 

kireyhuŋ368 úıymeti (10) bir dirhem ve yigirmi sekiz fülÿs ve ùoúsan şièir369 (11) ve altmış 

iki òardal370 ve beş õerre vÀúıè olur (12) bir dirhem ve rubè dirhem ve rubè åümün ve nıãf-ı 

(13) åümün ve åümün dirhem vÀúıè olur berìn üslÿb371  

                         7,2     5 

 ,15372,                   62,     5 

1,28,         90,    62,      5373 

                                                           
361 (16b/ 15-16) pes imdi õikr olan tÀftanuŋ úıymeti:  -  AE. 15b/13. 
362 (16b/17) berìn: - MK. 19b/7, BH. 13a/24. 
363 (16b/R) 3: 2 BH. 13a/27, Z. 72b/12. 
364 (16b/18) kirpÀs: kirbÀs AE. 15b/16. 
365 (17a/2) ider: olur BH. 13a/27, Z. 72b/13. 
366 (17a/3) vaøè idesin: yazup C. 8b/17. 
367 (17a/8) bÀúìsini: baúìsin MK. 20a/4, BH. 13b/4. 
368 (17a/9) kireyhuŋ: kirehun MK. 20a/6, Z. 72b/ 19. 
369 (17a/10) şièir: şaèir Cam.23b/2. 
370 (17a/11) òardal: óardal AE.16a/5. 
371 (17a/13) berìn üslÿb: miåÀl MK. 20a/9, BH. 13b/7. 
372 (17a/R) 15: 115 AE. 16a/7. 
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dirhem           fülÿs   òardal  õerre 

 

(14) miåÀl-i Àòar eger üç biŋ iki yüz (15) on iki zirÀè ve üç buçuú çÀryek ve rubè ve kire 

(16) úumÀş her zirÀè dört yüz otuz ikişer buçuú374 (17) dirheme olsa cümlesinüŋ úıymeti ne 

miúdÀr olur (18) bilmek dileseŋ ùarìú-i meşrÿó üzere zirÀèı küsÿrÀt ile yazup  

 

 [17b] 

(1) ve úıymetin daòı küsÿrÀt ile taòtında åebt idüp375 (2) êarb idesin baèdehÿ êarbdan óÀãıl 

olan meblaàdan (3) küsÿrÀt òÀnelerin ãayup ùaró idesin376 (4) bÀúìsin377 aúçe óükm idesin378 

 

          miåÀl  

        3212,96,87,5 

                   4 32,5 

         1606484375 

         642593750 

       963890625 

1285187500     

1389608,     98,       43,    75 

dirhem        fülÿs  şaèir    òardal 

 

(5) bÀúì her ne miúdÀr óÀcet olursa úÀèide-i (6) meõkÿr379 üzere istiòrÀc olına úısm-ı åÀliå      

(7) mÿt380 ve kileç381 ve şinik küsÿrÀtın beyÀn382 ve êarb (8) olınmasınuŋ úavÀèidin beyÀn 

ider işbu mÿcibce ki (9) beyÀn olınur383 meåelÀ bir mÿt384 yigirmi keyildür385ve her 

                                                                                                                                                                                
373 (17a/R) 1,28, 90, 62,5: - BH. 13b/7, Z. 72a/2. 
374 (17a/16) úumÀş her zirÀè dört yüz otuz ikişer buçuú: úumÀş her zirÀè dört yüz otuz ikişer buçuú aúçeye 

yaèni    C. 9a/ 2. 
375 (17b/1) åebt idüp: yazup AE. 16a/14. 
376 (17b/3) ùaró idesin: ùaró idesiŋ C. 9a/5. 
377 (17b/4) bÀúìsin: baúì MK. 20b/7, BH. 13b/12. 
378 (17b/4) óükm idesin: óükm idesiŋ C. 9a/6. 
379 (17b/6) meõkÿr: meõkÿre AE.16a/18. 
380 (17b/7) mÿt: müdd C. 9a/7, AE. 16a/22, Kas. 15a/14. 
381 (17b/7) kileç: kìle C. 9a/7. 
382 (17b/7) beyÀn: - MK. 21a/3, Kas. 15a/15, BH. 13b/16, Z. 72a/12. 
383 (17b/8-9) işbu mÿcibce ki beyÀn olınur: -BH.14b/16, Z. 72a/13. 
384 (17b/9) mÿt: müdd C. 9a/9, AE. 16b/2,  Kas. 15b/1, T. 11b/1. 
385 (17b/9) keylidür: kìledür MK. 21a/5, AE. 16b/2, BH. 13b/16, Z. 72a/13, T. 11b/1. 
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keyil386387(10) elli sÀàardur ve her sÀàar elli óabbedür388 pes (11) bu taúdìrce rubè keyil389 

bir şinik dinür390 ve on iki (12) sÀàar elli óabbe391 yazılur ve nìm keyil392 yigirmi beş (13) 

sÀàar yazılur393 üç şinik otuz yedi sÀàar (14) ve elli óabbe394 yazılur ve bir keyil395 elli396 

sÀàar yazılur397 (15) ammÀ ruúÿm-ı hindì398 birle yazmaú dileseŋ işbu (16) mÿcibce åebt 

olınur399 meåelÀ  bir şinik400  

  (17) iki şinik       üç şinik               bir keyil401                                                   12,50 

           25                     34,50                    50 

    

 [18a]  

 (1) ammÀ bu eşkÀl şïl maóallde yazılur ki mÿt402 ile (2) keyil403 şinik yazılup êarb 

olınmalu olsa  (3) eger dört mÿt404 bir keyil405 kendüm406 yazmaú dileseŋ (4) dört mÿt407 

yazup yanına bir ãıfır úoyup baèdehÿ (5) bir keyil408 ki ellidür yazup êarb idesin eger (6) üç 

                                                           
386 (17b/9) her keyil: her kìle dörder şinikdür MK. 21a/5. 
387 (17b/9) keyil: kìle AE. 16b/2, BH. 13b/17, Z. 72a/13, T. 11b/1. 
388 (18/10)óabbedür: òabbe Kas. 15b/2. 
389 (17b/11) keyil: MK.’de kileçki 21a/7, BH. 13b/18; kileye C.10b/12; kile AE. 16b/3, Z. 72a/15, T. 11b/2; 

kilec Kas. 15b/3. 
390 (17b/11) dinür: dinlür BH. 13b/18. 
391 (17b/12) óabbe: òabbe Kas.15b/3. 
392 (17b/12) keyil: kilec MK.21a/8, Kas. 15b/3; kile Z. 72a/16. 
393 (17b/13) sÀàar yazılur: sÀàardur Cam. 23a/11. 
394 (17b/14) óabbe: òabbe Kas. 15b/4. 
395 (17b/14) keyil: kilec Kas. 15b/5. 
396 (17b/14) elli: - Cam. 23a/13. 
397 (17b/14)ve bir keyil elli sÀàar yazılur: - C. 9a/14. 
398 (17b/15) ruúÿm-ı hindì: erúÀm-ı hindì BH. 13b/21. 
399 (17b/16) åebt olınur: yazılur BH. 13b/22, Z. 72a/19. 
400 (17b/16) şinük: şinik MK.21a/13. 
401 (17b/17) keyil: kilec MK. 21a/13, Kas.15b/7. 
402 (18a/1) mÿt: müdd C. 9a/18, AE. 16b/10. Kas. 15b/7, Z. 73b/1, T. 11b/6.  
403 (18a/2) keyil: kìle C. 9a/18, BH. 13b/25, Z. 73b/1, Cam. 24b/3.  
404 (18a/3) mÿt: müdd AE. 16b/11, Kas. 15b/8, Z. 73b/2, T. 11b/7.  
405 (18a/3) keyil: kilec MK.21b/3, Kas.15b/8, BH. 14a/1, Z. 73b/2, Cam. 24b/4. 
406 (18a/3) kendüm: - BH. 14a/1, Z. 73b/2.  
407 (18a/4) mÿt: müddi C. 9a/19; müdd Kas. 15b/8. 
408 (18a/5) keyil: kilec şekil MK. 21b/4, BH. 14a/2, Cam. 24b/6; kìle şekli Kas. 15b/9, Z. 73b/5. 



231 

mÿt409 ve iki keyil410 yazmaú dileseŋ evvel (7) üç mÿt411 yazup baèdehÿ iki keyil412 şekil ki 

yüzdür (8) aóad ùarafına yazasın ãÿret-i eşkÀl-i keyil413  

(9) bir keyil414    iki keyil    üç keyil    dört keyil  

        50               100           150          200 

(10) beş keyil    altı keyil    yedi  keyil    sekiz keyil  

     250            300             350                400 

(11)ùoúuz keyil    on keyil   on bir keyil    on iki keyil  

         450               500           550                 600 

(12) on üç keyil   on dört keyil   on beş keyil  

           650                700                 750 

(13) on altı keyil   on yedi keyil   on sekiz keyil  

            800                850                 900 

(14) on ùoúuz keyil   ammÀ mÿt415 yazmaú dileseŋ 

        950 

(15) bir mÿt416 iki mÿt üç mÿt diyü yazılur ammÀ (16) bir keyil417 òod418 elli sÀàardur419 iki 

keyil420 yüz sÀàar (17) olmaú lÀzım gelür üç keyil421 yüz elli sÀàar (18) olur pes imdi 

muòtaãar olmaàiçün ãıfır yazılmayup (19) hemÀn eşkÀl yazılur imdi êarb itmelü olsaŋ (20) 

muúaddemÀ mÿtı422 yazup baèdehÿ úaç keyil423 vÀúıè oldıysa (21) yazup ve baèdehÿ şinik 

şeklin óÀcet olduàı 

                                                           
409 (18a/6) mÿt: müdd AE. 16b/13, Kas. 15b/10, T. 11b/9. 
410 (18a/6) keyil: kilec Kas. 15b/10, BH. 14a/3, Z. 73b/6, Cam. 24b/7. 
411 (18a/7) mÿt: mÿtı MK.21b/6; müdd Kas. 15b/10, T. 11b/10. 
412 (18a/7) keyil: - C. 9a/21; kilec Kas. 15b/11, BH.14a/3, Cam. 24b/8. 
413 (18a/8) keyil: kilec Kas.15b/11; -BH. 14a/4. 
414 (18a/9-10-11-12-13-14) keyil: kileç Kas.15b/12-13-14-15, BH. 14a/5-6-7-8, Z. 73b/7-8-9-10-11, Cam. 

24b/11-12-13 ve 24a/1-2. 
415 (18a/14) mÿt: müdd AE. 16b/21, Kas. 16a /1, T. 11b/15. 
416 (18a/15) mÿt: 15. satırdaki bütün mÿt kelimeleri:  müdd Kas. 16a/1, T. 11b/15-16. 
417 (18a/16) keyil: kilec Kas. 16a/1, BH. 14a/10. 
418 (18a/16) òod: òoõ MK.22a/5. 
419 (18a/16) sÀàardur: saàar olmaú gerek olıya C. 9b/5.  
420 (18a/16) keyil: kilec Kas. 16a/2, BH. 14a/10, Z. 73b/13. 
421 (18a/17) keyil: kilec Kas. 16a/2, BH. 14a/10, Z. 73b/14. 
422 (18a/20) mÿtı: müddi T. 11b/19.  
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[18b] 

 (1) miúdÀr yazup altına úıymet yazup êarb idesin (2) meåelÀ eger on beş mÿt424 ve yedi 

keyil425 kendüm (3) her müddi yigirmi üç426 aúçe ve rubè dirheme427 olsa (4) bu cümlenüŋ 

úıymeti ne miúdÀr olur bilmek (5) dileseŋ ùarìúi oldur ki on beş müddi yazup (6) baèdehÿ 

yedi keyil428 tanãìf idesinkim üç buçuú (7) olur müddüŋ yemìnì  ùarafına yazup ve taòtında 

(8) daòı õikr olan úıymeti küsÿrÀtıyla429 yazup (9) êarb idesin ne óÀãıl olursa ùarafınuŋ (10) 

küsÿrÀtı òÀnesin ãayup êarbdan óÀãıl (11) olan meblaàdan ol miúdÀr òÀne ùaró (12) idüp 

bÀúìsin aúçe óükm idesin  

miåÀl 

   15,35 

  23,25 

    11625430 

    6975 

11625431 

2325432 

356,88,75 

dirhem,fülÿã,şièar 

 

(13) miåÀl-i Àòar eger beş müdd433 ve bir keyil434 (14) kendüm be-her müdd435 yigirmi 

beşer436 aúçeye ve åümün dirheme (15) olsa ùarìúi oldur ki beş müddi437 yazup ve bir438 (16) 

daòı tanãìf idesin eger on keyil439-imişse  

                                                                                                                                                                                
423 (18a/20) keyil: kìle BH.14b/12, Cam. 24a/8. 
424 (18b/2) mÿt: müdd T. 11b/21.  
425 (18b/2) keyil: keyle Kas. 16a/6; kìle Cam. 24a/12. 
426 (18b/3) üç: üçer Kas. 16a/7. 
427 (18b/3) dirheme: dirhem MK. 22a/14. 
428 (18b/6) keyil: kìleye MK.22b/2; kìle BH. 14a/16; kileye Cam. 25b/2. 
429 (18b/8) küsÿrÀtıyla: küsÿrÀtı ile MK. 17b/4. 
430 (18b/R) 11625: - AE. 17a/19. 
431 (18b/R) 11625: 3575 AE. 17a/21. 
432 (18b/R) 2325: 2328 MK. 22b/14; (alt alta olarak) 4605 ve 370 AE. 17a/21. 
433 (18b/13) müdd: mÿt MK.22b/16, BH. 14a/21, Cam. 25b/12. 
434 (18b/13) keyil: kilec Kas.15b/14, BH. 14a/21, Cam. 25b/12. 
435 (18b/14) beher müdd: her mÿtı MK.17b/17, Cam. 25b/12. 
436 (18b/14) beşer: beş MK. 22b/17. 
437 (18b/15) müddi: mÿtı MK. 23a/1, BH. 14a/22, Cam. 25b/13. 
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[19a] 

(1) nıãf idüp mÿtuŋ440 yemìnì  cÀnibine yazarduú (2) çünkim keyil441 bir vÀúıè oldı lÀzım 

oldı442 ki (3) mÿtuŋ yemìnì  ùarafına bir ãıfır úoyup ãaóìó (4) òÀnesiçün443 ve úıymetin daòı 

taòtında yazup (5) êarb idesin ne óÀãıl olursa yazup (6) baèdehÿ ùarafeynde vÀúıè olan 

küsÿrÀt (7) òÀnelerin ãayup êarbdan óÀãıl olan (8) meblaàdan ol miúdÀr òÀne ùaró idüp 

cevÀb (9) viresinkim õikr olan èadedüŋ úıymeti yüz yigirmi (10) altı dirhem ve yedi åümün 

ve èöşr-i nıãf-ı åümün dirhem (11) vÀúıè olur miåÀl 

 

           5,05 

           25,12,5 

     126,88,12,5 

    dirhem, fülÿs, şièar, … 

 

(12) miåÀl-i Àòar eger444 sekiz mÿt445 on dört (13) keyil446 kendüm447 her mÿt448 seksen üç 

aúçe ve rubè(14) dirheme olsa küllìsinüŋ449 úıymeti450 ne miúdÀr olur (15) bilmek dileseŋ 

sekiz mÿtı451 yazup ve on dört (16) keyil452 nıãf idesin kim yedi olur sekiz (17) mÿtuŋ453 

yemìnì  ùarafına yazup ve taòtında daòı (18) õikr olan úıymeti yazup êarb idesin baèdehÿ 

(19) maørÿbıla maørÿbun fihde vÀúıè olan küsÿrÀt  

 

                                                                                                                                                                                
438 (18b/15) ve bir: ve bir keyil MK. 23a/1, Cam. 25a/1. 
439 (18b/16) keyil: kìle BH. 14b/1, Cam. 25a/1. 
440 (19a/1) mÿtuŋ: bunuŋ BH.15b/1. 
441 (19a/1) keyil: kìle BH. 14b/1, Cam. 25a/3. 
442 (19a/2) oldı: geldi BH. 14b/2, Z. 73a/9.  
443 (19a/4) òÀnesiçün: òÀnesi içün MK.  17a/5. 
444 (19a/12) eger: - MK. 23b/1. 
445 (19a/12) mÿt: müdd T. 12a/19.  
446 (19a/13) keyil: kìle BH. 14b/7, Cam. 26b/1. 
447 (19a/13)kendüm: kenõüm BH. 14b/7. 
448 (19a/13) mÿt: müdd T. 12a/20.  
449 (19a/14) küllìsinüŋ: cümlesinüŋ C. 10a/7. 
450 (19a/14) küllìsinüŋ úıymeti: - AE. 17b/15, T. 12a/21. 
451 (19a/15) mÿtı: müddi T. 12a/21.  
452 (19a/16) keyil: kileéi Cam. 26b/4 
453 (19a/17) mÿtuŋ: müddüŋ T. 12b/1.  
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 [19b] 

(1) òÀnelerin êarbdan óÀãıl olan meblaàdan (2) ùaró idüp cevÀb viresinkim yedi yüz yigirmi 

(3) dört dirhem ve rubè ve èöşr -i rubè dirhem vÀúıè olur miåÀl 

       8,7 

  83,25 

  58275 

66600 

724,27,5 

dirhem,fülÿs,şièar 

 

(4) miåÀl-i Àòar eger bir mÿt454 kendüm úırú (5) beş aúçeye olsa ol taúdìrce sekiz keyil455 

(6) ne miúdÀr bahÀya456 olur bilmek dileseŋ457 ùarìúi (7) oldur ki sekiz keyili458 tanãìf idesin 

dört (8) olur yazasın ve taòtında daòı úırú beş dirhem (9) yazup êarb idesin459 óÀãıl olan 

meblaàdan (10) keyil küsÿrÀtı460 içün bir òÀnesin ùaró idüp (11) cevÀb viresinkim on sekiz 

dirhem olur  

miåÀl 

,4 

45 

18,0 

 

(12) miåÀl-i Àòar eger bir mÿt461 kendüm elli aúçeye (13) olsa ol taúdìrce üç şinik ne 

miúdÀr bahÀya462 (14) bilmek dileseŋ463 ùarìúi oldur ki üç şinik şeklin (15) yazup ulÿf 

òÀnesi mertebesinde bir ãıfır yazup 

 

                                                           
454 (19b/ 4) mÿt: müõõ Kas. 17a/1. 
455 (19b/5) keyil: kìle Kas.17a/1, BH. 14b/13, Z. 74b/ 4, Cam. 26a/2. 
456 (19b/6) bahÀya: aúçeye C.10a/14. 
457 (19b/6) bilmek dileseŋ: - MK. 24a/3, Kas. 17a/2. 
458 (19b/7) keyili: kìleéi Kas. 17a/2, Cam. 26a/3.  
459 (19b/9) êarb idesin: êarb idesiŋ C. 10a/17. 
460 (19b/10) keyil küsÿrÀtı: kìle-i küsÿrÀt MK. 24a/5-6, BH. 14b/15, Kas.17a/4, Cam. 26a/6. 
461 (19b/12) mÿt: müõõ Kas. 17a/6, müdd T. 12b/12. 
462 (19b/13) bahÀya: bahÀya olur MK. 24a/10; aúçeye olur C. 10a/21.  
463 (19b/14) bilmek dileseŋ: - MK. 24a/10,  Kas. 17a/6-7, Cam. 26a/18. 
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 [20a] 

(1) baèdehÿ úıymetin altında yazup êarb idesin óÀãıl (2) olan meblaàdan maørÿbda vÀúıè 

olan dört (3) òÀne küsÿrÀt òÀnesin464 ùaró idüp cevÀb (4) viresinkim465 bir dirhem ve yedi 

åümün dirhem olur (5) bÀúì her ne miúdÀr kim óÀcet ola úÀèide -i (6) mesfÿr üzere istiòrÀc 

olına miåÀl 

,03,75 

      50 

   0000466 

1875467 

1,87,50 

dirhem,fülÿs, şaèir 

 

(7) úısm-ı rÀbiè úanùÀr ve lodra468küsÿrÀtın ve êarb olınma (8) sınuŋ úavÀèidin beyÀn ider 

meåelÀ úanùÀr iki úısımdur (9) úısm-ı evvel úanùÀrı kebirdür ki İstÀmbulda469 ve Rÿm (10) 

ilinde istièmÀl olınur anuŋ her yüz yetmiş altı470 (11) dirhemi bir lodradur her yüz lodra bir 

úanùÀrdur  (12) her úanùÀr on yedi biŋ altı yüz dirhemdür ki (13) úırú dört vaúıyye olur 

ikinci úısım úanùÀr-ı ãaàirdür (14) ki Anaùolı471 vilÀyetinde istièmÀl olınur anuŋ her (15) 

yüz altmış dirhemi bir lodradur her yüz lodrası (16) bir úanùÀrdur her úanùÀr on altı biŋ472 

dirhemdür473 (17) ki úırú vaúıyye olur úaçan úanùÀrıla474 lodra yazup475 (18) êarb itmek 

dileseŋ evvel úanùar yazasın ve lodraéı  

 

                                                           
464 (20a/3)küsÿrÀt òÀnesin: - C. 10a/24. 
465 (20a/4) viresinkim: - BH. 14b/20. 
466 (20a/R) 0000: - Z. 74b/18. 
467 (20a/R)1875: - Z. 74b/18. 
468 (20a/7) úısm-ı rÀbiè úanùÀr ve lüdre küsÿrÀtın ve êarb olınma: úısm-ı rÀbiè úanùÀr ve lüdre óisÀbın ve 

küsÿrÀtın ve êarb olınma C.’de 11a/2. 
469 (20a/9) İstÀmbulda: İslÀmbulda MK. 24b/13, Kas. 17a/14, BH. 14b/24, Z. 74b/21, Cam. 27b/8; İstanbulda 

AE. 18b/2. 
470 (20a/10) yüz yetmiş altı: yüz altmış altı BH. 14b/25. 
471 (20a/11) Anaùolı: Anadolı MK. 24b/17, Cam. 27b/13. 
472 (20a/16) biŋ: -Kas. 17b/4. 
473 (20a/16) dirhemdür: dirhemidür BH. 15a/2. 
474 (20a/17) úanùÀrıla: úanùÀr ile MK. 25a/3. 
475 (20a/17) lüdre yazup:- BH. 15a/3. 
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[20b] 

(1) daòı eger ÀòÀd òÀnesi mertebesinde ise úanùÀruŋ (2) yemìnì  ùarafına bir ãıfır úoyup 

baèdehÿ lodra476 yazup êarb (3) idesin eger lodra èaşerÀt mertebesinde vÀúıè olursa477 (4) 

úanùÀr478 yazup ãıfır úomayup hemÀn lodra479 yazasın480 (5) ve altında daòı úıymet ne 

miúdÀr ise yazup êarb idesin(6) meåelÀ on beş úanùÀr ve beş lodra rÿàan her úanùarı (7) üç 

yüz elli beş buçuú dirheme olsa ne miúdÀr bahÀ (8) ider diseler ùarìúi oldur ki on beş 

úanùÀrı yazup (9) ve úanùÀruŋ yemìnì  ùarafına lodranuŋ èaşerÀt481içün (10) bir ãıfır482 úoyup 

baèdehÿ beş lodraéı åebt idüp ve taòtında(11)daòı õikr olan úıymeti yazup êarb idesin 

baèdehÿ (12) lodra küsÿrÀtı ki iki òÀne vÀúıè olmışdur ve dirhem (13) küsÿrÀtı bir òÀne 

vÀúıè olmışdur cümle bu üç (14) òÀneéi êarbdan óÀãıl olan meblaàdan ùaró (15) idüp cevÀb 

viresinkim beş biŋ (16) üç yüz elli aúçe ve rubè ve èöşr-i rubè (17) dirhem vÀúıè olur 

berìn483 miåÀl 

    15,05 

    355,5 

5350,27,5 

 

[21a] 

(1) miåÀl-i Àòar eger sekiz úanùÀr ve yigirmi (2) beş lodra èasel her úanùÀrı üç yüz yigirmi 

(3) iki aúçe ve rubè dirheme olsa ùarìúi oldur ki (4) muúaddemÀ sekiz úanùÀrı yazup ve 

yemìnì  ùarafına (5) ãıfır úomayup yigirmi beş lodra484 yazasın (6) anuŋ içün ki lodra 

mertebe-i èaşerÀtda vÀúıè (7) olmışdur485 ãıfır lÀzım degüldür ve taòtında (8) daòı õikr olan 

úıymeti küsÿrÀtıyla yazup (9) êarb idesin baèdehÿ maørÿbıla maørÿbun fihde (10 )vÀúıè 

olan küsÿrÀt òÀnesi ne miúdÀr ise (11) êarbdan óÀãıl olan meblaàdan ol (12) miúdÀr òÀne 

                                                           
476 (20b/2) lüdre: lüdreéi C.11a/12. 
477 (20b/3) olursa:  olmuş ise MK.25a/8; olmış ise Kas. 17b/7-8, BH. 15a/5, Z. 74a/10, Cam. 27b/7. 
478 (20b/4) úanùÀr: úanùÀrı MK. 25a/8, BH. 15a/6, Z. 74a/10. 
479 (20b/4) lüdre: lüdreéi C.11b/14, BH. 15a/6. 
480 (20b/4) yazasın: yazup MK. 25a/9 Kas. 17b/8, BH. 15a/6, Z. 74a/11, Cam. 27b/9; yazasıŋ C. 10a/14. 
481 (20b/9) aèşerÀt: èaşerÀtı MK. 25b/1, C. 10b/17, BH. 15a/10. 
482 (20b/9-10) yazup ve úanùÀruŋ yemìni ùarafına lüdrenüŋ èaşerÀt içün bir ãıfır: - AE. 18b / 19. 
483 (20b/17) berìn: - MK.25b/8, BH. 15a/15. 
484 (21a/5) lüdre: lüdreéi BH. 15a/18. 
485 (21a/7) olmışdur: olmışıdın C.11b/25. 
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ùaró idüp cevÀb viresinkim (13) õikr olan èaselüŋ úıymeti iki biŋ altı (14) yüz elli sekiz 

dirhem ve nìm dirhem ve nıãf-ı (15) åümün dirhem olur berìn miåÀl  

 

          8,25 

      322,25 

     161125 

    64450 

257800       

2658,56,25 
dirhem, fülÿs, şaèir 

 

 [21b]  

(1) miåÀl-i Àòar eger bir úanùÀr-ı rÿàan üç yüz (2) yigirmi beş aúçe486 ve rubè dirheme olsa 

ol óisÀb (3) üzere yigirmi beş lodranuŋ487 úıymeti ne miúdÀr olur (4) diseler ùarìúi oldur ki 

muúaddemÀ yigirmi beş lodraéı (5) yazup ve taòtında õikr olan üç yüz yigirmi beş (6) 

dirhem488489 ve rubè dirhemi yazup êarb idesin490 baèdehÿ491 (7) maørÿbıla maørÿbun fihde 

vÀúıè olan küsÿrÀt (8) òÀnesi ki dört òÀnedür êarbdan óÀãıl olan (9) meblaàdan ol miúdÀr 

òÀne ùaró idüp cevÀb (10) viresinkim seksen bir dirhem ve rubè dirhem (11) ve nıãf-ı 

åümün dirhem vÀúıè olur berìn492  

      ,25 

325,25 

162625 

65050 

81,31,25 
dirhem, fülÿs, şaèir 

 

(12) miåÀl-i Àòar bir úanùÀr èasel yüz yigirmi (13) aúçe ve beş åümüne olsa ol taúdìrce 

sekiz(14) lodra èasel ne miúdÀr bahÀya olur diseler493 ùarìúi (15) oldur ki sekiz lodra494 

                                                           
486 (21b/2) aúçe: aúçeye BH. 15a/24, Z. 75b/16. 
487 (21b/3) üzere yigirmi beş lüdrenüŋ: -Kas.18a/13. 
488 (21b/6) dirhem: dirhemi MK. 26b/5, Cam. 29b/3. 
489 (21b/5-6) üç yüz yigirmi beş dirhem: üç yüz dirhemi BH. 15b/1. 
490 (21b/6) êarb idesin: êarb idesiŋ C. 11a/10. 
491 (21b/7) Buradan itibaren 22b/17’ye kadar Kas. eksiktir. 18b/1. 
492 (21b/11) berìn: - MK. 26b/11, BH. 15b/5. 
493 (21b/14) diseler: -MK. 27a/3, BH. 15b/6. 
494 (21b/15) lüdre: lüdreéi C. 11a/16, BH. 15b/7. 
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yazup èaşerÀt içün òÀne-i (16) èaşerÀtda bir ãıfır úoyup ve taòtında daòı õikr olan (17) 

úıymeti yazup êarb idüp baèdehÿ maørÿbıla maørÿbun  

 

[22a] 

 (1) fihde vÀúıè olan küsÿrÀt òÀnesin ùaró idüp (2) cevÀb viresinkim ùoúuz dirhem ve beş 

åümün dirhem (3) ve òumus åümün dirhem óÀãıl olur berìn üslÿb495 

         08 

120,624965 

9,65,000 
dirhem, fülÿs  

 

(4) úısm-ı òÀmis küsÿrÀt-ı miåúÀl497 ve êarb olınmasınuŋ (5) úavÀèidin498 beyÀn ider499 

meåelÀ bir miåúÀl yigirmi dört úırÀùdur (6) ve her úırÀù dört şaèirdür bu taúdìrce bir miåúÀl 

(7) ùoúsan altı şaèir yazılur ammÀ bu ãÿret ile500501 (8) êarb-ı vÀóiden502 istiòrÀc itmek503 

mümkìn olmaduàı (9) açıldan ustaõlar504bir miåúÀli yüz elli şaèir (10) farø eylemişlerdür tÀ 

kim küsÿrÀtıla êarb olınmaàa (11) ÀsÀn olsun içün pes bu taúdìrce bir şaèir (12) yazmaú 

dileseŋ işbu mÿcibce åebt idesin505  

(13) şaèir    iki şaèir   üç şaèir 

    1,56,25    3,12,5    4,68,75 

(14) úırÀù    nìm dÀng506    bir dÀng507  åümün miåúÀl 

       6,25      12,5              ,25                 18,75 

(15) rubè miåúÀl    åülÿå miåúÀl      nìm miåúÀl  

                                                           
495 (22a/3) berìn üslÿb: miåÀl MK. 27a/10. 
496 (22a/R) 120,625: 120,62,5 MK. 27a/12. 
497 (22a/4) miåúÀl: miåúÀli MK. 27a/15. 
498 (22a/5) úavÀèidin: úÀèidesi MK. 27a /15, Kas. 18b/4, BH. 15b/11. 
499 (22a/5) beyÀn ider: beyÀnındadur MK. 27b/1, BH. 15b/11. 
500 (22a/7) ãÿret ile: ãÿretde C. 11a/23. 
501 (22a/7) ãÿret ile: ãÿret ile miåúÀl küsÿrÀtı ile MK. 27b/3-4, BH. 15b/13, Z. 75a/15, Cam. 29a/9-10. 
502 (22a/8) êarb-ı vÀóiden: êarb-ı vaóidde MK. 27b/4, BH. 15b/14, Cam. 29a/9-10; êarb-ı vaóide Kas. 18b/6. 
503 (22a/8) istiòrÀc itmek: istiòrÀcı MK. 27b/4, BH. 15b/14, Z. 75a/15, Cam. 29a/10. 
504 (22a/9) ustaõlar: ustÀdlar C. 11b/1, AE. 19a/2, Kas. 18b/7, BH. 15b/14, Z. 75a/16, T. 13a/8. 
505 (22a/12) åebt idesin: åebt idesiŋ C. 11b/3. 
506 (22a/14) dÀnuk: danek MK. 27b/10; danık BH. 15b/17. 
507 (22a /14) bir dÀnuk: dÀnek MK. 27b/10; danık BH. 15b/17. 
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   37,5                   1,00                     ,75 

  (16) miåÀl508  

    150 

 (17) ammÀ nìm509 miåúÀl ve dÀyıú510 ve úırÀù ve şaèir  (18) yazmalu olsaŋ  10,78,12,5  

35511 (19) åülüå miåúÀl512ve úırÀù ve şaèir yazmalu olsaŋ513 57,81,25514  

 

 [22b] 

(1) ammÀ úırÀù ve dÀyıú515 yazmaú dileseŋ 18, 75 (2) bÀúì her ne miúdÀr küsÿrÀt vÀúıè 

olursa (3) bu üslÿb üzere yazasın úaçan miåúÀl ve úırÀù (4) veyÀ dÀyıú516veyÀ şaèir ile êarb 

itmek dileseŋ miåúÀl (5) ne miúdÀr ise nıãf miúdÀr daòı ilóÀú idesin (6) baèdehÿ miåúÀlüŋ 

yemìnì  ùarafına óÀcet olan (7) küsÿrÀtı åebt idüp ve taòtında daòı úıymet (8) ne miúdÀr ise 

yazup êarb itdükden soŋra (9) maørÿbıla maørÿbun fihde óÀãıl olan (10) aèdÀduŋ åülüåin517 

iòrÀc idüp bÀúì úalan (11) åüliåÀnin518 yazup baèdehÿ ùarafeynde vÀúıè olan (12) küsÿrÀt 

òÀnesi ne  miúdÀr ise mesfÿr åüliåÀndan519 (13) ùaró idüp bÀúìsin aúçe óükm idesin520 (14) 

ve ùaró itdügüŋ küsÿrÀt òÀnelerin (15) daòı yuúaruda beyÀn olınan úÀèide üzerine521 (16) 

óisÀb idüp cevÀb viresin meåelÀ (17) eger dört miåúÀl  ve bir úırÀù ve  şaèir ve522 her (18) 

miåúÀl523altmış bir buçuú dirheme olsa ne miúdÀr åemen vÀúıè (19) olur diseler ùarìúi oldur 

                                                           
508 (22a/16) miåÀl: miåúÀl MK. 27b/12. 
509 (22a/17) nìm: - Z. 75a/21. 
510 (22a/17) dÀyıú: dÀnıú C. 11b/8, AE. 19a/9, BH. 15b/18, Z. 75a/21, T. 13a/15.  
511 (22a/18) 10,78,12,5 35: 57,12,5 Z. 76b/1. 
512 (22a/19) åülüå miåúÀl ve úırÀù ve şaèir yazmalu olsaŋ: åülüå miåúÀl yazmalu olsaŋ ve úırÀù ve şaèir 

yazmalu olsaŋ  C. 11b/9. 
513 (22a/19) yazmalu olsaŋ:  yazmaú dileseŋ MK. 28a/1, Kas. 18b/13, Cam. 30b/9. 
514 (22a/19) 57,81,25: 57,81,25baèdehÿ rubè miåúÀl ve úırÀù ve iki şaèir yazmaú dileseŋ  13, 62, 5  MK. 28a/2, 

Cam. 30b/10; 1,13,62,5 Z. 76b/3. 
515 (22b/1) dÀyıú: dÀnıú C. 11b/10,  AE. 19a/11, BH. 15b/21, Z. 76b/3, T. 13a/17.  
516 (22b/4) dÀyıú:  dÀnıú C.11b/11. AE. 19a/14, BH. 15b/23, Z. 76b/6, T. 13a/20. 
517 (22b/10) åülüåin: åülÿåün MK. 28a/11. 
518 (22b/11) åüliåÀnin: åülÿåÀnin MK. 28a/11. 
519 (22b/12) åüliåÀndan: åülÿåÀndan MK. 28a/13. 
520 (22b/13) êarb idesin: êarb idüp C. 11b/17. 
521 (22b/15) üzerine: üzere MK. 28b/2. 
522 (22b/17) ve: zer MK. 23b/4, BH. 16a/5, Z. 76b/ 16. 
523 (22b/18) miåúÀl: miåúÀli MK. 28b/4, Kas. 19a/9, Z. 76b/16. 
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ki èaded-i miåúÀlüŋ (20) nıãf-ı miúdÀrı524 daòı ilóÀú idesin altı ola525 (21) yazasın baèdehÿ 

eger úırÀù èaşerÀt mertebesinde  

 

[23a] 

(1) olsa miåúÀlüŋ yemìnì ùarafına åebt iderdüŋ (2) çünkim úırÀù mertebe-i ÀóÀdda vÀúıè 

oldı (3) lÀzım oldı526 ki miåúÀlüŋ yemìnì  ùarafına bir ãıfır (4) úoyup baèdehÿ bir úırÀù ve 

şaèir şeklin527 yazasın  

êarb-ı miåúÀl 

6,07,81,25 

(5) baèdehÿ taòtında altmış bir dirhem528 ve nìm dirhem yazup529 (6) êarb idesin530 baèdehÿ 

marÿbıla maørÿbun fihden531532 (7) óÀãıl olan aèdÀdı yazup åülüåin iòrÀc (8) idesin berìn 533 

miåÀl  

    6,07,81,25534                                               

              61,5                                                     

     30390625                                                    

     6078125                                                      

36468750                                                     

343,80,46,87,5535                                           

miåÀl 

373,80,46536,87,5 

124 60537 15 62 5538 

                                                           
524 (22b/20) miúdÀrı: miúdÀr MK. 28b/6; miúdÀrın C. 11b/21. 
525 (22b/20) altı ola: ne olursa BH. 16a/8. 
526 (23a/3) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 16a/10, Z. 76b/20; lÀzım oldınki Cam. 31b/5. 
527 (23a/4) şeklin: - MK. 28b/11, BH. 16a/10, Z. 76b/21. 
528 (23a/5) altmış bir dirhem: altmış bir dirhem yazup MK. 28b/13,  Z. 76a/1. 
529 (23a/5) yazup: yazup 6,07,81,25 Kas. 19a/15. 
530 (23a/6) êarb idesin: êarb idesiŋ C. 12a/1. 
531 (23a/6) maørÿbun fihden: maørÿbun fihde C. 12a/ 2. 
532 (23a/6) êarb idesin baèdehÿ marÿbıla maørÿbun fihden: êarb idesiŋ baèdehÿ marÿbıla maørÿbun fihden 

yaèni ikisinden C.13b / 2. 
533 (23a/8) berìn: - MK. 29a /3. 
534 (23a/İ) C.’de bu işlemin sadece sonuç kısmı verilmiştir 13b/4. 
535 (23a/İ) AE.de bu sonucun bir üstünde 7046875 sayısal ifadesi yer almaktadır 19b/20. 
536 (23a/R) 46: 44 MK. 29a/4, Kas. 19b/3. 
537 (23a/R) 0: -C. 12a/5. 
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249,20,31,25,0539 

dirhem, fülÿs, şaèir, óardal 

 

(9) baèdehÿ mesfÿr bÀúì úalan åülüåÀndan540 ùarafında olan541 (10) küsÿrÀt òÀnesi542 úaç 

òÀne ise543 ùaró idüp (11) cevÀb viresinkim mezbÿr zerüŋ úıymeti544 iki yüz úırú ùoúuz (12) 

aúçe ve åümün dirhem ve nıãf-ı åümün dirhem ve åümün åümün dirhem vÀúıè olur  

 

 [23b] 

(1) miåÀl-i Àòar eger otuz iki miåúÀl ve südüs (2) miåúÀl altÿn ve her miåúÀli545 yetmiş iki 

dirheme (3) olsa cümlesinüŋ úıymeti ne miúdÀr olur diseler (4) ùarìúi oldur ki otuz ikinüŋ 

nıãf-ı miúdÀr546 (5) daòı ilóÀú idesin ki úırú sekiz olur baèdehÿ (6) yigirmi beş ki ãÿret-i 

åÿdüs miåúÀldür úırú (7) sekizüŋ yemìnì  ùarafına yazup taòtından yetmiş (8) iki dirhem 

åebt idüp êarb idesin ne óÀãıl (9) olursa yazasın berìn miåÀl  

247400547                                                                              48,25 

115800548                                                                                    72 

2316,00                                                                                   9650 

 dirhem                                                                                    33775 

                                                                                            3474,00 

 

(10) baède’d-êarb óÀãıl olan èadedüŋ549 åülÿåin (11) iòrÀc idüp bÀúì úalan åülüåÀndan 

küsÿrÀt (12) òÀnesin ùaró idesin cevÀb viresinkim (13) iki biŋ üç yüz on altı dirhem olur 

(14) miåÀl-i Àòar eger bir miåúÀl zer550 (15) elli sekiz dirhem ve rubè dirheme551 olsa ol (16) 

                                                                                                                                                                                
538 (23a/R)124 6015 62 5: 1246014958 MK. 29a/5, Kas. 19b/4. 
539 (23a/R) 249,20,31,25,0: 649, 20, 29, 91, 5  MK. 29a /6; 249,20,29,91,8  Kas. 19b/5. 
540 (23a/9) åülüåÀndan: åülÿåÀndan MK. 29a/7. 
541 (23a/9) olan: - Cam. 31a/1. 
542 (23a/10) òÀnesi: òÀnesin C. 12a/10. 
543 (23a/10) úaç òÀne ise: -  C. 12a/10. 
544 (23a/11) mezbÿr zerüŋ úıymeti: AE. 19b/23, T. 14a/2. 
545 (23b/2) miåúÀl: miåúÀl MK. 29a/15. 
546 (23b/4) miúdÀr: miúdÀrı C. 12a/15. 
547 (23b/R) 247400: 6347400 Kas. 19b/14. 
548 (23b/R) 115800:11158000 
549 (23b/10) èadedüŋ: - Kas. 20a/1. 
550 (23b/14) zer: altÿn BH. 16a/24, Z. 76a/20. 
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taúdìrce sekiz úırÀùuŋ úıymeti552 ne miúdÀr (17) olur diseler ùarìúi oldur ki ãÿret-i (18) sekiz 

úırÀùı yazup ve taòtında daòı õikr  

 

[24a] 

(1) olan úıymeti åebt idüp553 êarb idesin554 ne óÀãıl (2) olursa åülÿåin iòrÀc idüp bÀúì úalan 

åülüåÀndan (3) ùarafeynde vÀúıè olan küsÿrÀt òÀnesin ùaró (4) idüp555 aúçe óükm idesin pes 

cevÀb viresinkim (5) õikr olan sekiz úırÀù altÿnuŋ bahÀsı on (6) ùoúuz dirhem ve åi556 

åümün dirhem ve rubè åümün dirhem (7) ve åülüå rubè åümün dirhem vÀúıè olur bÀúì her 

ne (8) miúdÀr óÀcet olursa üslÿb-ı mezbÿr (9) üzerine557 iòrÀc558 olına berìn miåÀl  

 

29,12,50,00559                                                 50,00 

  970 83 33                                                 57 25 

19,41,66,67                                                 29,1250560,00 
dirhem, fülÿs, şaèir, óardal 

 

 (10) úısm-ı sÀdis derÀhimile olan êarblaruŋ561 ùarìúin (11) beyÀn ider meåelÀ biŋ sekiz yüz 

yigirmi ùoúuz dirhem (12) nuúre her yüz dirhemi iki yüz seksen beş aúçeden (13) ne 

miúdÀr olur diseler ùarìúi oldur ki aãıl (14) gümiş562 yazup ve taòtında daòı iki yüz seksen 

beş (15) dirhem yazup êarb idesin ne óÀãıl olursa (16) gümişüŋ563 ÀóÀdı èaşerÀtıçün 

êarbdan óÀãıl olan (17) aèdÀduŋ iki òÀnesin ùaró idüp cevÀb viresinkim (18) beş biŋ iki yüz 

on iki dirhem ve beş åümün dirhem ve èöşr-i (19) rubè dirhem olur  

                                                                                                                                                                                
551 (23b/15) dirheme: dirhem MK. 29b/16, BH. 16a/24, Cam. 32b/5. 
552 (23b/15) úıymeti: bahÀsı BH. 15b/25, Z. 77b/1. 
553 (24a/1) åebt idüp: yazup BH. 16b/1, Z. 77b/2. 
554 (24a/1) idesin: idesiŋ C. 12b/1. 
555 (24a/3-4) ùaró idüp aúçe hükm idesin: ùaró idüp bÀúìsin aúçe hükm idesin MK. 30a/6, BH. 16b/2-3, Z. 

77b/5, Cam. 32b/10. 
556 (24a/6) åi: se Z. 77b/7, Cam. 32b/12. 
557 (24a/9) üzerine: üzere MK. 30a/10. 
558 (24a/9) iòrÀc: istiòrÀc BH. 16b/5. 
559 (24a/İ) Bu işlem Z. de yer almamaktadır 77b/İ. Bkz. Ek.9. 
560 (24a/R) 29,1250,00: 29,12,50,00 MK. 30a/14. 
561 (24a/10) êarblaruŋ: êarbların Z. 77b/12. 
562 (24a/14) gümiş: gümişi C. 12b/12. 
563 (24a/16) gümüşüŋ: gimüşüŋ (harekeli olarak verilmiş) Kas. 20b/1. 
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1829 

  285 

5212,25 
dirhem, fülÿs 

 

 [24b]  

(1) miåÀl-i Àòar564 eger dört yüz yetmiş yedi (2) dirhem nuúre her on dirhem565yigirmi 

sekizer566 aúçe  ve rubè567 (3) dirheme olsa úıymeti ne568 olur diseler ùarìúi oldur ki (4) aãıl 

nuúreéi yazup ve úıymetin daòı küsÿrÀtı ile taòtında (5) åebt idüp êarb idesin êarbdan óÀãıl 

olan (6) meblaàdan bir òÀne gümiş ÀóÀdiçün  ve iki òÀne küsÿrÀt (7) rubè içün ve üç 

òÀneéi569 ùaró idüp cevÀb viresinkim (8) biŋ üç yüz úırú yedi dirhem ve nıãf dirhem olur570 

 miåÀl 

     477 

   2825 

  19885 

 19775 

11300 

1347,52,5 

 

(9) miåÀl-i Àòar eger yigirmi biŋ ùoúuz yüz571 (10) yigirmi ùoúuz dirhem nuúre572 her biŋ 

dirhemi iki biŋ (11) ùoúsan573 beş aúçeye olsa ne miúdÀr olur bilmek dileseŋ (12) ùarìúi 

oldur ki nuúrenüŋ biŋ dirhemin yazup ve taòtında (13) daòı úıymet åebt idüp êarb idesin 

êarbdan óÀãıl (14) olan aèdÀduŋ üç òÀnesin ùaró idüp cevÀb (15) viresinkim õikr olan 

                                                           
564 (24b/1) miåÀl-i Àòar: - MK. 30b/14, Z. 77b/ 20. 
565 (24b/2) dirhem: dirhemi MK. 30b/14, C. 12b/ 17, AE. 21b / 12. 
566 (24b/2) sekizer: sekiz Kas.20b/5, BH. 16b/13, Z. 77b/ 21. 
567 (24b/2) ve rubè: - BH. 16b/13, Z. 77b/21. 
568 (24b/3) úıymeti ne olur: úıymeti ne miúdÀr olur C. 12b/17. 
569 (24b/7) üç òÀneéi: - AE. 21b/17, T. 14b/19.  
570 (24b/8) biŋ üç yüz úırú yedi dirhem ve nıãf dirhem olur: biŋ üç yüz úırú yedi dirhem ve nıãf dirhem olur 

õikr olınur  C.13a / 21. 
571 (24b/9) eger yigirmi biŋ ùoúuz yüz: yigirmi yedi biŋ toúuz yüz MK. 31a /15-16, BH. 16b/18, Z. 77a/ 7-8. 
572 (24b/10) nuúre:  nuúre olsa MK. 31a/16, BH. 16b/18. 
573 (24b/10-11) iki biŋ ùoúsan: iki ùoúsan BH. 16b/19. 
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nuúrenüŋ úıymeti574 elli sekiz (16) biŋ beş yüz on bir575 aúçe576 ve rubè dirhem ve èöşr-i 

(17) òumus rubè dirhem olur miåÀl  

     27929 

       2095 

   139645 

 251361 

 00000 

55858 

58511,255 

 

 [25a]  

(1) miåÀl-i Àòar eger bir èÀmil üç yıla (2) seksen beş kerre yüz biŋ ve elli biŋ aúçeye bir iş 

(3) dutsa577 bir yıllik578 úısùı ne miúdÀr  olur bilmek dileseŋ (4) aãıl úısù ki seksen beş kerre 

yüz biŋ ve elli biŋ (5) dirhemdür yazup åülÿåin iòrÀc idüp579 cümle mÀldan (6) tefrìú idüp 

ve åülÿåÀnin taòtında åebt idüp (7) cevÀb viresinkim bir yılda úısùı yigirmi sekiz kerre (8) 

yüz biŋ ve elli biŋ aúçe olur ve iki yılda úısùı (9) elli yedi kerre yüz biŋ dirhem olur her ne 

miúdÀr (10) olursa úÀèide-i  meşrÿó580 üzerine istiòrÀc (11) idesin berìn miåÀl581  

8550000 

2850000 

5700000   

(12) miåÀl-i Àòar eger bir èÀmil seksen (13) beş kerre yüz biŋ ve elli biŋ aúçe582 muúÀùıèaya 

bir iş (14) dutsa583 resm-i berÀt ki her biŋdeki on iki aúçedür (15) ne miúdÀr olur bilmek 

dileseŋ ùarìúi budur ki õikr (16) olan mÀlı yazup on ikiye êarb idesin ne (17) óÀãıl olursa üç 

                                                           
574 (24b/15) úıymeti: úıymetin Z. 77a/14.  
575 (24b/15-16) elli sekiz biŋ beş yüz on bir: elli sekiz biŋ beş yüz on BH. 16b/22. 
576 (24b/16) aúçe: aúçeye Kas. 20b/2. 
577 (25a/3) dutsa: ùutsa C.14b/5, AE. 22a/15, BH. 16b/24, Z. 77a/18, T. 15a/14.  
578 (25a/3) yıllık: senenüŋ C. 13a/5. 
579 (25a/5) iòrÀc idüp: iòrÀc idesin Z. 77a/21. 
580 (25a/10) meşrÿó:  meşrÿhe C. 13a/11. 
581 (25a/11) berìn miåÀl: miåÀl fì åülüåÀnin Kas. 21a/11. 
582 (25a/13) aúçe: aúçeye Kas.21a/12. 
583 (25a/14) dutsa: ùutsa C. 13a/14, AE. 22b/2, BH. 17a/5, Z. 78b/7, T. 15b/2.  
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òÀnesin ùaró idüp (18) cevÀb viresinkim õikr olan muúÀùıèanuŋ (19) resm-i berÀtı on biŋ iki 

yüz altmış584 dirhem olur  

(20) miåÀl 

 

8550000                                              12585 

         12                                           8550 

17100000                                      17100 

8550000                                        8550586 

102600,000                                  102600 

 

[25b] 

(1) miåÀl-i Àòar ùoúsan iki biŋ (2) beş yüz elli587 lidre herìr588 olsa her otuz lidre (3) herìr589 

bir vezne óisÀb olsa alandan ve ãatandan (4) her veznede yüz aúçe resm-i mìzÀn alınsa bir 

úalmadan (5) istiòrÀc itmek590 dileseŋ muúaddemÀ herìri591 yazup (6) bir òÀnesin ùaró 

idüp592 mÀèadÀsınuŋ åülÿåin (7) iòrÀc idesin baèdehÿ iki ãıfır ziyÀde idüp (8) cevÀb 

viresinkim ùoúsan iki biŋ beş yüz (9) elli lidre herìr593 üç biŋ seksen beş vezne  (10) olur ve 

resm-i mìzÀn üç yüz biŋ ve sekiz biŋ (11) beş yüz aúçe vÀúıè olur her ne miúdÀr óÀcet (12) 

olursa úÀèide-i meşrÿó594 üzere istiòrÀc (13) olına berìn miåÀl  

9255,0 lidre 

3085,00595 vezne ve resm 

 

(14) faãl-ı åÀliå úısmetleri beyÀn ider (15) bir niçe596 úısm üzerine597 úısm-ı evvel ãaóìói 

ãaóìóe (16) úısmet itmek598 beyÀn ider úısm-ı åÀnì  küsÿrı (17) küsÿra599 beyÀn ider úısm-ı 

                                                           
584 (25a/29) on biŋ iki yüz altmış: yüz iki biŋ altı yüz BH. 17a/8, Z. 78b/11, Cam. 34b/1. 
585 (25a/İ) Bu işlem Z. de yer almamaktadır 78b/İ. Bkz. Ek.9 
586 (25a/R) 8550: 855 C. 13a/22. 
587 (25b/1-2) ùoúsan iki biŋ beş yüz elli: ùoúsan iki biŋ beş yüz Z. 78b/ 14. 
588 (25b/2) herìr: óarìr C. 13a/24, AE. 22b/11, BH. 17a/9, Z. 78b/14, Cam. 34b/4. 
589 (25b/3) herìr: óarìr C.14b/24, AE. 22b/12, BH. 17a/10, Z. 78b/15, Cam. 34b/5. 
590 (25b/5) istiòrÀc itmek: istiòrÀc olınmaú MK. 32b/13, Kas. 21b/8. 
591 (25b/5) herìri: óarìri C. 13a/26. AE. 22b/14, BH. 17a/11, Z. 78b/17, Cam. 34b/8. 
592 (25b/6) ùaró idüp: ùaró Z. 78b/18. 
593 (25b/9) herìr: óarìr C. 13b/1, AE. 22b/17, Z. 78b/20, Cam. 34b/11. 
594 (25b/12) meşrÿó: meşrÿóe C. 13b/3. 
595 (25b/R) 3085,00: 3085,0 C. 13b/5. 
596 (25b/15) niçe: nice MK. 33a/8. 
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åÀliå küsÿrı ãaóìóe  (18) úısmet itmegi beyÀn ider úısm-ı rÀbiè ãaóìó ile küsÿrı600 (19) 

küsÿra úısmet itmegi beyÀn ider úısm-ı òÀmis ãaóìó ile (20) küsÿrı ãaóìó ile küsÿra úısmet 

itmegi beyÀn ider  

 

[26a] 

(1) úısm-ı åÀdiå bir úalmadan istiòrÀc olan601 úısmetleri (2) beyÀn ider inşÀallÀhü teèÀlÀ602 

úısm-ı evvel ãaóìói ãaóìóe úısmet (3) itmegi beyÀn ider meåelÀ üç biŋ sekiz yüz yetmiş beş 

(4) dirhemi yüz yigirmi beş nefere úısmet itmek dileseŋ ùarìúi (5) oldur603 ki evvelÀ604 

meblaà-ı mezbÿrı yazup ve altına bir rÀdde (6) çeküp ve yesÀrì  ùarafına yüz yigirmi beş 

neferi (7) yazup baèdehÿ taòtında mertebe-i ulÿf ile605 mertebe-i (8) miéÀtda ãufur úoyup 

mertebe-i èaşerÀtda vÀúıè olan (9) yedi èadedi iptidÀ idüp  úısmet idesin (10) pes mertebe-i 

èaşerÀtda óisÀb olunduúda üç (11) yüz606 seksen yedi dirhem vÀúıè oldı mesfÿr (12) üç yüz 

seksen yedi dirhem yüz yigirmi beş nefere (13) úısmet olınduúda607 her nefere üçer aúçe 

óiããe (14) Àèid olur608 bÀúì on iki dirhem úalur eyle609 olsa (15) üç dirhemi taòtında 

mertebe-i èaşerÀtda åebt idüp (16) bÀúì úalan on iki èadedi fevúinde yazup baèdehÿ (17) 

ÀóÀd mertebesinde õikr olan yüz yigirmi beş nefere (18) birer aúçe óiããe virüldükde610 bÀúì 

nesne úalmaz õikr (19) olan bir aúçeéi taòtında yazduàuŋ üç  aúçe (20) óiããenüŋ yemìnì  

                                                                                                                                                                                
597 (25b/15) üzerine: üzerinedür BH. 17a/16. 
598 (25b/16) úısmet itmek: úısmet itmegi MK. 33a/9, BH. 17a/17, Cam. 35b/6. 
599 (25b/17) küsÿra beyÀn ider: küsÿra úısmet itmegi beyÀn ider C. 13b/6, BH. 17a/18, Z. 78a/5-6, Cam. 

35b/7. 
600 (25b/18) küsÿrı: ãaóìó ile C.14a/8. 
601 (26a/1) istiòrÀc olan: istiòrÀc olınan BH. 17a/21. 
602 (26a/2) inşÀallÀhü teèÀlÀ: - MK. 33b/2, Kas. 22a/5,BH. 17a/22, Z. 78a/9. 
603 (26a/5) oldur: budur AE. 23a/9, T. 16a/5.  
604 (26a/5) evvelÀ: evvel MK. 33b/5;- BH. 17a/24, Z. 78a/11, Cam. 35a/3. 
605(26a/7) ulÿf ile: ulÿfda C.14a/13. 
606 (26a/11) yüz:- MK. 33b/11. 
607 (26a/13) úısmet olınduúda: úısmet olınduúdan soŋra C.14a/16. 
608 (26a/14) olur: olındı MK. 34a/1, Kas. 22a/12, BH. 17b/4, Z. 78a/19. 
609 (26a/14) eyle: öyle Z. 78a/19. 
610 (26a/18) virüldükde: virüldükden soŋra C.14a/19. 
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ùarafına mertebe-i ÀóÀdda åebt idesin (21) otuz bir dirhem olur pes cevÀb viresinkim her611 

nefere (22) otuz birer aúçe612 olur.  

               1  2   

125    3   8 7 5 

           0  0  3 1 

 

 [26b] 

(1) miåÀl-i Àòar eger on613 ùoúuz kerre (2) yüz biŋ ve otuz bir biŋ üç yüz yigirmi aúçeéi (3) 

altı biŋ iki yüz on nefer kimesneye úısmet itmek (4) dileseŋ ùarìúi oldur ki õikr olan 

meblaàı yazup (5) ve taòtında daòı mesfÿr altı biŋ iki yüz on (6) neferi yazasın baèdehÿ 

nihÀyet614 òÀnede olan (7) on ùoúuz kerre yüz biŋi on ùoúuz615 óisÀb (8) idüp altı biŋ neferi 

altı óisÀb idüp616 (9) üçer èaded viresinkim on sekiz olur ve (10) bir bÀúì úalur ùoúuz 

üzerine åebt idesin (11) baèdehÿ yanında617 òÀne-i miéÀtda618 olan ikiye619 daòı (12) üçer 

viresin620 altı olur on üçden altıyı (13) iòrÀc idesin bÀúì yedi úalur üç üzerinde (14) ãıfru’l-

èadede621 åebt idesin baèdehÿ èaşerÀt òÀnesinde (15) olan bir nefer içün üç daòı virüp 

üzerinde (16) olan yetmiş èadedden iòrÀc idesin baèdehÿ (17) altı biŋ iki yüz on nefere bir 

daòı virüp taòtında (18) üç èadedüŋ yemìnì  ùarafına åebt idesin (19) otuz bir622 èaded olur 

baèdehÿ õikr olan altı (20) biŋ iki yüzden on nefere birer daòı viresin (21) otuz bir èadedüŋ 

yemìnì  ùarafına yazasın   

 

                                                           
611 (26a/21) her: her bir MK. 34a/8. 
612 (26a/22) otuz birer aúçe olur: otuz birer aúçe èaìd olur Kas. 22b/3, BH. 17b/9, Z. 79b/5. 
613 (26b/1) on: - AE. 23b/4, T. 16a/17. 
614 (26b/6) neferi yazasın baèdehÿ nihÀyet òÀnede olan: neferi yazasın baèdehÿ nihÀyet bulduàı òÀnede olan 

C. 14a / 2. 
615 (26b/7) ùoúuz:  ùoúuza MK.34b/5, Kas. 22b/8. 
616 (26b/8) altı biŋ neferi altı óisÀb idüp: -C.15b/3. 
617 (26b/11) yanında: yanındaàı MK. 34b /8, BH. 17b/15, Cam. 36a/5. 
618 (26b/11)òÀne-i miéÀtda: C. 14a/4. 
619 (26b/11) ikiye: ikiyi C. 14a/4. 
620 (26b/12) viresin: viresiŋ C. 14a/4. 
621 (26b/14) ãıfru’l-aèdede: ãaffı’l èadedde MK. 34b/11,  Kas. 22b/12; ãaffı’l èadede Cam. 36a/8. 
622 (26b/19) bir: birer MK. 35a/1. 
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[27a] 

(1) üç yüz on birer dirhem623 olur bÀúì on dirhem (2) úalur berìn miåÀl624 

        6 6 

    1 7 8 2 1 

 1 9 3 1 3 2 0 

      311 

      6210625 

(3) miåÀl-i Àòar úaçan kim bir taúsìm (4) çıúarımasaŋ626  bu ùarìúle göresin ve tefrìú idesin 

(5) küsÿrını maóalline åebt idesin berìn miåÀl  

 

19313                /6210                        

18230                12420                                    /6/2 

00683               /18630                                /6/8/3/2 

                          24840                         /1/9/3/1/3/2/0 

6832                  31050                                      3 1 1 

6210                  37260 

0622                  43470 

                          49680 

6220                  55890 

6210 

0010 

 

(6) on ùoúuz biŋ üç yüz on üçden (7) üçer virdüŋ altı yüz seksen üç bÀúì (8) úaldı fevúinde 

èaşerÀt-ı ulÿf òÀnesinde åebt (9) olundı altı yüz seksen üçi taòtında èaşerÀt (10) òÀnesinde 

olan ikiye øamm olundı altı biŋ sekiz (11) yüz otuz iki oldı birer virdüŋ altı biŋ sekiz (12) 

yüz otuz ikiden birer viricek altı yüz yigirmi iki (13) bÀúì úaldı fevúinde ulÿf òÀnesinde 

åebt olundı (14) aãıl mÀlda ki ÀòÀd òÀnesinde bir ãıfır varıdı (15) ki øamm itdüŋ altı biŋ iki 

yüz yigirmi oldı birer virdüŋ on bÀúì úaldı  

 

                                                           
623 (27a/1) üç yüz on birer dirhem olur: üç yüz on birer dirhem óiããe èÀìd olur MK. 35a /4, BH. 17b/22, Z. 

79a/2, Cam. 37b/3. 
624  (27a/2) 27a/3-27b/1arası: - Kas. 23a/4, BH. 17b/23, Z. 79a/4. 
625 (27a /3) Buradan itibaren 28a/1’e kadar MK. eksiktir. MK. 35a /11, Cam. 37b/6. 
626(27a/4) çıúarımasaŋ: çıúarmaú úÀbil olsa C. 14a/11. 
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 [27b]627 

(1) miåÀl-i Àòar eger on beş biŋ sekiz (2) yüz yetmiş üç dirhemi on üç kişiye taúsìm (3) 

itseŋ on beş dirhemden birer viresin iki bÀúì (4) úalur ve ol ikiyi fevúinde beşiŋ 

muúÀbelesinde åebt (5) idesin yigirmi sekiz olur ikişer virdüŋ iki bÀúì  (6) úaldı ve ol ikiye 

fevúinde sekizüŋ muúÀbelesinde (7) åebt idesin yigirmi yedi olur yigirmi yediden on (8) üç 

kişiye ikişer virdüŋ bir bÀúì úaldı ve ol (9) biri fevúinde yedinüŋ muúÀbelesinde åebt 

idesin (10) on üç olur berìn miåÀl (11) birer virdüŋ  

 

              /2 /2/1 

13    /1 /5/8/7/3 

               1 2 2 1 

 

(12) miåÀl-i Àòar eger on beş biŋ (13) altı yüz yigirmi bir dirhemi on üç taúsìm itmek (14) 

dileseŋ on beş biŋ altı yüz yigirmi bir dirhemi yazasın628 (15) ve on üç neferi yesÀrì  

ùarafına yazasın ve ol (16) on beşden on üç nefere birer dirhem virdük (17) iki bÀúì úaldı 

ve ol ikiyi fevúinde beşiŋ muúÀbelesinde (18) yazduú yigirmi altı oldı ve ol yigirmi altıdan 

on (19) üç nefere ikişer virdük bÀúì nesne úalmadı ve ol (20) ikinüŋ yanına bir ãıfır úoduú 

aãıl mÀlda yigirmi bir (21) úaldı yigirmi birden birer virdük sekiz dirhem bÀúì úaldı berìn 

miåÀl  

             /2 

13     /1/5/6/2/1    

             1 2 0 1 

 

                                                           
627 (27b) Bu kısım 28a/1 e kadar AE ve T' eksiktir. AE. 24a/16, T. 17a/2.  
628 (28/b) yazasın: yazasıŋ C.15a/13. 
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[28a] 

(1) úısm-ı åÀnì  küsÿrı küsÿra úısmet itmek beyÀnındadur (2) eger åi629 rubè dü630 åümine631 

úısmet itmek dileseŋ ikisinüŋ632 (3) daòı ãÿretin yazasın berìn miåÀl 8    4 

                                                                                                              2    3 

(4) pes imdi üç ki ãÿret-i kesir maúsÿmdur sekize (5) vurasınkim633 maòrec-i kesr-i634 

maúsÿmun èaleyhdür yigirmi dört (6) óÀãıl olur ve iki ki kesr-i maúsÿmun èaleyhdür dörde 

(7) vurasınkim635maòrec-i kesr-i maúsÿmdur sekiz óÀãıl (8) olur pes yigirmi dördi sekize 

úısmet idesin òÀric-i (9) úısmet üç ãaóìó vÀúıè olur miåÀl636   

 

         8  2   4 

               3637 

 

(10) úısm-ı åÀliå ãıóÀóı638 küsÿra úısmet itmek639 beyÀnındadur640 (11) ùarìúi oldur ki641 

ãaóìó642 maòrec-i küsÿra vurasın643 (12) yaèni maúsÿm maòrec-i maúsÿmun èaleyhe 

vurasın644 (13) baèdehÿ úısmet idesin645 meåelÀ altı ãaóìói üç rubèa (14) úısmet itmek 

dileseŋ altı ãaóìó ki maúsÿmdur (15) åì646 rubèuŋ maòrecine647 vurasınkim648 dörtdür 

                                                           
629 (28a/2) åi: se BH. 17b/24, Z. 79a/6, Cam. 37b/8. 
630 (28a/2) dü: - AE. 24a/17. 
631 (28a/2) åümine: åümün MK. 35a/13. 
632 (28a/2) eger åi rubè dü åümine úısmet itmek dileseŋ ikisinüŋ: eger se rubè dü åümine yaèni üç rubèı iki 

åümüne úısmet itmek dileseŋ ikisinüŋ BH. 17b/24, Z. 79a/ 6-7. 
633 (28a/5) vurasınkim: urasınkim C.16b/1, vüresinkim BH. 18a/1. 
634 (28a/5) maòrec-i kesr-i: maòrec-i kesir olur MK. 35b/1, Kas. 23a /7, BH. 18a/1. 
635 (28a/7) vurasınkim: urasınkim C. 15a/2, Kas. 23a / 8; viresinkim AE.  24b/1, T. 17a/7.  
636 (28a/9) miåÀl: berìn üslÿb MK. 35b/5. 
637 (28a/R) 3: 03 Kas. 23a/10. 
638 (28a/10) ãıhÀóı: ãaóÀóı MK. 35b/6, Cam. 37a/6; ãaóìói Z. 79a/ 13. 
639 (28a/10) úısmet itmek: úısmet itmegi Cam. 37a/6. 
640 (28a/10) beyÀnındadur: beyÀn ider MK. 35b/7, BH. 18a/5, Cam. 37a/6. 
641 (28a/11) ki: kim MK. 35b/8. 
642 (28a/11) ãaóìó: ãaóìói C. 15a/6, Z. 79a/14. 
643 (28a/11) vurasın: urasıŋ C. 15a/9;  viresin AE. 24b/5, T. 17a/10; vüresin BH. 18a/6. 
644 (28a/12) vurasın: urasıŋ C. 15a/9. 
645 (28a/13) úısmet idesin: úısmet idesiŋ C. 15a/10. 
646 (28a/15) åì: se BH. 18a/8, Z. 79a/16; si Cam. 37a/10. 
647 (28a/15) maòrecine: maòrecinde BH. 18a/8. 
648 (28a/15) vurasınkim: urasınkim C. 15a/11;  viresinkim Kas. 23a /14. 
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yigirmi dört (16) óÀãıl olur pes yigirmi dörde649 åì650 rubèı651 úısmet (17) idesin òÀric-i 

úısmet sekiz èaded vÀúıè olur  (18) berìn miåÀl 

 

rubè 3   24                            ãaóìó               6  

              08                            maòrec-i rubè   4 

                                                                  24652 

 

(19) cevÀb viresinkim her rubèa sekiz ãaóìó óÀãıl olur653 

 

 [28b] 

(1) úısm-ı rÀbiè ãaóÀó654 ile küsÿrı küsÿra itmek655 (2) beyÀnındadur ùarìúi oldur ki656657 

ãaóÀóı gendü küsÿrı (3) maòrecine vurasın658 baèdehÿ ãÿret-i kesri daòı (4) mezbÿr óÀãıluŋ 

üzerine ilóÀú idesin659 ve cümle (5) eyleyesin660 baèdehÿ mezbÿr cümleéi maòrec-i 

maúsÿmun (6) èaleyhe êarb idüp ne óÀãıl olursa yazasın (7) baèdehÿ ãÿret-i maúsÿmun 

èaleyhi maòrec-i maúsÿma661 (8) urup662 õikr olan mÀlı úısmet idesin miåÀl (9) eger yedi 

dirhem ve çehÀr òumus åi663 subuè úısmet (10) itmek dileseŋ yedi dirhemi beşe êarb idesin 

(11) kim maòrec-i küsÿrdur otuz beş olur ve çehÀr (12) òumusı664 mesfÿr otuz beş èadede665 

ilóÀú idesinkim (13) otuz ùoúuz olur baèdehÿ yedi ki maòreci åi666 (14) subuèdur otuz 

                                                           
649 (28a/16) dörde: dördi BH. 18a/9. 
650 (28a/16) åì: se BH. 18a/9, Z. 79a/ 17; si Cam. 37a/11. 
651 (28a/16) rubèı: rubè MK. 35b/13. 
652 (28a/R) 24: - C. 15a/15. 
653 (28a/19) cevÀb viresinkim her rubèa sekiz ãaóìó óÀãıl olur: - BH. 18a/11. 
654 (28b/1) ãaóÀó: ãıóÀó MK. 36a /5, C. 15a/16, Cam. 38b/4. 
655 (28b/1) küsÿrı küsÿra itmek: küsÿrı küsÿra taúsìm itmek C. 15a/17; küsÿrı küsÿra úısmet itmek Kas. 

23b/3, BH. 18a /11, Cam. 38b/4. 
656 (28b/2) ki: kim MK. 36a /6. 
657 (28b/2) oldur ki: budur ki 18a/12. 
658 (28b/3) vurasın: urasıŋ C. 15a/18, viresin AE. 24b/14, Z. 80b/2, T. 17a/18. 
659 (28b/4) ilóÀk idesin: ilóÀk idüp BH. 18a/13, Z. 80b/3. 
660 (28b/5) cümle eyleyesin: cümle idesin BH. 18a/13, Z. 80b/3.   
661 (28b/7) èaleyhi maòrec-i maúsÿma: -Kas. 23b/6-7. 
662 (28b/8) urup: virüp BH. 18a/15, Z. 80b/5; vurup Cam. 38b/10. 
663 (28b/9) åi: åe MK. 36a/13; se Kas. 23b/8, BH. 18a/16, Z. 80b/6; si Cam. 38b/12. 
664 (28b/12) òumusı: òumus MK. 36b/1, BH. 18a/17, Z. 80b/8. 
665 (28b/12) èadede: èaded MK. 36b/1, BH. 18a/18. 
666(28b/13) åi: åe MK. 36b/3, Cam. 38a/3; se BH. 18a/19. 



252 

ùoúuza êarb idesin iki yüz (15) yetmiş üç èaded óÀãıl olur baèdehÿ üç ki (16) ãÿret-i küsÿr-ı 

maúsÿmdur maòreci òumsa vura (17) sınkim667beşdür on beş óÀãıl olur baèdehÿ mezbÿr 

(18) on beşe668 iki yüz yetmiş üç èaded669 úısmet idesin (19) òÀric-i úısmet on sekiz dirhem 

ve òumus dirhem vÀúıè (20) olur cevÀb viresinkim her subuè on sekiz dirhem (21) ve 

òumus dirhem670  óÀãıl olur berìn miåÀl  

 

         1     2                    3 ãÿret-i küsÿr               39                    7 dirhem 

15     2     7     3             5  maòrec-i òumus           7671                 5  maòrec-i òumus 

               1     8               15                             273                   35 

 

 [29a] 

(1) úısm-ı òÀmis ãıóÀó ile672 küsÿrı ãıóÀó ile673 küsÿra úısmet (2) itmek beyÀnındadur yedi 

dirhem ve çehÀr südüs üç (3) dirhemi ve åülüå dirheme úısmet itmek dileseŋ yedi dirhem 

ki (4) maúsÿmdur gendü maòrecinüŋ küsÿrına urasınkim674 altıdur (5) úırú iki olur baèdehÿ 

çehÀr675 südüs ki ãÿret-i kesirdür (6) mezbÿr mÀluŋ üzerine øamm idesinkim úırú altı olur 

(7) baèdehÿ úırú altı èadedi üçe êarb idesinkim maòrec-i (8) küsÿr-ı maúsÿmun èaleyhdür 

yüz otuz sekiz èaded óÀãıl (9) olur baèdehÿ üç dirhem ki maúsÿmun èaleyhdür676 yüz otuz 

(10) sekiz èaded óÀãıl olur baèdehÿ üç dirhem ki maúsÿmun (11) èaleyhdür üçe êarb 

idesinkim gendü maòrecidür ùoúuz (12) óÀãıl olur bir èaded daòı ki ãÿret-i yek åülÿådür 

(13) ùoúuza øamm idesin on olur pes mezbÿr (14) on altı èadede êarb idesin ki677 maòrec-i 

küsÿr-ı (15) maúsÿmdur altmış óÀãıl olur mezbÿr altmışı (16) yuúaruda yazduàuŋ yüz otuz 

                                                           
667 (28b/16-17) vurasınkim:  urasıŋkim C. 15a/24; urasınkim AE. 25a/4, T. 17b/5. 
668 (28b/18) on beşe: on beşi MK. 36b/7, Kas. 23b/13, BH. 18a/21, Cam. 38a/11. 
669 (28b/18) èaded: èadede MK. 36b/7, Kas. 23b/13, BH. 18a/22, Cam. 38a/12. 
670 (28b/20) vÀúıè olur cevÀb viresinkim her subuè on sekiz dirhem ve òumus dirhem: -  MK. 36b/8-9, Kas. 

23b/14, Cam. 38a/13. 
671 (28b/R) 7: 07  C. 15b/3. 
672 (29a/1) ãıóÀó ile: ãaóÀó ile MK. 37a/1, Cam. 39b/1; ãıóÀóla Kas.24a /1. 
673 (29a/1) ãıóÀó ile: ãaóÀó ile MK. 37a/1, Cam. 39b/1; ãıóÀóla Kas.24a/1. 
674 (29a/5) urasınkim: vurasınkim Kas. 24a /3, BH. 18a/27, Z. 80b/18, Cam. 39b/5. 
675 (29a/6) çehÀr: çehÀr-ı Kas. 24a/4, Cam. 39b/5. 
676 (29a/9-10-11) yüz otuz sekiz èaded óÀãıl olur baèdehÿ üç dirhem ki maúsÿmun èaleyhdür:- BH. 18b/2, Z. 

80a/1. 
677 (29a/14) êarb idesin ki: êarb ide ki BH. 18b/5. 
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sekiz èadede (17) úısmet idesin òÀric-i úısmet iki dirhem ve on sekiz (18) cüz vÀúıè olur 

pes cevÀb viresinkim her åülüåe (19) iki dirhem ve åülüå dirhem óÀãıl olur bÀúì her ne  

 

[29b] 

(1) miúdÀr óÀcet olursa úÀèide-i meşrÿó678 (2) üzerine istiòrÀc olına berìn miåÀl679  

 

10                                                   3 dirhem                     46                      

 6                                                    3 maòrec-i sülüs           3 

60 maòrec-i küsÿr-ı maúsÿm        9                                    138 maòrec-i küsur-ı maúsÿmun èaleydür 

                                                       1 ãÿret-i küsÿr  

                                                      10 

 

 

     20   138                                 7dirhem                                  

            2 åülüå                              6  küsÿr-ı maòrec                     

                                                   42 

                                                     4 ãÿret-i küsÿr                                                                                                      

                                                    46 

 

 (3) úısm-ı åÀdis bir úalmadan istiòrÀc olan680 úısmetleri (4) beyÀn ider meåelÀ ùoúsan bir 

biŋ beş yüz dirhemi üç (5) biŋ nefere úısmet itmek dileseŋ õikr olan mÀlı yazup (6) üç 

òÀnesin ùaró idüp ve bÀúì úalan681 èadedüŋ (7) åülÿåin iòrÀc idüp cevÀb viresinkim her (8) 

nefere otuz buçuú dirhem óiããe vÀúıè olur berìn miåÀl 

 

 91,500 

30, 

          

 

                                                           
678 (29b/1) meşrÿó: meşrÿóe C. 15b/18. 
679 (29b/2) berìn miåÀl kısmından sonra örnekler derkenarda verilmiştir. BH. 18b (derkenar) 
680 (29b/3) olan: olınan BH. 18b/9. 
681 (29b/6) úalan:- BH. 18b/11. 
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(9) miåÀl-i Àòar eger seksen dört biŋ iki (10) yüz elli dirhemi beş yüz nefere úısmet itmek 

dileseŋ (11) õikr olan mÀlı yazup üç òÀnesin ùaró idüp (12) bÀúì úalan èadedi682 muøÀèıf683 

idüp cevÀb vire (13) sinkim her nefere yüz altmış sekiz buçuú dirhem óiããe (14) vÀúıè olur 

miåÀl  

 

84,250 

  168 

 

[30a] 

(1) eger yüz altmış sekiz biŋ ùoúuz yüz yigirmi dirhemüŋ (2) èöşri ne684 olur diseler ve õikr 

olan mÀlı yazup bir òÀne685 (3) ùaró idüp cevÀb viresinkim on altı biŋ sekiz (4) yüz 

toúsan686 dirhem olur berìn miåÀl 16892,0  (5) úÀèide-i küllìdür ki her ne miúdÀr mÀl olursa 

(6) eger on nefere úısmet itmek dileseŋ bir òÀnesin (7) ùaró idüp cevÀb viresin687 eger yüz 

nefere (8) úısmet eylemek688 dileseŋ iki òÀnesin ùaró idesin (9) eger biŋ nefere úısmet 

murÀd olsa üç òÀnesin (10) ùaró idüp cevÀb viresin eger on biŋ nefere (11) úısmet itmek689 

murÀd olsa dört òÀnesin ùaró (12) idüp cevÀb viresin690 eger yüz biŋ nefere (13) úısmet 

murÀd olsa691 beş òÀnesin ùaró idesin (14) bÀúì her ne miúdÀr óÀcet olursa úÀèide-i mezbÿr 

(15) üzere istòrÀc olına faãl-ı (16) rÀbiè maòÀricüŋ êarbları ve úısmetleri ve úavÀèidi (17) 

vesÀìr aóvÀlleri beyÀn ider bir niçe úısm (18) üzere692evvel maòÀric-i müfredi beyÀn ider 

                                                           
682 (29b/12) èadedi: èadede MK. 38a/12, Kas. 24b/8. 
683 (29b/12) muøÀèıf: muøaèaf MK. 38a/12, Cam. 40b/9. 
684 (30a/2) ne: ne miúdÀr MK. 38b/2, Kas. 24b/11, BH. 18b/16. 
685 (30a/2) òÀne: òÀnesin MK. 38b/3, BH. 18b/17. 
686 (30a/3-4) on altı biŋ sekiz yüz toúsan: on altı biŋ sekiz yüz toúsan iki MK. 38b/4, BH. 18b/18, Z. 81b/4. 
687 (30a/7) viresin: viresinkim MK. 38b/7, BH. 18b/20. 
688 (30a/8) eylemek: itmek BH. 18b/20. 
689 (30a/11) itmek: -MK. 38b/10, BH. 18b/22, Cam. 40a/9. 
690 (30a/10-11-12) eger on biŋ nefere úısmet itmek murÀd olsa dört òÀnesin ùaró idüp cevÀb viresin:- AE. 

26a/8. 
691 (30a/13) olsa: olursa MK. 38b/12, Cam. 40a/10. 
692 (30a/18) üzere: üzerine beyÀn olınur MK. 39a/4-5, Kas. 25a/6; üzerine beyÀn olınur úısm-ı BH. 18b/26, Z. 

81b/ 14, Cam. 41b/2. 
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(19) maòÀric-i müfred693 ùoúuz694 úısımdur maòrec-i nıãf (20) ikidür maòrec-i åülüå üçdür 

ve maòrec-i rubè (21) dörtdür ve maòrec-i òumus beşdür ve maòrec-i  

 

 [30b ] 

(1) südüs altıdur ve maòrec-i sebèa695 yedidür ve maòrec-i (2) åümün sekizdür ve maòrec-i 

tüsiè ùoúuzdur ve maòrec-i (3)èaşìr ondur úısm-ı åÀnì  maòrec-i küsÿr-u mütekerrerdür (4) 

ammÀ maòrec-i küsÿr-ı mütekerrere maòrec-i küsÿr-ı müfredden (5) meòÿõdur meåelÀ 

åülüåÀnuŋ maòreci üçdür ve erbaèa’tü- (6) aómÀsuŋ maòreci beşdür ve sebèa’tü-etsÀèuŋ 

maòreci (7) ùoúuzdur úısm-ı åÀliå maòrec-i küsÿr-ı muøÀfadur (8) ammÀ küsÿr-ı 

muøÀfanuŋ maòreci ol vaút (9) óÀãıl olur ki muøÀfanuŋ küsÿrınuŋ maòrecine696 (10) êarb 

olına meåelÀ maòrec-i nıãf ve südüs ikiyi (11) altıya êarb itmeden olur697 ve mahrec-i åülüå 

(12) ve òumus üçi beşe êarb itmeden óÀãıl olur (13) ve maòrec-i åülüå ve rubè üçi dörde 

êarb itmeden (14) óÀãıl olur698 ve maòrec-i åülüå ve subè699 üçi yediye (15) êarb itmeden 

óÀãıl olur ve maòrec-i rubè ve èöşür (16) onı dörde êarb itmeden óÀãıl olur úısm-ı rÀbiè 

(17) maòrec-i kesr-i mürekkebedür700 maòrec-i kesr-i mürekkebe (18) aŋa dirler ki bir 

maòreci bir maòrece êarb itmeden  (19) óÀãıl ola miåÀl maòrec-i åülüå ve rubè üçi dörde 

(20) êarb itmeden óÀãıl olur ve on iki olur ve (21) maòrec-i òumus ve subè yediyi beşe 

êarb itmeden olur701   

 

                                                           
693 (30a/19) müfred: müfrede Kas. 25a/7, BH. 18b/26, Cam. 41b/3. 
694 (30a/19) ùoúuz: ùoúsuz C.  16a/19. 
695 (30b/1) sebèa: subè C. 16a/20, Kas. 25a/8; åubuè Cam. 41b/5. 
696 (30b/9) muøÀfanuŋ küsÿrınuŋ maòrecine: muøÀfanuŋ küsÿrınuŋ maòreci muøÀfa ilÀhÿn küsÿrı maòrecine 

BH.19a/6, Z.81a/ 3, Cam. 41b/13. 
697 (30b/11) altıya êarb itmeden olur: altıya êarb itmeden óÀãıl olur C. 16a/3; altıya êarb itmeden óÀãıl olınur 

Kas.  25b/1; altıya êarb itmedin óÀãıl olur BH. 19a/7, Z. 81a/5. 
698 (30b/13-14 )ve maòrec-i åülüå ve rubè üçi dörde êarb itmeden  óÀãıl olur: - Kas. 25b/2-3, BH. 19a/8, Z. 

81a/6. 
699 (30b/14) subè: subuè Cam. 41a/4. 
700 (30b/17)maòrec-i kesr-i mürekkebedür: - Kas.25b/4; maòrec-i küsÿr-ı mürekkebedür BH. 19a/10. 
701 (30b/21) maòrec-i òumus ve subè yediyi beşe êarb itmeden olur maòrec-i òumus ve subè yediyi beşe êarb 

itmeden óÀãıl olur C. 16b/10, Z. 81a/12.  
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[31a] 

(1) ki otuz beşdür eger iki maòrec ortasında muvÀfaúat (2) olacaú702 olursa meåelÀ südüs ile 

åümünüŋ maòrecinde (3) muvÀfaúat nıãf olmaú göründi eyle703 olsa südüsi ki (4) altıdur 

nıãfı üçdür ve åümün maòreci ki sekizdür (5) êarb idesin yigirmi dört óÀãıl olur pes yigirmi 

(6) dört maòrec-i südüs ve åümün oldı ve mahrec-i (7) åülüå ve tüsèortasında muvÀfaúat 

åülüå olmaú göründi (8) pes aóadı maòrecinüŋ åülüåine êarb idesinkim (9) ikisinüŋ 

maòreci bile óÀãıl ola úısm-ı (10) òÀmis maèrifet-i istiòrÀcınuŋ704 aèdÀd-ı mütedÀóile705(11) 

ve aèdÀd-ı mütevÀfaúa ve aèdÀd-ı mütebÀyenedür706 ol (12) üç úısımdur evvel oldur ki eger 

bilmek dileseŋ (13) iki maòreci birbirinde dÀòilmidür degülmidür ùarìúi (14) oldur ki 

èaded-i maòrec-i ekåeri èaded-i maòrec-i (15) eúalla úısmet idesin707 eger úÀbil-i taúsìm 

olup faøla (16) úalmazsa ol vaút bileler ki708 maòrec-i eúall ekåerde (17) dÀòilimiş meåelÀ 

on iki ki maòreci on iki ki maòreci (18) ve nıãfı ve südüsdür ve yigirmi dört maòrec-i åülüå 

(19) ve åümündür çün ekåer eúalla úısmet úÀbil-i taúsìm (20) oldı709 pes maòrec-i710 nıãf ve 

südüs maòrec-i åülüå (21) åümün içinde bulundı eyle711 olsa yigirmi dört hem maòrec-i   

 

[31b]  

(1) nıãf ve südüs ve hem maòrec-i åülüå ve åümün oldı (2) ikinci oldur ki iki maòrec 

ortasında muvÀfaúat olacaú (3) olursa bir maòreci bir maòrece êarb idesin meåelÀ (4) 

maòrec-i südüs ile maòrec-i rubèı ùaleb eyleseŋ712 pes bu (5) iki maòrec ortasında 

muvÀfaúat nıãf713 olmaú714 gö (6) ründi pes iki maòrecden birinüŋ nıãfın birine (7) êarb 

                                                           
702 (32a/2) olacaú: olıcaú Cam. 41a/12. 
703 (31a/3) eyle: öyle Z. 81a/14. 
704 (31a/10) istiòrÀcınuŋ: istiòrÀc Kas. 25b/14. 
705 (31a/10) mütedÀóile: mütedÀòile C. 16b/15, BH. 19a/19. 
706 (31a/11) mütebÀyenedür: mütenÀsiye Kas. 25b/14; mütenasibe BH. 19a/20, Z. 81a/21. 
707 (31a/15) úısmet idesin: úısmet idesiŋ C.17a/18. 
708 (31a/16) bileler ki: bilirsin ki BH. 19a/23. 
709 (31a/20)oldı: olındı BH. 19a/25. 
710 (31a/20) maòrec:- Kas. 26a /4. 
711 (31a/21)eyle: öyle Z. 82b/8. 
712 (31b/4) eylesen: olınsa C.17a /24. 
713 (31b/5) Buradan itibaren 34a/2’ye kadar T. eksiktir. T. 19a/21. 
714 (31b/5) olmaú: olmış Kas. 26a/8. 
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idesin ki on iki olur eyle715 olsa (8) maòrec-i rubè ve südüs on iki oldı üçünci (9) oldur ki 

eger iki maòrec bir birinde dÀòil olmasa (10) ve ikisinüŋ ortasında muvÀfaúat daòı olmasa 

(11) meåelÀ maòrec-i åülüå ile rubèuŋ ikisinüŋ daòı birbirine (12) maòreci716 dÀòil 

degüldür717 hem muvÀfaúat daòı yoúdur (13) pes üç ki maòrec-i åülüådür ve dört ki 

maòrec-i rubèdur (14) birbirine êarb idesin on iki olur eyle718 olsa (15) maòrec-i åülüå ve 

rubè on iki olur úısm-ı åÀdiå (16) maòÀric-i tüsèanuŋ beyÀnındadur ùarìú oldur ki göresin719  

(17) úanúı720 maòrec úanúı721 maòrecde dÀòildür maòrec-i nıãf (18) ve rubè ve åümün 

biribirinde dÀòildür ve maòrec-i åülüå (19) ve südüs ve tüsè birbirinde722 dÀòildür723 ve 

maòrec-i òumus (20) ve èaşer biribirinde dÀòildür ammÀ724 maòrec-i südüsle  (21) maòrec-i 

subuèda muvÀfaúat yoúdur pes maòrec-i südüs  

 

[32a] 

(1) ki altıdur ve maòrec-i subuè ki yedidür biribirine êarb (2) idesin725 úırú iki óÀãıl olur pes 

úırú ikiyle (3) sekizüŋ maòreci åümündür muvÀfaúat ùaleb eyledüŋ726 (4) nıãf727 olmaú 

bulundı728 sekizüŋ nıãfı729  dörtdür (5) úırú ikiye êarb eyledüŋ yüz altmış altı730 èaded óÀãıl 

oldı731 (6) pes yüz altmış altı732 ile ùoúuz ki maòrec-i tüsièdür (7) muvÀfaúat ùaleb eyledüŋ 

                                                           
715 (31b/7) eyle: öyle Z. 82b/14. 
716 (31b/11-12)birbirine maòreci: - AE. 27a/19. 
717 (31b/12) degüldür: degüldür ki Kas. 26a/12. 
718 (31b/14) eyle: öyle BH. 19b/11, Z. 82b/20. 
719 (31b/16) maòÀrici tüsèanuŋ beyÀnındadur ùarìúi oldur ki göresin: maòÀrici tüsèanuŋ beyÀnındadur küsÿrÀt 

tüsiè nıãf ve åülüå ve rubè ve òumus ve südüs subè ve åümün ve tüsiè ve èöşr  ùarìúi oldur ki göresin AE.de 

27b/2-3. 
720 (31b/17) úanúı: úanàı Z. 82a/2. 
721 (31b/17) úanúı: úanàı Z. 82a/2. 
722 (31b/19) birbirinede: birbirine BH. 19b/14, Z. 82a/3. 
723 (31b/ 17-19) : - AE. 27b/6. 
724 (31b/19-20)ve maòrec-i óumus ve èaşer biribirinde dÀòildür ammÀ: - Z. 82a/3-4. 
725 (32a/2) idesin: idesin ki MK. 41b/10, Cam. 43b/13. 
726 (32a/3) eyledüŋ: -Kas. 26b/5. 
727 (32a/4) nıãf: - Kas. 26b/5. 
728 (32a/4) bulundı: göründi BH.20b/18, Z. 82a/8. 
729 (32a/4) nıãfı: nısıf  BH.20b/18. 
730 (32a/5) yüz altmış altı: yüz altmış sekiz AE. 27b/12, BH. 19b/19; yüz altmış Z. 82a/9. 
731 (32a/5)óÀãıl oldı: óÀãıl olur MK. 42a /1, BH. 19b/19. 
732 (32a/6) yüz altmış altı: yüz altmış sekiz AE. 27b/12, BH. 19b/19, Z. 82a/9. 
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åülüå olmaú göründi ùoúuzuŋ (8) åülüåi ki üçdür yüz altmış altıya733 êarb eyledüŋ (9) beş 

yüz dört óÀãıl oldı734 pes beş yüz dördile735  (10) maòrec-i èaşer ki ondur muvÀfaúat ùaleb 

eyledüŋ nıãf (11) olmaú bulundı736 èaşerüŋ nıãfı ki beşdür beş yüz dört (12) èadede êarb 

olundı iki biŋ beş yüz yigirmi èaded (13) óÀãıl oldı ki cemiì è küsÿrÀtı tüsèanuŋ maòrecidür 

(14) ùarìú-i Àòar küsÿrÀt-ı tüsèaéi beyÀn ider meåelÀ (15) bir hafta kim yedi gündür bir yıl 

ki on iki aydur (16) yediye êarb idesin seksen dört óÀãıl olur737 (17) ve bir ay ki otuz 

gündür seksen dörde êarb eyledüŋ (18) iki biŋ beş yüz yigirmi óÀãıl olur cemiì è küsÿrÀtı 

(19) tüsèanuŋ maòrecidür úısm-ı sÀbiè maòÀriciyle (20) istiòrÀc olınan úısmetleri beyÀn 

ider berìn mucib (21) meåelÀ dört nefer kimesne şirket ùarìúi ile ticÀret  

 

[32b] 

(1) eyleseler ammÀ şïl şarùla kim her ne miúdÀr fÀyide738 óÀãıl739 (2) olursa birisi nıãf ve 

birisi åülüå ve birisi rubè(3) ve birisi südüs óiããe alalar ol vech üzerine (4) úavl idüp 

itdükleri ticÀretden sermÀyelerin (5) ifrÀz itdükden740 soŋra yetmiş iki biŋ ùoúuz yüz (6) 

dirhem óÀãıl olsa õikr olan üslÿb üzerine (7) óiããe eylemek dileseŋ ùarìú741 oldur ki yigirmi 

dört (8) ki maòrec-i nıãf ve åülüå ve rubè ve südüsdür yazup (9) pes yigirmi dört èadedür 

nıãfı ki on iki èadeddür (10) ve åülüåü742 ki sekizdür ve rubèı ki altıdur ve südüsi ki dörtdür 

(11) cümle idesin743 otuz èaded olur pes bu otuz (12) èadede aãıl fÀyide744 ki yetmiş iki biŋ 

ùoúuz yüz (13) dirhem-idi745 úısmet eyledüŋ òÀric-i úısmet iki biŋ (14) dört yüz otuz èaded 

                                                           
733 (32a/8)yüz altmış  altıya: yüz altmış sekize AE. 27b/14, BH. 19b/21, Z. 82a/11. 
734 (32a/9) óÀãıl oldı: - BH. 19b/21. 
735 (32a/9) dördile: dört ile MK. 42a/6, BH. 19b/22, Cam. 43a/8. 
736 (32a/11) bulundı: göründi Z. 82a/14. 
737 (32a/16) yediye êarb idesin seksen dört óÀãıl olur: yediyi yediye êarb idesin seksen dört óÀãıl olur AE. 

28a/1. 
738 (32b/1) fÀyide: fÀéide BH.20a/6, Z. 83b/2, Cam. 44b/8. 
739 (32b/1) óÀãıl: - BH. 20a/6, Z. 83b/2. 
740 (32b/5) itdükden: idüp C. 17a/24. 
741 (32b/7) ùarìú: ùarìúi MK. 42b/13, Cam. 44b/13. 
742 (32b/10) åülüåü: sülüsi Kas.27a/8. 
743 (32b/11) idesin: idesiŋ C. 17b/3. 
744 (32b/12) fÀyide: fÀéide BH. 20a/14, Z. 83b/12, Cam. 44a/5. 
745 (32b/13) dirhem idi: dirhemdi Kas. 27a/10. 
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vÀúıè oldı746pes bu òÀric-i (15) úısmet vÀúıè olan  aèdÀdı maòrecden747  óiããe748 (16) 

eyledügüŋ749 èadedüŋ750 her birine751 êarb idesin ne (17) miúdÀr olursa752 õikr olan eşòÀãuŋ 

óiããeleri753 (18) ol miúdÀr vÀúıè olur miåÀl754aãıl mÀl755 

                                                                                          76900 

                                                                                           

maòrec                               1 2756 9757                                  12      òiãse-i nıãf 

24                                  30 7 2 9 0 0                               2430 

12 nıãf                                2 4 3 0758                                  4860 

08759 åülüå                                                                         2430 

06760
 rubè                                                                          29160 

04761 südüs 

30  

 

 

[33a] 

      8                              6                      4 

2430                        2430                2430 

19440                    14580                9760 
óiããe-i åülüå         óiããe-i rubè            óiããe-i südüs   

                                yekün
762 

                          72900 

                                                           
746 (32b/14) vÀúıè oldı: vÀúı olur MK. 43a/7, Kas. 27a/11, BH. 20a/16, Cam. 44a/7. 
747 (32b/15) úısmet vÀúıè olan  aèdÀdı maòrecden: úısmet vÀúıè olan  aèdÀdı her birini maòrecden BH.20a/16, 

Z. 83b/15. 
748 (32b/15) óiããe: óiããesi BH. 20a/17, Z. 83b/15. 
749 (32b/16) eyledügüŋ: olan BH. 20a/17, Z. 83b/15. 
750 (32b/16) èadedüŋ: èadedlerine BH. 20a/17, Z. 83b/15. 
751 (32b/16)her birine: başúa başúa BH. 20a/17, Z. 83b/15. 
752 (32b/17) olursa: olursa  ve bu MK. 43a/10. 
753 (32b/17) õikr olan eşòÀãuŋ óiããeleri: õikr olan eşòÀãuŋ her birinüŋ óiããe BH. 20a/18, Z. 83b/16. 
754 (32b/18) miåÀl: berìn üslÿb MK. 43a/12, Kas. 27a/13, Cam. 44a/12. ; bu üslÿb üzerine BH. 20a/19, Z. 

83b/16. 
755 (32b/18) aãıl mÀl: aãıl fÀyide MK. 43a/12, BH. 20a/19, Z. 83b/16; aãıl fÀéide Cam. 44a/12. 
756 (32b/R) 2: - Kas. 27a/14, BH. 20a/19. 
757 (32b/R) 9: - Kas. 27a/14, BH. 20a/19. 
758 (32b/R) 0:- AE. 28b/3. 
759 (32b/R) 08: 8 BH.20a/19, Z. 83b/17. 
760 (32b/R)06: 6 BH.20a/19, Z. 83b/17. 
761 (32b/R)04: 4 BH.20a/19, Z. 83b/17. 
762 (33a/R) yekün: cemè MK. 43b/17. 
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 (1) miåÀl Àòar bir kimesne olup763ùoúuz (2) nefer vÀriåleri úaldı764 müteveffÀ-i mezbÿruŋ 

metrÿkÀtı (3) ãatılduúda iki yüz altmış iki765 biŋ dört yüz (4) ùoúsan dört aúçe mÀlı766  

ôÀhir767 olsa768 õikr olan (5) mÀl beytü’l-vereåe769úısmet itmek770 lÀzım olsa771 (6) ammÀ 

vÀriålere772 daòı birisine nıãfı birisine åülüå (7) ve birisine rubè ve birisine òumus ve 

birisine südüs (8) ve birisine subuè ve birisine åümün ve birisine tüsüè (9) ve birisine èaşer  

óiããe olınmaú murÀd olsa773 (10) ol meblaàı mezbÿrdan774 her birine775 ne miúdÀr óiããe (11) 

lÀzım776 olur777 bilmek dileseŋ ùarìúi oldur ki iki (12) biŋ beş yüz yigirmi778 ki cümle 

maòÀrici tüsüèdür (13) yazup baèdehÿ õikr olan üzre her birinüŋ (14) óiããesin iòrÀc idesin 

bu maòÀrici tüsüèden779 (15) cümle idesin ki dört biŋ sekiz yüz altmış bir dirhem (16) olur 

baèdehÿ dört biŋ sekiz yüz altmış bir dirhem (17) yazasın aãıl mÀl ki iki yüz altmış780 iki 

biŋ dört yüz ùoúsÀn dörtdür 

 

                                                           
763 (33a/1) olup: fevt olup MK. 44a/1, Kas. 27b/1, BH. 20a/20, Z. 83a/1, Cam. 45a/1. 
764 (33a/2) úaldı: úalup Kas. 27b/2, BH. 20a/20, Z. 83a/2, Cam. 45a/1. 
765(33a/3) iki: -Kas. 27b/2. 
766 (33a/4) mÀlı: mÀl BH. 20b/2. 
767 (33a/4) ôÀhir:- AE. 28b/10. 
768 (33a/4) ôÀhir olsa:  óÀãıl oldı C. 17b/17. 
769 (33a/5) beytü’l-vereåe: beytü’l-vereseye MK. 44a/5, Kas. 27b/3, BH. 20b/2; beyne’l-verese C. 17b/18, 

AE. 28b/10-11, Z. 83a/4. 
770 (33a/5) úısmet itmek: úısmet olınmaú C.18a/18, Z. 83a/4. 
771 (33a/5) lÀzım olsa: lÀzım geldikde Z. 83a/4. 
772 (33a/6) vÀriålere: vÀriålerün C.18a/19. 
773 (33a/9) olsa: olınsa C. 17b/21. 
774 (33a/10) meblaàı mezbÿrdan: meblaàın Z. 83a/7. 
775 (33a/10) her birine: - Kas. 27b/6. 
776 (33a/11) lÀzım: - BH. 20b/6. 
777 (33a/11) lÀzım olur: deger C. 17b/22. 
778 (33a/11-12) iki biŋ beş yüz yigirmi: iki beş yüz yigirmi iki BH. 20b/6. 
779 (33a/13-14) yazup baèdehÿ õikr olan üzre her birinüŋ óiããesin iòrÀc idesin bu maòÀrici tüsüèden : -AE. 

28b/17. 
780 (33a/17)iki yüz altmış: - C. 18a/3. 
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[33b] 

(1) úısmet idesin òÀric-i úısmet elli dört dirhem (2) vÀúıè olur õikr olan elli dört 

dirhemi781782 maòÀrici (3) tüsüèden óiããe olınan aèdÀda êarb idüp (4) ne miúdÀr olursa 

cevÀb viresin783  

 

aãıl mÀl                                   

262494    

 

    54                                                                          maòrec-i tüsüè  

 1260      óiããe-i nıãf                                                              2520 

 5040                                                                                  1260 nıãf 

6300                                                                                    0840åülüå 

68040                                                                                  0630 rubè 

                                                                                            0504 òams 

                                                                                             0420 südüs 

               54                                                                          0360 subè 

             630                                                                          0315 åümn 

            2520      óiããe-i rubè                                                    0280 tüsè 

          3151                                                                           0252 èaşr 

         34020                                                                          4861 

 

        54                                                                       54 

      420                                                                     840            óiããe-i åülüå 

    1680          óiããe-i südüs                                        3360 

  2100                                                                     4200 

  22680                                                                   45360 

 

     54                                                                                54 

   315      óiããe-i åümn                                                        504   óiããe-i òums 

  1260                                                                            2016 

1575                                                                              2520 

17010                                                                             27212 

 

 

                                                           
781 (33b/2) dirhemi: - BH. 20b/12, Z. 83a/14. 
782 (33b/2) elli dört dirhemi: elli dörtdür MK. 44b/6, Cam. 46b/5. 
783 (33b/4) ne miúdÀr olursa cevÀb viresin: ne miúdÀr olursa cevÀb viresin berìn üslÿb MK. 44b/8, Kas. 28a/3, 

BH. 20b/13. 
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     54                                       54                                     54 

   360                                     280                                   202 

  1440   óiããe-i subè                 1120  óiããe-i tüsè                1008    óiããe-i èaşr 

1800                                   1400                                  1260 

19440                                15120                               13608 

 

         1 3784                                                                

         2 9 2 4                                                              

       2 6 2 4 9 6                                                       

          5 4                                                                    

         4861                                             

                                                                                   

[34a] 

(1) miåÀl-i Àòar eger sÿèÀl olsa785 ki yüz altmış (2) beş biŋ seksen altı aúçeéi altı nefere 

úısmet (3) eyle şïl786 vech üzere ki bir nefere åülüåüŋ (4) rubèın ve birisine südüåüŋ ve 

åülüåün ve birisine subèuŋ (5) nıãfın ve birisine tüsèüŋ nıãfın787 ve birine rubèuŋ (6) 

südüsün788 ve birisine åümünüŋ òumsın vir diseler (7) ùarìúi oldur ki muúaddemÀ maòÀric-i 

tisèaéi yazasınkim (8) iki biŋ beş yüz yigirmi èadeddür pes bu yazduàuŋ (9) maòrecden 

åülüåin iòrÀc idesinkim sekiz yüz (10) úırúdur ve südüs kim dört yüz yigirmi olur789 (11) ve 

subuè790 üç yüz altmışdur791 ve nıãf ki792 biŋ iki yüz (12) altmışdur793 rubè794 ki altı yüz 

otuzdur795 åümün ki üç (13) yüz on beşdür796 baèdehÿ õikr olan aèdÀdı cümle (14) idesin797 

baèdehÿ sekiz yüz úırú ki åülüå içün (15) ifrÀz olundı anuŋ rubèın iòrÀc idesinkim (16) iki 

                                                           
784 (33b/İ) Bu işlem Kas.da farklıdır 28a/18. Bkz. Ek.9. 
785 (33b/1) sÿèÀl olsa: sÿèÀl dinilse BH.21a/1, Z. 84b/12, sÿèÀl eylese Cam. 47b/1. 
786 (34a/3) şïl: - Kas. 28b/2. 
787 (34a/5) tüsèüŋ nıãfın: nıãfuŋ tüsèin MK. 45b/5, BH. 21a/3, Cam. 47b/5. 
788 (34a/6) südüsün: südüsin Kas. 28b/4. 
789 (34a/10) yigirmi olur: yigirmidür C. 18b/1. 
790 (34a/11) subuè: subèı Kas. 28b/7. 
791 (34a/11) altmışdur: altmış olur Kas. 28b/7, BH. 21a/7, Z. 84b/20, Cam. 47b/10-11. 
792 (34a/11) nıãf ki: nıãfı ki Kas. 28b/7. 
793 (34a/12) altmışdur: altmış olur Kas. 28b/8, BH. 21a/8, Z. 84b/21, Cam. 47b/11. 
794 (34a/12) rubè: rubèı Kas. 28b/8, BH. 21a/8, Z. 84b/21. 
795 (34a/12) otuzdur: otuz olur MK.  45b/13, Kas. 28b/8, BH. 21a/8, Z. 84b/21. 
796 (34a/12-13) üç yüz on beşdür: üç yüz on beş olur MK. 45b/13, Kas. 28b/9, BH. 21a/9, Z. 84a/1, Cam. 

47b/13. 
797 (34a/14) idesin baèdehÿ sekiz yüz úırú ki åülüå içün: idesin üç biŋ sekiz yüz yigirmi beş olur  baèdehÿ 

sekiz yüz úırú ki åülüå içün AE. 29b/17, T. 23b/8-9. 
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yüz on olur ve südüs içün ifrÀz (17) olan dört yüz yigirminüŋ åülüåin iòrÀc (18) idesinkim 

yüz úırú olur ve subuè içün çıúar (19) duàuŋ üç yüz altmış èadedüŋ nıãfın çıúara (20) 

sınkim yüz seksen olur ve nıãf içün (21) çıúarduàuŋ biŋ iki yüz altmış èadedüŋ  

 

[34b] 

(1) tüsèìn ifrÀz idesinkim yüz úırú olur ve rubè içün (2) çıúarduàuŋ altı yüz otuzuŋ südüsin 

iòrÀc (3) idesinkim yüz beş olur ve åümün içün çıúarduàuŋ (4) yüz on beş èadedüŋ 

òumsun798 iòrÀc idesinkim (5) altmış üç olur pes bu meõkÿr799 maòÀrici800 cümle (6) 

idesinkim sekiz yüz otuz sekiz èaded olur (7) baèdehÿ aãıl mÀl ki yüz altmış beş biŋ seksen 

(8) altı dirhem-idi sekiz yüz otuz sekize úısmet (9) idesinkim òÀric-i úısmet yüz ùoúsan 

yedi (10) èaded olur pes bu yüz801 ùoúsan yedi èadedi (11) iòrÀc eyledügüŋ maòrecüŋ her 

birine èalÀ (12) hÀõÀ802 êarb idüp göresin ne óÀãıl olursa (13) her birinüŋ óiããesi ol miúdÀr 

olur bu taúdìrce (14) úırú bir biŋ üç yüz yetmiş bir803 dirhem åülüå rubè olana (15) deger804 

ve yigirmi yedi biŋ beş yüz seksen südüsüŋ (16) åümüni olana805 deger806 ve otuz beş biŋ 

dört yüz altmış807 (17) nıãfı olana808 deger809ve yigirmi yedi biŋ beş yüz (18) seksenüŋ810 

nıãfı rubèı olana811deger812 ve yigirmi biŋ (19) altı yüz seksen beşüŋ813 rubè814 südüs 

                                                           
798 (34b/4) òumsun: humusın BH. 21a/17, Cam. 47a/11. 
799 (34b/5) meõkÿr: meõkÿruŋ MK. 46b/1, Z. 84a/11, Cam. 47a/11. 
800 (34b/5) maòÀrici: maòÀricin Kas. 29a/2, BH. 21a/18, Z. 84a/11, Cam. 47a/11. 
801 (34b/10) yüz: -C. 18b/13. 
802 (34b/12) haõÀ: haõihi MK. 46b/7, BH.21a/22, Cam. 48b/5. 
803 (34b/14) bir : - MK. 46b/8, BH. 21a/24, Z. 84a/18. 
804 (34b/15) deger: diger MK.46b/9, Kas. 29a/8, Cam. 48b/8. 
805 (34b/16) olana: alına MK. 46b/10, Cam. 48b/9 
806 (34b/16) deger: diger MK. 46b/10, Kas. 29a/8, Cam. 48b/9. 
807 (34b/16) otuz beş biŋ dört yüz altmış: otuz beş biŋ altmış subèuŋ  nıãfı MK. 41b/11, BH. 21b/1, Z. 84a/ 20, 

Cam. 48b/10. 
808 (34b/17) olana: alına MK. 46b/11, Kas. 29a/9, Cam. 48b/10. 
809 (34b/17) deger: diger MK. 46b/11, Kas. 29a/9, Cam. 48b/10. 
810 (34b/18) seksenüŋ: seksen C. 18b/18. 
811 (34b/18) olana: alına MK. 46b/12, Kas. 29a/10, Cam. 48b/11; alana Z. 85b/1. 
812 (34b/18) deger: diger MK. 46b/12,  Kas. 29a/10, Cam. 48b/11. 
813 (34b/19) beşüŋ: beş C. 18b/19; - Z. 85b/1. 
814 (34b/19) rubè: rubèı MK. 47a/1, Z. 85b/1. 
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olana815 (20) deger816 ve on iki biŋ dört yüz on bir åümün (21) òums olana817 deger818 pes819 

bu õikr olan óiããelerüŋ820  

 

[35a] 

(1) cümlesi yüz altmış beş biŋ seksen altı dirhem olur (2) berìn miåÀl 

 

aãıl mÀl                           maòrec-i tüsüè                                  maòrec-i küsÿr 

165086                             2520                                                 210 åülüå rubè 

                                         840 åülüå                                          140 südüs åümün 

        6821                            420 südüs                                         180 subè nıãf 

        9                               360 subè                                           140 nıãf rubè 

    4 1 6822 5                      1260 nıãf                                          105 rubè südüs 

    1 2 4 2                          630 rubè                                           063 åümün òums 

 1 6 5 0 8 6                       315 åümün                                      838 

    1 9 7                             3825 

    8 3 8 

 

 

197                                       197                                  197  

180                                       140                                  210 

35260                                67580                               21370 
óiããe-i nıãf subè              óiããe-i åülüå südüs           óiããe-i rubè åümün  

 

 

   197                                     197                             197 

   063                                     140                             105 

12411                                 67580                          20685 
óiããe-i åümün òums    óiããe-i tusè nıãf                        óiããe-i südüs rubè 
                                                  cemè 

                                              165086 

 

                                                           
815 (34b/19) olana: alına MK. 47a/1, Kas. 29a/11, Cam. 48b/12. 
816 (34b/20) deger: diger MK. 47a/1,  Kas. 29a/11, Cam. 48b/12. 
817 (34b/21) olana: alana BH. 21b/4, Z. 85b/2, Cam. 48b/13. 
818 (34b/21) deger: diger MK. 47a/3, Kas. 29a /12, Cam. 48a/1. 
819 (34b/21) pes: - MK. 47a/3. 
820 (34b/21) óiããelerüŋ: óiããelerüŋ ki MK.47a/3. 
821 (35a/R) Bu işlemde 6 rakamının üstünde 0 vardır BH. 22a/6. 
822 (35a/R) Bu işlemde 6 rakamının üstünde 0 vardır BH. 22a/6. 
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(3) bÀúì her ne miúdÀr maòÀriciyle úısmet murÀd (4) olursa ùarìú-i meşrÿó üzere iòrÀc (5) 

olına faãl-ı òÀmis (6) úısmet-i àuremÀnuŋ ùarìúi823 beyÀnındadur ammÀ (7) bu fennüŋ 

mÀhirleri úısmet-ı àuremÀnuŋ istiòrÀcında (8) bir niçe ùarìú beyÀn itmişler bu faúìr daòı 

maèlÿm  

 

 [35b] 

(1) olduàı úadar824 beyÀn olundı úısm-ı evvel úaçan bir kimsenüŋ (2) on sekiz biŋ altı yüz 

aúçe deyni vÀúıè olsa ammÀ deyn-i (3) mesfÿr daòı dört nefer kimseye825 vÀúıè olsa826 

birisine (4) beş biŋ yüz aúçe ve birisine827 üç biŋ iki yüz aúçe (5) ve birisine828dört biŋ üç 

yüz aúçe ve birisine829daòı (6) altı biŋ aúçe830 pes bu831 õikr olan kimesneler832 mÀlların (7) 

ùaleb eyledüklerinde medyÿn olan kimesne iflÀs833 (8) èarø idüp èadem-i iútidÀr gösterse ol 

sebebile (9) elinde olan mecmÿè-ı834 rızúın ãatsalar on bir biŋ (10) sekiz yüz otuz aúçe mÀl 

ôÀhir olsa õikr olan (11) dayinlerüŋ her birinüŋ835 mÀlına göre óiããe ne miúdÀr836  (12) olur 

bilmek dileseŋ ùarìú oldur ki aãıl mÀl ki (13) on bir biŋ sekiz yüz otuz aúçedür yazup (14) 

dÀyinlerüŋ herbirinüŋ mÀllarına êarb idesin (15) èale’l-infirÀd her birinüŋ mÀlına êarb 

olınmadan837 (16) ne miúdÀr èaded óÀãıl olursa cümle deyn ki (17) on sekiz biŋ altı yüz 

dirhem-idi her birine úısmet (18) idüp òÀric-i úısmet ne miúdÀr vÀúıè olursa (19) óiããeleri 

                                                           
823 (35a/6) ùarìúi: ùarìúinüŋ MK. 47b/4,  Kas. 29b/2. 
824 (35b/1) úadar: miúdÀr MK. 47b/7, BH. 21b/10, Z. 85b/21, Cam. 49b/4. 
825 (35b/3) kimseye: kimesneye C. 19a/13, Cam. 49b/7. 
826 (35b/2-3) ammÀ deyn-i mesfÿr daòı dört nefer kimseye vÀúıè olsa:– BH. 22a/2, Z. 85b/21. 
827 (35b/4) birisine: bir nefere Kas. 29b/6, BH.22a/2, Z. 85b/21, Cam. 49b/8. 
828 (35b/5) birisine: bir nefere MK. 47b/11, Kas. 29b/7, BH. 22a/3, Cam. 49b/9. 
829 (35b/5) birisine: bir nefere MK. 47b/12,  Kas. 29b/7, BH. 22a/3, Cam. 49b/10. 
830 (35b/5-6) ve birisine dört biŋ üç yüz aúçe ve birisine daòı altı biŋ aúçe: – Z. 85a/1. 
831 (35b/6) bu:–Kas. 29b/7. 
832 (35b/6) kimesneler: neferler AE. 31a/2. 
833 (35b/7) iflÀs: iflÀsın BH. 22a/5. 
834 (35b/9) mecmÿèı: – Kas. 29b/9. 
835 (35b/11) her birinüŋ:–Kas. 29b/10. 
836 (35b/11) daynilerüŋ her birinüŋ mÀlına göre óiããe ne miúdÀr: daynilerüŋ her birinüŋ mÀlına göre meõkÿr 

on bir biŋ sekiz yüz otuz aúçeden  óiããe ne miúdÀr C. 19a/19. 
837 (35b/15) êarb olınmadan: êarb olınmaúdan Z. 85a/9. 
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ol miúdÀr olur pes imdi bu taúdìrce (20) beş biŋ yüz aúçe mÀlı olana üç biŋ iki yüz (21) 

úırú üç dirhem ve beş åümün838 ve nıãf åümün dirhem  

 

[36a] 

(1) ve tüsüè åümün dirhem óiããe Àèid olur ve dört biŋ (2) üç yüz aúçe mÀlı olana iki biŋ 

yedi yüz otuz (3) dört aúçe ve yedi åümün ve rubè åümün dirhem óiããe839 (4) Àèid olur840 ve 

altı biŋ aúçe mÀlı olana üç (5) biŋ sekiz yüz on altı dirhem ve rubè åümün dirhem (6) óiããe 

Àèid olur ve üç biŋ iki yüz aúçe mÀlı (7) olana841 iki biŋ otuz beş dirhem ve rubè dirhem ve 

rubè (8) åümün dirhem óiããe vÀúıè olur berìn miåÀl  

 

          aãıl mÀl-ı medyÿn                           deyn 

           11830                                          18600 
         nefera            nefera           nefera     nefera 

         5100            3200             4300          6000 

 

 

         5100                            3200                      4300                  6000 

       11830                          11830                      11830               11830 

       00000                           00000                      00000               00000 

    00000                            00000                     00000                00000 

  11830                           23660                      35490                 00000 

59150                           35490                      47320                70980 

60333000                     37856000              50869000           70980000 

 

                1  4                                                                    4  3 

                3  9  5  3  5                                                    2  8  6 1 

         1  1 6  1  8  6  3  5                                                4   9  9 3 

        3  7  8  5  6  0  0  0                                                            5 

               2035                                                           3 6   5   1 9 2 7 5 

                 18600                                                       6 0   3   3 3 0 0 0 

                                                                                      3   2   4 3  

                                                           
838(35b/21)  úırú üç dirhem ve beş åümün ve nıãf åümün dirhem: úırú üç dirhem ve beş åümün dirhem ve 

tusuè åümün dirhem MK. 48b/2, Kas. 30a/1-2, Cam. 49a/12-13.  úırú üç dirhem ve beş åümündür ve tusuè 

åümün dirhem BH. 22a/15. 
839 (36a/13) óiããe: - BH. 22a/17, Z. 85a/16. 
840 (36a/4) Àèid olur: óaãıl olur MK. 48b/5, Kas. 30a/4, BH. 22a/17, Z. 85a/16, Cam. 50b/3-4. 
841 (36a/7) üç biŋ iki yüz aúçe mÀlı olana: - MK.. 48b/8; bir nefere BH. 22a/19, Cam. 50b/6. 



267 

       rubè ve rubè åümün                                                        18600 beş åümün nıåf åümün 

 

[36b]842    

          1                                                            1 1 1 

     7 2                                                            3 3 5 6 

     5 3 5                                                      1 6 6 9 9 3 

 1 6 7 1 2                                                    3 4 6 4 1 6 2 5 

             6                                                    5 0 8 6 9 0 0 0 

 4 0 1 2 4 4                                                 2 7 3 4 

 7 0 9 7 0 0 0 0                                                18600 

3819                                                              yedi åümün ve rubè åümün 

     18600  
  ve rubè åümün  

 

(1) úÀèide-i mezbÿrda843 her nefere èalÀ hÀõihi844 êarb olana845 (2) ve bir úısmet olmayınca 

istiòrÀc úÀbil degüldür her neferi (3) aãıl mÀla êarb idüp cümle deyne úısmet olına (4) 

miåÀl-i Àòar bi-ùarìúi’l-mesfÿr (5) eger èAmuruŋ iki biŋ üç yüz aúçe mÀlı olsa (6) bir 

metÀèa virse baèdehÿ otuz gün geçdükden (7) soŋra Zeyd gelse iki biŋ altı yüz aúçe ol (8) 

daòı getürse birbiriyle şerìk olsalar baèdehÿ (9) on günden soŋra Bekir daòı gelüp846 üç biŋ 

(10) aúçe sermÀye ol daòı getürse şerìk olsalar847848 (11) baèdehÿ diger Bekir849 daòı yigirmi 

günden soŋra gelüp850 (12) iki biŋ sekiz yüz aúçe ol daòı getürse851 (13) cümle bu dört 

nefer kimesne şirket ùarìúiyle (14) bir yıl852 ticÀret idüp cümle biŋ altı yüz aúçe (15) 

fÀyide853 óÀãıl itseler ammÀ ticÀretleri şïl şarù (16) üzere854 olsa855 ki fÀyidelerin856 her 

birinüŋ günine  

                                                           
842 (36b) Buradan itibaren 38a/6'ya kadar Kas. eksiktir. 31a /1. 
843 (36b/1) mezbÿrda: mezbÿrede C. 20a/1. 
844 (36b/1) hÀõihi: haõÀ C. 20a/1; hadatin BH. 22b/1. 
845 (36b/1) êarb olana: bir êarb BH. 22b/1, Z. 86a/8, Cam. 51b/8. 
846 (36b/9) gelüp: gelse BH. 22b/5; - Z. 86b/14. 
847 (36b/10) olsalar: olup MK.50a/5. 
848 (36b/10) getürse şerìk olsalar: getürüp şerìk olup BH. 23a/6, Cam. 51a/4. 
849 (36b/11) Bekir: Beşir BH. 23a/6. 
850 (36b/9-10-11)üç biŋ aúçe sermÀye ol daòı getürse şerìk olsalar baèdehÿ diger Bekir daòı yigirmi günden 

soŋra gelüp: -AE. 32a/5. 
851 (36b/12) getürse: getürüp MK. 50a /6, BH. 23a/7, Z. 86b/16, Cam. 51a/6. 
852 (36b/14)  yıl:  sene C. 20a/8. 
853 (36b/15) fÀyide: fÀéide BH. 23a/9, Z. 86b/18, Cam. 51a/8. 
854 (36b/16) üzere: üzerine BH. 23a/9; - Z. 86b/19. 
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[37a] 

(1) ve mÀlına göre úısmet itmek dileseler bu taúdìrce (2) her birinüŋ óiããeãi ne miúdÀr 

vÀúıè olur857 bilmek (3) dileseŋ ùarìú858 oldur ki her birinüŋ günlerin (4) gendü mÀllarına 

êarb idüp bu dört neferüŋ (5) mÀllarına êarb olınmadan óÀãıl olan aèdÀdı (6) cümle idesin 

ki maúsÿmun èaleyh olsa gerekdür (7) baèdehÿ èAmuruŋ rÿzìn859 gendü mÀlına êarb idüp 

(8) ne óÀãıl olursa cümle fÀyideye860 êarb idesin861(9) ne óÀãıl olursa yuúaruda yazduàuŋ 

(10) maúsÿmun èaleyhe úısmet idesin862 òÀric-i úısmet (11) ki üç yüz seksen dirhem ve yüz 

yigirmi biŋ cüzéi (12) cümle otuz dört kerre yüz biŋ ve seksen altı biŋ (13) cüzéi biri bir 

dirhem olandan pes imdi mezbÿr863 (14) èAmuruŋ óiããesi bu miúdÀr vÀúıè olur ve Zeydüŋ 

(15) daòı bu úÀèide üzere istiòrÀc olunduúda üç (16) yüz ùoúsan üç dirhem ve <yigirmi 

sekiz kere yüz biŋ ve iki biŋ cüzéi> 864 (17) cümle <otuz dört kerre yüz biŋ ve seksen altı 

biŋ cüzéi >865 her bir bir dirhem olandan óiããe-i (18) Zeyd vÀúıè olur ve Bekirüŋ daòı 

úÀèide-i mezbÿr (19) üzere dört yüz úırú aúçe ve <yigirmi  bir kerre yüz biŋ ve altmış 

biŋ>866 (20) cüzéi cümle <otuz dört kerre yüz biŋ ve seksen altı biŋ cüzéi >867bir dirhem 

olandan óiããe-i (21) Bekir vÀúıè olur ve diger Bekrüŋ868 daòı óiããesi üslÿb-ı  

 

                                                                                                                                                                                
855 (36b/16) olsa:- BH. 23a/9. 
856 (36b/16) fÀyidelerin: fÀèideden MK. 50a/10, BH. 23a/9, Z. 86b/19; fÀyideden Cam. 51a/9. 
857 (37a/2) vÀúıè olur: óÀãıl olur BH. 23a/11. 
858 (37a/3) ùarìú: ùarìúi MK. 50a/13, BH. 23a/11, Cam. 51a/12. 
859 (37a/7) rÿzìn: rÿzìni BH. 23a/14. 
860 (37a/8) fÀyideye: fÀéideye BH. 23a/15, Z. 86a/5. 
861 (37a/8) ne óÀãıl olursa cümle fÀyideye êarb idesin: ne óÀãıl olursa cümle fÀéideye êarb idesin soŋra her C. 

20a/14. 
862 (37a/10) úısmet idesin: úısmet idesiŋ C. 20a/15. 
863 (37a/13) mezbÿr:–BH. 23a/19. 
864 (37a/16) yüz ùoúsan üç dirhem ve: yüz ùoúsan üç dirhem ve yigirmi sekiz kere yüz biŋ ve iki biŋ cüzéi C. 

20b/19, Z. 86a/12. 
865

 (37a/17) cümle: cümle otuz dört kerre yüz biŋ ve seksen altı biŋ cüzéi bir dirhem olandan C. 20b/20. 
866 (37a/19) üzere dört yüz kırk aúçe ve: üzere dört yüz kırk aúçe ve yigirmi  bir kerre yüz biŋ ve altmış biŋ 

C. 20b/21-22, Z. 86a/15. 
867 (37a/20) cüzzé cümle: cüzéi cümle otuz dört kerre yüz biŋ ve seksen altı biŋ cüzéi bir dirhem olandan 

óiããe-i C.de 20b/22-23, Z.86a/15. 
868 (37a/21) diger Bekrüŋ: Beşirüŋ BH. 23a/25. 
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 [37b] 

(1) mezbÿr üzere üç869 yüz seksen (2) beş dirhem <ve on sekiz kerre yüz biŋ ve ùoúsan biŋ> 

cüzéi cümle <otuz dört kerre yüz biŋ>870 (3) <ve seksen altı biŋ cüz>871 cüz biri bir dirhem 

olandan òÀric-i úısmet vÀúıè (4) olur berìn miåÀl  

èAmur                                 Zeyd                                    Bekir                   diger Bekir
872       

       30                           10                               20                     300              

       10                           20                              300                    800 

       20                         300                            3202                   0000 

     300                         330                            3000                   0000 

     360                        2600                           0000                 8400 

   2300                        0000                         6000                840000 

   0000                      7800                        9000                                           

13800                    7800                           960000 

6900                      858000                            

828000                       

 

 

 

êarb-ıèAmur                                                                  828000                                 

   828000                                                         858000 

       1600                                                         960000 

   000000                                                         840000 

    000000                                                         3486000   

 4968000                                                    maúsÿmun èaleyh  

 728000 

1324800000 

 

 

êarb-ı Zeyd                        êarb-ı Bekir                  êarb-ı diger Bekir 

      858000                           960000                        840000 

         1600                               1600                           1600 

13828000                         1536000000                1344000000 
óiããe-i èAmur 

 

                                                           
869 (37b/1) üç: -C. 20a/24. 
870 (37b/2) beş dirhem… cüzéi cümle: beş dirhem ve on sekiz kerre yüz biŋ ve ùoúsan biŋ cüzéi cümle otuz 

dört kerre yüz biŋ C. 20b/24, Z. 86a/18.  
871 (37b/3)...: ve seksen altı biŋ cüz C. 20b/25,  Z. 86a/19. 
872 (37b/İ) diger Bekir: Beşir BH. 24a/3. 
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 [38a] 

                                                  

                                        /2/3 

                                    /3/7/7/1 

                                   /4/8/9/6/2 

            3486000      /1/3/2/4/7/0/0/0/0/0 

       cüz 160000                       380 

 

 

óiããe-i Zeyd                                     /2 

                                                      /3 

                                                  /1/4 

                                                  /2/3 

                                                 /5/1/8 

                                              /3/2/7/2/2/2 

                                             /4/5/8/8/8/6/2 

3486000                             /1/3/7/2/8/0/0/0/0 

2802000                                               393 
cüz 

 

 

 

                                                      /2 

                                                   /2/5/1 

óiããe-i Bekir                               /1/4/1/4 

                                                /3/7/4/6/6 

  3486000                            /1/5/3/6/0/0/0/0/0 

  2160000                                              440 
cüz 

 

 

                                                   /1 

                                                   /2 

                                              /1/1/4/8 

                                             /2/2/9/9 

                                            /2/5/5/3 

                                           /3/9/6/8/9   

                                           /4/2/8/2/2 

    3481000                     /1/3/4/4/0/0/0/0/0/0 

    1890000                                              385 
cüz 
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                    mìzÀn 
ãaóìó                                    küsÿrÀt 

380                                    2802000 

393                                     0120000 

440                                    2160000 

385                                    189000 

1598                                  6972000 

 

 

(1) miåÀl-i Àòar ki mecmÿèına bir úısmet ile (2) bulına873 meåela úaçan bir kimesnenüŋ 

yüz874 altmış bir biŋ  

 

 [38b] 

(1) yedi yüz elli aúçe deyni olsa ammÀ dÀyinler875 daòı on (2) üç876 nefer olsa877 mezbÿruŋ 

mÀ-meleki ãatılduúda (3) yigirmi beş biŋ üç yüz on sekiz aúçe rızúı (4) ôÀhir878 olsa pes bu 

mÀlı879 dÀyinlere880 úısmet itmek (5) dileseŋ ammÀ yuúaruda beyÀn olan881 úÀèidede (6) her 

nefere èalÀ hÀõihi bir êarb ve bir úısmetle istiòrÀc (7) olınur imdi bu úÀèidede hemÀn 

mecmÿèına (8) bir úısmetle óiããeleri maèlÿm olınur882 ùarìú (9) oldur ki aãıl mÀl-ı medyÿnı 

yazup ve dÀyinlerüŋ (10) küllìsinüŋ mÀlı ne miúdÀr olursa ÀóÀd (11) èaşerÀtiçün iki 

òÀnesin ùaró idüp bÀúì (12) úalan883 aèdÀdı aãıl mÀla úısmet idesin (13) òÀric-i úısmet ne 

miúdÀr vÀúıè olursa (14) her yüz aúçe deyne ol miúdÀr óiããe (15) Àèid olur884 aŋa göre her 

şaòãuŋ óiããesi (16) ne miúdÀr vÀúıè olursa óisÀb idüp (17) cevÀb viresin885 bÀúì her ne 

                                                           
873 (38a/1-2) úısmet ile bulına: iòrÀc olına MK. 52b/2, Kas. 31a/1, BH. 24a/1, Z.87a/5, Cam. 54b/1. 
874 (38a/2) yüz: bu kelimenin S.de üstü çizildir; BH. de yüz yazıldır.24a/2. 
875 (38b/1) dÀyinler: dÀniler C. 21a/2. 
876 (38b/2) üç: - BH. 24a/2, Z. 87a/7. 
877 (38b/2) nefer olsa: nefer kimesne olsalar BH. 24a/3, Z. 87a/7. 
878 (38b/3-4) rızúı ôÀhir:- C. 21a/3. 
879 (38b/4) mÀlı: óÀlı BH. 24a/4. 
880 (38b/4) dÀyinlere: dÀnilere C. 21a/3. 
881 (38b/5) beyÀn olan: beyÀn olınan BH. 24a/5, Z. 87a/10. 
882 (38b/15) maèlÿm olınur: maèlÿm olur BH. 24a/7, 87a/12. 
883 (38b/12) úalan ÀèdÀdı aãıl mÀla úısmet idesin: úalan ÀèdÀd üzerine aãıl mÀlı taúsìm idesin Kas. 31b/1-2. 
884 (38b/15) óiããe èÀìd olur: vÀúıè olur MK.  53a/2. Kas. 31b/2, BH. 24b/1, Z. 88b/3. 
885 (38b/17) cevÀb viresin: cevÀb viresin berìn üslÿb MK. 53a/4, BH. 24b/2, Z. 88b/5, Cam. 54a/4. 
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miúdÀr ki886 (18) úısmet-i àuremÀ ola ùarìú-i meşrÿó üzerine (19) istiòrÀc olına ki hem ÀsÀn 

ve hem ãaóìó (20) çıúarulur aãla òaùÀ887 vÀúıè olmaz (21) berìn üslÿb888  

 

[39a] 

(1) aãıl mÀl                          cümle deyn 

    25318                            61750 

 

                                           2 

                                       8 2 1 

                                    1 1 3 8 

          617                 2 5 3 1  8 

                                           41 

 

 (2) nefer          nefer        nefer         nefer  

     12775         3825      5250           3450        

(3) óiããe           óiããe          óiããe          óiããe 

      5236         1568          2156        1414 

                                    Rubè 

 (4) nefer     nefer      nefer     nefer 

     500       825        6450      9500 

(5) óiããe    óiããe        óiããe     óiããe 

     205      338         2644      3895 

 (6) nefer      nefer      nefer      nefer     nefer 

         8300     6500       350        425        3600                    

(7) óiããe        óiããe      óiããe     óiããe      óiããe 

         3403        2665       143      174     1476 

cemè óiããe 25316889 

                                                           
886 (38b/17-18-19-20-21) bÀúì her ne miúdÀr ki úısmet-i àuremÀ ola ùarìú-i meşrÿó üzerine istiòrÀc olına ki 

hem ÀsÀn ve hem ãaóìó çıúarulur aãla òaùÀ886 vÀúıè olmaz berìn üslÿb:- MK. 53a/4.  
887 (38b/20) aãla òaùÀ: ısùılÀóa C. 21a/11. 
888 (38b/21) berìn üslÿb: - BH.25b/20. 
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    3450                                                   

        41                                               1 6 3 

    3450                                          2  5  3  1 8 

138000                                                       41 

141450 

 

          0617//                                                  2531 

          1234                                                    2468 

          1851                                                    0063 

          2468// 

          3085 

           3702                                                    638 

          4319                                                     617 

          4936                                                    521 

         5553 bu reşìd olınan yerlerden altmışdur 

 

 [39b] 

(1) faãl-ı sÀdis erbaèa-ı aèdÀd-ı (2) mütenÀsebenüŋ úavÀèidin ve aŋa müteèalliú 

mesaéillerüŋ (3) beyÀnındadur bilgil ki erbaèa-ı aèdÀdı890 ùarìú èaded-i (4) evvelüŋ891 

nisbeti èaded-i åÀnìye èaded-i åÀliåüŋ (5) èaded-i rÀbièe nisbeti gibidür ve èaded-i evvelüŋ 

(6) èaded-i rÀbiè êarbı mesÀvìdür èaded-i åÀnìnüŋ (7) èaded-i åÀliåe892 miåÀli erbaèa-ı 

aèdÀd-ı893 mütenÀsebe (8) iki  üç  altı  ùoúuz894 pes895 ikinüŋ üçe  

                          2    3     6      9 

(9) niåbeti896 altınuŋ ùoúuza niåbeti897 gibidür evvelki898 (10) rÀbièa êarb899900 yaèni iki 

biŋi901 ùoúuza êarb altınuŋ (11) rÀbièe êarbı gibidür yaèni üçüŋ altıya êarbı (12) gibidür902 

                                                                                                                                                                                
889 Bundan sonraki kısımlar MK.’de işlemlerden sonra 53b/3-7 de yer almaktadır; Z. de bu kısımdan sonraki 

işlemler  yer almamaktadır 88b/6. 
890 (39b/3) aèdÀdı: aèdÀd-ı mütenÀsibenün MK. 53b/11, BH. 24b/22; - Z. 88a/1, Cam. 55b/7. 
891 (39b/4) evvelüŋ: evvelki MK. 53b/11, Kas. 31b/14. 
892 (39b/7) èaded-i åÀliåe: åÀliãe êarbı MK. 53b/15, åÀliåe êarbına C. 21b/3; åÀliåe êarb ile Kas. 32a/1;èaded-i 

åÀliåe êarbıyla BH. 24b/25, Z. 88a/4. 
893 (39b/7) aèdÀd-ı: - Kas. 32a/1. 
894 (39b/8)ùoúuz: ùoúuz gibi MK. 48a/1. 
895 (39b/8) pes: bu BH. 24b/27. 
896 (39b/9) niåbeti: nisbeti BH. 24b/27. 
897 (39b/9) niåbeti: nisbeti BH. 24b/27. 
898 (39b/9) evvelki: evvelüŋ MK. 54a/2. Kas. 32a/2, BH. 24b/27, Z. 88a/6, Cam. 55a/2. 
899 (39b/10) êarb: êarbı MK. 54a/2, BH. 25a/1. 
900 (39b/10) evvelki rÀbièa êarb: - C. 21b/4. 
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çün bu úaøøiyeler muèayyendür ki cümle (13) envaèi muèÀmelÀt vech-i meşrÿh üzere (14) 

istiòrÀc olına çün903  bu erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀ (15) sebeden biri mechÿl ola pes maèlÿm 

olan (16) üçden mechÿl904 maèlÿm idinmek dileseŋ naôar (17) olına eger ol mechÿl olan 

ùarafeynden (18) birisiyse yaèni yÀ905 evvel yÀ rÀbièa ol906 vaút (19) evsaùeynde907908olan 

åÀnìyle olan åÀliåi birbirine (20) êarb olına ne óÀãıl olursa ùarafeynde olanuŋ (21) birisi ki 

maèlÿm-ıdı909 aŋa úısmet910 olına òÀric-i úısmet 

 

 [40a]  

(1) ne vÀúıè olursa èaded-i maùlÿb ol911 olur eger (2) mechÿl evsaùeynden912 birisiyse913 

yaèni yÀ åÀliåden yÀ åÀnìden (3) ola914 iki ùarafında olan èadedi maèlÿm ki evveliyle (4) 

rÀbièdür birbirine êarb idesin915 ne óÀãıl olursa (5) evsaùeynüŋ birisi ki maèlÿmıdı aŋa 

úısmet eyle916  òÀric-i (6) úısmet ne miúdÀr olursa917 mÀl-ı mechÿl ol miúdÀr918 (7) vÀúıè 

olur919 ammÀ bu õikr olan üslÿb êarb içün (8) beyÀn olundı920 ùarìú-i úısmet oldur ki ikiyi 

üçe (9) úısmet müsÀvìdür altıyı ùoúuza úısmet itmegile (10) yÀ èaks üzerine yaèni åÀnìyi 

                                                                                                                                                                                
901 (39b/10) iki bini: ikiyi BH. 25a/1. 
902 (39b/11-12) yaèni üçüŋ altıya êarbı gibidür: - BH. 25a/1-2, Z. 88a/7. 
903 (39b/14) çün: çünki BH. 25a/2, Z. 88a/9. 
904 (39b/16) meçhÿl: meçhÿlı BH. 25a/4. 
905 (39b/18) yÀ: - BH. 25a/5, Cam. 55a/9. 
906 (39b/18) yÀ rÀbièa ol:  -AE. 34a/17, erbaèa Z. 88a/12. 
907 (39b/19) evsaùeynde: evsaùeynden MK. 54a/10, Kas. 32a/8, Cam. 55a/10; vaãaùeynde BH. 25a/5, Z. 

88a/12. 
908 (39b/19) Buradan itibaren 42b/1’e kadar T. eksiktir. T. 25a/21.  
909 (39b/21) birisi ki maèlÿm idi: úanúısı maèlÿm ise BH.25a/7, Z. 88a/13. 
910 (39b/21) úısmet:-Kas. 32a/10. 
911 (40a/1) ol: - BH. 25a/8, Z. 88a/15. 
912 (40a/2) evsaùeynden: vaãaùeynden BH. 25a/8, Z. 88a/15. 
913 (40a/2) birisiyse: birisi ise BH. 25a/8. 
914 (40a/3) ola: ise ki Kas.32a/12, Cam. 56b/2. 
915 (40a/2-4) yÀ åÀnìden ola iki ùarafında olan èadedi maèlÿm ki evveliyle rÀbièdür birbirine êarb idesin ne 

óÀãıl olursa: ve yÀ rÀbèiden ise ùarafında olan èadedi birbirine êarb idesin baèdehÿ óaãıl êarbı BH. 25a/9-10, 

Z. 88a/16-17. 
916 (40a/5) evsaùeynüŋ birisi ki maèlÿmidi aŋa úısmet eyle: vaãaùeynüŋ maèlÿmına úısmet idesin BH. 25a/10, 

Z. 88a/17. 
917 (40a/6) ne miúdÀr olursa: maùlÿb olan BH. 25a/11, Z. 88a/18. 
918 (40a/6) ol miúdÀr: - BH.25a/11, Z. 88a/18. 
919 (40a/7) vÀúıè olur: olur MK. 54b/7, BH. 25a/11, Cam. 56b/6. 
920 (40a/8)beyÀn olundı: beyÀn olundı ammÀ BH. 25a/12. 
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evvele úısmet ki üçi (11) ikiye úısmet itmekdür müsÀvìdür úısmet-i rÀbiè (12) bir åÀliåi921 

yaèni altıyı ùoúuza úısmet eylemek gibi bu õikr (13) olınanuŋ miåÀl-i922 evveli åÀnìye 

úısmet eyleseŋ òÀric-i (14) úısmet åüliåÀn olur ve åÀliåi rÀbièe úısmet itseŋ923 (15) òÀric-i 

úısmet åüliåÀn olur çün924 bu erbaèa-ı aèdÀd-ı (16) mütenÀsebeden birisi mechÿl ola eger ol 

mechÿl (17) olan ùarafeyndense evsaùeynde925 olan maèlÿmuŋ (18) birisin ùarafeynde olan 

maèlÿma úısmet idesin (19) òÀric-i úısmet ne olursa evsaùeynde926 olan (20) maèlÿma êarb 

idesin her ne óÀãıl olursa (21) mÀl-ı mechÿl ol olur eger mechÿl evsaùeynden927  

 

 [40b] 

(1) birisiyse928 ùarafeynde olanuŋ birisin evsaùeynde929 (2) olan maèlÿma úısmet idesin ne 

óÀãıl olursa (3) ùarafeynde bÀúì úalan èadede êarb idesin ne (4) óÀãıl olursa mÀl-ı mechÿl ol 

olur pes úÀèide-i (5) meşrÿó üzere bir niçe eşkÀl beyÀn olundı meåelÀ (6) úaçan bir müdd930 

kendüm yetmiş aúçeye olsa nÀnuŋ naròı (7) yedi yüz elli dirhem bir aúçeye ãatılsa pes 

kendüm931 (8) bir müdd932 seksen beş aúçeye çıúsa ol taúdìrce (9) narò-ı nÀn ne miúdÀr 

olmaú lÀzım gelür ùarìú (10) oldur ki yetmiş yediyi yüz elliye êarb (11) idesin ki narò-ı 

evveldür933 (12) ne óÀãıl olursa seksen beş èadede (13) úısmet idesin òÀric-i úısmet altı yüz 

on (14) yedi dirhem olur bu taúdìrce narò-ı åÀnì 934 bu miúdÀr935 (15) lÀzım gelür berìn 

miåÀl  

                                                           
921 (40a/12) bir åÀliåi: åÀliå üzerine BH. 25a/ 14, Z. 89b/2. 
922 (40a/13) olınanuŋ miåÀl-i: olınanuŋ miåÀli budır ki BH. 25a/15, Z. 89b/3. 
923 (40a/14)úısmet itseŋ: úısmet eyleseŋ C. 21b/20. 
924 (40a/15) çün: çünki BH. 25a/17, Z. 89b/5. 
925 (40a/17) evsaùeynde: vaãaùeynde BH. 25a/18, Z. 89b/6; evsaùeynden Cam. 56a/4. 
926 (40a/19) evsaùeynde: vaãaùeynde BH. 25a/20, Z. 89b/8. 
927 (40a/21) evsaùeynde: vaãaùeynde BH. 25a/21, Z. 89b/9. 
928 (40b/1) birisiyse: birisi ise Kas.32b/9, BH. 25a/21, Z. 89b/9. 
929(40b/1) evsaùeynde: vaãaùeynde BH. 25a/21, Z. 89b/10. 
930 (40b/6) müdd: mÿt MK. 55a/13, BH. 25a/24, Z. 89b/13. 
931 (40b/7)kendüm: kendümüŋ Kas. 32b/13, BH. 25b/1, Z. 89b/15. 
932 (40b/8) müdd: mÿtı BH. 25b/1, Z. 89b/15. 
933 (40b/11) narò-ı evveldür: narò-ı nÀn oldur MK.  55b/5-6; narò-ı nÀndur BH. 25b/2, Z. 89b/18. 
934 (40b/14) narò-ı åÀnì: narò-ı nÀn BH. 25b/4, Z. 89b/19. 
935 (40b/14) bu miúdÀr: miúdÀr MK.’de 55b/9,bu miúdÀrca Kas. 33a/2; bu miúdÀr olmaú BH. 25b/4, Z. 

89b/20. 
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(16) kendüm                 narò-ı nÀn              kendüm                    narò-ı nÀn   

       úıymet                    dirhem                      úıymet                         dirhem 

      70                                750                             85                             617 

 

             1 7                                             750 

          1 6 1                                               70 

        5 4 7 5 5                                        0 0 0 

85    5 2 5 0 0                                        5250 

              617                                         525 00 

 

[41a] 

(1) miåÀl-i Àòar úaçan bir fülori elli iki aúçeye936 (2) altÿnuŋ miåúÀli altmış bir937 aúçeye 

ãatılsa fülori (3) elli beş dirheme çıúsa ol taúdìrce altÿnuŋ (4) miåúÀli ne miúdÀra938 olur 

ùarìú oldur ki elli beşi (5) altmış bire êarb idüp ne óÀãıl olursa elli (6) ikiye úısmet idesin 

òÀric-i úısmet altmış dört (7) buçuú dirhem vÀúıè olur939 bahÀ-yı miåúÀli940 zer941 ol úadar942 

(8) olmaú lÀzım gelür943 miåÀl-i Àòar eger beş (9) vaúıyye sükker944 sekiz945yüz elli beş 

aúçeye olsa (10) bu óisÀb üzere946 ùoúsan bir aúçeye úaç vaúıyye (11) ve947 úaç dirhem 

gelür diseler ùarìú oldur ki948 beş949 vaúıyye950 (12) iki biŋ dirhemdür951 ùoúsan952 dirheme 

                                                           
936 (41a/1) aúçeye:  aúçeye olsa MK. 56a/2, Kas.33a/5, BH. 25b/5, Z. 90b/1. 
937 (41a/2) bir: - MK. 56a/2, Kas. 33a/6. 
938 (41a/4) miúdÀra: miúdÀr aúçeye C. 22a/14, miúdÀr BH.26b/6, Z. 90b/3. 
939 (41a/7) vÀúıè olur: olur MK. 56a/7, BH. 25b/8. 
940 (41a/7) bahÀ-yı miåúÀli: bahÀ-yı miåúÀl Kas. 33a/9, maùlÿb-ı bahÀ-yı miåúÀli BH. 25b/8-9, Z. 90b/6. 
941 (41a/7) zer: altÿn BH. 25b/9, Z. 90b/6. 
942 (41a/7) ol úadar: ol miúdÀr MK. 56a/8, Kas. 33a/10, BH. 25b/9, Z. 90b/6. 
943 (41a/8) olmaú lÀzım gelür: olur Z. 90b/7. 
944 (41a/9) sükker: –MK. 56a/9,  AE. 35a/18, Kas. 33a / 9, BH. 25b/10, Z. 90b/7, Cam. 57b/9. 
945 (41a/9) sekiz:–C. 22a/17, Z. 90b/7. 
946 (41a/10) bu óisÀb üzere:- BH. 25b/10, Z. 90b/8. 
947 (41a/11) ve: yÀòud BH. 25b/10, Z. 90b/8. 
948 (41a/11) ki: kim Kas. 33a/12. 
949 (41a/11) beş:–BH. 25b/11, Z. 90b/9. 
950 (41a/11) vaúıyye: vaúıyye bozaruz Z. 90b/9. 
951 (41a/12) dirhemdür: dirhemedür AE. 35b/1; dirhem olur BH. 25b/11, Z. 90b/10. 
952 (41a/12) ùoúsan:–AE. 35b/2; ùoúsan bir BH. 25b/11, Z. 90b/10. 
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êarb idesin953 (13) ne óÀãıl olursa yüz elli beş dirheme taúsìm (14) idesin954 òÀric-i úısmet 

ki biŋ yüz yetmiş dört955 (15) dirhem vÀúıè olur èaded-i maùlÿb bu miúdÀrdur956 

 

       61 miåúÀl                                                2  1                               

       55 úıymet-i fülori                                2  3  7                              

       55                                                52  3 3  5  5                     

   330                                                               6  4                                    

   3355 

 

 

            4 4 2                                           91 beş vaúıyye 

            2 2 6 3                                      2000 

            3 7 5 5                                      2000 

155   1 8 3 0 0 0                               18000 

    dirhem 1174                                 18200 

 

[41b] 

(1) miåÀl-i Àòar eger on iki úanùar ve seksen (2) iki957 lodra sükker on beş biŋ sekiz yüz 

aúçeye (3) olsa ol óisÀb üzerine dört úanùar ve úırú (4) üç lodra ne miúdÀr bahÀya olur 

diseler ùarìú958 (5) oldur ki on beş biŋ sekiz yüz959 yazup ve taòtında (6) daòı dört úanùar ve 

úırú üç960 lodra961 åebt idüp962 (7) êarb idesin ne óÀãıl olursa on iki (8) úanùarı ve seksen iki 

lodraya úısmet idesin (9) òÀric-i úısmet beş biŋ dört yüz elli ùoúuz (10) aúçe ve üç rubè 

vÀúıè olur cevÀb viresinkim (11) õikr olan sükkerüŋ úıymeti bu miúdÀr olur  (12) berìn 

miåÀl  

 

                                                           
953 (41a/12) êarb idesin: êarb iderüz BH. 25b/12, Z. 90b/10. 
954 (41a/13-14) taúsìm idesin: úısmet iderüz BH. 25b/12, Z. 90b/11. 
955 (41a/14) dört:–BH.26b/13, Z. 90b/12. 
956 (41a/15) bu miúdÀrdur: - BH. 25b/13, Z. 90b/12. 
957 (41b/2) iki: - BH.26b/16, Z. 90b/16. 
958 (41b/4) ùarìú: ùarìúi MK. 56a/2, BH. 25b/19, Z. 90b/19, Cam. 58b/13. 
959 (41b/5)yüz: yüzi BH.26b/20, Z. 90b/19, Cam. 58b/13. 
960 (41b/6) üç: - BH. 25b/20, Z. 90b/20. 
961 (41b/6) lodra: lodraéı Kas. 33b/7, BH. 25b/20, Z. 90b/20. 
962 (41b/6) åebt idüp: yazup BH.26b/20, Z. 90b/20. 
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          úanùar    lodra                                                                    1  9 

                4  43                                                                         1 3 6   

           108   00                                                                         2 2 7 

           474    00                                                                     1 7 6 5 6  

         6320    0                                                                    1 5 8 7 6 8 2 

       63200                                                             12,82     6 9 9 9 4 0 0 

       69994 00                                                   úanùar lodra              5 4 5 9963 

 

(13) miåÀl-i Àòar eger yüz èaded anÀr yigirmi (14) üç964 aúçe beş åümüne965966 olsa bu óisÀb 

üzere (15) úırú ùoúuz èaded anÀr967 ne miúdÀr bahÀya olur  

 

[42a] 

(1) diseler ùarìú968 oldur ki úırú ùoúuzı yazup ve daòı (2) taòtında yigirmi üç aúçe ve beş 

åümün yazup êarb (3) idesin ne óÀãıl olursa yüze taúsìm idüp (4) òÀric-i úısmet969 ne 

miúdÀr vÀúıè olursa cevÀb (5) viresin küsÿrÀt òÀnesi ki üç òÀne vÀúıè (6) olmışdur ve iki 

òÀneéi úÀèide-i küllì üzere (7) yüze úısmet itmegiçün gideresin berìn970 miåÀl971  

 

                      49  972                                 

                 23, 625                                

                212625 

                94500 

               11,576,25 

 (8) miåÀl-i Àòar yigirmi beş pÀre úumÀş (9) her pÀresi973 üçer aúçeye974  ne miúdÀr 

úıymet975 (10) vÀúıè olur ùarìú976 oldur ki yigirmi beşi üçe (11) êarb idüp ne óÀãıl olursa beş 

                                                           
963 (41b/R) 5 4 5 9: 0005 4 5 9 BH.26a/4. 
964 (41b/14) üç: - C. 22b/14, BH. 26a/5, Z. 90a/10. 
965 (41b/14) åümüne:  åümün Kas. 34a/1. 
966 (41b/14) aúçe beş åümüne: aúçe rubè ve beş åümüne BH. 26a/5, Cam. 58a/12.  
967 (41b/15) anÀr: - MK. 57b/3, -Kas. 34a/2, BH.26a/6, Cam. 58a/13. 
968 (42a/1) ùarìú: ùarìúi Kas. 34a/2, BH. 26a/8. 
969 (42a/4) òÀric-i úısmet: - C. 22b/17. 
970 (42a/7) berìn: - Kas. 34a/7. 
971 (42a/7) berìn miåÀl:- BH. 26a/11. 
972 (42a/İ) işbu miåÀl hemÀn anÀra maóãÿã degüldür : daòı böyledür meåelÀ meåelÀ  AE. 36a/11-13. 
973 (42a/9) her pÀresi: her beş paresi MK. 58a/2. 
974 (42a/9) aúçeye:  aúçeye olsa  AE.36a/14. 
975 (42a/9) úıymet: úısmet MK. 58a/2, Kas. 34a/9, Z. 90a/19, Cam. 59b/10. 
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èadede (12) taúsìm idüp òÀric-i úısmet on977 beş dirhemdür (13) èaded-i maùlÿb ol978 vÀúıè 

olur  

 

                  2979                                25 

            5   7  5                                  3 

                   15                                75 

(14) miåÀl-i Àòar iki980 yüz vaúıyye gÿşt981 (15) yüz yetmiş beş dirhem bir aúçeye982  ne 

miúdÀr dirhem vÀúıè (16) olur diseler983 ùarìú984 oldur ki iki yüzi dört yüze (17) êarb idesin 

ne óÀãıl olursa yüz yetmiş beş èadede (18) taúsìm985 idesin òÀric-i úısmet ki dört yüz elli 

yedi dirhem (19) ve rubè dirhem olur ki èaded-i maùlÿb oldur986 miåÀl987 

 

                                   1  5  2                                200 

                               1  7  2  6                                400    

                               4  2  5  5  5                         80000 

                   175=    7  0  0  0 0 

                                         4 5 7 

 

                                                                                                                                                                                
976 (42a/10) ùarìú: ùarìúi Kas.34a /9, BH. 26a/13, Z. 90a/19, Cam. 59b/10. 
977 (42a/12) on: ol AE. 36a/17. 
978 (42a/13) ol: - Kas. 34a/11, T. 28a/3.  
979 (42a/R) 2: - AE. 36a/18, T. 28a/4.  
980 (42a/14) iki: eger MK. 58a/7. 
981 (42a/14) gÿşt: úoyun eti BH. 26a/18, Z. 91b/1. 
982 (42a/15) aúçeye: aúçeye olsa AE. 36a/19, BH. 26a/19, Z. 91b/2, T. 28a/5.  
983 (42a/15-16) vÀúıè olur diseler: olur MK. 58a/9, Kas. 34a/13, BH. 26a/19, Z. 91b/2,Cam. 59a/3. 
984 (42a/16) ùarìú: ùarìúi Kas. 34a/13, BH. 26a/19, Cam. 59a/3. 
985 (42a/18) taúsìm: úısmet BH. 26a/20, Z. 91b/4. 
986 (42a/19) èaded-i maùlÿb oldur: ol vÀúıè olur MK. 58a/13, Kas. 34a/15, Cam. 59a/7; èaded-i maùlÿbdur BH. 

26a/21. 
987 (42a/19) miåÀl: berìn miåÀl Kas. 34b/1. 
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[42b] 

(1) miåÀl-i Àòar eger iki yüz kìle buàdÀy üçer şinikden (2) úaç òÀneden alınur diseler ùarìú 

oldur ki iki yüz988 (3) yazup ve taòtında dört ki şinikdür yazup êarb idesin (4) ne óÀãıl 

olursa üç şinike úısmet idesin iki (5) yüz altmış altı olur ki èaded-i maùlÿbdur pes (6) cevÀb 

viresinkim iki yüz altmış altı òÀne vÀúıè (7) olur989 berìn miåÀl  

     

                  2 2 2                                        şinik      4 

     şinik     3  8 0 0                                                 200 

                  3 6 6                                         şinik  800 

 

(8) miåÀl-i Àòar iki yüz müdd990 buàdÀy sekiz kìleden (9) ne miúdÀr òÀneden991 óÀãıl olur 

diseler ùarìú992 oldur ki (10) iki yüz müddi993 yazup994 yigirmi kìleye êarb idesin (11) ki bir 

müddüŋ995 kìlesi èadedidür ne óÀãıl olursa (12) sekize úısmet idesin òÀric-i úısmet beş yüz 

(13) èaded vÀúıè olur ki èaded-i maùlÿb ol olur996 (14) pes cevÀb viresinkim iki yüz müdd997 

buàdÀy998 sekizer999 (15) kìleden beş yüz1000 òÀneden1001 óÀãıl olur1002 berìn miåÀl1003 

 

8   4000                                    kìle    20 

   òÀne  500                                müdd    200  

                                                        000 

                                                      4 000 

 

                                                           
988 (42b/2) yüz: yüzi BH. 26b/1. 
989 (42b/5-6-7) pes cevÀb viresinkim iki yüz altmış altı òÀne vÀúıèolur:- BH. 26b/ 3, Z. 91b/10. 
990 (42b/8) müdd: mÿt MK. 59a/1, BH. 26b/3, Z. 91b/12, Cam. 60b/7. 
991 (42b/9) òÀneden: òÀne Kas. 34b/8. 
992 (42b/9) ùarìú: ùarìúi Kas. 34b/8, BH. 26b/5, Z. 91b/14, Cam. 60b/9. 
993 (42b/10) müddi: mÿtı MK.59a/3, BH. 26b/5, Z. 91b/14, Cam. 60b/9. 
994 (42b/10) yazup: -MK. 59a/3, Kas. 34b/8, BH. 26b/5, Z. 91b/14, Cam. 60b/9. 
995 (42b/11) müddüŋ: mÿtuŋ MK. 59a/4, BH. 26b/6, Z. 91b/15, Cam. 60b/10. 
996 (42b/13) èaded-i maùlÿb ol olur: èaded-i maùlÿbdur BH.27b/8, Z. 91b/17. 
997 (42b/14) müdd: mÿt MK. 59a/8, BH.27b/8,  Z. 91b/17, Cam. 60b/13. 
998 (42b/14) buàdÀy: –BH.27b/8, Z. 91b/17, Cam. 60b/13. 
999 (42b/14) sekizer: sekiz BH.27b/8, Z. 91b/17 
1000 (42b/15) yüz: - BH. 26b/8. 
1001 (42b/15) òÀneden: òÀnede Kas.34b/11, BH. 26b/8, Z. 91b/18. 
1002 (42b/15) óÀãıl olur: vÀúıè olur MK. 59a/8, Kas. 34b/12, BH. 26b/8-9, Z. 91b/18. 
1003 (42b/15)miåÀl: üslÿb T. 28b/3. 
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(16) miåÀl-i Àòar eger bir èÀmil üç yıla (17) seksen beş kerre yüz biŋ ve altmış iki biŋ beş 

(18) yüz1004 aúçe1005 muúaùıèaya iş ùutsa1006 üç ay ve yigirmi iki  

 

[43a] 

(1) gün mutaãarrıf olduàından ãoŋra mesfÿrdan1007 alup (2) Àòar kimesneye virilse õikr 

olan1008 taròuŋ1009 yevm (3) ü’l-úısùı ne miúdÀr olur óisÀb itmek dileseŋ (4) ùarìúi oldur ki 

seksen beş kerre yüz biŋ ve altmış (5) iki biŋ beş yüz aúçeéi yazasın ki úısù-ı èÀmildür ve 

üç (6) ay yigirmi iki gün ki yüz on iki gün olur ve taòtında1010 (7) yazup êarb idesin ne óÀãıl 

olursa üç yıl ki (8) biŋ seksen gündür1011 aŋa úısmet idesin òÀric-i (9) úısmet èaded-i 

maùlÿb vÀúıè olur1012 pes cevÀb (10) viresinkim ber-mÿcib-i yevme’l-úısù üç ay ve yigirmi 

(11) iki günde sekiz yüz seksen yedi biŋ ùoúuz yüz (12) altmış yedi1013 dirhem olur1014 berìn 

miåÀl 

 

          rÿz    112                                                        1 

            8562500                                                      8        6 1 

         17125000                                                    1 4   1  3  3 

          8562500                                                 1  9 5   6  4  8 6 4 

        8562500                                                    9 5 9   0  0  0 0 0 0 

        959000000                                                       8 8 7 9 6 2  

                                                                                          1 0 8 0 

 

(13) miåÀl-i Àòar (14) eger bir èÀmil yüz úırú beş biŋ aúçe muúÀùıèaya iş (15) alsa resm-i 

berÀt ki biŋde on iki aúçedür ne miúdÀr (16) olur diseler ùarìúi oldur ki aãıl mÀlı on ikiye 

                                                           
1004 (42b/18) yüz: –Cam. 60a/5. 
1005 (42b/18) aúçe: aúçeye Kas. 35a/2, Cam. 60a/5. 
1006 (42b/18) ùutsa: ãatılsa MK. 59b/2, Kas. 35a/2, Z. 91b/21, Cam. 60a/5. 
1007 (43a/1) mesfÿrdan: meõkÿrdan C. 23a/21. 
1008 (43a/2) õikr olan: – BH. 26b/13, Z. 91a/2. 
1009 (43a/ 2) ùaròuŋ: ùaròçün Kas.35a/ 3. 
1010 (43a/6) ve taòtında: – Kas. 35a/6, Z. 91a/6. 
1011 (43a/8) gündür: olur BH. 26b/17, Z. 91a/8. 
1012 (43a/9) vÀúıè olur: – BH. 26b/17, Z. 91a/9. 
1013 (43a/12) yedi: iki BH. 26b/19, Z. 91a/11. 
1014 (43a/12) olur: lÀzım gelür MK. 60a /2, Kas. 35a/9-10, BH. 26b/19, Z 91a/11, Cam. 61b/5. 
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(17) êarb idesin ne óÀãıl olursa üç òÀnesin ùaró idüp1015 (18) cevÀb viresin ki biŋ yedi yüz 

úırú aúçe olur miåÀl1016 

145000 

         12 

  290000 

145000 

1740,000 

 

 [43b]  

(1) miåÀl-i Àòar eger bir kemòÀnuŋ1017 ùÿlı altı buçuú (2) zirÀè olsa èarøı nìm zirÀè olsa bir 

imraòori (3) biçseler buŋa baùÀne içün bir çuúa getürseler ki (4) èarøı bir zirÀè ve bir 

çÀryek1018 olsa ùÿlı ne miúdÀr (5) olmaú lÀzım gelür ùarìúi oldur ki kemòÀnuŋ1019 ùÿlın (6) 

èarøına êarb idesin ne óÀãıl olursa çuúanuŋ1020 (7) èarøına úısmet idesin òÀric-i úısmet1021 

iki zirÀè (8) ve åì1022 òumus zirÀè vÀúıè olur ki èaded-i maùlÿbdur berìn miåÀl 

 

kemòÀnuŋ ùÿlı               6,5 altı zirÀè nìm zirÀè                               

                                      51023  èarøı nìm zirÀè 

                                   325 

 

                   7 

               1  8 

      1,251024  3  2  5 

                2, 0 51025 

 

(9) miåÀl-i Àòar eger bir kemòÀdan1026 bir cÀme biçseler ki ùÿlı beş zirÀè (10) ve nìm 

zirÀè1027 olsa ve èarøı nìm zirÀè ve rubè olsa1028 (11) pes bir kemòÀ-yı Àòar daòı getürseler ki 

                                                           
1015 (43a/17) ùaró idüp: ùaró idesin MK. 60a/14, Kas. 35a/13, Cam. 61a/1. 
1016 (43a/18) miåÀl: berìn miåÀl C. 23b/11. 
1017(43b/1) kemòÀnuŋ: kemìnd AE. 37a/19. 
1018 (43b/4) çÀr yek: çÀrek Cam. 61a/6. 
1019(43b/5) kemòÀnuŋ: kemìnüŋ AE. 37b/3. 
1020 (43b/6) èarøına êarb idesin ne óÀãıl olursa çuúanuŋ:  -  AE. 37b/3. 
1021 (43b/7) idesin òÀric-i úısmet: – Kas. 35b/6, BH. 27a/7. 
1022 (43b/8) åi: se Kas.35b/6, BH. 27a/7. 
1023 (43b/R) 5: 05 AE.  37b/6. 
1024 (43b/R) 1,25: 41,25 Cam. 61a/13. 
1025 (43b/R) 05:–MK. 60b/12. 
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èarøı nìm (12) zirÀè olsa ol taúdìrce ùÿlı ne miúdÀr olmaú1029 (13) lÀzım gelür ki cÀme-i 

evvelki1030 èayn1031 vÀúıè ola1032 ùarìú (14) oldur ki1033 kemòÀ-yı evvelüŋ1034 ùÿlın ve èarøın 

mücennes (15) idüp birbirine urasın1035 ne óÀãıl olursa1036 (16) kemòÀ-i åÀnìnüŋ èarøına 

úısmet idesin òÀric-i (17) úısmet ne miúdÀr vÀúıè olursa1037 bir zirÀèuŋ  

 

[44a] 

(1) èarøına úısmet idesinkim otuz ikidür cevÀb (2) viresinkim  kemòÀ-i åÀnìnüŋ ùÿlı altı 

zirÀè ve nìm (3) çÀryek ve kire1038 vÀúıè olur berìn miåÀl1039  

 

                         1                          kire             18              zirÀè          5       kire 

                      1 6  4                                        176            maòrec    32                   16 

                      2 5 2                                         1408                         160                198 maòrec-i 

   Kire 16=    3 1 6 8                                       176                             16                  6        rubè 

                         1 9 8                                      3168                         176                 32 

 

(4) miåÀl-i Àòar bir kemòÀ olsa ki ùÿlı on üç (5) zirÀè çÀryek olsa bir cÀme biçseler bir 

kemòÀ-yı Àòar (6) daòı1040 getürseler èarøı nìm zirÀè çÀryek olsa ol (7) taúdìrce ùÿlı ne 

miúdÀr olmaú lÀzımdur1041 ki cÀme-i1042 (8) evvelki1043 èayn1044 vÀúıè ola ùarìúi oldur ki 

                                                                                                                                                                                
1026(43b/9) kemòÀdan: – AE 41b/6. 
1027 (43b/10) ve nìm zirÀè: –BH. 27a/10. 
1028 (43b/11-12)èarø-ı nìm zirÀè ve rubè olsa:–C. 23b/23. 
1029 (43b/12) zirÀè olsa ol taúdìrce ùÿlı ne miúdÀr olmaú: zirÀè olsa ùÿlı maèlÿm olmasa ol taúdìrce ùÿlı ne 

miúdÀr olmaú BH. 27a/12. 
1030 (43b/13) evvelki:  evvelüŋ MK. 61a/4, evvelüŋ C. 24a/1, evvelkinüŋ Kas. 35b/13, BH. 27a/7, Cam. 

62b/5. 
1031 (43b/13)èayn: èaynı Kas. 35b/13.  
1032 (43b/13) ola: olsa MK.61a/5, BH. 27a/7. 
1033 (43b/14) oldur ki: budur ki BH. 27a/13. 
1034 (43b/14) kemòÀ-yı evvelüŋ: evvelki kemòÀnuŋ BH. 27a/13. 
1035 (43b/15) urasın: vurasın Kas.35b/14; vura BH. 27a/13, Cam. 62b/7. 
1036 (43b/15) olursa: olur BH. 27a/14. 
1037 (43b/17) vÀúıè olursa: olursa BH.27b/14. 
1038 (44a/3) ve kire:– BH. 27a/16. 
1039 (44a/3) berìn miåÀl:–Kas. 36a/2. 
1040 (44a/6) daòı: –Kas. 36a/4. 
1041 (44a/7) lÀzımdur: gerekdür C. 24a/13. 
1042 (44a/7) cÀme-i: – Kas. 36a/5. 
1043 (44a/8) evvelki: evvelüŋ MK. 61b/5, C. 24a/13, Kas. 36a/5, BH. 27a/18. 
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kemòÀ-yı (9) evvelüŋ ùÿlın èarøına mücennes idüp10451046 birbirine (10) urasın1047 ne óÀãıl 

olursa ikinci1048 kemòÀnuŋ (11) èarøına mücennes idüp úısmet idesin òÀric-i (12) úısmet 

èaded-i maùlÿb vÀúıè olur ki (13) ùoúuz zirÀè ve çÀryek ve nìm çÀryek olur1049  

 

413                      424                          1                                   21050 

  32                         17                         3  2                               31051    41052 

416                     2968                      3 0  0                   24        7    2 0 8  

    8                     424                          9                                            300 

424                    7208                       32  

 

 [44b] 

(1) miåÀl-i Àòar eger1053 bir abrìşim òaliçe1054 olup ùÿlı (2) yedi zirÀè1055 ve èarøı üç buçuú 

zirÀè olsa ammÀ vezni1056 (3) üç biŋ altı yüz dirhem vÀúıè olsa1057 pes bir òaliçe-i1058 (4) 

Àòar daòı vÀøè eylemeli olsa1059 ki ùÿlı on iki zirÀè (5) ve èarøı1060 altı zirÀè olup1061 ol 

taúdìrce òaliçe-i1062 (6) åÀnìye ne miúdÀr abrìşim óÀcet olur bilmek dileseŋ (7) ùarìú oldur 

ki òaliçe-i1063 evveliŋ1064 ùÿlın èarøın (8) birbirine êarb idüp ne miúdÀr èaded olursa1065 (9) 

                                                                                                                                                                                
1044 (44a/8) èayn: èaynı Kas. 36a/5. 
1045 (44a/9) mücennes idüp: mücennes idesin BH. 27a/19. 
1046 (44a/9-10) mücennes idüp birbirine urasın: mücennes idesin birbirine êarb idesin birbirine vurasın BH. 

27a/20. 
1047 (44a/10) urasın: vurasın Cam. 61a/6. 
1048 (44a/10) ikinci: altıncı AE. 38a/5, T. 29b/5. 
1049 (44a/13) olur: olur cümle berìn miåÀl Kas. 36a/9, BH. 27b/2. 
1050 (44a/R) 2:–AE. 38a/9. 
1051(44a/R)3:–AE. 38a/9. 
1052 (44a/R) 4:–AE. 38a/9. 
1053 (44b/1) eger: - BH. 27b/3. 
1054 (44b/1) òaliçe: úaliçe MK.62a/1, C. 24a/23, AE. 38a/11, Kas.36a/10, BH. 27b/4, T. 29b/12, Cam. 63b/1. 
1055 (44b/1) zirÀè: zirÀè olup MK.62a/2, Kas.36a/10, Cam. 63b/2. 
1056 (44b/2) vezni: vezin Kas.36b/1. 
1057 (44b/3) vÀúıè olsa: olsa Kas.36b/1, BH. 27b/5, Cam. 63b/3. 
1058 (44b/3) òaliçe-i: úaliçe-i AE. 38a/14, Kas.36b/1, BH. 27b/5, T. 29b/14, Cam. 63b/4. 
1059 (44b/4) eylmeli olsa: eylemek murÀd olsa MK. 62a/4, Kas. 36b/2, BH. 27b/4.; eylemelü C.25b / 26, AE. 

38a / 14, Cam. 63b/4. 
1060 (44b/5) èarøı: anı AE. 38a/15. 
1061 (44b/5) olup: ola Kas. 36b/2, BH. 27b/6, Cam. 63b/5. 
1062 (44b/5) òaliçe-i: úaliçe-i AE. 38a/16, Kas. 36b/3 ;-BH. 27b/6, T. 29b/15, Cam. 63b/6. 
1063 (44b/7) òaliçe-i: úaliçe-i AE. 38a/17, Kas. 36b/4,BH. 27b/7, T. 29b/16, Cam. 63b/7. 
1064 (44b/7) evveliŋ: evvelüŋ MK.62a/8, BH. 27b/7, Cam. 63b/7. 
1065 (44b/8) èaded olursa: olursa BH. 27b/8. 
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øabt idesinkim1066 maúsÿmun èaleyh olısardur1067 andan1068 (10) òaliçe-i1069 åÀnìnüŋ ùÿlın ve 

èarøın birbirine (11) êarb idüp ne miúdÀr èaded olursa1070 òaliçe-i1071 evvelüŋ (12) 

dirhemine êarb idüp mesfÿr1072 êarbdan óÀãıl olan (13) aèdÀdı maúsÿmun èaleyh diyü 

óıfã1073 eyledügüŋ (14) aèdÀda úısmet idesin òÀric-i úısmet èaded-i (15) maùlÿb vÀúıè 

olur1074 ammÀ maúsÿmun èaleyde bir òÀne (16) küsÿrÀt vÀúıè olmaàın1075 maúsÿmda olan 

(17) aèdÀda daòı bir ãufur ziyÀde idüp baèdehÿ úısmet (18) idesin pes cevÀb viresinkim 

òaliçe-i1076 åÀnìnüŋ (19) abrìşimi on biŋ beş yüz yetmiş ùoúuz dirhem (20) ve yüz úırú beş 

cüzéi cümle iki yüz úırú beş cüzéi (21) bir dirhem olandan vÀúıè olur berìn miåÀl  

 

 [45a]  

 

                  12 zirÀè åÀnì                                                         7     zirÀè ol 

                    6 zirÀè èarø-ı åÀnì                                               3,51077   43 ol èarø-ı miåÀl 

                   72                                                                   2451078   maúsÿmun èaleyh 

                          1                                                72 

                 1  2  5  4                                         3600   dirhem-i òaliçe-i1079 evvel 

                 2  5  3  9                                         7200 

                         7                                         252000 

              1 4 9  5  5  5                                 259200 

           2 5 9 2  0  0 ,0 

                1  11080    5 7  9                         

                  24,5 dirhem-i òaliçe-i1081 åÀnì  

                                                           
1066 (44b/9) øabt idesinkim: óıfô idesin ki BH. 27b/8. 
1067(44b/9) maúsÿmun èaleyh olısardur: maúsÿmun èaleyh olsadur AE.38a/18; maúsÿmun èaleyhdür BH. 27b/ 

9. 
1068 (44b/9) andan: andan soŋra BH. 27b/9. 
1069 (44b/10) òaliçe-i: úaliçe-i Kas. 36b/5, BH. 27b/9, T. 29b/17, Cam. 63b/10. 
1070 (44b/11) olursa: vÀúıèolursa BH. 27b/10, Cam. 63b/11. 
1071 (44b/11) òaliçe-i: úaliçe-i Kas.36b/5, BH. 27b/10, Z. 92b/4, T. 29b/19, Cam. 63b/11. 
1072 (44b/12) mesfÿr: mezbÿr AE. 48b/1. 
1073 (44b/13) óıfã: óıfô C. 24b/4, AE. 38b/2, Kas. 36b/8; óıfø BH. 27b/11, Cam. 63b/13. 
1074 (44b/15) vÀúıè olur: olup olur BH. 27b/12. 
1075 (44b/16) olmaàın: olmaàıla BH. 27b/13,  Z. 92b/2. 
1076 (44b/18) òaliçe-i: úaliçe-i Kas. 36b/11, BH 28b/15, T. 30a/3, Cam. 63a/5. 
1077 (46a/R) 3,5: 23,5 MK. 62b/10,  423, 5 AE. 38b/11, Kas. 36b/13, Cam. 63a/9. 
1078 (46a/R) 245: 24,5 MK. 62b/11, Kas. 36b/14, Cam. 63a/9. 
1079 (45a/İ.) òaliçe-i: úaliçe-i Kas.36b/14, T. 30a/7, Cam. 63a/9. 
1080 (45a/R) 1: 0 AE. 38b/13. 
1081 (45a/İ.) òaliçe-i: úaliçe-i Kas.36b/15, T. 30a/7, Cam. 63a/9. 
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(1) miåÀl-i Àòar eger on altı òazinelü bir òayme (2) yüz yetmiş zirÀè kirpÀsdan1082 óÀãıl1083 

olsa (3) yigirmi1084 òazinelü bir òayme daòı itmek murÀd olsa (4) ki1085 evvelki òaymenüŋ 

òazinelerine göre1086 ol taúdìrce (5) òayme-i åÀnìye ne miúdÀr1087 kirpÀs1088 óÀcet olur1089 (6) 

ki tamÀm ola1090 ùarìúi oldur ki òayme-i evvelki1091 on (7) altı òazine vÀúıè olmışdur gendü 

nefsine (8) êarb idesin iki yüz elli altı1092 èaded olur (9) ki maúsÿmun èaleyh dinür1093 

baèdehÿ òayme-i åÀnì  ki yigirmi (10)  bir òazine olmaú murÀd olmışdur gendü nefsine1094 

(11)  êarb idesin dört yüz úırú bir èaded vÀúıè (12)  olur pes èadedi òayme-i evvelki1095 

kirpÀs ki (13)  yüz yetmiş zirÀè vÀúıè olmışıdı1096 aŋa1097 êarb idesin1098 (14) yetmiş dört biŋ 

ùoúuz yüz yetmiş bir èaded olur (15)  bu yuúaruda óıfã1099 olan maúsÿmun èaleyh ki iki 

yüz1100 (16)  elli altıdur1101 aŋa1102 úısmet idesin òÀric-i úısmet  

 

                                                           
1082 (45a/2) kirpÀsdan: kirbÀsdan AE. 38b/15, Kas. 37a/1, T. 30a/8. 
1083 (45a/2) óÀãıl olsa: óÀãılı olsa BH. 27b/23, Cam. 64b/2. 
1084 (45a/3) yigirmi: yigirmi bir BH. 27b/23, Cam. 64b/2. 
1085 (45a /4)ki: ki ol MK. 63a/4. 
1086 (45a/4) göre: göre olmaú üzerine BH. 27b/24; göre ola Cam. 64b/4. 
1087 (45a/5) miúdÀr: ne miúdÀr zirÀè MK. 63a/5, Kas. 37a/3, Cam. 64b/5. 
1088 (45a/5) kirpÀs: kirbÀs AE. 38b/17, Kas.37a/3; kirpÀs gibidir BH. 28a/1. 
1089 (45a/5) óÀcet olur: - BH. 28a/1, Z. 92b/15. 
1090 (45a/6) tamÀm ola: tamÀm ola yaèni úaç õiraèla tamÀm olur BH. 28a/1-2, Z. 92b/16. 
1091 (45a/6) evvelki: evvelüŋ C. 24b/17; evvele BH. 28a/2. 
1092 (45a/8) altı: - Kas.37a/5. 
1093 (45a/9) dinür: farø olur BH. 28a/3, Z. 92b/18. 
1094 (45a/10) bir òazine olmaú murÀd olmışdur gendü nefsine: bir òazine olmaú murÀd olmışdur anı daòı 

gendü nefsine BH. 28a/4, Z. 92b/19-20. 
1095 (45a/12) evvelki: evvelüŋ C. 24b/20, evvelde BH. 28a/ 6, Z. 92b/21. 
1096 (45a/13) olmışıdı: olmışdur MK. 63a/12, Kas. 37a /8, BH. 28a/ 6, Z. 92a/1. 
1097 (45a/13) aŋa: - MK. 63a/13, Kas. 37a/9, BH. 28a/ 6, Z. 92a/1, Cam. 64b/12. 
1098 (45a/13) êarb idesin: êarb ide BH. 28a/ 8. 
1099 (45a /15) óıfã: óıfô C. 24b/21, AE. 39a/3, Kas. 37a/10, BH. 28a/9, Z. 92a/4, Cam. 64b/13. 
1100 (45a/15) yüz: - BH. 28a/9. 
1101 (45a/16) altıdur: altı BH. 28a/9, Z. 92a/4. 
1102 (45a /16) aŋa: – MK. 63b/2, Kas.37a /11; èadede BH. 28a/ 9, Z. 92a/4, Cam. 64a/1. 
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 [45b] 

(1) iki yüz ùoúsan iki zirÀè1103 ve bir zirÀèuŋ  iki yüz elli (2) altıdur úısmet  idesin òÀric-i 

úısmet iki yüz1104 (3) ùoúsan iki zirÀè1105 ve  bir zirÀèuŋ iki yüz elli (4) altı úısmından iki 

yüz on ùoúuz úısım1106 kirpÀs1107 (5) lÀzım gelür berìn miåÀl  

                21  óazine-i óayme-i åÀnì                                                  16 òazine òayme-i evvel 

                21                                                                               16 

              441   kirpÀs òayme-i evvel                                               206 maúsÿmun èaleyh 

              170 

              170 

            670 

          670  

          749711108 maúsÿm                                                                            

                                                                          2 

                                                                       1  3 

                                                                       5  7 

                                                                   2  3  2  1 

                                                                   3  4  7  3  9 

                                         206                    7  4  9  7  1 

                                         129                             2  9  6 
                                                     kirpÀs òayme-i åÀnì  

 

 (6) pes imdi erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsebe ile iòrÀc (7) olur meåÀéilüŋ1109  nihÀyeti yoúdur 

bu miúdÀr1110 beyÀn (8) olundı1111 bÀúì her ne miúdÀr1112 óÀcet olursa (9) buŋa göre istiòrÀc 

olına1113 (10) faãl-ı åÀbiè òaùÀ-yı vÀóid (11)  ve òaùÀyeyn ile istiòrÀc olan1114 eşkÀlleri ve 

                                                           
1103 (45b/1) zirÀè: zirÀè olur MK. 63b/3; Kas. 37a /11, BH. 28a/ 10, Z. 92a/5. 
1104 (45b/2)iki yüz:–MK. 63b/4; Kas. 37a/12, BH.28a/11. 
1105 (45b/3) zirÀè: zirÀèdur MK.63b/5, Kas. 37a/13, BH.28a/11. 
1106 (45b/4) úısım: úısmet Kas. 37a/14. 
1107 (45b/4) kirpÀs: kirbÀs AE. 39a/8. 
1108 (45b/R) 74971: 74970 AE. 39a/14. 
1109 (45b/7) meåÀéilüŋ: mesÀéilün Kas. 37b/1. 
1110 (45b/7) miúdÀr: miúdÀr ez Cam. 64a/10. 
1111 (45b/7-8) beyÀn olundı: kÀfidür BH.28a/15, Z. 92a/15. 
1112 (45b/8) miúdÀr: miúdÀr ez Cam. 64a/11. 
1113 (45b/9) buŋa göre istiòrÀc olına: buŋa göre úıyÀs eyleyüp istiòrÀc olına BH.28a/ 15, Z. 92a/16. 
1114 (45b/11) istiòrÀc olan: istiòrÀc olınan BH. 28a/16. 
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úavÀ (12)  èidlerin1115 beyÀn ider pes imdi òaùÀyeynüŋ binÀ-i (13)  èameli yÀ dörde yÀ üçe 

nisbet iledür1116 her vaútüŋ (14)  nisbeti olup ve netice daòı maèlÿm olacaú olursa  

 

[46a] 

(1) mechÿlüŋ iòrÀcı òaùÀ-yı vÀóid ile daòı mümkìndür  (2) ve òaùÀyeyn ile daòı 

mümkìndür1117 eger ikisine daòı nisbet (3) olmayacaú olursa ihrÀc-ı mechÿl òaùa-yı vÀóidle 

(4) mümkìn degüldür òaùÀyeyn ile mümkìndür netice aŋa dirler ki (5) sÀéil-i sÿèÀlin èaùÀ1118 

eyleye yÀ maèlÿm üzre yÀ mebhem1119 (6) üzere ola miåÀl òaùÀ-yı vÀóid1120 ùarìú-i (7) 

èamelì oldur ki mÀl-ı mefrÿø ki òaùÀ andadur mÀl-ı (8) maùlÿbuŋ neticesine urasın1121 ve 

óÀãıl olan (9) aèdÀdı mÀl-ı mefrÿøuŋ neticesine úısmet idesin (10) òÀric-i úısmet ne miúdÀr 

olursa èaded-i maùlÿb (11)  ol vÀúıè olur eger eyitseler1122 ki rubè ve òumus (12)  mÀl-ı 

mechÿl cemè eyleseŋ1123 úırú beş dirhem olsa1124 (13)  aãıl anuŋ mÀl-ı mechÿlı ne miúdÀr 

olmaú gerekdür1125 (14)  istiòrÀcınuŋ ùarìúi oldur ki aãıl mÀlı yigirmi (15)  farø eyledüŋ 

rubè1126 ki beş dirhemdür ve òumsı1127 ki dört (16)  dirhem olur bu ikisin1128 cemè eyledüŋ 

ùoúuz dirhem (17)  oldı netice-i mÀl-ı mefrÿø bu olur pes (18)  bu meblaàı yazup baèdehÿ 

yigirmi ki mÀl-ı furÿã[mefrÿø]-ıdı 1129 (19)  úırú beşe urasınkim1130 netice-i mÀl-ı maùlÿbdur 

(20)  ùoúuz yüz èaded óÀãıl oldı1131 pes bu ùoúuz (21)  yüz èadedi yuúaruda yazılan ùoúuz 

èadede 

                                                           
1115 (45b/11-12) úavÀèidlerin: úÀèidelerin Kas.37b/4; -BH.28a/16, Z. 92a/17. 
1116 (45b/13) nisbet iledür: nisbetiyledür BH. 28a/17. 
1117 (46a/2) ve òaùÀyeyn ile daòı mümkindür: - BH. 28a/19. 
1118 (46a/5)èaùa: òaùÀ: Z. 94b/2. 
1119 (46a/5) mebhem: mübhem MK.64a/10, Cam. 65b/8. 
1120 (46a/6) vÀóid: vÀóidün BH. 28a/22, Z. 94b/3. 
1121 (46a/8) urasın: vurasın BH.29b/1, Z. 94b/4, Cam. 65b/11. 
1122 (46a/11) eyitseler: diseler BH. 28b/3, Z. 94b/7. 
1123 (46a/12) cemè eyleseŋ: cemè olduúda BH. 28b/3, Z. 94b/7. 
1124 (46a/12) olsa: oldı BH. 28b/ 4, Z. 94b/8. 
1125 (46a/13) gerekdür: gerekdür diseler BH. 28b/ 4, Z. 94b/9. 
1126 (46a/15) rubè: rubèı C. 25a/19. 
1127 (46a/15) òumsı: òumus BH. 28b/5. 
1128 (46a/16) ikisin: ikisini Cam. 65a/5. 
1129 (46a/18) furÿã: mefrÿø MK.64b/10, C. 25a/21, Kas.38a/3, Z. 94b/12, T. 31a/8, Cam. 65a/8. 
1130 (46a/19) urasınkim: vurasınkim BH. 28b/8, Z. 94b/12, Cam. 65a/8. 
1131 (46a/20)  óÀãıl oldı: óÀãıl olur MK. 64b/12, Kas. 38a/5, BH. 28b/9, Z. 94b/13, T. 31a/9, Cam. 65a/9. 
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 [46b] 

(1) úısmet olınduúda1132 òÀric-i úısmet yüz èaded vÀúıè (2) olur ki ùaleb olınan1133 mÀl-ı 

mechÿl bu miúdÀr olur (3) ki rubèı yigirmi beş dirhem olur1134  ve òumsı yigirmi èaded (4) 

olur bu ikisin1135 cemè eyledüŋ úırú beş èaded olur 1136(5) ki èaded-i maùlÿbdur miåÀl  

                                                                         

mefrÿø                                                                                             miåÀl 

            20                                                                                           20 mÀl-ı mefrÿø 

rubè       5                                                                                            45 netice-i mÀl-ı maùlÿb 

òums     4                                                                                          900  

             9 netice-i mÀl-ı mefrÿø 

  

   9   9 0 0 

           100 

 

(6) miåÀl-i Àòar bi-ùarìú-i òaùÀ-yı vÀóid eger (7) bir tÀcir bir pÀre yÀúÿt gösterse tÀcirden (8) 

úıymet1137 ne miúdÀrdur diyü sÿèÀl eyleseler úıymetinüŋ (9) åülüåiyle rubè-ı südüsi yüz 

seksen dinÀrdur dise (10) ol taúdìrce aãıl bahÀ-yı yÀúÿt ne miúdÀr vÀúıè (11) olur diseler 

ùarìúi oldur1138 ki aãıl mÀlı altmış (12) dinÀr farø eyledüŋ åülÿåi ki yigirmi dinÀr olur (13) ve 

rubèı ki on beş dinÀr olur südüsi ki on (14) dinÀr olur cümle eyledüŋ úırú beş vÀúıè oldı 

(15) yazduú pes netice-i mÀl-ı mefrÿø bu olur (16) baèdehÿ altmış ki mÀl-ı mefrÿø-ıdı yüz 

seksen (17) dinÀra êarb idesinkim on biŋ sekiz yüz1139 èaded (18) óÀãıl olur yazup yuúaruda 

yazduàuŋ  

 

                                                           
1132 (46b/1) úısmet olınduúda: úısmet olınduúdan soŋra C. 25a/23. 
1133 (46b/2) ùaleb olınan: ùaleb olan MK. 65a/1, Kas.38a/6, Cam. 65a/12. 
1134 (46b/ 3) yigirmi beş dirhem olur: yigirmi  beşdür MK. 65a/2, Kas.38a/7, BH. 28b/11, Cam. 65a/13. 
1135 (46b/4) ikisin: ikisini BH. 28b/12, Z. 93b/18. 
1136 (46b/4) olur: oldı MK.65a/4, Kas. 38a/8, BH. 28b/12, Z. 94b/19, Cam. 66b/2. 
1137 (46b/8) úıymet: úıymeti MK. 65a/11, Kas.38a/11, Cam. 66b/5; yÀúÿtuŋ úıymeti BH. 28b/16, Z. 94a/1. 
1138 (46b/11) Buradan itibaren 47a/9’a kadar T. eksiktir. T. 31a/21. 
1139(46b/17)  on biŋ sekiz yüz: on sekiz biŋ sekiz yüz C. 25b/13. 
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 [47a] 

 (1) netice-i mÀl-ı mefrÿøa úısmet eyledüŋ1140 hÀric-i úısmet1141 (2) iki yüz úırú dinÀr vÀúıè 

olur ki úıymet-i yÀúÿt-ı mezbÿr (3) bu miúdÀr vÀúıè olur1142 pes bunuŋ åülÿåi ve rubèı1143 

(4) iòrÀc olunduúda yüz seksen dinÀr vÀúıè (5) olur ki èaded-i maùlÿbdur bÀúì her ne 

mìkdÀr1144 (6) óÀcet olursa beyÀn olınan1145 úÀèide üzere (7) istiòrÀc olına1146 berìn miãÀl  

 

 aãıl mÀl-ı mefrÿø 

          60                                                                           60 mÀl-ı mefrÿø 

          20 åülüå                                                                180  netice-i mÀl-ı maùlÿb 

          15  rubè                                                                 000 

          10 südüs                                                           1080 

          40 netice-i mÀl-ı mefrÿø                                  10800 

 

 (8) ùarìú-i istiòrÀc-ı òaùÀyeyn naôar eyle gör kim (9) òaùÀnuŋ ikisi bile zÀyid1147 ola1148 ve 

yÀ1149 nÀúıã ola1150 (10) yÀ birisi zÀyid1151 ve birisi nÀúıã olur1152 eger ikisi bile (11) zÀyid1153 

yÀ nÀúıã olacaú olursa ziyÀde olandan (12) eúallın ùaró idüp bÀúì úalan èadedi yazup (13) 

pes bÀúì-yi evvel diyesinkim maúsÿmun èaleyh olsa (14) gerekdür1154 baèdehÿ mÀl-ı 

mefrÿø ol1155 òaùÀ-yı mÀl-ı (15) mefrÿø-ı1156 evvele viresin1157 bu ikisinden óÀãıl olan  

 

                                                           
1140 (47a/1) úısmet eyledüŋ: úısmet idesin BH. 28b/24, Z. 93a/12. 
1141 (47a/1) òÀric-i úısmet: - C. 25b/14.  
1142 (47a/3) vÀúıè olur: olur Kas. 38b/7. 
1143 (47a/3) pes bunuŋ åülÿåi ve rubèı: bunuŋ åülÿåi ve rubèı ve südüsi MK. 65b/11, Kas. 38b/8, BH. 28b/ 26. 
1144 (47a/5) mìkdÀr: úadar BH. 28b/27. 
1145 (47a/6) beyÀn olınan: beyÀn olan MK. 65b/13, Kas. 38b/9, BH. 28b/28, Z. 93a/15, Cam. 66a/10. 
1146 (47a/7) istiòrÀc olına: istiòrÀc ideler BH.29b/28, Z. 93a/16, Cam. 66a/11. 
1147 (47a/9) zÀyid: yÀ zÀyid MK. 66a/9, Kas. 38b/11; yÀ zÀéìd BH. 29a/5, Z. 94a/21. 
1148 (47a/9) nÀúıã ola: nÀúıã olur MK. 66a/9, Kas. 38b/11. 
1149 (47a/9) yÀ: yÀòud AE. 41b/9. 
1150 (47a/9) ola: olur MK. 66a/10, Kas.38b/12. 
1151 (47a/10) zÀyid: zÀéìd BH. 29a/6, Z. 94a/21. 
1152 (47a/10) olur: ola BH. 29a/6, Z. 95b/1. 
1153 (47a/11) zÀyid: yÀ  zÀyid MK. ve 66a/11, Kas. 38b/12;  zÀéìd BH. 29a/7, Z. 95b/1. 
1154 (47a/13-14) maúsÿmun èaleyh olsa gerekdür: maúsÿmun èaleyhdür BH. 29a/8. 
1155 (47a/14) ol: evveli MK.66a/14, - Kas.39a/2, BH. 29a/9, Z. 95b/4, Cam. 67b/7. 
1156 (47a/15) bundan sonraki kısım S.de eksiktir: åÀnìye  vüresin ve èaynı mÀl-ı mefrÿz-ı åÀnìyi òatÀ-yı mÀl-ı 

mefrÿz-ı evvele urasın MK. 66a/15, Kas.39a/2-3, Cam. 67b/9; åÀnìye  êarb idesin ve èaynı mÀl-ı mefrÿz-ı 

åÀnìyi òatÀ-yı mÀl-ı mefrÿz-ı evvele êarb idesin BH. 29a/9-10, Z. 95b/5-6. 
1157 (47a/15) viresin: vurasın Cam. 67b/9. 
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 [47b] 

(1) olan aèdÀduŋ úanúısı1158 ziyÀde ise eúallın ziyÀdesinden1159 (2) ùaró idüp bÀúì úalan 

èadedi yazup bÀúì-yi åÀnì  (3) diyesinkim maúsÿmdur baèdehÿ bÀúì-yi  åÀnìyi bÀúì-yi  1160 

evvele (4) úısmet idesin òÀric-i úısmet1161 ne miúdÀr vÀúıè olursa (5) èaded-i maùlÿb ol 

vÀúıè olur1162 eger òaùÀnuŋ birisi (6) zÀyid1163 ve birisi nÀúıã olacaú olursa iki òaùÀyı cemè 

(7) idesin bir yere yazasın kim buŋa evvel1164 diyesin ki (8) maúsÿmun èaleyhdür baèdehÿ 

òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı evveli (9) èayn-ı mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìye viresin1165 ve èayn-ı mÀl-ı  

(10) mefrÿø-u evveli òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìye viresin1166 (11) baèdehÿ ikisin1167 bile 

cümle idüp yazasın buŋa mecmÿè-ı (12) åÀnì  dirler baèdehÿ mecmÿè-ı åÀnìyi mecmÿè-ı 

evvele úısmet (13) idesin òÀric-i úısmet èaded-i maùlÿb vÀúıè(14) olur miåÀl eger bir 

òÀnede bir miúdÀr mÀl olsa (15) bir niçe şaòã gelüp birisi ol òÀneye girse (16) òÀnenüŋ 

içinde ne miúdÀr mÀl varısa bir ol (17) miúdÀr daòı ilóÀú idüp ammÀ içinden üç dirhemin 

(18) alıp çıúsa baèdehÿ birisi daòı girüp içerüde  (19) ne miúdÀr mÀl  varısa bir ol miúdÀr 

daòı ilóÀú (20) idüp içinden on  dirhem1168 alup çıúsa baèdehÿ  (21) birisi daòı girüp 

içerüde ne miúdÀr mÀl varısa1169  

 

[48a] 

(1) bir ol miúdÀr1170 daòı ilóÀú idüp içinden yedi (2) dirhemin alup çıúsa pes bÀúì yerinde 

úalan1171 (3) aúçe ùoúuz dirhem olsa1172ol taúdìrce aãıl (4) òÀnede ne miúdÀr mÀl 

                                                           
1158 (47b/1) úanúısı: úanúı BH. 29a/11; úanàısı Cam. 67b/10. 
1159 (47b/1) ziyÀdesinden: ekåerden BH.29a/11. 
1160 (47b/3) bÀúì-yi: - Kas. 39a/5. 
1161 (47b/4) òÀric-i úısmet: - Cam. 67b/13. 
1162 (47b/5) vÀúıè olur: olur BH. 29a/14. 
1163 (47b/6) zÀyid: zÀéìd BH. 29a/14. 
1164 (47b/7) evvel: mecmÿè-ı evvel MK. 66b/8, Kas. 39a/8, BH. 29a/15, Z. 95b/12-13. 
1165 (47b/9) viresin: urasın Kas.39a/9; êarb idesin BH. 29a/17, Z. 95b/14; vurasın Cam. 67a/6. 
1166 (47b/10) viresin: urasın Kas. 39a/10; vurasın Cam. 67a/7. 
1167 (47b/11) ikisin: iki BH. 29a/17. 
1168 (47b/20) dirhem: dirhemin BH. 29a/24. 
1169 (47b/20-21)  idüp içinden on dirhem alup çıúsa baèdehÿ birisi daòı girüp içerüde ne miúdÀr mÀl varısa:- 

Kas.39b/1. 
1170 (48a/1) miúdÀr: úadar Cam. 68b/6. 
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úonulmışdur1173 bilmek dileseŋ (5) ùarìú1174 oldur ki aãıl mÀlı sekiz farø eyledük (6) pes 

sekiz daòı ilóÀú olunduúda on altı oldı (7) içinden üç dirhemin alduú on üç bÀúì úaldı (8) 

baèdehÿ ol1175 miúdÀr daòı ilóÀú eyledük yigirmi altı olur1176 (9) içinden on dirhemin alduú 

bÀúì on altı dirhem (10) úaldı baèdehÿ bir ol miúdÀr daòı ilóÀú eyledük (11) otuz iki oldı 

pes yedi èadedin giderdük (12) bÀúì yigirmi beş úalur1177 bize òod ùoúuz úalmaú gerekidi 

(13) kim ãaóìó olaydı pes òaùÀ on altı vÀúıè oldı (14) zÀyiddür1178 baèdehÿ aãıl mÀlı yedi 

farø eyledük yediyi (15) daòı ilóÀú eyledük on dört olur1179 üç dirhemin1180 (16) iòrÀc 

eyledük1181 on bir èaded úaldı bir ol miúdÀr (17) daòı ilóÀú eyledük yigirmi iki èaded oldı 

içinden (18) on dirhemin giderdük on iki èaded úaldı bir ol (19) miúdÀr daòı ilóÀú eyledük 

yigirmi dört èaded oldı1182 (20) yedi dirhemin iòrÀc eyledük1183 on yedi dirhem (21) bÀúì 

úaldı bize òod ùoúuz úalmaú gerekidi sekiz 

 

 [48b] 

(1) òaùÀ vÀúıè oldı zÀyid1184 pes sekiz ki òaùÀ-yı åÀnìdür (2) on altıdan gideresin ki òaùÀ-yı 

evveldür sekiz èaded (3) bÀúì úaldı yazasınkim1185 bÀúì-yi evvel budur maúsÿmun èaleyh 

(4) olsa gerekdür1186 baèdehÿ òaùÀ-yı evvelki on altıdur ikinci (5) mÀluŋ èaynına 

urasınkim1187 yedidür1188 yüz1189 on iki (6) óÀãıl olur ve sekiz ki òaùÀ-yı åÀnìdür mÀl-ı evvele 

                                                                                                                                                                                
1171 (48a/2) dirhemin alup çıúsa pes bÀúì yerinde úalan: dirhemin alup çıúsa baèdehÿ pes bÀúì yerinde úalan 

Kas. 39b/2. 
1172 (48a/3) olsa: vÀúıè olsa MK. 67a/12, Kas. 39b/1, BH.29a/26, Cam. 68b/8. 
1173 (48a/3-4) aãıl òÀnede ne miúdÀr mÀl úonulmışdur: aãıl mÀl òÀnede ne miúdÀr úonulmışdur Kas. 39b/3.  
1174 (48a/5) ùarìú: ùarìúi MK. 67b/1, BH. 29a/27. 
1175 (48a/8) ol: bir ol MK. 67b/4, Kas. 39b/6, BH. 29b/2. 
1176 (48a/8) olur: oldı BH. 29b/3. 
1177 (48a/12) úalur: úaldı BH.  29b/5, Z. 95a/17. 
1178 (48a/14) zÀyiddür: zÀéìddür BH. 29b/6, Z. 95a/19. 
1179 (48a/15) olur: oldı BH. 29b/8, Z. 95a/20. 
1180 (48a/15) dirhemin: aúçesin MK. 67b/12, Kas. 39b/12, BH. 29b/8, Z. 95a/20, Cam. 68a/9. 
1181 (48a/16) iòrÀc eyledüŋ: çıúarduú BH. 29b/8, Z. 95a/21. 
1182 (48a/19) oldı: vÀúıè oldı BH. 29b/11, Z. 96b/3. 
1183 (48a/20) iòrÀc eyledüŋ: giderdüŋ BH. 29b/11, Z. 96b/3. 
1184 (48b/ 1) zÀyid: -C. 26b/2; zÀéiddür BH. 29b/12, Z. 96b/5. 
1185 (48b/3) yazasınkim: yazasın BH. 29b/14. 
1186 (48b/4-5) maúsÿmun èaleyh olsa gerekdür: maúsÿmun èaleyhdur BH. 29b/14, Z. 96b/8. 
1187 (48b/5) urasınkim: êarb idesin BH. 29b/15, Z. 96b/9, vurasınkim Cam. 69b/7. 
1188 (48b/5) yedidür: yedi yüzdür Kas.40a/5.  
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(7) urasınkim1190 sekizdür altmış dört vÀúıè1191 oldı1192 baèdehÿ (8) bu iki óÀãıluŋ eúallın 

ekåerinden ùaró idesin (9) bÀúì úırú sekiz úalur buŋa bÀúì-yi åÀnì  dirler ki (10) maúsÿmdur 

baèdehÿ bÀúì-yi  åÀnìyi bÀúì-yi evvele úısmet (11) idesin yaèni úırú sekizi sekize úısmet 

idesin (12) òÀric-i úısmet altı vÀúıè olur pes cevÀb viresinkim (13) aãıl mÀl kim òÀnede 

úonulmışdur altı dirhemdür (14) berìn miåÀl 

mÀl-ı mefrÿø-ı evvel                                           mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì  

  

              8                                                                              7 

              8                                                                              7 

            16                                                                            14 

              3                                                                               3 

             13                                                                            11 

             13                                                                            11 

             26                                                                            22 

             16                                                                            10 

             32                                                                           12 

               7                                                                            12 

             25                                                                            24  

òaùÀ-yı evvel-i zÀyid  16                                                              7 

                                                                                              17             

16 òaùÀ-yı evvel                                                              òaùÀ-yı evvel-i zÀyid 8 

 8 òaùÀ-yı åÀnì  

 8 bÀúì-yi    evvel                               

                                                            16 òaùÀ-yı evvel 

                                                             7 

                                                           112 mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì   

 

8                                                              

8 mÀl-ı mefrÿø-ı evvel                                 

64  òaùÀ-yı åÀnì      

 

                  aãıl mÀl                                             116 

                       6                                                    64 

                       6                                                     48 bÀúì-yi åÀnì -yi maúsÿm 

                                                                                                                                                                                
1189 (48b/5) yüz: - Kas.40a/5. 
1190 (48b/7) urasınkim: êarb idesin BH. 29b/16, Z. 96b/10, vurasınkim Cam. 69b/9. 
1191 (48b/7) vÀúıè: óÀãıl C. 26b/6;- BH. 29b/17, Z. 96b/11. 
1192 (48b/7) vÀúıè oldı: vÀúıè olur Kas.40a /6, BH. 29b/17, Z. 96b/11, Cam. 69b79. 
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                     12  

                       3 

                       9 

                       9                                                            8   48 

                     18                                                                 6 

                     10 

                       8 

                       8 

                     16 

                       7 

                      9 

 

 [49a]  

(1) miåÀl-i Àòar bir tÀcir bir miúdÀr mÀlıla1193 ticÀrete (2) gidüp pes gelüp getürdügi 

metÀèın1194 ãatup bir dirhemi (3)  bir dirhem daòı fÀyide1195 idüp pes cümle mÀlından yedi 

yüz (4)  otuz aúçe òarciçün1196 evinde úoyup mÀèadÀsın (5)  alup sefer-i åÀnìye gidüp 

getürdügi úumÀşı ãatduúda1197 (6) her on aúçesi on iki olup cümle mÀlınuŋ (7)  åülÿåün 

ifrÀz idüp evinde óıfã1198 idüp bÀúì (8)  úalan åülÿåÀninden daòı1199 evine òarciçün beş yüz 

(9) aúçe úoyup bÀúì mÀlıla sefer-i åÀliåe gidüp1200 metÀèın1201 (10)  her aúçesi rubè fÀyìde1202 

idüp cümle mÀl óisÀb1203 (11)  biŋ yüz úırk beş dirhem vÀúıè olsa ol taúdìrce (12)  aãıl 

ticÀreti ibtidÀ itdükde sermÀye ne miúdÀrdur (13)  bilmek dileseŋ ùarìú oldur ki úÀèide-i 

ãÀbıú üzere (14)  aãıl sermÀyesin biŋ dört yüz dirhem farø eyledük (15)  bir ol miúdÀr daòı 

ilóÀú eyledük iki biŋ sekiz yüz (16)  dirhem oldı yedi yüz otuz dirhemin iòrÀc eyledük (17)  

iki biŋ yetmiş dirhem1204 bÀúì úalur1205 pes bu meblaà1206 on iki 1207(18)  olmaú óisÀb 

                                                           
1193 (49a/1) mÀlıla: mÀlla Kas. 40b/ 1. 
1194 (49a/2) metÀèın: metÀèını BH. 30a/2, Z. 96a/2. 
1195 (49a/3) fÀyide: fÀéide BH. 30a/2, Z. 96a/3, Cam. 69a/13. 
1196 (49a/4) òarciçün: òarc içün BH. 30a/3. 
1197 (49a/5)ãatduúda: ãatup Z. 96a/5. 
1198 (49a/7) óıfã: óıfø MK.69a /7; óıfô C. 27a/1, AE. 43b/8, Kas. 40b/5, BH.30a/5, Z. 96a/6, T. 33a/21, Cam. 

70b/4. 
1199 (49a/8) daòı: - BH. 30a/5, Z. 96a/7. 
1200 (49a/9) sefer-i åÀliåe gidüp: sefer-i åÀliåe gidüp gelüp BH. 30a/6; sefer-i åÀliåe varup Z. 96a/8. 
1201 (49a/10) metÀèın: metÀèın ãatduúda MK. 69a/10, Kas. 40b/6, BH. 30a/6, Z. 96a/8. 
1202 (49a/10) fÀyide: fÀéide BH. 30a/6, Z. 96a/9, T. 33b/2, Cam. 70b/7. 
1203 (49a/11) óisÀb: óisÀb olduúda MK. 69a /11, Kas.40b/7, BH. 30a/7, Z. 96a/9; óisÀb olınduúda C. 27a/3. 
1204 (49a/17) dirhem: - MK. 69b/4, Kas. 40b/12, BH. 30a/11, Z. 96a/15, Cam. 70a/2. 
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üzere1208 dört yüz on dört dirhem (19)  fÀyide1209 óÀãıl olur cümle sermÀye fÀyideyle1210 iki 

(20)  biŋ dört yüz seksen dört dirhem olur pes bunuŋ (21)  åülÿåi ki sekiz yüz yigirmi sekiz 

dirhemdür iòrÀc eyledük  

 

 [49b] 

(1) biŋ altı yüz elli altı1211 dirhem bÀúì úalur pes bÀúì-yi1212 mezbÿruŋ1213 (2) beş yüz 

aúçesin ifrÀz eyledük biŋ yüz elli altı1214 dirhem (3) úaldı baèdehÿ sefer-i åÀliåde meblaà-ı 

mezbÿrdan rubè fÀyide1215 (4) óisÀb1216 üzere1217 iki yüz seksen ùoúuz dirhem fÀyide1218 (5) 

Àèid olup aãıl mÀla ilóÀú olınduúda1219 biŋ dört (6) yüz úırú beş dirhem olur bize òoõ1220 biŋ 

yüz (7) úırú beş dirhem olmaú gerekidi üç yüz dirhem (8) zÀyid1221 òaùÀ vÀúıè oldı åÀnìyÀ 

aãıl mÀlı biŋ üç yüz (9) farø eyledük muøaèaf1222 eyledük iki biŋ1223 altı yüz dirhem (10) 

oldı yedi yüz otuz dirhemin iòrÀc eyledük (11) biŋ sekiz yüz yetmiş bÀúì úaldı pes bunuŋ 

fÀyidesi1224 (12) onı1225 on iki üzerine óisÀb üç yüz yetmiş (13) dirhem oldı cümle iki biŋ iki 

yüz úırú dört (14) dirhem óÀãıl olur1226 pes åülÿå1227 ki yedi yüz úırú sekiz (15) dirhemdür 

                                                                                                                                                                                
1205 (49a/17) úalur: úaldı BH. 30a/11, Z. 96a/15. 
1206 (49a/17) meblaà: meblaàı MK. 69b/5, Kas. 40b/12, Cam. 70a/2 

; meblaàuŋ BH. 30a/11, Z. 96a/15. 
1207 (49a/17) on iki: on on iki, MK. 69b/5, Kas. 40b/12; onı on iki BH. 30a/11, Z. 96a/16. 
1208 (49a/18) óisÀb üzere: üzerine óisÀb eyledüŋ BH. 30a/12, Z. 96a/16. 
1209 (49a/19) fÀyide:  fÀéide Cam. 70a/3. 
1210 (49a/19) fÀyideyle: fÀyide ile Kas. 40b/14; fÀéide ile BH. 30a/12, Z. 96a/18, Cam. 70a/4. 
1211 (49b/1) altı: dört BH. 30a/15. 
1212 (49b/ 1) pes bÀúì-yi: - Kas. 41a/1. 
1213 (49b/1) bÀúì-yi mezbÿruŋ: bÀúìnüŋ BH. 30a/15, Z. 96a/21. 
1214 (49b/2) biŋ yüz elli altı: biŋ altı yüz elli altı BH. 30a/16. 
1215 (49b/3) fÀyide: fÀéide BH. 30a/17, Z. 97b/2, T. 33b/13, Cam. 70a/10. 
1216 (49b/4) óisÀb:–AE. 44a/5; óisÀbı BH. 30a/17, Z. 97b/2 
1217 (49b/4) üzere: üzerine BH. 30a/ 17, Z. 97b/2 
1218 (49b/4) fÀyide: fÀéide BH. 30a/ 17, Z. 97b/3, T. 33b/14, Cam. 70a/11. 
1219 (49b/5) ilóÀú olınduúda: ilóÀú olduúda Kas. 41a/4, BH. 30a/18, Z. 97b/4, Cam. 70a/12. 
1220 (49b/6) òoõ: òod MK.70a/2; C. 27a/14, AE. 44a/7, Kas. 41a/4, BH. 30a/19, Z. 97b/5, T. 33b/16, Cam. 

70a/13. 
1221 (49b/8) zÀyid: zÀéid BH. 30a/19, Z. 97b/6, T. 33b/16. 
1222 (49b/9) muøaèaf: muøaèıf BH. 30a/20, Z. 97b/7. 
1223 (49b/9) biŋ:–BH. 30a/21. 
1224 (49b/11) fÀyidesi: fÀéidesi BH. 30a/ 22, Z. 97b/10, T. 33b/19, Cam. 71b/5. 
1225 (49b/12) onı: – BH. 30a/ 22, Z. 97b/10.  
1226 (49b/14) óÀãıl olur: óÀãıl oldı BH. 30a/ 23, Z. 97b/12. 
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iòrÀc eyledük beş yüz dirhem daòı òarc (16) içün ùaró eyledük bÀúì ùoúuz yüz ùoúsÀn altı 

(17) dirhem úaldı pes bu meblaàuŋ fÀyidesi1228 her dirhemde (18) rubè óisÀbı üzere iki yüz 

úırú ùoúuz dirhem (19) olup cümle biŋ iki yüz kırú beş dirhem oldı (20) pes yüz1229 aúçe 

zÀyid1230 bulundı baèdehÿ iki òaùÀnuŋ (21) ekåerinden eúallın ùaró eyledük bÀúì iki yüz 

dirhem úaldı   

 

[50a] 

(1) yazup mecmÿè-ı evvel diyesin ki maúsÿmun èaleyhdür baèdehÿ (2) mÀl-ı mefrÿø-ı 

evveli òaùÀ-yı åÀnìye urasın1231 ve mÀl-ı (3) mefrÿø-ı åÀnìyi1232 òaùÀ-yı evvele urasın1233 

ikisinden (4) ne óÀãıl olursa eúallın ekåerinden ùaró idüp (5) bÀúì úalan èadedi yuúaruda 

yazduàuŋ1234 maúsÿmun (6) èaleyhe úısmet idesin òÀric-i úısmet ne miúdÀr vÀúıè (7) olursa 

èaded-i maùlÿb ol olur pes cevÀb (8) viresinkim aãıl mÀl biŋ iki yüz elli dirhem vÀúıè olur 

(9) ki sermÀyedür1235 berìn miåÀl  

mÀl-ı mefrÿø-ı evvel1236                                                         mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì 
1237 

       1400                                                                               1300 

       1400                                                                               1300 

       2800                                                                               2600 

          730                                                                                730 

       2700                                                                               1870 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
1227 (49b/14) åülüå: åülüåi Kas. 41a/10, BH. 30a/24, Z. 97b/12. 
1228 (49b/17) fÀyidesi: fÀéidesi BH. 30a/ 26, Z. 97b/15, T. 34a/3, Cam. 71b/11. 
1229 (49b/20) yüz: beşyüz BH. 30b/1, Z. 97b/17. 
1230 (49b/20) zÀyid: zÀéid BH. 30b/1, Z. 97b/17. 
1231 (50a/2) urasın: êarb idesin BH. 30b/3, Z. 97b/20, Cam. 71a/4-5. 
1232 (50a/2-3) òaùÀ-yı åÀnìye urasın ve mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìyi:- AE. 44b/3, T. 34a/7-8. 
1233 (50a/3) urasın: êarb idesin BH. 30b/3, Z. 97b/21. 
1234 (50a/5) yazduàuŋ:–BH. 30b/4, Z. 97a/2. 
1235 (50a/9) sermÀyedür: sermÀyedür her úanúı maóallde lÀzım olsa õikr olandan úÀèide-i rièÀyet olınup ve 

diúúat olına kim úaùma taòlif eylemez C. 27b/4-5. 
1236 (50a/İ): MK.’de bu işlem farklıdır 73a/İ.Bkz. Ek.9. 
1237 (50a/İ): MK.’de bu işlem farklıdır  73a/İ. Bkz. Ek.9. 
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       0414                                                                                 374               

       2484                                                                               2244 

        828  åülüå                                                                        748 åülüå 

     1656                                                                                  1496 

        500                                                                                   500 

      1156                                                                                   996   rubè-ı fÀyide  

         289 fÀyide-i rubè                                                                249 

      1445  òaùÀ-yı zÀyid    300                                                    1245   òaùÀ-yı zÀyid 100 

 

    1300 mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì                                                           1400 mÀl-ı mefrÿø-ı evvel  

     3001238 òaùÀ-yı evvel                                                                100 òaùÀ-yı åÀnì  

3900001239                                                                               140000 

 
mecmÿè evvel                                   mecmÿè åÀnì                                                      aãıl mÀl  

 

 300                                                     390000                                          1250 

100                                                     140000                                          1250 

200 maúsÿmun èaleyh                            250000 maúsÿm                             2500 

                                                                                                                  730 

                                                                                                                 1770 

                                                                                                                 354 

                                                                                                                 2124    

                                                                                                                  708 åülüå 

                                                                                                                  1416 

                                                                                            rubè-ı fÀyide   - 500 

                                                                                                                    916 

                                                                                                                   229 

                                                                                                                  1145 èaded-i maùlÿb  

                  1  01240 

                  5  0 01241 

     200    2 5  0 0 0 0 

                    1 2 5 0 

 

(10) miåÀl-i Àòar eger bir laèl ve bir elmÀs ve bir yÀúÿt (11) ve bir lülü olsa1242 ammÀ laèlüŋ 

åülÿå1243 bahÀsına yÀúÿt  

                                                           
1238 (50a/R) 300: 1300 BH. 30b/8. 
1239 (50a/R) 390000: 190000 Kas. 41b/9; 930000 BH. 30b/8. 
1240 (50a/R) 10: – MK. 73a/İ, Kas. 41b/14, BH. 30b/8. 
1241 (50a /R) 500:–MK. 73a/İ, Kas. 41b/14, BH. 30b/8. 
1242 (50a/11) olsa: – BH. 30b/9. 
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 [50b] 

(1) ve rubè bahÀsına elmÀs ve südüs bahÀsına lüélü olsa1244 (2) cümle bu dört èaded 

cevheriŋ1245 úıymeti on iki biŋ (3) altı yüz dirhem olsa bu taúdìrce her birinüŋ (4) úıymeti 

ne miúdÀr olur bilmek dileseŋ istiòrÀcınuŋ1246  (5) ùarìúi oldur ki evvelÀ åemen-i laèli1247 altı 

biŋ dirhem (6) farø eyledük bu taúdìrce åemen-i yÀúÿt iki biŋ1248 (7) olmaú lÀzım gelür ve 

åemen-i laèlüŋ åülÿåi ola ve åemen-i  (8) elmÀs biŋ beş yüz dirhem olur ki åemen-i laèlüŋ 

rubèı (9) olur ve åemen-i lülü biŋ dirhem olur ki åemen-i laèlüŋ (10) südüsidür pes bu 

cümle on biŋ altı yüz1249 dirhem (11) olur bize òod on iki biŋ altı yüz dirhem olmaú (12) 

gerekidi iki biŋ yüz1250 dirhem nÀúıã olup òaùÀ vÀúıè (13) oldı baèdehÿ åemen-i laèli sekiz 

biŋ dört  yüz dirhem (14) farø eyledük ol taúdìrce åemen-i yÀúÿt iki biŋ (15) sekiz yüz 

dirhem olur ve åemen-i elmÀs iki biŋ yüz (16) dirhem olur1251 bunlar cümle olduúda on dört 

biŋ (17) yedi yüz dirhem vÀúıè olur bize òod1252 on iki biŋ (18) altı yüz dirhem olmaú 

gerekidi iki biŋ yüz dirhem (19) òaùÀ1253 vÀúıè oldı baèdehÿ iki òaùÀyı cemè idüp yazasın 

(20) kim mecmÿè-ı evvel diyesin ki maúsÿmun èaleyh olsa gerekdür1254 (21) baèdehÿ mÀl-ı 

mefrÿø-ı evveli òaùÀ-yı åÀnìye êarb idesin 

 

[51a] 

(1) ve mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìyi òaùÀ-yı evvele êarb (2) idesin bu iki êarbdan óÀãıl olan aèdÀdı 

(3) cümle idüp yazup mecmÿè-ı evvelki maúsÿmun èaleyhdür (4) úısmet idesin òÀric-i 

                                                                                                                                                                                
1243 (50a/11) åülüå: åülüåi Kas. 41b/15. 
1244 (50b/1) olsa: -BH. 30b/10, Z. 97a/20. 
1245 (50b/2) cevheriŋ: cevherüŋ MK. 71b/4, Kas. 42a /2, Cam. 72a/4. 
1246 (50b/4) istiòrÀcınuŋ:–BH. 30b/11, Z. 98b/1. 
1247 (50b/5) laèli: yÀúÿtı C. 28a/1; laèl BH. 30b/13. 
1248 (50b/6) iki biŋ: iki biŋ dirhem Cam. 72a/8. 
1249(50b/10) on biŋ altı yüz: on biŋ beşyüz BH. 30b/16, Cam. 72a/12-13. 
1250(50b/12) iki biŋ yüzdirhem: iki biŋ dirhem ve yüz dirhem C.  28a/5. 
1251(50b/16) dirhem olur: dirhem olur ve åemen-i lülü biŋ dört yüz dirhem olur MK. 66a/4, Kas. 42a/11; 

dirhem olurve åemen-i lülü biŋ dört dirhem olur BH. 31a/4, Cam. 73b/5-6. 
1252(50b/17) òod:  òoõ MK. 72a/6. 
1253(50b/19) òaùÀ: zÀyid-i òaùÀ MK. 72a/7, Kas. 42a/13, BH. 31a/ 6. 
1254(50b/20) maúsÿmun èaleyh olsa gerekdür: maúsÿmun èaleyhdur BH. 31a/7. 



299 

úısmet èaded-i maùlÿb (5) vÀúıè olur pes imdi bu taúdìrce åemen-i laèl (6) yedi biŋ iki yüz 

dirhem olup ve åemen-i yÀúÿt iki (7) biŋ dört yüz dirhem olur ve åemen-i elmÀs biŋ (8) 

sekiz yüz dirhem olur ve åemen-i lülü biŋ iki yüz (9) dirhem olur ki cümle on biŋ1255 altı 

yüz1256 dirhem (10) olur ki èaded-i maùlÿbdur berìn miåÀl 

 

(11) mÀl-ı mefrÿø-ı evvel                       mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì                      cümle òaùÀyeyn  

     6000                                                    8400                                           2100 

     2000                                                    2800                                           2100 

     1500                                                   2100                                            4200 

     1000                                                  1400                                        maúsÿmun èaleyh 

     10500                                                 14700 
  òaùÀ-yı nÀúıã                                     òaùÀ-yı zÀyid 

    2100                                                      2100 

 

 

6000 mÀl-ı evvel                                   8400 mÀl-ı åÀnì                                   cümle 

2100 òaùÀ-yı åÀnì                                   2100 òaùÀ-yı evvel                           12600000 

12600000                                           17640000                                         17640000 

                                                                                                                    30440000 

                                                                                                              

aãıl mÀl 

 

7200 åemen-i laèl                        

2400 yÀúÿt                                                       2 41257 

1800 elmÀs                                         4200    3 0 2 4 0 0 0 0 

1200 lülü                                                                  7200 

12600 

 

 [51b] 

(1) miåÀl-i Àòar ne buyururlar işbu meséelede1258 kÀşif-i müşkilÀt-ı ehl-i úalem1259 

                                                           
1255(51a/9) on biŋ: on iki biŋ MK.  72b/5, C. 28a/17,Kas. 42b/6, Cam. 73a/6. 
1256(51a/9) on biŋ altı yüz: on altı biŋ altı yüz BH. 31a/13, Z. 98a/4. 
1257 (51a/İ): – MK.. 73a/İ, BH. 31a/İ. 
1258 (51b/1) ne buyururlar işbu meséelede: meséelede buyurmuşlardur üstÀd BH. 31b/2. 
1259 (51b/1) Kas.da bu kısım da beyit şeklinde verilmiş 42b/9, BH. 31b/2. 
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(2)  aldı bir òoca üç èaded gevher  

(2a) úıymeti iki biŋ iki yüz dirhem  

(3) gel kerem úıl ÀyÀ daúìú-i fikir1260 

(3a) her birinüŋ bahÀsın eyle raúam  

(4) didi ol1261 òoca-ı rumÿz-güşÀ  

(4a) bu sÿèÀlüŋ cevÀbın mübhem1262  

(5) evvelüŋ1263 úıymetine1264 åÀnìnüŋ  

(5a) nıãf-ı úıymeti eger olursa øamm  

(6) biŋ olur lìkì1265 åÀnì  úıymetine1266 

(6a) åülüå åÀliå eger olursa münøamm  

(7) hem-çü-nÀn girü biŋ olur1267 ammÀ1268 

(7a) åÀliåe rubè evvelki olsa münøamm1269  

(8) eger olursa1270 biŋ olur bì-şekk 

(8a) bunı fikr güde böyle dut1271 muókem1272  

(9) her ki mÀhirdür bu fenn içre1273 kim 

(9a) müşkilüŋ1274 óall ider1275 úomaz1276 mübhem  

(10) pes bu1277 õikr olan1278 birisi yÀúÿt ve birisi laèl (11) ve birisini1279 elmÀs farø eyledüŋ 

eyle olsa1280 åemen-i elmÀsı (12) altı yüz farø eyledüŋ eyleye åemen-i yÀúÿt sekiz yüz1281 

                                                           
1260 (51b/3) gel kerem úıl ÀyÀ daúìú-i fikir: gel kerem úıl ÀyÀ fikir eyle daúìú BH. 31b/4. 
1261 (51b/4) didi ol: didi kim ol  BH. 31b/5; didi ol cevÀb T. 35a/18. 
1262 (51b/4a) bu sÿèÀlüŋ cevÀbın mübhem: bu sÿèÀlüŋ bil cevÀbını mübhem BH. 31b/5a. 
1263 (51b/5) evvelüŋ: evvelki MK. 73a/11, Cam. 74b/9; evvelkinüŋ BH. 31b/6, Z. 98a/18. 
1264 (51b/5) úıymetine: úıymetinde BH. 31b/6, Z. 98a/18. 
1265 (51b/6) lìkì: lìk Kas. 43a/3, BH. 31b/7, T. 35a/20.  
1266 (51b/6) úıymetine: úıymetinde BH. 31b/7, Z. 98a/19, T. 35a/20; - Cam. 74b/10. 
1267 (51b/7) olur: olmaúdur BH. 31b/8. 
1268 (51b/7) hem-çü-nÀn girü biŋ olur ammÀ: hem-çü-nÀn biŋ olur girü ammÀ  Kas. 43a/4 
1269 (51b/7a) münøamm: münôamm T. 35a/21. Buradan itibaren 53a/1’e kadar T. eksiktir.  
1270 (51b/8) olursa: olur ise BH. 31b/9. 
1271 (51b/8) dut: ùut C. 28b/8. 
1272 (51b/8a) bunı fikr güde böyle dut muókem: bunı fikr ile ùut òaùırda muókem BH. 31b/9. 
1273 (51b/9) içre: içinde C. 28b/9, BH. 31b/10. 
1274 (51b/9a) müşkilüŋ: müşkilin BH. 31b/10. 
1275 (51b/9a) óall ider: óall idüp C.29a/9, BH. 31b/10.  
1276 (51b/9a) úomaz: úomaya BH. 31b/10. 
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(13) olmaú lÀzım gelür anüŋiçün kim1282 åemen-i yÀúÿt biŋ (14) dirhemden åülüå åemen-

i1283 elmÀs kim1284 olur pes1285 çün (15) åemen-i yÀúÿt sekiz yüz farø olundı1286 åemen-i laèl 

(16) altı yüz olmaú lÀzım geldi1287 anüŋiçün kim1288 åemen-i laèl (17) biŋ dirhemden nıãf 

åemen-i1289 yÀúÿt kim1290 olmaú gerekidi1291 (18) pes bu taúdìrce lÀzım oldı kim1292 åemen-i 

elmÀs sekiz (19) yüz elli dirhem oldı anüŋiçünkim åemen-i elmÀs (20) biŋ dirhemden miål-

i rubè-ı åemen-i laèl kem olmaú gerekidi çünkim (21) åemen-i laèl altı yüz1293 ola rubèı yüz 

elli olur pes  

 

[52a] 

(1) yüz elli biŋden nÀúıã1294 olıcaú sekiz yüz elli úalur pes (2) iki yüz elli zÀyid1295 olur òaùÀ 

vÀúıè oldı ve åÀnìye åemen-i (3) elmÀs sekiz yüz elli dirhem farø eyledüŋ ol taúdìrce (4) 

åemen-i yÀúÿt yedi yüz on altı dirhem ve åülüåÀn dirhem (5) olur1296 ve åemen-i laèl altı yüz 

úırú bir dirhem olur ve åülüåÀn1297 (6) dirhem olur anüŋiçün kim åemen-i yÀúÿtuŋ1298 nıãfı 

üç (7) yüz elli sekiz dirhem ve åülüå dirhem olur biŋden ùaró (8) idicek altı yüz úırú bir1299 

                                                                                                                                                                                
1277 (51b/10) bu: imdi BH. 31b/11. 
1278 (51b/10) olan: olanuŋ MK. 73b/1, BH. 31b/11. 
1279 (51b/11) birisini: birisi Kas. 43a/7; birisi daòı BH. 31b/11. 
1280 (51b/11) eyle olsa: eyleéise BH.32b/12. 
1281 (51b/12) sekiz yüz: sekiz yüz dirhem MK. 73b/3, Kas.43a/8, BH. 31b/13, Z.99b/4. 
1282 (51b/13) kim: ki MK. 73b/4, BH. 31b/13. 
1283 (51b/14) åemen: åümün MK. 73b/4. 
1284 (51b/14) kim: kem Cam. 74a/5. 
1285 (51b/14) pes:–MK. 73b/5, Kas.43a/10, BH. 31b/13, Cam. 74a/5. 
1286 (51b/15) farø olundı: farø olmadı Kas. 43a/10. 
1287 (51b/16) lÀzım geldi: lÀzım oldı MK. 73b/6, Kas. 43a/11, Cam. 74a/6. 
1288 (51b/16) kim: nekim Kas. 43a/11. 
1289 (51b/17)åemen: åümün MK. 73b/8, Cam. 74a/7. 
1290 (51b/17) kim: kem Cam. 74a/8. 
1291 (51b/17) gerekidi: gerekdi Kas. 43a/12. 
1292 (51b/18) oldı kim: oldıkim Kas. 43a/12. 
1293 (51b/21) altı yüz:  altı yüz dirhem MK. 73 b/12, Kas. 43a/12, BH. 31b/18, Z. 99b/12, Cam. 74a/11. 
1294 (52a/1) nÀúıã: nıãf BH. 31b/ 19. 
1295 (52a/2) zÀyid: zÀéid BH. 31b/19. 
1296 (52a/4-5) dirhem olur: vÀúıè olur MK. 74a/4, Kas. 43b/2, BH. 31b/21, Z. 99b/17, Cam. 75b/3. 
1297 (52a/5) åülüåÀn:–C. 28b/21. 
1298 (52a/6) yÀúÿtuŋ: yÀúÿt Kas.43b/4. 
1299 (52a/8) 1:–C. 28b/23. 
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dirhem ve åülüåÀn dirhem olur (9) çünkim åemen-i laèl bu miúdÀr farø olundı1300 pes lÀzım 

(10) oldı kim1301 åemen-i elmÀs sekiz yüz otuz ùoúuz dirhem ve beş (11) cüzéi ola1302 cümle 

on iki cüzéi bir dirhem olandan (12) òaùÀ vÀúıèoldı nÀúıã pes1303 bu1304 iki òaùÀyı1305 

cemè(13) eyledüŋ iki yüz altmış dirhem ve beş cüzéi oldı (14) buŋa mecmÿè-ı evvel 

diyesin baèdehÿ òaùÀ-yı evveli (15) mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìye urasın1306 yaèni iki yüz elli kim 

(16) òaùÀ-yı evveldür ve1307 mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì kim sekiz yüz (17) ellidür birbirine êarb 

idesin ve òaùÀ-yı åÀnìyi (18) mÀl-ı mefrÿø-ı evvele urasın1308 yaèni òaùÀ-yı åÀnì kim (19) on 

dirhem ve beş cüzéidür ki mÀl-ı mefrÿø-ı evvel (20) kim altı yüz dirhemdür aŋa êarb idesin 

baèdehÿ (21) iki êarbdan óÀãıl olan aèdÀdı cümle idesin  

 

[52b] 

(1) iki yüz on sekiz biŋ yedi yüz elli èaded óÀãıl olur (2) yazasın pes buŋa ki mecmÿè-ı 

åÀnì  diyesin baèdehÿ mecmÿè-ı åÀnìyi (3) mecmÿè-ı evvele úısmet idesin òÀric-i úısmet 

sekiz yüz úırú (4) dirhem vÀúıè oldı cevÀb viresinkim åemen-i elmÀs sekiz yüz (5) úırú 

dirhem olur1309 bu taúdìrce åemen-i yÀúÿt yedi yüz yigirmi (6) dirhem olur åemen-i laèl altı 

yüz úırú dirhem olur1310 (7) ki èaded-i maùlÿbdur berìn miåÀl 

 

(8) farø-ı åemen-i elmÀs       ve åemen-i yÀúÿt           ve åemen-i laèl       ve åemen-i elmÀs 

      6501311                                     8001312                                600                        8001313 

                                                           
1300 (52a/9) farø olundı: farø eyledüŋ MK. 74a/9, Kas. 43b/6, BH. 31b/24, Z. 99b/21, Cam. 75b/8. 
1301 (52a/10) lÀzım oldı kim: lÀzım geldi ki BH. 31b/24, Z. 99b/21. 
1302 (52a/11) ola: evvel BH. 31b/25. 
1303 (52a/12) pes: beş BH. 31b/26. 
1304 (52a/12) bu: – BH. 31b/26. 
1305 (52a/12) òaùÀyı: òaùÀ BH. 31b/26. 
1306 (52a/15) urasın: vurasın MK.74b/2, Kas. 43b/9, Cam. 75b/13; êarb idesin BH. 32a/1, Z. 99a/4. 
1307 (52a/16) ve: kim MK. 74b/2; - BH. 32a/1. 
1308 (52a/18) urasın: vurasın MK. 74b/5, Kas. 43b/11, Cam. 75a/3, êarb idesin BH. 32a/2, Z. 99a/5. 
1309 (52b/4) olur: olup BH. 32a/ 7, Z.99a/11. 
1310 (52b/6) dirhem olur åemen-i laèl altı yüz úırú dirhem olur: dirhem olur åemen-i laèl altı yüz úırú dirhem 

olur bu üçin cümle idesin iki biŋ iki yüz dirhem olur  MK. 75a/2-3, Kas. 44a/3, BH. 32a/8, Cam. 75a/12-13. 
1311 (52b/8) (farø-ı åemen-i elmÀs)650: 600 BH. 32a/9. 
1312 (52b/8) (åemen-i yÀúÿt)800: 850 Kas. 44a/ 5. 
1313 (52b/8)(åemen-i elmÀs) 800: 850 BH. 32a/9. 
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òaùÀ-yı evvel 

250 

 (9)farø-ı åemen-i elmÀs      ve åemen-i yÀúÿt-ı åülüåÀn      ve åemen-i laèl-i åülüåÀn   

           850                                       716                                           641  

ve åemen-i elmÀs1314      

                                             òaùÀ-yı evvel mÀl-ı åÀnì                     mÀl-ı evvel òaùÀ-yı åÀnì  

òaùÀ-yı åÀnì                                250                                           600  

   10                                           850                                            10  

                                                  1100                                         6101315 
dirhem ve beş cüzéi 

cümle 112 ki cüzéi bir dirhem olandan.
1316 

 

 (10)  mecmÿè-ı evvel òaùÀyeyn  

                                      250 

                                        10 

                                       6601317 

                  

 mecmÿè-ı åÀnì 1318                                                                            

212500 

    6250                                                                  

218750                            26,5   2  1  8  7  5  0                     

                                                               8 4 0 

 

(11) åemen-i elmÀs                 åemen-i yÀúÿt             åemen-i laèl 

            840                                        840                           640 

                   yekÿn 

                    2200 

                                                           
1314 (52b/ 9) (ve åemen-i elmÀs) – : 739 MK. 75a/10, BH. 32a/10. 
1315 (52b/R) 610: 6250 MK. 75a/18, BH. 32a/12. 
1316 (52b/İ.) dirhem ve beş cüzéi cümle 112 ki cüzéi bir dirhem olandan:15 dirhem 59 cüzi cümle 12 cüzi 

dirhem olandan MK. 75a/13, BH. 32a/12. 
1317 (52b/10) 660: 260 MK. 75a/15. 
1318 (52b/İ) S.’de mecmÿè-ı åÀnì  bu terim yer almamaktadır MK. 75a/16. 
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 (12) bÀúì ne miúdÀr óÀcet olursa õikr olan úÀèide1319 üzere istiòrÀc olına  

  

[53a] 

(1) faãl-ı åÀmin muêallièÀt beyÀnındadur (2) bir niçe1320 úısm üzerine1321 beyÀn olınur úısm-

ı evvel ceõr-i (3) manùıú1322 beyÀnındadur ceõir1323 aŋa dirler ki bir èadedi (4) gendü nefsine 

urasaŋ1324 ol èadede ceõir1325 dirler (5) ve êarbdan1326 óÀãıl olan èadede mecõÿr dirler (6) ve 

murabbaè daòı dirler ve mÀl daòı dirler pes bir mÀl (7) ùaleb úılalum ki gendü èadedine 

êarb idicek óÀãıl (8) ola bunuŋ èamelinüŋ1327  ùarìúi oldur ki evvelÀ ceõrin1328 (9) ùaleb 

eyledügüŋ mÀlı yazup baèdehÿ yemìnì  ùarafında (10) vÀúıè olan èÀóÀd òÀnesinde olan 

èadedüŋ (11) üzerinde bir ãıfır úoyup ceõir diyesin ve èaşerÀt (12) òÀnesin óÀlì úoyup lÀ-

ceõir diyesin ve miéÀt (13) òÀnesi kim üçünci òÀnedür üzerine bir ãıfır (14) úoyup ceõir 

diyesin ve ulÿf òÀnesin òÀlì (15) úoyup lÀ-ceõir diyesin1329  bu úÀèide üzere ne miúdÀr (16) 

òÀne olursa yazup eger Àòir òÀnenüŋ1330 üzerinde (17) ãıfır vÀúıè olacaú olursa üzerine bir 

èaded bulup (18) yazup aŋa göre úısmet idesin eger nihÀyet òÀnenüŋ (19) üzerinde ãıfır 

                                                           
1319 (52b/12) úÀèide: úÀèideler Cam.76b/2. 
1320 (53a/2) niçe: nice MK. 75b/4, Kas. 44a/ 9. 
1321 (53a/2) üzerine: üzere MK. 75b/4, Kas. 44a/9. 
1322 (53a/3) manùıú: munùaú MK. 75b/5, Cam. 76a/1. 
1323 (53a/3) ceõir: ceõr MK. 75b/5, BH. 32a/15. 
1324 (53a/4) urasaŋ: vurasan MK. 75b/6, Cam. 76a/2. 
1325 (53a/4) ceõir: ceõr MK. 75b/6. 
1326 (53a/4-5) ol èadede ceõir dirler ve êarbdan: –BH. 16; êarb etgil Z. 100b/3. 
1327 (53a/5-6-7-8) òÀãıl olan èadede mecõÿr dirler ve murabbaè daòı dirler ve mÀl daòı dirler pes bir mÀl ùaleb 

úılalum ki: òÀãıl olan èadede mecõÿr ve murabbaè ve mÀlu’l-mutlÀú olınur ve gendü nefsine êarb itdügüŋ 

èadede ceõr dirler ve mecrÿh-ı kaèb dirler eger èaded müfred olup gendü nefsine êarbdan faøla úalmazsa ol 

ceõre munùaú dirler ve eger küsÿrı úalursa ceõr-i aãam dirler maóallinde olur inşÀéallahu TeèalÀ pes imdi 

gendü èadedine êarb ideceŋ mÀl ùaleb úılalım ki êarb itdükden ãoŋra gendü èadedinden iòrÀc olınup ibtidÀéi   

BH. 32a/16-17-19-20-21, Z. 100b/3-11. 
1328 (53a/8) ceõrin: ceõirden MK. 75b/11, BH. 32a/ 21, Z. 100b/13. 
1329 (53a/12-13-14) ve èaşerÀt òÀnesin òÀlì úoyup la-ceõir diyesin ve miéÀt òÀnesi kim üçünci òÀnedür üzerine 

bir ãıfır úoyup ceôir diyesin: miéÀt òÀnesi kim üçünci òÀnedür üzerine bir ãıfır úoyup ceõir diyesin üzira 

èaşerÀt òÀne ãıfır úonılmaz anda lÀ-ceõr diyesin ve gine ulÿf òÀnesini óÀli úoyup lÀ-ceõir diyesin ve gine 

èaşerÀt-ı ulÿf òÀnesine ãıfır úoyup ceõr diyesin BH. 32b/1-2-3, Z. 100b/13-16. 
1330 (53a/16) òÀnenüŋ: òÀne BH. 32b/4, Z. 100b/17. 
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olmayacaú1331 olursa yanında vÀúıè (20) olan ãıfırlu òÀnenüŋ üzerine1332 bir èadedi1333 (21) 

bulup yazasınkim ol èaded1334 gendü nefsine êarb  

 

 [53b] 

(1) olunduúda yuúaru yanında ãıfırsuz òÀne ile gendü (2) òÀnesinde olan èadedden ziyÀde 

olmaya pes ol (3) ãıfır olan òÀnenüŋ üzerinde yazduàuŋ èadede (4) ceõir diyüp ve anuŋ 

miålin daòı taòtında yazup baèdehÿ (5)  fevúinde yazduàuŋ èadedi taòtında yazduàuŋ (6)  

èadede êarb idüp ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan (7) ol miúdÀr èaded iòrÀc idüp bÀúìsin yazasın 

(8)  baèdehÿ ol èaded ki1335 yazmışıduŋ muøÀèaf1336 (9)  idüp bir mertebe dest-i rÀst ùarafına 

kim ÀóÀd (10)  òÀnesidür úayd idüp baèdehÿ bir èaded daòı ùaleb (11)  úılup ãıfır kim 

Àòaruŋ üzerinde yazup ceõir diyesin (12) ve miålin daòı taòtında yazup üzerinde yazduàuŋ 

(13)  èadedi taòtında olan küllì èadede êarb idüp (14)  ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ùaró idüp 

bÀúìsin (15)  yazasın pes ceõr-i mezbÿruŋ taòtında olan (16) èadedi muøÀèıf1337 idüp bir 

òÀne dest-i rÀst (17)  cÀnibine1338 naúl idüp yazasın baèdehÿ bir èaded daòı (18)  ùaleb úılup 

ãıfır åÀliåüŋ üzerinde yazup (19)  ve taòtında daòı miålin yazup fevúinde yazduàuŋ (20) 

èadedi taòtında olan aèdÀduŋ küllìsine (21)  êarb idüp ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan  

 

[54a] 

(1) ol miúdÀr èaded ùaró idüp bÀúìsin bu üslÿb üzere1339 (2) tÀ nihÀyet òÀneye varınca yazup 

óisÀb idesin eger (3)  bÀúì èaded úalursa ceõr-i Àãamm diyesin ve eger ãaóìó (4) çıúup hiç 

bÀúì èaded úalmazsa ceõr-i munùaú  diyesin (5)  miåÀl-i ceõr-i munùÀú eger dört yüz on1340 

                                                           
1331 (53a/19) olmayacaú: olmıyacaú Cam. 77b/4. 
1332 (53a/19-20) ãıfır olmayacaú olursa yanında vÀúıèolan ãıfırlu òÀnenüŋ üzerine: -AE. 47b/16. 
1333 (53a/20) èadedi: èaded-i åülÿå MK. 76a/10, Cam. 77b/5; èaded-i åülüs Kas. 44b/10, BH. 32b/7. 
1334 (53a/21) èaded: èadedi BH. 32b/7. 
1335 (53b/8) èaded ki:èadedüŋ taòtında MK. 76b/6, Kas. 44b/15, BH. 32b/11, Z. 100a/8, T. 37a/1, Cam. 

77b/13. 
1336 (53b/8) muøÀèaf: muøaèıf BH. 32b/12, Z. 100a/8. 
1337 (53b/16) muøÀèıf: muøÀèaf  MK. 77a/1; muøaèaf BH. 32b/16. 
1338 (53b/17) cÀnibine: ùarafına AE. 48a/12. 
1339 (54a/1) üzere: üzerine BH. 32b/19. 
1340 (54a/5) on:–BH. 32b/22. 
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üç biŋ (6)  dört yüz úırú ùoúuz1341 aúçenüŋ ceõrin ùaleb eyleseŋ (7)  õikr olan aèdÀdı yazup 

pes óarf-i evvelüŋ (8)  üzerine bir ãıfır úoyup ceõir diyesin diyesin ve óarf-i (9)  åÀnìyi óÀlì 

úoyup lÀ-ceõir diyesin ve óarf-i åÀliå1342 (10)  üzerine bir ãıfır úoyup ceõir diyesin ve óarf-i 

(11) rÀbiè1343 óÀlì úoyup lÀ-ceõir diyesin ve óarf-i òÀmis (12)  üzerine ãıfır úoyup ceõir 

diyesin ve òÀne-i sÀdisi (13)  óÀlì1344 úoyup lÀ-ceõir diyesin berìn miåÀl (14)   baèdehÿ bir 

èaded bulup  

 

        0    0    01345      

41346 1 3 4 4 9 

 

(15)  üçünci ãıfıruŋ üzerine ki èaşerÀt-ı ulÿf òÀnesi (16)  ki vÀúıè olmışdur yazup ve1347 

taòtında muúÀbelesinde (17) miålin yazup birbirine êarb idesin ne óÀãıl (18)  olursa aãıl 

mÀl ki miéÀt-ı ulÿf òÀnesi ùarafından (19)  ol miúdÀr èaded ùaró idüp bÀúìsin yazasın (20) 

berìn miåÀl pes ùaleb olan1348 èaded  

(21)   

       6 

       0  0  0            muútaøÀ-yı óisÀb1349 altı vÀúıè 

     413449 

       61350 

 

 [54b] 

(1) oldı1351 ãıfır åÀliå üzerine yazduú1352 ve miålin daòı (2)  taòtında muúÀbelesinde yazup 

birbirine êarb olınduúda (3) otuz altı vÀúıè oldı aãıl mÀlda ki úırú bir èaded (4)  vÀúıè 

oldı1353 õikr olan otuz altı èadedi ùaró (5) idüp bÀúìsin yazasın berìn miåÀl 

                                                           
1341 (54a/6) ùoúuz: sekiz C. 30a/5. 
1342 (54a/9) óarf-i åÀliå: óarf-i åÀliåüŋ BH. 32b/ 24. 
1343 (54a/11) rÀbiè: rÀbièi MK. 77b/4,  Kas. 45b/2, BH. 32b/ 25;  rÀbiè üzerine  AE. 48b/7. 
1344 (54a/13) óÀlì: òÀlì BH. 32b/26. 
1345 (54a/R) 0: –MK. 77b/6. 
1346 (54a/R) BH. de 4’ün üzerinde 0 vardır 32b/ 26. 
1347 (54a/16) yazup ve:–BH. 32b/28. 
1348 (54a/20) ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 32b/ 30, Z. 101b/15. 
1349 (54a/21) muútaøÀ-yı óisÀb: ber- muútaøÀ-yı óisÀb BH. 32b/30. 
1350 (54a/R) 6: –BH. 32b/30. 
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6 

0    0    0 

5 3 4 4 9      

 

(6) bÀúì elli üç biŋ úırú ùoúuz1354 èaded úalur baèdehÿ (7)  ceõr-i mesfÿruŋ taòtında vÀúıè 

olan altı (8)  èadedi muøÀèıf eyledüŋ bir òÀne dest-i rÀst (9)  ùarafına naúl idüp yazasın 

berìn miåÀl1355 

6 

0     0   0 

5 3 4 4 9 

1 21356 

  

(10)  baèdehÿ bir èaded daòı bulup vaãaùdda vÀúıè olan (11)  ãıfıruŋ üzerine yazup ve 

taòtında daòı miålin (12) yazasın pes ùaleb olan1357 èaded ber-muúteøÀè-yı (13)  óisÀb dört 

vÀúıè oldı dört1358 yazasın (14) 

6    4 

0    0   0 

5 3 4 4 9 

1 2 4        ve miålin daòı muúÀbelesinde 

 

(15)  yazasın baèdehÿ fevúinde yazduàuŋ (16)  dört èadedi taòtında olan cümle (17) aèdÀda 

êarb idesinkim dört yüz ùoúsan (18)  altı1359 èaded olur pes dört yüz1360 ùoúsan altıyı (19)  

aãıl mÀldan ùaró idesin elli üç biŋ  

 

                                                                                                                                                                                
1351 (54b/1) oldı: olmışdur BH. 33a/1, Z. 101b/16. 
1352 (54b/1) yazduú: yazduúda BH.33a/1, Z. 101b/17. 
1353 (54b/4) vÀúıè oldı: vÀúıè olmışdur MK. 78a /4, Kas. 45b/11, BH. 33a/3, Z. 101b/19, Cam. 78a/9. 
1354 (54b/6) elli üç biŋ úırú ùoúuz: elli üç biŋ dört yüz úırú ùoúuz MK.78a / 6, Kas. 45b/12, BH. 33a/4-5, Cam. 

78a/11. 
1355 (54b/6-9) C.de bu kısım yer almamaktadır 31b / 20. 
1356 (54b/R) 2: 3 BH. 33a/7. 
1357 (54b/12) ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 33a/9, Z. 101a/5. 
1358 (54b/13) dört: 4 Kas. 46a/1;–BH. 33a/ 10, Z. 101a/6. 
1359 (54b/16) altı:–AE. 49a/16. 
1360 (54b/17) yüz: –BH. 33a/ 13. 
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[55a] 

(1) dört yüz úırú ùoúuz èadeddür bÀúìsin yazasın (2)  6       4     pes bÀúì üç biŋ sekiz yüz  

                                                                                     0       0 0 

                                                                                     0 3 8 4 9 

(3)  úırú ùoúuz èaded úalur baèdehÿ vasaùdda vÀúıè olan (4)  dört èadedi muøÀèaf1361 

idesinkim yüz yigirmi sekiz (5)  èaded olur bir òÀne dest-i rÀst ùarafına naúl  (6)  idüp 

yazasın  

                                        6    41362 

                                        0    0   0 

                                        0 3 8 4 9 

                                          1 21363 8 

baèdehÿ bir èaded (7)  daòı bulup ãıfr-ı Àòirüŋ1364 yazasınkim ÀòÀd òÀne (8)  sidür ve miålin 

daòı taòtında yazup birbirine (9)  êarb idüp óÀãıl olan èadedi aãıl mÀldan (10)  ùaró idesin 

pes ùaleb olan1365 èaded üç vÀúıè oldı (11)  yazduú ve taòtında muúÀbelesinde daòı miålin 

yazup (12)  êarb idesin berìn miåÀl 

6       4      3 

0       0      0 

0 3   8  4   9 

   1  2  8   3 

 

(13)  bÀúì nesne úalmadı pes imdi meblaà-ı mesfÿruŋ (14)  ceõri altı yüz úırú üç èaded 

vÀúıè oldı bÀúì (15)  her ne miúdÀr óÀcet olursa úÀèide-i mesfÿr1366 (16)  üzere istiòrÀc olına  

    miåÀl 

  

 

 

                                                           
1361 (55a/4) muøÀèaf: muøÀèıf Z. 101a/14. 
1362 (55a/R) 4:–Kas. 46a/8. 
1363 (55a/R)2: 3 BH. 33a/19. 
1364 (55a/7) ãıfr-ı Àòirüŋ: ãıfr-ı Àòaruŋ üzerinde MK. 78b/12, Kas. 46a/ 9, Cam. 79a/3; ãıfr-ı Àòaruŋ üzerine 

BH. 33a/18, Z.1001a/17. 
1365 (55a/10) ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 33a/20, Z. 101a/20. 
1366 (55a/14-15)  ceõri altı yüz úırú üç èaded vÀúıè oldı bÀúì her ne miúdÀr óÀcet olursa úÀèide-i mesfÿr: ceõri 

altı yüz úırú üç èaded vÀúıè oldı bu miåÀl üzerine ve bundan àayrı her ne úadÀr èaded óÀcet olursa úÀèide-i 

mesfÿr BH. 33a/25-26, Z. 102b/2-4. 
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   6    4  3 

    0    0  0 

4 1 3 4 4 9 

   5 3 8 

 

 

(17)  miåÀl                                                                                                      

Àòar-ı ceõr-i munùaú                           6                                       5    

                                                            1   2   4                             1  0  4 

                                                                1   21367    8  3                            1  0 8 1 

   5    4    1 

   0    0    0 

2 9 2 6 8 1 

   4 1 01368 

 
miåÀl-i Àòar ceõr-i munùaú                      

   4    5     1    3                                       4 

   0    0      0   0                                       8       5        1     
13690 3 6 8  1 6 9                                                9   0   9  0 2 3 

   4 1 1 01370 

         21371 

 [55b] 

 mìzÀn                             mìzÀn  

541                                  4513 

541                                  4513 

2926811372                     20367169 

 

(1) úısm-ı åÀnì  ceõr-i Àãamm beyÀnındadur ceõr-i Àãamm1373 aŋa dirler ki (2)  bir mÀldan 

ceõr-i ãaóìói çıúarasın baèøı bÀúì daòı (3)  vÀúıè olan1374 meåelÀ úaçan beş yüz otuz üç 

èadedüŋ (4) ceõrin ùaleb eyleseŋ yazasın berìn miåÀl 533 (5) baèdehÿ ÀóÀd òÀnesinde vÀúıè 

                                                           
1367 (55a/R) 2: –BH. 33b/ 7. 
1368 (55a/R) 0: 5 Kas. 46a/16.  
1369 (55a/R) MK.de başta 2 rakamı vardır 73a /10. 
1370 (55a/R) 0:–BH. 33b/5. 
1371 (55a/R) 2:–MK. 78a/10, BH. 33b/5. 
1372 (55b/R) 292681: 2926810 BH. 33b/11. 
1373 (55b/1) ceõr-i Àãam: Àãam BH. 33b/11, Z. 102b/14. 
1374 (55b/3) vÀúıè olan: vÀúıè ola BH. 33b/12, Cam. 80b/7. 
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olan1375 üç èadedüŋ (6)  üzerine1376 bir ãıfır úoyup ceõir diyesin ve èaşerÀt (7)  òÀnesin òÀlì 

úoyup lÀ-ceõir diyesin ve miéÀt (8)  òÀnesinüŋ üzerine bir ãıfır úoyup ceõir diyesin1377 (9)  

baèdehÿ bir èaded bulup miéÀt òÀnesinüŋ  (10)  fevúinde yazasın ve ol èadede ceõir diyesin 

1378 0  01379 

      533 

(11)  miålin daòı taòtında yazup birbirine êarb idesin (12) ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ol 

miúdÀr (13) èaded ùaró idüp bÀúìsin yazasın pes ùaleb (14)  olan èaded ber-muúteøÀ-yı 

óisÀb iki vÀúıè (15)  oldı ikiyi miéÀt òÀnesinüŋ fevúinde yazasın (16)  ve taòtında daòı 

miålin yazup birbirine êarb idüp (17)  ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ùaró idesin1380 (18)  berìn 

miåÀl  

        2 

        0    0 

        5 3 3 bÀúì yüz otuz üç 

 

 

 [56a] 

 (1) èaded úalur yazasın      2                

                                           0   0 

                                           1 3 3 

baèdehÿ miéÀt òÀne (2) sinde taòtında olan èadedi muøÀèıf  idüp (3) bir òÀne dest-i rÀst 

ùarafına naúl idüp yazasın (4) berìn             

miåÀl 2                          

          0   0 

          1 3 3 

          2 4 

                                                           
1375 (55b/5) olan: – BH. 33b/13. 
1376 (55b/6) üzerine: üzerinde Kas. 46b/8. 
1377 (55b/8) diyesin: diyesin berìn miåÀl Kas. 46b/10. 
1378 (55b/10) diyesin: diyesin berìn miåÀl MK. 79b / 13. 
1379 (55b/10) 00: – Kas. 46b/13. 
1380 (55b/17)   ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ùaró idesin: ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ùaró idüp yazsın  BH. 33b/21, 

Z. 102a/7. 
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baèdehÿ bir èaded daòı (5)  bulup üçüŋ üzerinde ÀóÀd òÀnesinde (6)  yazup ve miålin daòı 

taòtında yazasın1381 baèdehÿ (7)  fevúinde yazduàuŋ èadedi tahtında olan (8) mecmÿè-ı 

aèdÀda êarb idesin1382 ne óÀãıl olursa (9)  aãıl mÀldan ol miúdÀr èaded ùaró idesin (10)  pes 

ùaleb olan èaded üç vÀúıè oldı fevúinde (11)  yazup ve taòtında daòı miålin yazup fevúinde 

olan (12)  üç èadedi taòtında olan üç1383 èadede (13)  êarb idüp ne óÀãıl olursa aãıl bÀúì 

úalan mÀldan (14)  ol miúdÀr èaded ùaró idesin1384 bÀúì úalan èadedi (15) yazasın  

                                           2   2  

                                           0    0 

                                           1 3 3 

                                             4 3 

bÀúì dört èaded úalur (16)  eyle1385 olsa her vaúitkim bir mÀlıŋ1386 ceõrin Àòõ (17)  eyleseŋ 

bÀúì úalmasa aŋa ceõr-i munùaú dirler (18)  eger bÀúì èaded1387 úalursa bu èamel gibi ki beş 

yüz (19)  otuz üçdür mezbÿr èadedüŋ1388 yigirmi üçi1389 (20)  ceõr-i ãaóìó olup bÀúì dört 

èaded úaldı (21)  pes buŋa ceõr-i Àãamm diriz1390 her vaúitkim bÀúì èaded úala  

 

 [56b] 

(1) aŋa ceõr-i Àãamm dirler baèdehÿ yigirmi üç ki ceõr-i ãaóìódür (2) muøÀèıf idesin1391 úırú 

altı olur ve bir èaded daòı (3) ziyÀde idesin1392 kim úırú yedi ola1393 pes imdi beş  (4) yüz 

otuz üç èadedüŋ ceõri yigirmi1394 üç ãaóìó  (5) ve úırú yedi cüzéiden dört cüzéi1395 óÀãıl olur  

(6)  bÀúì her vaútkim ceõr-i Àãamm vÀúıè ola bu úÀèide  (7)  üzere istiòrÀc olına miåÀl1396 

                                                           
1381 (56a/6) yazasın: yazasıŋ C. 31a/ 11. 
1382 (56a/8) idesin: idesiŋ C. 31a / 12. 
1383 (56a/12) üç: úırú üç BH. 34a/6, Z. 102a/18. 
1384 (56a/14) idesin: idüp BH. 34a/7. 
1385 (56a/16)eyle: öyle Z. 102a/21. 
1386(56a/16)mÀlıŋ:  mÀluŋ MK. 78b/12, Cam. 81b/8; mÀlın Z. 102a/21. 
1387 (56a/18) èaded:–BH.34a/10, Z. 103b/1. 
1388 (56a/18) èadedüŋ: èaded ki BH. 34a/11, Cam. 81b/11. 
1389 (56a/19) üçi: üçdür MK. 81a/2, Kas. 47b/2, BH. 34a/11, Z. 103b/3, Cam. 81b/12. 
1390 (56a/21) diriz: dirüz MK. 81a/3, Kas. 47b/3, Cam. 81b/13. 
1391 (56b/2) muøÀèıf idesin: muøÀèıf idesiŋ C.32b/22, Cam. 81a/1. 
1392 (56b/3) ziyÀde idesin: ziyÀde idesiŋ C. 31a/22. 
1393 (56b/3) ola: olur MK. 81a/6, BH. 34a/14. 
1394 (56b/4) yigirmi:–BH. 34a/15. 
1395 (56b/5) cüzéi: ceõir Kas.47b/6. 
1396 (56b/7) miåÀl: berìn miåÀl MK.81a/13.C. 31a/25, Kas. 47b/ 7, BH. 34a/17. 
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2   3 

0   0 

5 3 3 

1    4 

2 4 3 

 

 (8) åÀliåi úısım êılè-ı kaèb beyÀnındadur1397 ammÀ ol daòı  (9) iki úısımdur birisi kaèb-ı 

munùaúdur ve birisi kaèb-ı  (10)  Àãammdur kaèb-ı munùaú aŋa dirler ki bir èadedi  (11)  

gendü nefsine urasın1398 ne óÀãıl olursa  (12)  girü fevúinde olan èadede girü1399 êarb idesin  

(13) ne óÀãıl olursa1400 aŋa1401 mekÿb1402 dirler aãıl èaded-i1403  (14) êılè dirler ve kaèb 

daòı1404 dirler bunuŋ istiòrÀcınuŋ  (15)  ùarìúi oldur ki bir meblaàuŋ êılèın ùaleb eyleseŋ  

(16)  evvelÀ mÀlı yazasın berìn miåÀl 12326391  (17) yaèni yüz1405 yigirmi üç kerre yüz biŋ 

ve yigirmi altı  (18)  biŋ üç yüz ùoksÀn bir èadedüŋ kaèbın ùaleb  (19) eyleseŋ yazup bir 

munùaú ve iki Àãamm yaèni1406 ÀóÀd  (20)  òÀnesinde vÀúıè olan èadedüŋ üzerine 

 

[57a] 

(1)  ãıfur úoyup kaèb diyesin ve èaşerÀt ve miéÀt òÀne (2) sin1407 óÀlì úoyup lÀ-kaèb diyesin 

ulÿf òÀnesinde  (3)  ãıfur úoyup kaèb diyesin ve èaşerÀt-ı ulÿf ve miéÀt-ı  (4) ulÿf òÀnesin 

óÀlì úoyup lÀ- kaèb diyesin miúdÀr  (5)  òÀne olursa iki òÀneéi óÀlì úoyup ve bir òÀnede  (6)  

ki òÀne-i åÀliådür ãıfur úoyasın1408 berìn miåÀl  0     0    0     (7)  baèdehÿ bir èaded bulup 

ulÿf òÀnesinde  (8) vÀúıè                                       1 2 3 2 6 3 9 1 

                                                           
1397 (56b/8) åÀliå-i úısm-ı êılè-ı  kaèb beyÀnındadur:  úısm-ı åÀliå-i êılè-ı  kaèb beyÀnındadur MK.81b/1, Kas. 

47b/8; -AE. 51a/2-3, Cam. 81a/6; mezkÿr úısm-ı åÀliå-i êılè-ı  kaèb beyÀnındadur BH. 34a/18, Z. 103b/10-11. 
1398 (56b/11) urasın: êarb idesin BH. 34a/ 21, Z. 103b/14. 
1399 (56b/12) girü: gine Kas.47b/12, BH. 34a/21, Z. 103b/16, Cam. 81a/11. 
1400 (56b/13) Buradan itibaren 58a/6’ya kadar T. eksiktir. T. 38a/21.  
1401 (56b/13)aŋa:–Kas.47b/12, BH. 34a/22, Cam. 81a/11. 
1402 (56b/13) meèkÿb: mekèab C. 31b/4, BH. 34a/22. 
1403 (56b/13) èaded-i: èadede BH. 34a/22, Z. 103b/16. 
1404 (56b/14) daòı: –MK. 81b/6, Kas. 47b/13. 
1405 (56b/17) yüz: –MK. 81b/9, Kas.47b/15. 
1406 (56b/19) yaèni: – BH. 34a/26. 
1407 (57a/1-2) òÀnesin: òÀne BH. 34b/1; òÀnelerin Z. 103a/1. 
1408 (57a/6) ãıfur úoyasın: ve bir ãıfır úoyasın Kas. 48a/5-6. 
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olan ãıfıruŋ üzerinde yazasınkim  (9) aŋa ãaùr-ı evvel diyesin1409 ve miålin daòı taòtında  

(10)  ãaùr-ı çehÀrda yazasınkim aŋa ãaff-ı êılè dirler  (11)  pes birbirine êarb idesin ne óÀãıl 

olursa  (12)  ãaùr-ı åÀliåde yazasın baèdehÿ1410 ãaùr-ı åÀliåde yazduàuŋ  (13)  èadedi ãaùr-ı 

evvelde yazılan1411 èadede êarb idüp1412 (14)  ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ki aŋa ãaùr-ı åÀnì   

(15)  dirler ol úadar òÀne ùaró idesin bÀúìsin  (16)  yazasın pes ùaleb olan1413 èaded óisÀb 

muúteøÀ  (17) sınca iki vÀúıè oldı pes ikiyi ãaùr-ı evvelde  (18) yazasın ki ulÿf ulÿf òÀnesi 

üzerinde vÀúıè  (19)  olan ãıfıruŋ üzerinde baèdehÿ miålin daòı taòtında  (20)  ãaùr-ı rÀbiède 

muúÀbelesinde yazasın birbirine  (21)  êarb idesin dört èaded olur mezbÿr dört èadedi 

 

 [57b] 

(1)  ãaùr-ı åÀliåde yazasın baèdehÿ mezbÿr ãaùr-ı åÀliåde  (2) yazduàuŋ dört èadedi ãaùr-ı 

evvelde olan  (3) iki èadede êarb idesin kim sekiz èaded olur  (4) aãıl mÀlda vÀúıè olan1414 

on ikiden ùaró idesin  (5)  berìn miåÀl  

 (6) ãaùr-ı evvel  2 

                    0       0       0 

(7) ãaùr-ı åÀnì  1 2 3 2 6 3 9 1 

(8) ãaùr-ı åÀliå   4 

(9) ãaùr-ı rÀbiè  2 

(10) bÀúì dört èaded úalur mezbÿr (11) dört èadedi yazup ve bÀúì aèdÀdı daòı  (12)  yanına 

yazasın berìn miåÀl   0       0       0      (13) baèdehÿ ãaùr-ı rÀbiède olan iki èadedi  (14)  üç 

gendü miåli 

              4 3 2 6 3 9 1  

                                                           
1409 (57a/9) diyesin: dirler MK. 82a/7,Kas. 48a/ 7, BH. 34b/6. 
1410 (57a/12) baèdehÿ: –Kas. 48a/ 9, BH. 34b/8, Z. 103a/8. 
1411 (57a/13) yazılan: yazduàuŋ MK. 82a /11, Kas.48a/9, BH. 34b/9, Z. 103a/10, Cam. 82a/3. 
1412 (57a/13) êarb idüp: êarb idesin BH. 34b/9, Z. 103a/13. 
1413 (57a/16) ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 34b/ 11, Z. 103a/14. 
1414 (57b/4) vÀúıè olan: vÀúıè olanı MK. 82b / 9, Kas.48b/3, Cam. 83b/1. 
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idesin1415 kim altı olur mesfÿr  (15)  altı èadedi iki òÀne dest-i rÀst ùarafına  (16)  naúl idüp 

yazasın ve ãaùr-ı åÀliåde vÀúıè olan  (17) dördi daòı üç gendü miåli idesinkim on iki  (18)  

olur mezbÿr on ikiyi1416 bir òÀne dest-i rÀst  (19)  ùarafına naúl idüp yazasın berìn miåÀl  

(20) ãaùr-ı evvel  2 

                    0    0          0 

(21) ãaùr-ı åÀnì     4 3 2 6 3 9 1 

(22) ãaùr-ı åÀliå 1 2 

(23) ãaùr-ı rÀbiè     6 

 (24)  baèdehÿ bir èaded daòı bulup vaãaùda vÀúıè olan  (25)  ãıfıruŋ üzerine yazasın ve 

miålin daòı taòtında1417  (26) ãaùr-ı rÀbiède altı yanına yazasın pes ùaleb olan1418  

 

[58a] 

(1)  èaded üç vÀúıè oldı mezbÿr üçi1419 ãıfır-ı1420  (2)  vasaùuŋ üzerine ãaùr-ı evvelde yazasın 

miålin  (3)  daòı ãaùr-ı rÀbiède altı yanına yazasın altmış  (4)  üç1421 1422 olur baèdehÿ ãaùr-ı 

evveldeki üçi ãaùr-ı  (5) çehÀrda1423 vÀúıè olan altmış üç èadede êarb  (6)  idüp1424 ne óÀãıl 

olursa ãaùr-ı åÀliåde vÀúıè olan  (7)  aèdÀduŋ üzerine yazasın cümle idesinkim biŋ  (8)  üç 

yüz seksen ùoúuz1425 èaded olur miåÀl  

(9) ãaùr-ı evvel  2 

                    0       0       0  

(10) ãaùr-ı åÀnì     4 3 2 6 3 9 1 

(11) ãaùr-ı åÀliå       1 3 8 9 

                                                           
1415 (57b/14) idesin: – AE. 52a/1. 
1416 (57b/18) on ikiyi: ikiyi Kas. 48b/ 9. 
1417 (57a/24) ãıfıruŋ üzerine yazasın ve miålin daòı taòtında: ãıfıruŋ üzerine yazasın ve miålin daòı taòtında 

yazasın BH. 35a/4, Z. 104a/5. 
1418 (57a/25) ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 35a/5, Z. 104a/6. 
1419 (58a/ 1) üçi: üç MK. 83a/11, Kas. 48b/14, Cam. 83a/4. 
1420 (58a/1) ãıfır: ãıfırı Kas. 48b/14, BH. 35a/6. 
1421 (58a/3-4) altmış üç:  63 MK. 83b/1, Kas. 48b/15, BH. 35a/7, Cam. 83a/6. 
1422 (58a/3-4) altmış üç olur: altmış üç èaded olur C.33b / 18. 
1423 (58a/4-5) ãaùr-ı çehÀrda: ãaùr-ı rÀbiède AE. 52a/14.  
1424 (58a/6) êarb idüp: êarb idesin MK. 83b/3, Kas. 48b/1, BH. 35a/8, Z. 104a/9. 
1425 (58a/8) üç yüz seksen ùoúuz: üç yüz seksen 9 MK. 78b/5, Cam. 83a/10. 
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                            1 8 9 

                       12 

(12) ãaùr-ı rÀbiè         6 3              

 

(13)  baèdehÿ õikr olan1426 biŋ üç yüz seksen ùoúuz  (14) èadedi ãaùr-ı evvelde vaãaùdda 

vÀúıè olan  (15) üç èadede êarb idesinkim dört biŋ  (16)  yüz altmış yedi èaded óÀãıl olur 

aãıl  (17)  mÀldan ùaró idesin berìn miåÀl  

                                3                            

                     0         0    0 

(18) ãaùr-ı evvel   4 3 2  6 9 1 

(19) ãaùr-ı åÀnì      4 1 6 7 

                           5 9 

(20) ãaùr-ı åÀliå 1 3 8 9  

(21) ãaùr-ı rÀbiè 6 3 

 

[58b] 

(1) bÀúì elli ùoúuz biŋ üç yüz ùoúsan bir1427 èaded  (2) úalur yazasın baèdehÿ çehÀrda1428 

ÀóÀd òÀnesinde (3)  vÀúıè olan üç èadedi muøÀèıf1429 idesinkim1430  (4)  altmış altı olur pes 

mezbÿr altmış altıyı  (5)  ãaùr-ı evvelde vaãaùdda1431 yazduàuŋ üç èadede  (6)  êarb 

idesinkim yüz ùoúsan sekiz èaded olur  (7)  ãaùr-ı åÀliåde olan èadede ilóÀú idesinkim  (8) 

biŋ üç yüz seksen ùoúuz èaded-idi1432 cümle1433  (9)  biŋ beş yüz seksen yedi èaded olur 

mezbÿr  (10)  aèdÀdı bir òÀne dest-i rÀst ùarafına naúl  (11)  idüp yazasın baèdehÿ ãaùr-ı 

                                                           
1426 (58a/13) õikr olan: õikr olınan BH. 35a/11, Z. 104a/13. 
1427 (58b/1) elli ùoúuz biŋ üç yüz ùoúsan bir: yüz elli ùoúuz biŋ üç yüz ùoúsÀn bir MK. 78a / 7, BH. 35a/ 16-17, 

Z. 104a/19-21. 
1428 (58b/2) çehÀrda: ãaùr-ı çehÀrda MK. 84a/8, Kas. 49a/ 8-9; - AE. 52b/10. 
1429 (58b/3) muøÀèıf:  tanãìf AE. 52b/11; muøÀèaf Cam. 84b/12. 
1430 (58b/3) muøÀèıf idesinkim: muøÀèıf idüp göresinkim C. 32b/6; muøÀèıf idüp T. 38b/20.  
1431 (58b/5) vaãaùda: vaãaùùa MK. 84a/10. 
1432 (58b/8) èaded idi: èadedi Kas. 49a/13. 
1433 (58b/8) cümle: cümlesi BH. 35a/23. 



316 

çehÀrda1434 ÀóÀd  (12)  òÀnesinde olan altı èadede üç èaded daòı  (13)  ilóÀú idesinkim ùoúuz 

èaded ola cümle ãaùr-ı  (14)  rÀbiède bu taúdìrce altmış ùokuz èaded olur  (15)  iki òÀne 

dest-i rÀst ùarafına naúl idüp  (16)  yazasın berìn miåÀl  

                               31435 

                              0       0 

(17) ãaùr-ı evvel  1 5 9 3 9 1 

(18) ãaùr-ı åÀnì     1 5 8 7 

(19) ãaùr-ı åÀliå    1 5 8 7 

                            1 9 8 

                            1 3 8 9 

(20) ãaùr-ı rÀbiè     6          69 

                                63     

 

[59a] 

(1) baèdehÿ bir èaded daòı bulup ÀóÀd òÀnesinde olan  (2) ãıfıruŋ üzerine yazasın ve miålin 

daòı muúÀbelesinde   (3) ãaùr-ı rÀbiède yazasın pes ùaleb olan èaded bir vÀúıè  (4) oldı bir 

èadedi ãaùr-ı evvelde yazduú ve miålin daòı1436   (5) ãaùr-ı çehÀrda yazduú 

muúÀbelesinde14371438 altı yüz ùoúsan   (6) bir èaded olur pes ãaùr-ı evvelde yazduàuŋ bir   

(7) èadedi mesfÿr altı yüz ùoúsan bir èadede   (8)  êarb idüp ãaùr-ı åÀliåde yazasın                                   

                            0       01439 

(9) ãaùr-ı evvel 1 5 9 3 9 1 

(10) ãaùr-ı åÀnì    1 5 9 3 9 1 

(11) ãaùr-ı åÀliå            6 9 1 

                             1 5 8 7 

                                                           
1434 (58b/11) ãaùr-ı çehÀrda: ãaùr-ı rÀbiède AE.52b/19, BH. 35a/24, T. 39a/4.  
1435 (58b/İ) Bu işlem BH’de farklıdır. BH. 35b/İ.Bkz. Ek.9.  
1436 (59a/4) daòı : – MK. 85a/3, Kas. 49b/ 9. 
1437 (59a/5) yazduú muúÀbelesinde:  yerine muúÀbelesinde yazasın MK. 79a/3. 
1438 (59a/4-5) ãaùr-ı evvelde yazduú ve miålin daòı ãaùr-ı çehÀrda yazduú muúÀbelesinde: yazup ve mislin saùr-

ı rÀbiède muúÀbelesinde yazasın BH. 35b/6, Z. 105b/19. 
1439 (59a/R) MK.’de 0 rakamının üzerinde 1 rakamı bulunmaktadır 85a / 8. 
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(12) ãaùr-ı rÀbiè           6 9 1 

 

(13) baèdehÿ õikr olan èadedi1440 ãaùr-ı evvelde olan (14) bir èadede êarb idüp1441 aãıl 

mÀldan ùaró  (15) olınduúda bÀúì nesne úalmadı pes õikr (16) olan mÀluŋ kaèb-ı munùaú1442 

iki yüz otuz (17) bir èaded vÀúıè oldı1443 (18) miåÀl  (19) kaèb bi-ùarìú-i cedvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1440 (59a/9) èadedi: bir èadedi BH. 35b/10. 
1441 (59a/10) êarb idüp: êarb itdüŋ MK. 85a/14, Kas. 49b/13, Cam. 85b/12. 
1442 (59a/12) kaèb-ı munùaú: kaèb-ı munùaúı Kas. 49b/15, BH. 35b/14. 
1443 (59a/13) vÀúıè oldı: oldı Kas. 49b/15. 
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 [59b] (1) miåÀl-i kaèb bi-ùarìúi cedvel 

              ãaùr-ı evvel    2                   3                   1    ãaùr-ı evvel       4                  3                 2 

                                       0                   0                  0                             0                   0                 0 
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 [60a] 

(1)  úısm-ı åÀnì 1444  kaèb-ı Àãamm beyÀnındadur istiòrÀcınuŋ ùarìúi  (2) oldur ki evvelÀ 

kaèb-ı ãaóìó1445 çıúarup bir èaded ziyÀde  (3)  idüp baèdehÿ bir èaded1446 ziyÀde eyledügüŋ 

èadedi  (4)  gine1447 kaèb-ı ãaóìóe urasın1448 ne óÀãıl olursa üçe  (5)  êarb idesin cümle óÀãıla 

úatasın ve bÀúì-yi eczÀéi   (6)  aŋa nisbet idesin miåÀl eger yüz yigirmi sekiz  (7)  èadedüŋ 

kaèbı ùaleb olsa evvelÀ yüz yigirmi sekiz  (8) èaded1449 yazasın berìn1450 miåÀl 128  (9)  

baèdehÿ ÀóÀd òÀnesinüŋ üzerine bir ãıfır úoyup  (10)  kaèb diyesin baèdehÿ bir èaded bulup 

sekiziŋ1451 üzerinde (11) ãıfır1452 üzerinde /ãıfır üzerinde/14531454 yazasın pes ùaleb (12) 

olan1455 èaded beş vÀúıè oldı mesfÿr beşi yazup (13) ve taòtında ãaùr-ı rÀbiède1456 miålin 

yazasın1457 birbirine (14) êarb idesin kim yigirmi beş olur ãaùr-ı åÀliåde yazasın  (15)  

baèdehÿ ãaùr-ı evvelde olan beşi  ãaùr-ı åÀliåde yazduàuŋ (16) yigirmi beş èadede êarb 

idesinkim yüz yigirmi beş (17) èaded1458 olur mesfÿr yüzyigirmi beşi aãıl mÀldan (18) iòrÀc 

idesin1459 bÀúì üç úalur1460 berìn miåÀl  

(19) ãaùr-ı evvel   5 

                     01461 

(20) ãaùr-ı åÀnì   1281462 

                                                           
1444 (60a/1) úısm-ı åÀnì : ãaùr-ı rÀbiède úısm-ı åÀnì AE. 53a /1, T. 42a/1.  
1445 (60a/2) ãaóìó: ãaóìó Kas. 50b/2. 
1446 (60a/3) bir èaded ziyÀde: ol ziyÀde MK. 80a/3, BH. 35b/ 28, Z. 106b/3. 
1447 (60a/4) yine: gine BH. 36a/1, Z. 106b/3. 
1448(60a/4) urasın:  vurasınMK.86a/4, BH. 36a/1, Cam. 86b/4; êarb idesin Z. 106b/3. 
1449 (60a/8)èaded: èadedi MK. 86a/7, Kas. 50b/5, BH. 36a/3. 
1450 (60a/8) berìn:– MK. 86a/8, Kas.50b/5. 
1451 (60a/10) sekiziŋ: sekizüŋ MK. 86a/9, Kas. 50b/7, Cam. 86b/9. 
1452 (60a/11) ãıfır: ãıfıruŋ BH. 36a/5, Z. 106b/9. 
1453 (60a/11) üzerinde: üstünde AE. 53a/11. 
1454 (60a/11) ãıfır üzerinde: - BH. 36a/5. 
1455 (60a/12) ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 36a/6. 
1456 (60a/13) ãaùr-ı rÀbiède: ãaùr-ı rÀbiède daòı BH. 36a/7, Z. 106b/11. 
1457 (60a/13) yazasın: yazup BH. 36a/7,  
1458 (60a/17) èaded: –BH. 36a/10. Z. 106b/11. 
1459 (60a/18) êarb idesin: êarb idesin kim BH. 36a/11, Z. 106b/11.  
1460 (60a/18) bÀúì üç úalur: –Kas.50b/11. 
1461 (60a/R) 0: –BH. 36a/11, Z. 106b/15. 
1462 (60a/20) ãaùr-ı åÀnì 128: ãaùr-ı åÀnì 125 MK. 86b/5, BH. 36a/12, Z. 106b/15. 
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(21) ãaùr-ı åÀliå   25 

(22) ãaùr-ı rÀbiè    5 

 

 [60b] 

(1)  pes bu yüz yigirmi sekiz èadedüŋ kaèbı beş1463 ãaóìó  (2) olup ve üç èaded bÀúì úaldı 

pes1464 beş ki ãaóìódür  (3)  bir èaded ziyÀde idesin altı olur baèdehÿ mesfÿr1465  (4)  altıyı 

beş ãaóìóe êarb idesin otuz èaded  (5) olur baèdehÿ otuz1466 üçe êarb idesin ùoúsan  (6) 

olur1467 pes cevÀb viresinkim yüz yigirmi sekizüŋ  (7)  kaèbı1468 beş ãaóìó ve üç cüzéi cümle 

ùoúsan bir èadedi  (8)  ãaóìó olandan bÀúì ne miúdÀr èaded1469 óÀãıl olursa  (9)  úÀèide-i 

mezbÿr üzere istiòrÀc olına ammÀ  (10)  kaèbuŋ mìzÀnı oldur ki1470 kaèb-ı ãaóìói1471 gendü 

nefsine  (11)  urasın1472 ve óÀãıl olan èadedi daòı1473 gine1474  (12)  evvelki kaèb-ı ãaóìóe 

urasın1475 andan óÀãıl olan  (13)  èaded-i miåli mekèab1476 ola ol vaút kaèb-ı munùaú  (14) 

olur ve eger kaèb-ı Àãamm olup bÀúì úalacaú olursa1477  (15)  bÀúì úalan èadedi êarbdan 

óÀãıl olan èadede (16) ilóÀú idüp cümle idesin miåli mekèab ola  (17)  úısm-ı åÀliå mÀlu’l-

mÀl istiòrÀcınuŋ  (18)  beyÀnındadur pes mÀlu’l-mÀluŋ mertebesi oldur kim  (19)  bir 

èadedüŋ kim mÀlu’l-mÀlın ùaleb eyleseŋ ve andan  (20)  istiòrÀc eyledügüŋ èadedi gendü 

nefsine urasın1478 (21) ne óÀãıl olursa gine evvelkiye urasın1479 ve andan daòı 

 

                                                           
1463 (60b/1) beş: – AE. 53a /20. 
1464 (60b/2) pes: pes imdi BH. 36a/13. 
1465 (60b/3) mesfÿr: mezbÿr AE.53b/1. 
1466 (60b75) otuz: otuzı C.34a/14, BH. 36a/15. 
1467 (60b/6) olur: olur bir èaded ziyÀde idesin ùoúsan bir èaded olur MK. 86b / 10-11, Kas. 51a/1, BH. 36a/16, 

Z. 106b/20-21, Cam. 86a/8-9. 
1468 (60b/6-7) yüz yigirmi sekizüŋ kaèbı: yüz yigirmi sekiz kaèb Kas. 51a/2, BH. 36a/17. 
1469 (60b/8) èaded:–Kas. 51a/3. 
1470 (60b/10) ki: kim MK. 87a / 2, Kas. 51a/4. 
1471 (60b/10) kaèb-ı ãaóìói: ãaóìói Kas. 51a/4. 
1472 (60b/11) urasın: vurasın Cam.87b/1. 
1473 (60b/11)daòı: – Kas. 51a/5. 
1474 (60b/11) urasın ve óÀãıl olan èadedi daòı gine: êarb idesin ne óÀãıl olursa gine BH. 36a/20, Z. 106a/4. 
1475 (60b/12) urasın: vurasın MK. 87a/4, Kas. 51a/5, Cam.87b/2; êarb idesin BH. 36a/20, Z. 106a/5. 
1476 (60b/13) èaded-i miål-i mekèab: èaded mekèab miåli BH. 36a/21, Z. 106a/6. 
1477 (60b/14) úalacaú olursa: úalursa BH. 36a/22, Z. 106a/7. 
1478 (60b/20) urasın: vurasın MK.87a/12; êarb idesin BH. 36a/26, Z. 106a/12, Cam.87b/10. 
1479 (60b/21)urasın: vurasın MK.87a/13; êarb idesin BH. 36a/26, Z. 106a/13, Cam.87b/10. 
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[61a] 

(1) ne óÀãıl olursa1480 mÀlu’l-mÀl diyesin pes mesfÿruŋ1481 (2) iòrÀcına beş ãaùır itmeŋ gerek 

ki1482 ãaùr-ı evvele ãaffı’l-èaded  (3) dirler1483 ve1484 ãaùr-ı åÀnìye mÀlu’l-mÀl dirler ve ãaùr-ı 

åÀliå üçünci (4) êarbdan óÀãıl olan òÀneye dirler ve ãaùr-ı rÀbiè1485  (5) ikinci êarbdan óÀãıl 

olan aèdÀduŋ òÀnesine dirler  (6) ve ãaùr-ı òÀmis1486 ãaff-ı êılèa dirler bunuŋ istiòrÀcınuŋ  

(7) ùarìúi oldur ki bir èaded bulup yazalum ki anuŋ   (8) mÀlu’l-mÀl1487 maùlÿbdur  pes 

yazduàuŋ aèdÀdı bir munùaú  (9) ve üç Àãamm üzerine óisÀb idesin miåÀl  (10) üç yüz on 

dört biŋ yüz úırú üç kerre yüz  (11)biŋ ve yetmiş iki biŋ seksen bir èadedüŋ mÀlu’l-mÀlın  

(12) ùaleb eyleseŋ pes mezbÿr aèdÀdı yazasın  (13) berìn miåÀl  314143720811488   (14) 

baèdehÿ ÀóÀd òÀnesinde vÀúıè olan aèdÀduŋ1489  (15) üzerine ãıfır1490 úoyup mÀlu’l-mÀl 

diyesin ve èaşerÀt  (16) ve miéÀt ve ulÿf òÀnelerin óÀlì úoyup ve èaşerÀt-ı  (17) ulÿf 

òÀnesinde bir ãıfır  úoyasın ve bu üslÿb   (18) üzerine nióÀyet òÀneye varınca üç òÀneéi óÀlì  

(19) úoyup dördünci òÀne üzerine ãıfır úoyasın  (20) berìn miåÀl  

    0      0      0   

31414372081   (21) baèdehÿ bir èaded bulup dördüŋ üzerine yazasınkim 

 

 [61b] 

  (1) munùaú-ı Àòardur yaèni ãaùr-ı evvelde yazasın ve miålin  (2) daòı ãaùr-ı òÀmisde 

yazasın birbirine êarb idesin  (3) ne óÀãıl olursa ãaùr-ı rÀbiède yazasın baèdehÿ  (4) ãaùr-ı 

evvelde olan èadedi ãaùr-ı rÀbiède olan  (5) èadede êarb idesin ne óÀãıl olursa ãaùr-ı  (6) 

                                                           
1480 (61a/1)ne óÀãıl olursa: ne óÀãıl olursa gine evvelki èadede vurasın ne óÀãıl olursa MK.87b/1, Cam. 

87b/12; gine evvelki èadede urasın ne óÀãıl olursa Kas. 51a/11; gine evvelki èadede êarb idesin ne óÀãıl 

olursa BH. 36a/27, Z. 106a/14. 
1481 (61a/1) mesfÿruŋ: – BH. 36b/1, Z. 106a/15. 
1482 (61a/2) gerek ki: gerekdür MK. 87b/2, Kas. 51a/13, BH. 36b/1. 
1483 (61a/3) dirler: – BH. 36b/1. 
1484 (61a/3) ve: ve ãaùr-ı òÀmis êılèa dirler AE. 54a/1. 
1485 (61a/4) ãaùr-ı rÀbiè: ãaùr-ı rÀbièe Kas. 51a/15.   
1486 (61a/6) ãaùr-ı òÀmis: ãaùr-ı òÀmise Kas. 51b/1, BH. 36b/ 3. 
1487 (61a/8) mÀlu’l-mÀl: mÀlu’l-mÀlı BH. 36b/4. 
1488 (61a /13) 31414372081: 1414382081 BH.  36b/8. 
1489 (61a/14) aèdÀduŋ: èadedüŋ BH. 36b/9, Z. 107b/5. 
1490 (61a/15) ãıfır: bir ãıfır BH. 36b/9, Z. 107b/6. 
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åÀliåde yazasın ãaùr-ı åÀliåde yazduàuŋ èadedi1491  (7) gine ãaùr-ı evvelde olan èadede êarb 

idesin (8) ne óÀãıl olursa ãaùr-ı åÀliådeki aãıl mÀl òÀne  (9) sidür ol úadar èaded ùaró idüp 

bÀúìsin  (10) yazasın pes ùaleb olan èaded muúteøÀ-yı1492 óisÀb  (11) üzere dört vÀúıè oldı 

dört èadedi ãaùr-ı  (12) evvelde üçünci ãıfıruŋ üzerine yazasınkim  (13) dört üzeridür ve 

miålin daòı muúÀbelesinde ãaùr-ı  (14) òÀmisde yazasın 

(15) ãaùr-ı evvel       4 

                         0          0         0 

(16) ãaùr-ı åÀnì   3 1 4 1 4 3 7 2 0 8 1 

(17) baèdehÿ ol ãaùr-ı evvelde yazduàuŋ dört èadedi  (18) ãaùr-ı òÀmisde olan dört èadede 

êarb idesinkim (19) on altı èaded óÀãıl olur ãaùr-ı rÀbiède yazasın  

(20) ãaùr-ı evvel      4 

                          0          0          0 

(21) ãaùr-ı åÀnì    3 1 4 1 4 3 7 2 0 8 1 

(22) ãaùr-ı rÀbiè    16 

(23)ãaùr-ı òÀmis    4 

 (24) baèdehÿ ãaùr-ı rÀbiède yazduàuŋ on altı èadedi 

 

 [62a] 

(1) ãaùr-ı evvelde olan dört èadede êarb idesinkim  (2) altmış dört èaded1493 olur ãaùr-ı 

åÀliåde yazasın  

(3) ãaùr-ı evvel       4 

                          0          0         0 

(4) ãaùr-ı åÀnì    3 1 4 1 4 3 7 2 0 8 1 

(5) ãaùr-ı åÀliå     64 

(6) ãaùr-ı rÀbiè    16 

                                                           
1491(61b/6) åÀliåde yazasın ãaùr-ı åÀliåde yazduàuŋ èadedi: åÀliåde yazasın ve gine ãaùr-ı åÀliåde yazduàuŋ 

èadedi BH. 36b/16, Z.107b/16-17. 
1492 (61b/10) muúteøÀ-yı:  ber-muúteøÀ-yı AE. 54b/9, T. 43a/9.  
1493 (62a/2) èaded: –BH. 37a/1, Z. 107a/10. 



323 

(7) ãaùr-ı òÀmis    4 

 (8) baèdehÿ ãaùr-ı evvelde olan1494 dört èadedi ãaùr-ı (9) åÀliåde yazduàuŋ altmış dört 

èadede êarb  (10) idesinkim iki yüz elli altı1495 èaded óÀãıl olur (11) aãıl mÀldan ol úadar 

èaded ùaró idüp bÀúì  (12) ne úalursa1496 yazasın berìn miåÀl  

(13) ãaùr-ı evvel         4 

                           0          0          0  

                     3 1 4 1 4 3 7 2 0 8 11497 

                     2 5 6 

(14) ãaùr-ı åÀnì         5 8 

 (15) baèdehÿ beşinci ãaùırda olan dört èadedi (16)  dört gendü miåline êarb idesinkim on 

altı (17) èaded olur ve ãaùr-ı rÀbiède olan on (18) altı èadedi daòı altı gendü miåline êarb 

idesinkim (19)  ùoúsan altı èaded olur ãaùr-ı rÀbiède olan (20) altmış dört èadedi1498 dört 

gendü miåli idesinkim (21) iki yüz elli altı èaded olur baèdehÿ ãaùr-ı åÀliåde 

 

 [62b] 

(1)  yazduàuŋ aèdÀdı bir òÀne ve ãaùr-ı rÀbiède (2)  olan aèdÀdı iki òÀne ve ãaùr-ı òÀmisde 

(3)  olan aèdÀdı üç òÀne dest-i rÀst (4)  ùarafına naúl idesin berìn miåÀl  

(5) ãaùr-ı evvel      4 

                         0          0          0 

(6) ãaùr-ı åÀnì      5 8 1 4 3 7 2 0 8 1 

(7) ãaùr-ı åÀliå    2 5 6 

(8) ãaùr-ı rÀbiè        9 6 

(9) ãaùr-ı òÀmis        1 6 

 (10) baèdehÿ bir èaded bulup ikinci ãıfır üzerine yaèni (11) yedi üzerine yazasın ve ol 

èadedüŋ èaynın(12) ãaùr-ı òÀmisde yazasın on altı yanına baèdehÿ (13)  ãaùr-ı evvelde 

                                                           
1494 (62a/8) olan: yazduguŋ BH. 37a/3. 
1495 (62a/10) altı: –C. 34b/10. 
1496 (62a/12) úalursa: úalur ise BH. 37a/6. 
1497 (62a/R) 1:0 AE. 55a/6. 
1498 (62a/20) altmış dörd èadedi: altmış dördi MK. 89b/10, Kas.52b/3, BH. 37a/11, Cam. 89a/2. 
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yazduàuŋ èadedi ãaùr-ı òÀmisde (14)  olan küllì èadede êarb idesin ne óÀãıl olursa (15) ãaùr-

ı çehÀrda1499 yazasın cümle idesin ve ãaùr-ı çehÀrda1500 (16) olan küllì èadedi ãaùr-ı evvelde 

yazduàuŋ (17) èadede êarb idesin ne óÀãıl olursa ãaùr-ı (18) åÀliåde olan küllì èadedi ãaùr-ı 

evvelde yazduàuŋ (19) èadede êarb idesin ne óÀãıl olursa ãaùr-ı (20) åÀnìden ol úadar èaded 

ùaró idüp bÀúìsin yazasın (21)  pes ùaleb olan èaded muúteøÀ-yı óisÀb üzere iki  

 

[63a] 

(1)  vÀúıè oldı1501 mezbÿr ikiyi ãaùr-ı evvelde yazup (2)  ve miålin daòı ãaùr-ı òÀmisde 

yazasın miåÀl  

 (3)ãaùr-ı evvel     4          2 

                           0         0         0 

(4) ãaùr-ı åÀnì      5 8 1 4 37 2 0 81 

(5) ãaùr-ı åÀliå    2 5 6 

(6) ãaùr-ı rÀbiè        9 6 

(7) ãaùr-ı òÀmis        1 6 2 

(8)  baèdehÿ ãaùr-ı evvelde vaãaùdda vÀúıè olan iki èadedi15021503 (9)  ãaùr-ı òÀmisde olan yüz 

altmış1504 iki èadede êarb (10) idesin ne óÀãıl olursa ãaùr-ı rÀbiède muúÀbelesinde  

 (11) sebt idesin1505ãaùr-ı evvel     4        2 

                                                  0        0       0 

(12) ãaùr-ı åÀnì                            5 8 1 4 372081 

(13) ãaùr-ı åÀliå                            2 5 6 

                                                     21506 

(14) ãaùr-ı rÀbiè                            9 6 2 4 

                                                           
1499 (62b/15)  ãaùr-ı çehÀrda: ãaùr-ı çehÀrda yaèni rÀbiède AE. 55b/3; ãaùr-ı rÀbiède BH. 37a/ 20. 
1500 (62b/15) ãaùr-ı çehÀrda: ãaùr-ı rÀbiède BH. 37a/20, Z. 108b/11. 
1501 (63a/1) oldı: olur Kas.53a/1. 
1502 (63a/3) èadedi:– Kas.53a/3. 
1503 (63a/3) iki èadedi: ikiyi BH. 37b/3, Z. 108a/1. 
1504 (63a/4) yüz altmış: yüz otuz Kas. 53a/ 3. 
1505 (63a/11) sebt idesin: sebt idesin berìn miåÀl Kas. 53a/6; yazasın BH. 37b/4, Z. 108a/2;–T. 44a/12. 
1506 (63a/R)2: 3 MK. 91a/4, Kas. 53a/3. 
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                                                  9 9 2 4 

(15) ãaùr-ı òÀmis                         1 6 2 

 (16) ve cümle idesin ùoúuz biŋ ùoúuz yüz yigirmi1507 èaded olur (17)  yazasın1508 baèdehÿ 

girü ãaùr-ı evvelde olan iki èadedi1509 (18) ãaùr-ı rÀbiède olan ùoúuz biŋ ùoúuz yüz yigirmi 

dört (19)  èadede êarb idesinkim on ùoúuz biŋ sekiz yüz1510 (20) úırú sekiz èaded olur 

muúÀbelesinde ãaùr-ı (21) åÀliåde yazasın miåÀl1511 

 

 [63b] 

(1) ãaùr-ı evvel      4 

                        0        0       0 

(2) ãaùr-ı åÀnì      5 8 1 4 372081 

(3) ãaùr-ı åÀliå    2 5 6 

                       1 9 8 4 8 

                    2 7 5 8 4 8 

(4) ãaùr-ı rÀbiè       9 9 2 41512 

(5) ãaùr-ı òÀmis        1 6 21513 

 (6)  ve cümle idesin iki yüz yetmiş beş biŋ sekiz yüz (7) úırú sekiz èaded olur ãaùr-ı åÀliåde 

åebt idesin (8) baèdehÿ ãaùr-ı åÀliåde yazduàuŋ  küllì aèdÀdı ãaùr-ı (9)  evvelde olan iki 

èaded êarb idesinkim beş yüz (10)  elli bir biŋ altı yüz ùoúsÀn altı èaded olur (11)  aãıl ãaùr-ı 

åÀliåde olan aèdÀddan ol miúdÀr (12)  èaded ùaró idüp bÀúìsin yazasın miåÀl  

(13) ãaùr-ı evvel      4        2 

                        0        0            0 

(14) ãaùr-ı åÀnì      5 8 1 4 3 7 2 0 8 1 

                                                           
1507 (63a/16) ùoúuz biŋ ùoúuz yüz yigirmi: ùoúuz biŋ ùoúuz yüz yigirmi dört BH. 37b/6, Z. 108a/3, T. 44a/13, 

Cam. 90a/6. 
1508 (63a/17) yazasın: yazasıŋ C. 35a/16. 
1509 (63a/17) iki èadedi: – AE. 56a/1. 
1510 (63a/19)sekiz yüz:–C. 35a/20. 
1511 (63a/21)miåÀl: berìn miåÀl MK. 91a /13, Kas. 53a/12. 
1512 (63b/R) 9924: 79924 T. 44a/20 
1513 (63b/R) 162: 3162 T. 44a/21 Buradan itibaren 65a/1’e kadar T. eksiktir. 
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                     0 0 1 6 9 6 

                        2 9 7 4 1 

 (15) baèdehÿ ãaùr-ı òÀmis olan1514 ikiyi yanındaàı on (16)  altı èadede urasın kim1515 otuz 

iki olur ãaùr-ı (17) rÀbiède yazasın baèdehÿ gine mezbÿr ikiyi gendü (18) nefsine urasın1516 

dört olur ve dördi1517 gine1518 (19) ikiye urasın1519 sekiz olur ãaùr-ı rÀbiède yazduàuŋ (20) 

otuz iki1520 yanına yazasın ki üç yüz yigirmi sekiz  

 

[64a] 

(1) èaded olur evvelden daòı ãaùr-ı rÀbiède olan (2)ùoúuz biŋ ùoúuz yüz yigirmi dört èadede 

ilóÀú1521 (3) idüp1522 ve cümle idesinkim ãaùr-ı rÀbiède on biŋ (4) iki yüz elli iki1523 èaded 

olur yazasın berìn miåÀl1524 

 (5) ãaùr-ı evvel     4           2       

                       0           0         0 

(6) ãaùr-ı åÀnì      2 0 9 7 4 1 2 0 8 1 

(7) ãaùr-ı åÀliå    2 7 5 8 4 8 

(8) ãaùr-ı rÀbiè   1 0 2 5 2   

(9) ãaùr-ı òÀmis        1 6 2 

 (10) baèdehÿ ãaùr-ı evvelde olan iki èadedi ãaùr-ı (11) rÀbiède olan on biŋ iki yüz elli iki 

èadede (12) êarb idesinkim yigirmi biŋ beş yüz dört èaded (13) olur ãaùr-ı åÀliåde olan iki 

                                                           
1514 (63b/15) olan: olanı Kas.53b/4, BH. 37b/21, Cam. 91b/9. 
1515 (63b/16) urasın kim: vurasınkim MK. 92a/6, Cam. 91b/10; êarb idesin  Z. 108a/21. 
1516 (63b/18) urasın: êarb idesin BH. 37b/24,  Z. 109b/1; vurasın Cam. 91b/12. 
1517 (63b/18) dördi: dörti Kas. 53b/7. 
1518 (63b/18)dört olur ve dördi gine: – AE. 56a/17. 
1519 (63b/19) urasın: êarb idesin BH. 37b/25,  Z. 109b/3; vurasın Cam. 91b/12. 
1520 (63b/20) iki: ikiyi BH. 37b/25, Z. 109b/4. 
1521 (64a/2 ) ilóÀú: – MK. 92a/12, Cam. 91a/2; êarb Kas. 53b/10, BH. 38a/1. 
1522 (64a/3) ilóÀú idüp: idesin BH. 38a/1; – Cam. 91a/2. 
1523 (64a/3-4) on biŋ iki yüz elli iki: on biŋ iki yüz Kars.54b/11, BH. 38a/2. 
1524 (64a/4) berìn miåÀl: – Kas.53b/11. 
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yüz yetmiş beş biŋ (14) sekiz yüz úırú sekiz1525 èadede ilóÀú idesinkim iki (15) yüz ùoúsan 

altı biŋ üç yüz elli iki èaded olur (16) berìn miåÀl1526 

(17) ãaùr-ı evvel     4        2       

                          0        0       0 

(18) ãaùr-ı åÀnì      297412081 

(19) ãaùr-ı åÀliå    296352 

(20) ãaùr-ı rÀbiè   10252   

(21)ãaùr-ı òÀmis        162 

 (22) baèdehÿ ãaùr-ı òÀmisde olan ikiyi1527 yanında olan 

 

 [64b] 

(1) on altı èadede urasınkim1528 otuz iki èaded olur (2) yazasın ve mezbÿr ikiyi gendü 

nefsine urasınkim1529 (3) dört olur mezbÿr dört èadedi üçe êarb (4) idesinkim on iki olur 

mezbÿr on ikiyi daòı  (5) ãaùr-ı rÀbiède yazasın cümle üç yüz otuz iki (6) èaded olur 

evvelde ãaùr-ı rÀbiède olan aèdÀda (7) ilóÀú olunduúda1530 cümle ãaùr-ı rÀbiède on biŋ (8) 

beş yüz seksen dört èaded olur berìn miåÀl1531 

(9) ãaùr-ı evvel     4        2       

                       0         0        

(10) ãaùr-ı åÀnì      2 9 7 4 1 2 0 81 

(11) ãaùr-ı åÀliå    2 9 6 3 5 2 

(12) ãaùr-ı rÀbiè   1 0 5 8 4   

(13) ãaùr-ı òÀmis        1 6 2 

                                                           
1525 (64a/13-14) iki yüz yetmiş beş biŋ sekiz yüz úırú sekiz:  iki yüz yetmiş biŋ sekiz yüz úırú sekiz 

Kas.53b/15. 
1526 (64a/16) berìn miåÀl:– Kas.54a/1. 
1527 (64a/22) olan ikiyi: olan èadedi iki Kas.54a/2, BH. 38a/10, Z. 109b/19. 
1528 (64b/1) urasınkim: êarb idesinkim BH. 38a/11, Z. 109b/20; vurasınkim Cam. 92b/2. 
1529 (64b/2) urasınkim: êarb idesinkim BH. 38a/12-13, Z. 109a/1; vurasınkim Cam. 92b/3. 
1530 (64b/7) ilóÀú olunduúda: ilóÀú olınduúdan soŋra C. 36a/2. 
1531 (64b/8) berìn miåÀl:–MK. 93a / 5. 
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 (14) baèdehÿ mezbÿr ãaùr-ı òÀmisde olan iki èadedi (15) gendü miåline êarb idesinkim dört 

olur dört  (16) èadedi girü ikiye êarb idesinkim sekiz olur cümle (17) ãaùr-ı òÀmisde yüz 

altmış sekiz èaded olur (18) yazasın baèdehÿ ãaùr-ı åÀliåde olan aèdÀdı1532 bir òÀne (19) ve 

ãaùr-ı rÀbiède olan aèdÀdı1533 iki òÀne ve ãaùr-ı (20) òÀmisde olan aèdÀdı1534 üç òÀne dest-i 

(21) rÀst ùarafına naúl idüp yazasın miåÀl 

 

[65a] 

 (1) ãaùr-ı evvel     4           2       

                       0           0          0 

(2) ãaùr-ı åÀnì         2 9 7 4 1 2 0 8 1 

(3) ãaùr-ı åÀliå       2 9 6 3 5 2 

(4) ãaùr-ı rÀbiè            1 0 2 8 4   

(5) ãaùr-ı òÀmis                   1 6 8 

 (6) baèdehÿ bir èaded daòı bulup ÀóÀd òÀnesinde vÀúıè olan (7) ãıfıruŋ üzerinde1535 yazasın 

ve miålin daòı ãaùr-ı (8) òÀmisde yazasın baèdehÿ ãaùr-ı evvelde yazduàuŋ (9) èadedi ãaùr-ı 

òÀmisde olan küllì èadede1536 êarb (10) idesin ne óÀãıl olursa ãaùr-ı çehÀrda1537 yazasın (11) 

baèdehÿ ãaùr-ı evveldeki èadedi ãaùr-ı rÀbiède olan (12) küllì èadede êarb idesin  ne óÀãıl 

olursa (13) ãaùr-ı åÀliåde yazasın pes ùaleb olan1538 èaded (14) bir vÀúıè oldı mezbÿr biri 

ÀóÀd òÀnesinde (15) olan ãıfıruŋ üzerine yazasın ve miålin daòı (16) ãaùr-ı òÀmisde1539 

yazasın biŋ altı yüz seksen (17) bir èaded olur berìn miåÀl1540 

(18) ãaùr-ı evvel     4                      1      

                               0          0          0 

(19) ãaùr-ı åÀnì        2 9 7 4 1 2 0 8 1 

                                                           
1532 (64b/18) aèdÀdı: - BH. 38a/22, Z. 109a/13. 
1533 (64b/19) aèdÀdı: aèdÀd MK. 93a/15, Kas.54a/12. 
1534 (64b/20) aèdÀdı: aèdÀd MK.93b/1, Kas. 54a/13. 
1535 (65a/7) üzerinde: üzerine BH. 38a/25,  Z. 109a/20. 
1536 (65a/9)èadede: èadedi Kas.54b/3. 
1537 (65a/10) ãaùr-ı çehÀrda: ãaùr-ı rÀbiède BH. 38b/1, Z. 110b/2. 
1538 (65a/13)ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 38b/2, Z. 110b/4. 
1539 (65a/16) ãaùr-ı òÀmisde: ãaùr-ı òÀmisde taòtında BH. 38b/4. 
1540 (65a/17) berìn miåÀl: miåÀl  MK. 94a /4; - Kas. 54b/7. 
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(20) ãaùr-ı åÀliå      2 9 6 3 5 2 

(21) ãaùr-ı rÀbiè           1 0 5 8 4   

(22) ãaùr-ı òÀmis                  1 6 8 1 

 

[65b] 

(1) baèdehÿ mesfÿr biŋ altı yüz seksen bir èadedi ãaùr-ı (2) evvelde olan1541 bir èadede êarb 

idesin girü ve biŋ altı yüz (3) seksen bir èaded1542 olur ãaùr-ı rÀbiède yazasın cümle (4) 

idesinkim ãaùr-ı rÀbiède on kerre yüz biŋ ve altmış (5) biŋ seksen bir èaded olur yazasın 

berìn miåÀl1543  

(6) ãaùr-ı evvel     4          2         1      

                            0          0         0 

(7) ãaùr-ı åÀnì        2 9 7 4 1 2 0 8 1 

(8) ãaùr-ı åÀliå      2 9 6 3 5 2 

(9) ãaùr-ı rÀbiè         1 0 6 0 0 8 1  

(10) ãaùr-ı òÀmis                1 6 8 1 

 (11) baèdehÿ ãaùr-ı rÀbiède olan küllì1544 aèdÀdı ãaùr-ı evvelde (12) evvelde olan bir èadede 

êarb idesinkim on kerre (13) yüz biŋ ve altmış biŋ seksen bir èaded olur ãaùr-ı (14) åÀliåde 

olan aèdÀda ilóÀú idüp cümle idüp  yazasın  

(15) ãaùr-ı evvel     4                       1      

                               0           0          0 

(16) ãaùr-ı åÀnì        2 9  7 4 1 2 0 8 1 

(17) ãaùr-ı åÀliå       2 9 7 4 1 2 0 81 

(18) ãaùr-ı rÀbiè           1 0 6 0 0 8 1 

(19) ãaùr-ı òÀmis           1 6 8 1 

                                                           
1541 (65b/2) olan:–Kas.54b/8. 
1542 (65b/3) èaded olur: èaded óÀãıl olur MK. 94a /11, Kas. 54b/10, Z. 110b/11, Cam. 93b/9. 
1543 (65b/5) berìn miåÀl:– MK. 94a/13, Kas. 54b/11. 
1544 (65b/11) küllì: C.de bu ifadenin üzeri karalanmıştır 37a/6. 
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 (20) baèdehÿ ãaùr-ı evvelde olan bir èadedi ãaùr-ı (21) åÀliåde olan küllì aèdÀda êarb 

idüp1545 ne óÀãıl  

 

[66a] 

(1) olursa aãıl mÀl òÀnesinden ol miúdÀr (2) aèdÀd1546 ùaró idesin pes êarb-ı mesfÿrda1547  

(3) óÀãıl olan aèdÀdı aãıl mÀldan1548 ùaró (4) olunduúda bÀúì èaded úalmadan1549 pes maèlÿm 

oldı kim (5) õikr olan mÀlıŋ1550 êılèı dört yüz yigirmi bir èaded (6)  vÀúıè olurmış1551 mìzÀn-

ı mÀlu’l-mÀl  

 

                                   4 2 1 

                    7 4 6 1 8 4 6 1 

                    7 4 6 1 8 4 6 1 

              1 4 9 2 3 6 9 2 2 

           2 9 8 4 7 3 8 8 4 4 

           3 1 4 1 4 3 7 2 0 8 1 

                    

                               4 2 1                                                  4 2 1 

                        1 7 7 6 4 1                                                4 2 1 

                        1 7 7 2 4 1                                                4 2 11552 

                      3 5 4 4 8 2                                               8 4 2 

                    7 0 8 9 6 4                                           1 6 8 4 

                    7 4 6 1 8 4 6 1                                    1 7 7 2 4 11553 

 

                                                           
1545 (65b/20) êarb idüp: êarb idesinkim BH. 38b/18, Z. 110a/1. 
1546 (66a/2) aèdÀd: aèdÀdı BH. 38b/19, Z. 110a/2. 
1547(66a/2) mesfÿrda:  mezbÿrda AE. 57b/23, T. 46a/16. 
1548 (66a/3) aãıl mÀldan: – BH. 38b/20. 
1549 (66a/4) úalmadan: úalmadı C. 36b/18, Kas. 55a/6, BH. 38b/20, Z. 110a/3, Cam. 93a/11. 
1550(66a/5) mÀlıŋ: mÀluŋ MK. 95a/2, Cam. 93a/12. 
1551 (66a/6) vÀúıè olurmış: vÀúıè oldı BH. 38b/21, Z. 110a/4. 
1552 (66a/R) 241: 240 T. 46a/18. 
1553 (66a/R)177241: 177240 T. 46a/21.  
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 [66b] 

miåÀl                                         mÀlu’l-mÀl  bi-ùarìú cedvel 

                                                                                                                      ãaùr-ı evvel 
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 [67a]  miåÀl                   mÀlu’l-mÀl bi-ùarìú-i cedvel 

Saùr-ı evvel 4 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) úısm-ı rÀbiè mÀlu’l-kaèb1554istiòrÀcınuŋ beyÀnındadur (2) úaçan bir miúdÀr èadedüŋ 

mÀl-ı kaèbı iòrÀc olınmaú1555 (3) murÀd olsa1556 evvelÀ mÀl-ı kaèbuŋ mertebesi oldur ki1557 

(4) bir meblaà ki mÀl-ı kaèb olsa gerekdür gendü andan iòrÀc (5) eyledügüŋ èadedi gendü 

                                                           
1554 (67a/1) úısm-ı rÀbiè mÀle’l-kaèb: ãaùr-ı òÀmis úısm-ı rÀbiè kaèb AE. 59a/1, T. 47a/1. 
1555 (67a/2) iòrÀc olınmaú: istiòrÀc eylemek BH. 39a/4. 
1556 (67a/3) murÀd olsa: murÀd eyleseŋ BH. 39a/5; murÀd olınsa Z. 111b/4, T. 47a/2.  
1557 (67a/3) oldur ki: oldur kim MK.96a/3, Kas. 56a/2. 

ãaùr-ı 

åÀnì  

 

 

 

 

 

 
ãaùr-ı 

åÀliå 

 

 
ãaùr-ı 

rÀbi 
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nefsine urasın1558 ve ne óÀãıl  

 

 [67b] 

 (1) olursa gine gendü istiòrÀc1559 olan1560 èadede urasın1561 (2) ve andan daòı ne óÀãıl olursa 

gine iòrÀc eyledügüŋ  (3) èadede urasın1562 ve andan daòı ne óÀãıl olursa (4) gine iòrÀc 

eyledügüŋ èadede urasın1563  aãıl mÀl (5) bulına bunuŋ iòrÀcınuŋ ùarìú-i aèdÀdı 

yazduàuŋdan (6) soŋra ÀóÀd òÀnesine ãıfır1564 úoyup yaèni bir òÀneye (7) ãıfır1565 úoyup ve 

dört òÀneéi óÀlì úoyasın tÀ Àòir1566 (8) olınca bu úıyÀs üzerine1567 ãıfırların1568 åebt idesin (9) 

pes bunuŋ1569 evvel1570 òÀnesine1571 istiòrÀc olınan èadedi (10) yazasın aŋa ãaffı’l-èaded 

dirler ve ikinci derece ki1572 (11) aãıl mÀl òÀnesidür aŋa ãaff-ı mÀl-ı kaèb dirler (12) ve ãaùr-

ı åÀnì  daòı dirler ve üçünci dereceye ãaff-ı (13) mÀlu’l-mÀl dirler ve åÀnìye’l-èaded daòı 

dirler ve dördünci (14) dereceye ãaffı’l-kaèb dirler ve åÀliåü’l-èaded daòı dirler (15) ve 

beşinci dereceye ãaffı’l-mÀl dirler ve rÀbièü’l-èaded daòı (16) dirler ve altıncı dereceye 

ãaff-ı êılè dirler miåÀl1573   44240899506197  (17) eger aèdÀd-ı mesfÿruŋ mÀl-ı kaèbı ùaleb 

olsa (18) úÀèide-i meşrÿó1574 üzere1575 ãıfırların åebt idesin (19) yaèni bir munùaú ve dört 

Àãamm üzere ãıfır (20) úoyup baèdehÿ bir èaded bulup ãıfır Àòirüŋ üzerine  

 

                                                           
1558 (67a/5) urasın: êarb idesin BH. 39a/8; vurasın Cam. 94b/4. 
1559 (67b/1) istiòrÀc: istiòrÀcı MK. 96a/6, Cam. 95b/5; iòrÀcı Kas.56a/4. 
1560 (67b/1) istiòrÀc olan: istiòrÀc olınan BH. 39a/10, Z. 111b/10. 
1561 (67b/1) urasın: êarb idesin BH. 39a/10, Z. 111b/11; vurasın Cam. 95b/5. 
1562 (67b/3) urasın: êarb idesin BH. 39a/13, Z. 111b/13; vurasın Cam. 95b/6. 
1563 (67b/4) urasın: êarb idesin BH. 39a/ 15, Z. 111b/16; vurasın Cam. 95b/7. 
1564 (67b/6) ãıfır: ãufur MK.96a/12, Cam. 95b/9. 
1565 (67b/7) ãıfır: ãufur Cam. 95b/9. 
1566 (67b/7) Àóir: iòrÀc AE.59a/11. 
1567 (67b/8) üzerine: üzere Kas.56a/8. 
1568 (67b/8) ãıfırların: ãufurların Cam. 95b/10. 
1569 (67b/9) bunuŋ:–BH. 39a/22, Z. 111a/1. 
1570 (67b/9) evvel: evvelki BH. 39a/22, Z. 111a/1. 
1571 (67b/9) òÀnesine: òÀnesine kim 56a/9. 
1572 (67b/10) ikinci derece ki: ikinci òÀne ki BH. 38b/24. 
1573 (67b/16) dirler ve altıncı dereceye ãaffı’l-êılè dirler miåÀl: dirler ve altıncı dereceye ãaffı’l-êılè dirler o bu 

úadar èadedüŋ mÀl-ı kaèbın murÀd iderüz miåÀl  BH. 39a/30, Z. 111a/8. 
1574 (67b/18) meşrÿó: meşrÿóe C. 37b/16. 
1575 (67b/18) üzere: üzerine BH. 39b/1, Z. 111a/11. 
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 [68a]  

 (1) vaøèidesin ve miålin daòı ãaff-ı êılèda yazasın birbirine (2) êarb idesin ne óÀãıl olursa 

ãaff-ı mÀlda yazasınkim (3) rÀbièü’l- èaded1576 dirler baèdehÿ ãaff-ı mÀlda olan aèdÀdı ãaff-ı 

evvelde (4) olan èadede êarb idüp1577 ne óÀãıl olursa ãaff-ı kaèbda (5) yazasınkim aŋa 

åÀliåü’l- èaded dirler baèdehÿ gine ãaùr-ı evvelde (6) olan èaded-i mezbÿr ãaùr-ı åÀliåde olan 

aèdÀda êarb (7) idüp ne óÀãıl olursa ãaùr-ı åÀnìde1578 olan èadedden (8) ol miúdÀr èaded ùaró 

idüp bÀúìsin yazasın pes (9) olan1579  èaded ber-muúteøÀ-yı óisÀb beş vÀúıè oldı (10) mesfÿr 

beşi ãaff-ı evvelde ãıfır1580 åÀliåüŋ üzerine yazasınkim (11) ãıfır-ı1581 Àòirdür ve miålin daòı 

ãaff-ı êılèda yazasın birbirine (12) êarb idesin yigirmi beş èaded olur mezbÿr yigirmi beş 

èadedi (13) rÀbièü’l- èadede1582 yazasın baèdehÿ mesfÿr1583 beş ki ãaff-ı evvelde (14) 

yazılmışdur rÀbièü’l- èadedde yazduàuŋ yigirmi beş èadedi1584 (15) êarb idesinkim yüz 

yigirmi beş èaded olur pes yüz yigirmi (16) beşi åÀliåü’l- èadedde yazasın baèdehÿ gine 

mezbÿr beşi õikr (17) olan yüz yigirmi beş èadede êarb idesin1585 altı yüz yigirmi (18) beş 

olur åÀnìye’l- èadedde yazasın baèdehÿ gine mezbÿr beşi (19) altı yüz yigirmi beşe êarb 

idesin üç biŋ yüz yigirmi (20) beş olur ãaff-ı mÀldan ol miúdÀr èaded ùaró idüp (21) bÀúìsin 

yazasın baèdehÿ ãaff-ı êılèda1586 olan beşi muøÀèaf1587 

 

 [68b] 

(1) idesinkim on olur mezbÿr onı ãaffı’l-èadedde olan (2) beş èadede êarb idesin1588 elli 

olur mezbÿr elliyi1589  rÀbièü’l-èadedde (3) yazasın cümle idesin1590 yetmiş beş èaded olur 

                                                           
1576 (68a/3) rÀbièü’l- èaded: aŋa rÀbièü’l- èaded MK. 97a /3, Kas. 56b/3, BH. 39b/4, Z. 111a/15. 
1577 (68a/4) êarb idüp: êarb idesin MK. 97a/5,Kas. 56b/4, BH. 39b/5,  Z. 111a/16, Cam. 96b/1. 
1578 (68a/7) ãaùr-ı åÀnìde: ãaùr-ı åÀliåde Kas. 56b/7, BH. 39b/7, Z. 111a/18. 
1579 (68a/9) pes olan: pes ùaleb olan MK. 97a/11, Kas. 56b/8, BH. 39b/8, Z. 111a/21. 
1580 (68a/10) ãıfır: ãıfırı BH. 39b/ 9. 
1581 (68a/11) ãıfır-ı: ãufur-ı Cam. 96b/7. 
1582 (68a/13) rÀbièü’l-èadede: rÀbièü’l-èadedde MK. 97b/3, Kas. 56b/11, BH. 39b/ 11. 
1583 (68a/13) mesfÿr: mezbÿr C.39b/3, Z. 112b/1. 
1584 (68a/14) yigirmi beş èadedi: yigirmi èadede BH. 39b/12. 
1585 (68a/17) êarb idesin: êarb idesinkim Kas. 56b/15. 
1586 (68a/21) ãaff-ı êılèda: êılèda MK. 97b/12, Kas.57a/3, BH. 39b/17, Cam. 96a/5. 
1587 (68a/21) muøÀèaf: muøÀèıf BH. 39b/17, Z. 112b/13. 
1588 (68b/2) êarb idesin: êarb  idesinkim Kas. 57a/4, BH. 39b/18, Z. 112b/14. 
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baèdehÿ yine1591(4) ãaffı’lè-adedde olan beşi1592 mezbÿr yetmiş beş èadede êarb (5) 

idesinkim üç yüz yetmiş beş olur åalisü’l-èadedde yazasın (6) cümle idesin1593 beş yüz 

èaded olur mezbÿr beşyüz1594  (7) ãaffı’l- èadedde olan beş èadede êarb idesinkim iki biŋ 

(8) beş yüz èaded olur åÀnìye’l-èadedde yazup cümle idesin1595 (9) üç biŋ yüz yigirmi beş 

èaded óÀãıl olur1596 pes mesfÿr (10) aèdÀdı bir òÀne dest-i rÀst ùarafına naúl idüp (11) 

yazasın baèdehÿ åÀliåü’l-èaded içün ãaff-ı êılèda olan (12) olan onı on beş idesin mezbÿr 

on beşi (13) ãaffı’l-èadedde olan beş1597  èadede1598 êarb idesin yetmiş (14) beş èaded1599 

olur rÀbièü’l-èadedde yazasın cümle idesin (15) yüz elli olur mezbÿr yüz elliyi1600  ãaffı’l-

èadedde olan (16) beşe1601 êarb idesin yedi yüz elli óÀãıl olur åÀliåü’l- (17)èadedde yazasın 

cümle idesin1602 biŋ iki yüz elli èaded (18) olur iki òÀne dest-i rÀst ùarafına naúl idüp 

yazasın (19) baèdehÿ rÀbièü’l-èaded içün1603  -ãaff-ı êılèda olan on beş (20)èadede beş 

èaded daòı ilóÀú idesin1604 yigirmi ola1605 mezbÿr (21) ãaffı’l-èadedde olan beşe êarb idesin 

yüz olur 

 

[69a] 

 (1) rÀbièü’l- èadedde olan yüz elli èadedi1606 ilóÀú idesin1607 iki (2) yüz elli èaded olur üç 

òÀne dest-i rÀst ùarafına (3) naúl idüp yazasın baèdehÿ ãaffı’l- èadedde olan yigirmiye (4) 

                                                                                                                                                                                
1589 (68b/2) elliyi: elli èadedi Kas. 57a/5, BH. 39b/18, Z. 112b/15. 
1590 (68b/3) cümle idesin: cümle idesinkim MK. 98a/2, Kas.57a/5, BH. 39b/19, Z. 112b/18. 
1591 (68b/3) yine: gine Kas. 57a/6, BH. 39b/19, Cam. 96b/8. 
1592 (68b/4) beşi: beş èadedi MK. 98a/3, Kas. 57a/6, BH. 39b/20. 
1593 (68b/6) cümle idesin: cümle idesinkim Kas. 57a/8, BH. 39b/21. 
1594 (68b/6) beşyüz: beş yüzi MK. 98a /6, Kas. 57a/8, BH. 39b/21. 
1595 (68b/8) cümle idesin: cümle idesinkim MK. 98a/9, Kas.57a/10, BH. 39b/23. 
1596 (68b/9) óÀãıl olur: olur BH. 39b/23. 
1597 (68b/13) beş: on beş MK. 98a/13, Kas.57a/13. 
1598 (68b/13) beş èadede: beş BH. 39b/26; beşe Z. 112a/4. 
1599 (68b/14) èaded:– MK. 98b/1, Kas.57a/14, BH. 39b/26, Z. 112a/5. 
1600 (68b/15)yüz elliyi: yüz elli èadedi MK.’de 98b/2, Kas.57a/15, BH. 39b/27, Z. 112a/6. 
1601 (68b/16) beşe: beş èadede MK. 93b/3, Kas. 57a/15, BH. 39b/27, Cam. 97b/7. 
1602 (68b/17) cümle idesin: cümle idesinkim Kas. 57b/1, BH. 39b/28-29, Cam. 97b/8. 
1603 (68b/19) baèdehÿ rÀbièü’l-èaded içün ãaff-ı êılèda olan on beş: baèdehÿ rÀbièü’l-èaded içün ãaffı’l- èaded 

içün ãaff-ı êılèda olan on beş C. 38a/22. 
1604 (68b/20) idesin: idesinkim Kas. 57b/4. 
1605 (68b/20) ola: olur BH. 40a/2. 
1606 (69a/1) èadedi: èadede BH. 40a/3. 
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beş daòı ilóÀú idesin yigirmi beş ola1608 dört òÀne dest-i (5) rÀst ùarafına naúl idüp yazasın 

baèdehÿ bir èaded daòı (6) bulup vasaùdda olan1609 ãıfıruŋ1610 üzerine yazasın ve miålin  (7) 

daòı ãaff-ı êılèda vÀúıè olan yigirmi beş yanına yazasın (8) pes ùaleb olan1611 èaded ber-

muúteøa-yı óisÀb üç vÀúıè (9) oldı mezbÿr üçi ãıfıruŋ1612 üzerine yazup1613 ve miålin (10) 

daòı ãaff-ı êılèda muúÀbelesinde yazasın iki yüz elli (11) üç olur mesfÿr iki yüz elli üçi 

ãaffı’l- èadedde (12) yazduàuŋ üçe êarb idüp ne óÀãıl olursa (13) rÀbièü’l-èadedde yazasın 

cümle idesin baèdehÿ rÀbièü’l- èadedde1614(14) olan küllì èadedi1615 cümle idesin1616yigirmi 

beş biŋ (15) yedi yüz elli ùoúuz èaded olur baèdehÿ mesfÿr1617 aèdÀdı (16) ãaffı’lè-adedde 

olan üç èadede êarb idesin1618 ne óÀãıl (17) olursa åÀliåü’l- èadede1619 yazup cümle idesin on 

üç (18) kerre yüz biŋ ve yigirmi yedi biŋ iki yüz yetmiş yedi (19) èaded olur1620 baèdehÿ 

mesfÿr aèdÀdı girü üçe êarb (20) idesin ne óÀãıl olursa åÀnìye’l- èadede1621 yazup baèdehÿ 

(21) åÀnìye’l- èadedde ne miúdÀr èaded varısa1622 cümle idesin1623  

 

 [69b] 

(1) üç yüz elli iki kere yüz biŋ ve otuz bir biŋ sekiz yüz (2) otuz bir èaded olur baèdehÿ 

mesfÿr1624 èadedi gine üç èaded (3) idesin biŋ elli altı1625 kerre yüz biŋ ve ùoúsan beş biŋ (4) 

                                                                                                                                                                                
1607 (69a/1) ilóÀú idesin: ilóÀú idesinkim BH. 40a/3. 
1608 (69a/4) ola: olur BH. 40a/5. 
1609 (69a/6) olan: vÀúıè olan BH. 40a/6. 
1610 (69a/6) ãıfıruŋ: ãufuruŋ Cam. 97a/5. 
1611 (69a/8) ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 40a/8. 
1612 (69a/9) ãıfıruŋ: ãufuruŋ Cam. 97a/8. 
1613 (69a/9) yazup: yazasın MK. 99a/7, Kas.57b/11, BH. 40a/9, Z. 113b/1, Cam. 97a/8. 
1614 (69a/13) rÀbièü’l-èadedde yazasın cümle idesin baèdehÿ rÀbièü’l- èadedde:  rÀbièü’l-èadedde yazasın 

cümle idesin baèdehÿ rÀbièü’l- èadedde yazasın cümle edesin baèdehÿ rÀbièü’l-èadedde MK.  93a/10-11, BH. 

40a/12, Z.113b/5-6, Cam. 97a/11-12. 
1615 (69a/14)èadedi: aèdÀdı MK. 99a/12, Kas. 57b/15, BH. 40a/13, Cam. 97a/13. 
1616 (69a/14) cümle idesin: cümle idesinkim MK. 99a/13, Kas. 57b/15, BH. 40a/13, Z. 113b/13, Cam. 97a/13; 

cümle idesiŋ C. 38b/9. 
1617 (69a/15) mesfÿr: mezbÿr AE. 61a/3, T. 48b/1. 
1618 (69a/16) êarb idesin: êarb idesinkim Cam. 98b/2. 
1619 (69a/17) åÀliåü’l- èadede: åÀliåü’l- èadedde Kas.58a/2, BH. 40a/15. 
1620 (69a/19) olur: –Kas.58a/3. 
1621 (69a/20) åÀnìye’l- èadede: åÀnìye’l- èadedde BH. 40a/17. 
1622 (69a/21) varısa: varsa Kas. 58a/5; olursa AE. 61a/9. 
1623 (69a/21) cümle idesin: cümle idesinkim MK. 99b/8, Kas.58a/5, BH. 40a/18, Cam. 98b/7. 
1624 (69b/2) mesfÿr: mezbÿr AE. 61a/11, T. 48b/6. 
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dört yüz1626 ùoúsan üç èaded olur aãıl mÀldan ol (5) miúdÀr èaded ùaró idüp bÀúì úalan 

èadedi yazasın baèdehÿ (6) ãaff-ı êılèda olan iki yüz elli üçüŋ üç èadedin (7) muøÀèıf  

idesinkim1627 iki yüz elli altı olur mesfÿr (8) iki yüz elli altıyı yuúaruda olan üç èadede êarb 

(9) idesin ne óÀãıl olursa rÀbièü’l- èadedde yazasın (10)cümle idesin ne miúdÀr èaded 

olursa gine mezbÿr üç èadede (11) êarb idesin ne óÀãıl olursa åÀliåü’l-èadedde yazasın 

(12)cümle idesin gine mesfÿr üç èadedi1628 êarb idesin (13) ne miúdÀr èaded óÀãıl olursa 

åÀnìye’l-èadedde yazup cümle (14) idesin bir òÀne dest-i rÀst ùarafına naúl idesin1629 

baèdehÿ (15) ãaff-ı êılèda olan altıya üç èaded daòı ziyÀde idesinkim (16) ùoúuz èaded ola 

cümle iki yüz elli ùoúuz1630 èaded olur1631 (17) mesfÿr üç èadede êarb idesin ne óÀãıl olursa 

(18) rÀbièü’l- èadedde yazasın cümle idesin ne miúdÀr èaded (19) olursa mezbÿr üç èadede 

êarb idesin óÀãıl olan (20) aèdÀdı åÀliåü’l- èadedde yazup cümle idesin iki òÀne  (21) dest-i 

rÀst ùarafına naúl idüp yazasın baèdehÿ rÀbièü’l-   

 

[70a] 

(1) èaded içün ãaff-ı êılèda olan èadede üç èaded (2) daòı ilóÀú idesin iki yüz altmış iki 

èaded olur mezbÿr (3) iki yüz altmış ikiyi gine üçe êarb idesin ne óÀãıl (4) olursa rÀbièü’l- 

èadede1632 yazup cümle idesin1633 ne miúdÀr èaded (5) olursa üç òÀne dest-i rÀst ùarafına 

naúl idüp (6) yazasın baèdehÿ ãaff-ı êılèda olan iki yüz altmış iki (7)èadede  üç èaded daòı 

ilóÀú idesin gendü içün (8) iki altmış beş1634  èaded ola1635 dört òÀne dest-i rÀst (9) ùarafına 

naúl idüp yazasın baèdehÿ bir èaded daòı (10) bulup ãıfır1636 Àòirüŋ üzerine yazasın kim 

                                                                                                                                                                                
1625 (69b/3) altı: – AE. 61a/12. 
1626 (69b/3-4) ve ùoúsan beş biŋ dört yüz:–Kas. 58a/7-8. 
1627 (69b/7) muøÀèıf idesinkim: muøÀèıf idüp göresinkim C. 38b/19; muøÀèaf idesinkim Cam. 98b/13. 
1628 (69b/12) èadedi: èadede BH. 40a/27. 
1629 (69b/14) cümle idesin cümle: idüp BH. 40/2. 
1630 (69b/16)èaded ola cümle iki yüz elli ùoúuz: – AE. 61b/4. 
1631 (69b/16) cümle iki yüz elli ùoúuz èaded olur : – C. 39a/1. 
1632 (70a/4) rÀbièü’l- èadede: rÀbièü’l- èadedde BH. 40b/9. 
1633 (70a/4) cümle idesin: cümle idüp BH. 40b/9. 
1634 (70a/8) iki altmış beş: iki yüz altmış beş MK. 100b/11, Kas. 58b/10, BH. 40b/11. 
1635 (70a/8) ola: olur BH. 40b/12. 
1636 (70a/10) ãıfır: ãufırı Cam. 99b/9. 
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ÀóÀd (11) òÀnesidür pes ùaleb olan1637 èaded ber-muúteøÀ-yı (12) óisÀb altı vÀúıè oldı 

mesfÿr altıyı ãıfır üzerine (13) ãaffı’l- èadedde yazup ve miålin daòı ãaff-ı êılèda (14) ÀóÀd 

òÀnesinde yazup birbirine êarb idesin (15) ne óÀãıl olursa rÀbièü’l-èadedde yazup baèdehÿ 

(16) rÀbièü’l- èadedde vÀúıè olan küllì aèdÀdı cümle (17) idüp girü mesfÿr altı èadede êarb 

idesinkim (18) ãaffı’l- èadedde yazılmışdur ne óÀãıl olursa (19) åÀliåü’l-èadedde yazasın 

cümle idesin pes bu (20) cümle eyledügüŋ aèdÀdı gine mesfÿr1638 ãaffı’l- (21)èadedde olan 

altıya êarb idesin ne miúdÀr  

 

 [70b] 

(1) èaded1639 óÀãıl olursa1640  åÀnìye’l-èadedde yazup (2) cümle idüp baèdehÿ åÀnìye’l- 

èadedde cümle eyledügüŋ (3) aèdÀdı gine mezbÿr altı èadede êarb idesin (4) ne miúdÀr 

èaded óÀãıl olursa aãıl mÀldan (5) ol miúdÀr aèdÀd ùaró idesin eger bÀúì èaded (6) úalmayup 

tamÀm vefÀ iderse ol vaútin mÀl-ı kaèb-ı (7) munùaú diyesin ve eger bÀúì èaded1641 

úalursa1642 mÀl-ı (8) kaèb-ı Àãammm diyesin her vaútki bu aãıl meséele óÀcet (9) ola ùarìú-i 

meşrÿó1643 üzere iòrÀc idesin (10) iòrÀc olınması cedvel ùarìúi ile ÀsÀn (11) olmaàın1644 

cedvel ile yazıldı bu muêallaèÀtda (12) lÀ-àayr-ı nihÀye kaèb-ı kaèb-ı kaèba varınca (13) 

iòrÀc olınur ammÀ àayr-ı müstaèmel (14) nesne olınmaàın1645 bu miúdÀr beyÀn olundı (15) 

bÀúìsi daòı bundan úıyÀs olına  

 

 

 

 

 

                                                           
1637 (70a/11) ùaleb olan: ùaleb olınan BH. 40b/13, Z. 114b/1. 
1638 (70a/20) mesfÿr: mezbÿr AE. 62a/7, T. 49a/14. 
1639 (70a/21-70b/1) ne miúdÀr èaded: ne BH. 40b/19. 
1640 (70b/1) óÀãıl olursa: vÀúıè olursa MK. 101a/12, Kas. 59a/5, Cam. 99a/5. 
1641 (70b/7) èaded: – BH. 40b/22. 
1642 (70b/7) úalursa: úalur BH. 40b/22. 
1643 (70b/9) ùarìú-i meşrÿó: vech-i meşrÿó AE. 62a/16. 
1644 (70b/11) olmaàın: olmaàla BH. 40b/ 24. 
1645 (70b/14) olınmaàın: olmaàla AE.62a/20; olmaàın BH. 40b/26, Z. 114b/19. 
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 [71a] 

miåÀl                                   mÀlu’l-kaèb bi-ùariú-i cedvel 

                              5                                          3                                             

  ãaùr-ı evvel 

                              0                                          0                                    ãaff’ülèaded 
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[71b] 

Cemiè-i mÀl kaèb 
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 (1) faãl-ı tÀsiè misÀóatı beyÀn ider bir niçe (2) úısm üzerine úısm-ı evvel misÀóatüŋ 

muúaddimÀtın beyÀn (3) ider misÀóatüŋ muúaddimÀtı noúùadur1646 aŋa dirler ki (4) úÀbil-i 

taúsìm1647 olmaya ùÿlına ve èarøına ve èumúına yaèni (5) etrÀf-ı åelÀåine1648 anuŋ nihÀyet-i 

òÀùùı olur òaùù aŋa 

 

[72a] 

 (1) dirler ki ùÿlına úÀbil-i úısmet ola anuŋ nihÀyeti (2) saùó olur ãaùó aŋa dirler ki úÀbil-i 

úısmet ola ùÿlına (3) ve èarøına ammÀ èumúına degül anuŋ nihÀyeti cism olur (4) cism aŋa 

dirler ki hem ùÿlına ve hem èarøına ve èumúına (5) úÀbil-i úısmet1649 olur ve òaùù-ı 

müstaúìm aŋa dirler ki farø (6) olınan noúùaları birbirin ióÀùa1650 eyleye doàrısına1651 (7) ve 

ãaùó-ı müstevì aŋa dirler ki anuŋ cemiìè cihÀtın bir òaùù-ı (8) müstaúìm1652 farø iderler çünki 

iki òaùù-ı müstaúìm (9) bir ãaùóda şöylece vÀúıè ola ki1653 ol iki òaùùlar1654 (10) ile àayr-ı 

nihÀye iòrÀc olına birbirine ulaşmaya (11) ol vaút ol iki òaùùa òaùùayn-ı mütevÀzìyen (12) 

dirler berìn miåÀl òaùùayn-ı mütevÀzìyen (13) eger iki òaùù birbirine ulaşacaú olursa (14) 

ammÀ istiúÀmet üzerine degül ol vaút ol (15) ãaùó ki iki òaùù1655 ortasında vÀúıè olur zÀviye-

i (16) mesaùùaóa1656 dirler ve her birisine ol iki òaùùuŋ (17) ol1657 zÀviyenüŋ êılèıdur dirler1658  

berìn miåÀl  

 

 

                           

                                                           
1646 (71b/3) ider misÀóatüŋ muúaddimÀtı noúùadur aŋa dirler ki: ider misÀóatüŋ muúaddimÀtı noúùadur noúùa 

aŋa dirler ki MK. 103a/3, Kas. 60b/2, BH. 41a/2, Z. 115b/3, Cam.101a/3. 
1647 (71b/4) taúsìm: úısmet C.41b/8. 
1648 (71b/5) åelÀåine: åelÀåiye AE. 63b/4, T. 50b/4. 
1649(72a/5) úÀbil-i úısmet: daòı úÀbil-i úısmet MK. 103a / 10, Kas. 60b/6, BH. 41b/ 2, Cam. 101a/9. 
1650 (72a/6) ióÀùa: ióÀda Kas. 60b/7, Cam. 101a/11. 
1651 (72a/6) doàrısına: ùoàrısına C. 40b/1, Kas. 60b/7, AE. 63b/10, BH. 41b/ 2, Z. 114b/9, T. 50b/8. 
1652 (72a/8) müstaúìm: - BH. 41b/3, Z. 114b/10. 
1653 (72a/9) ola ki: ola kim Kas. 60b/9, BH. 41b/4. 
1654 (72a/9) òaùùlar: òaùù BH. 41b/4; òaùù ile Z. 114b/12. 
1655 (72a/15)òaùù: òaùùuŋ MK. 103b/9, BH. 41b/6, Z. 114b/16. 
1656 (72a/16) mesaùùaóa: ãaùóa C. 40b/7. 
1657 (72a/17) ol: evvel Cam. 102b/7. 
1658 (72a/16-17) her birisine ol iki òÀùùuŋ ol zÀviyenüŋ øılıèdur dirler: òÀùùuŋ her birine êılè dirler BH. 41b/ 7, 

Z. 114b/17. 
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                                          zÀviye-i  meãaùùaha                   

 

 

                                                                               

                                  

  

 (18) ve eger bu iki òaùùuŋ birisi birinüŋ üzerine (19) ortasında vÀúıè olsa ki iki ùarafında  

 

 [72b] 

(1) birbirine beraber iki zÀviye óÀãıl olsa ol (2) vaútin her birisine ol zÀviyenüŋ úÀyime1659 

dirler (3) ve her birisine ol òaùùuŋ ki üzerine vÀúıè (4) ola aŋa1660 èamÿd dirler berìn 

miåÀl1661 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

                                                   úÀyime                       úÀyime 

 

 

                                                           
1659 (72b/2) úÀyime: úÀéime BH. 41b/9, Z. 114b/20. 
1660 (72b/4) aŋa: –MK. 104a/ 3, Kas. 61a/2, BH. 41b/10, Z. 114b/21, Cam. 102b/12. 
1661 (72b/4) berìn miåÀl: – BH. 41b/10, Z. 114b/21; berìn ãÿret T. 50b/21.  
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 (5) ve eger ol iki zÀviye birbirine berÀber olmasa (6) ol vaút büyügine münferice dirler ve 

küçügine1662 (7) óÀdde dirler berìn miåÀl 

 

 

 

 

 

                                                      óÀdde                     münferice 

                                                 

 

 

(8) şekil aŋa dirler ki anı bir òaùù ióÀùa eyleye (9) yÀ daòı artuú dÀìre miåill-i ve úıùaè-ı dÀìre 

ve müåelleå (10) ve murabbaè ve muòammes gibi ki1663 tafãilleri1664 ve ãÿretleri (11) 

aşaàada beyÀn olına inşÀallah (12) ikinci úısım misÀóat-ı müåelleåÀtüŋ  beyÀnındadur  

misÀóat-ı (13) müåelleåÀtüŋ şïl şekle dirler ki anı üç òaùù-ı (14) müstaúìm ióÀùa itmiş ola ol 

òaùùlaruŋ (15) her birisine êılè dirler ve her êılè ki zÀviyeye (16) nisbet muúÀbelesinde 

vÀúıè ola veter dirler ve her (17) êılèdan ki zÀviye anuŋ1665 muúÀbelesinde vÀúıè (18) 

olmışdur andan bir èamÿd iòrÀc ideler ol  

 

[73a] 

(1) èamÿda úÀèide dirler çünki1666 bu üç êılè müåelleåden1667 birine (2) úÀèide-i iètibÀr 

dirler1668 bÀúì úalan iki êılè1669 sÀúayn1670 (3) pes imdi müåelleå iètibÀriyle1671 yÀ mütesÀvìye 

bi’l-ıêlÀè1672 olur (4) yÀ1673 mütesÀvìye’s-sÀúayn olur ve yÀ muòtelifün bi’l-ıêlÀè (5) olur 

                                                           
1662 (72b/6) küçügine: küççügine MK. 104a /5. 
1663 (72b/10) ki: ola ki Kas. 61a/6, BH. 41b/14. 
1664 (72b/10) tefãilleri: teføilleri Kas. 61a/6. 
1665 (72b/16-17) ola veter  dirler ve her êılèdan ki zÀviye anuŋ: - Kas.61a/9-10. 
1666 (73a/1) çünki: çünkim MK. 104b/5, Kas. 61a/10, BH. 41b/17, Cam. 103b/1. 
1667 (73a/1) êılè-ı müåelleåden: müåelleåden BH. 41b/18. 
1668 (73a/2) dirler: ideler Kas.61a/11, BH. 41b/18. 
1669 (73a/2) êılè: êılèa MK.104b/6, Kas.61a/11, BH. 41b/18. 
1670 (73a/2) sÀúayn: sÀúayn dirler MK. 104b/6, Kas. 61a/11. 
1671 (73a/3) iètibÀrıyla: iètibÀrı ile MK. 104b / 7. 
1672 (73a/3) mütesÀvìye bi’l-ıêlÀè: mütesÀvìye’l- ıêlÀè C. 41a/5. 
1673 (73a/4) yÀ: yÀòud C. 41a/5; veyÀ BH. 41b/19. 
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zÀviye1674 iètibÀriyle yÀ óÀddetü’z-zevÀyÀ veyÀ úÀyimü (6) ’z-zevÀyÀ1675  veyÀ münferice’z-

zevÀyÀ1676 olur úÀèide-i (7) misÀóat-ı müåelleå-i mütesÀvìye bi’l-ıêlÀè ùarìú oldur  (8) ki bu 

êılèlaruŋ birisinüŋ nıãfından bir òaùù iòrÀc (9) olına tÀ1677 zÀviyeye varınca ki anuŋ 

muúÀbelesindedür  (10) ve ol òaùùı bu êılèlaruŋ  birisinüŋ nıãfına êarb (11) ideler her ne 

óÀãıl olursa ol müåelleåüŋ misÀóatı (12)  ol olur ammÀ müteúaddemin bunlaruŋ istiòrÀcı 

ÀsÀn (13) olmaú içün1678 óıføa1679 úÀbil ola bir úÀèide vaøè (14) itmişler óurÿf  üzere1680 

eger1681 müåelleåÀt1682 ve eger murabbaèÀt1683 (15) ol úÀèide ile beyÀn olınur pes imdi úÀèide 

(16) didügümüz elìf bi1684 cìm dÀldur miåÀl-i ebced1685 (17) ki êılèları mütesÀvìyedür nıãf-ı 

êılè  b1686  c ki dÀldur (18) bir òaùù iòrÀc idesinkim tÀ zÀviyeye varınca ki (19) elìf dÀldur  

pes ol òaùù-ı nıãf-ı aóad-ı êılèı1687 (20) yaèni beyi1688 dÀla êarb idesin her ne óÀãıl olursa (21) 

misÀóat-ı müåelleå-i mütesÀvìye-bi’l-ıêlÀè1689 ol olur  

 

 [73b] 

(1) şöyle bilinsinkim1690 müåelleå1691 üç êılèı bile mütesÀvì ola (2) ol elbette óÀddetü’z-

zÀviye olur berìn miåÀl 

 

 

 

                                                           
1674 (73a/5) zÀviye: mesÀvì BH. 41b/ 19. 
1675 (73a/5-6) úÀyimü’z-zevÀyÀ: úÀyimetü’z-zevÀyÀ C.de 42b/7; úÀéimü’z-zevÀyÀ BH. 41b/20. 
1676 (73a/6) münferice’z-zevÀyÀ: münfericetü’z-zevÀyÀ C.de 42b/7. 
1677 (73a/9) tÀ: yÀ BH. 41b/21. 
1678 (73a/13) olmaú içün: olmaàıçün Kas62b/3. 
1679 (73a/13)óıføa: óıfôına MK. 105a/4, AE. 64b/9; óıfô BH. 41b/23; óıfôa T. 51a/20, Cam. 103b/11. 
1680 (73a/14) üzere: üzerine tÀ kim BH. 41b/24, Cam. 103b/12. 
1681 (73a/14) eger: tÀ kim eger Kas.61b/4. 
1682 (73a/14) müåelleåÀt: müåelleådür AE.64b/10, T. 51b/1.  
1683 (73a/14) murabbaèÀt: murabbaèdur AE. 64b/10, T. 51b/1.  
1684 (73a/16) bì: bÀ MK 105a/7. 
1685 (73a/16) miåÀl-i ebced: miåÀl-i elìf bì cìm dÀl 62b/6. 
1686 (73a/17) b: bÀ MK. 105a/9. 
1687 (73a/19) êılèı:– Kas. 61b/8; êılèdur BH. 42a/1, Z. 115b/11. 
1688 (73a/20) beyi: bÀyı MK. 105a/11; biyi Cam. 103a/4. 
1689 (73a/21) mütesÀvìye bi’l-ıêlÀè: mütesÀvìye’l-bi’l-ıêlÀèKas.61b/9. 
1690 (73b/1) bilinsinkim: bilesinkim  Kas. 61b/9, BH. 42a/2. 
1691 (73b/3) müåelleå: müåelleåüŋ BH. 42a/3. 
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                                             B                                                         C 

                                                                            D 

                                                                            5 

 

(3) úÀèide-i misÀóat-ı müåelleå-i mütesÀvì’s-sÀúayn (4) ùarìú1692 oldur ki iki sÀúayndan bÀúì 

úalan êılè ki (5) yÀ sÀúayndan büyük olur veyÀ1693 küçük olur (6) beheróÀl anuŋ ortasından 

bir òaùù iòrÀc (7) idesin1694 tÀ zÀviyeye varınca ki ol êılèuŋ muúÀ (8) belesindedür ol òaùùı ol 

êılèuŋ nıãfına (9) êarb idesin her ne óÀãıl olursa misÀóat-ı (10) müåelleå olur miåÀl a b c1695 

iki sÀúuŋ daòı (11) miåÀl ab ac1696 birbirine berÀberdür baèdehÿ evvel (12)  êılè-ı Àòaruŋ 

nıãfından ki yÀ ziyÀde ve yÀ eksikdür (13) bc1697  tÀ zÀviyeye varınca bir òaùù iòrÀc (14) 

idesinkim elìf dÀl1698 baèdehÿ bu òaùù-ı nıãf-ı  (15) êılè bi1699 cìm1700 êarb idesin ne óÀãıl 

olursa (16) misÀóat ol olur berìn miåÀl 

 

 

 

 

                                                           
1692 (73b/4) ùarìú: ùarìúi MK. 105b/4, Kas. 61b/12, BH. 42a/4, Z. 115b/16, T. 51b/10, Cam. 103a/9. 
1693 (73b/5) veyÀ: yÀòud AE. 65a/2. 
1694 (73b/7) idesin: olınur bu çıúa AE. 65a/3, T. 51b/14. 
1695 (73b/10) a b c: elìf bì cìm MK. 105b/10, Kas. 62a/1, Cam. 104b/2. 
1696 (73b/11) ab ac: elìf bÀ, elìf cìm MK. 105b/11; elìf bì elìf cìm Kas. 62a/2, Cam. 104b/3. 
1697 (73b/13) bc: bÀ cìm MK.106a/1; bì cìm Kas. 62a/3, Cam. 104b/4. 
1698 (73b/14) elìf dÀl: –AE. 65a/9. 
1699 (73b/15) bi: bÀ MK.106a/3. 
1700 (73b/15)cìm: cìme MK.106a/3. 

 

 5      

 

 

5 
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                                                                  A 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                     B                                                        C 

                                                                   D 

                                                                  12 

 

 

[74a] 

(1) úÀèide-i misÀóat-ı müåelleå-i muòtelifü’l-ıêlÀè beyÀn ider1701 (2) ùarìúi oldur ki iki êılè-ı 

aúãarın cemè idesin1702 birbirinüŋ (3) üzerine ziyÀde ne miúdÀr1703 vÀúıè olursa ol ziyÀde (4) 

vÀúıè olan èadede iki êılèdan óÀãıl olan èadedi (5) êarb idesin ne miúdÀr èaded óÀãıl olursa 

üçünci (6) êılèa úısmet idesin1704 ve bÀúì úalanuŋ nıãfını1705 ãaúlayasın1706 (7) baèdehÿ ol 

ãaúladuàuŋ1707 èaded-i miúdÀr-ı êılè-ı aúãarın (8) ùarafından êılè-ı åÀliå ki eùvÀldür ölçesin 

her neye1708 yitişürse (9) ol maóallden muúÀbelesinde vÀúıè olan zÀviyeye bir òaùù (10) 

iòrÀc idesin ol òaùùı õikr olan êılè-ı eùvÀlüŋ  (11) nıfãına êarb idesin ne óÀãıl olursa misÀóat-

ı (12) müåelleå ol olur miåÀl-i müåelleå1709 elìf bì cìm ki (13) êılèları muòtelifdür êılè-ı elìf 

bì yaèni elìf bì (14) êılèın on zirÀè farø iderüz1710 ve êılè-ı elìf cìm  (15) yaèni  elìf cìm 

                                                           
1701 (74a/1) beyÀn ider: –MK. 106a/6, Kas.62a/6. 
1702 (74a/2) cemè idesin: cemè idüp BH. 42a/13, Z.115a/9. 
1703 (74a/3) ziyÀde ne miúdÀr: ne miúdÀr ziyÀde MK. 106a/8, Kas.62a/7, Z.115a/9. 
1704 (74a/6) êılèa úısmet idesin: êılèa úısmet idesin ki ziyÀdesidür ne miúdÀr óÀãıl olursa üçünci êılèa úısmet 

idesin ol êılè-ı åÀliåden iòrÀc idesin Kas. 62a/10, BH. 42a/16-17-18,  Z. 115a/13-14-15. 
1705 (74a/6) nıãfını: nıãfın BH. 42a/18, Z. 115a/15. 
1706 (74a/6) ãaúlayasın: óıfô idesin BH. 42a/18, Z.115a/16. 
1707 (74a/7) ãaúladuàuŋ: óıfô eyledügüŋ BH. 42a/18, Z.115a/16. 
1708 (74a/8) neye: nereye MK. 106b/5. 
1709 (74a/12) miåÀl-i müåelleå: müåelleå BH. 42a/22. 
1710 (74a/14) farø iderüz: farø eyledüŋ BH. 42a/22, Z. 116b/1. 

           

                 10 

 

10 
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êılèın on iki zirÀè farø idesin1711  (16) ve êılè-ı bì cìm yaèni bì cìm êılèın on dört zirÀè (17) 

farø idesin1712 baèdehÿ on iki zirÀè ile on zirÀèı1713 (18) bir yire cemè idesin ki êılèaynı 

aúãarındur yigirmi iki (19) zirÀè olur baèdehÿ birbirinüŋ üzerine ziyÀde olan1714 (20) iki 

zirÀè õikr olan yigirmi iki zirÀèa êarb (21) idesin úırú dört zirÀè olur baèdehÿ bu úırú dört   

 

 [74b]  

(1) zirÀèı on dört zirÀè1715 ki êılè-ı eùvÀldür úısmet idesin (2) òÀric-i úısmet üç zirÀè ve subè 

zirÀè olur pes bunı (3) õikr olan on dört zirÀèdan ùaró idesin (4) bÀúì on zirÀè ve şeş subuè 

zirÀè úalur1716 baèdehÿ mesfÿr (5) bÀúìyi1717 tanãìf idesinkim beş zirÀè ve åi1718 subè zirÀè (6) 

olur ùaraf-ı êılè-ı elìf  bì  yaèni elìf bì ki (7) êılèaynuŋ aúãarıdur êılè-ı bì cìm yaèni bì cìm 

(8) êılèından ölçesin her nereye yitişürse ol (9) maóallden tÀ zÀviyeye varınca bir òaùù iòrÀc 

idesinki (10) elìf dÀl gibi baèdehÿ ol òaùùı bì cìm yaèni bì cìm1719 (11) êılèuŋ1720 nıãfına êarb 

idesin1721 her ne óÀãıl olursa (12) misÀóat-ı müåelleå-i  meõkÿr olur berìn miåÀl 

                                                                  A 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                     B                                                        C 

                                                                   D 

                                                                  14 

                                                           
1711 (74a/15) farø idesin: farø iderüz BH. 42a/23. 
1712 (74a/17-18) ve êılè-ı bì cìm yaèni bì cìm êılèın on dört zirÀè farø idesin: –Kas. 62b/1. 
1713 (74a/17) Buradan itibaren 75a/5’e kadar Cam. eksiktir. Cam. 104a/21. 
1714 (74a/19) baèdehÿ birbirinüŋ üzerine ziyÀde olan: mabeynleri iki zirÀèdur BH. 42a/25, Z.116b/3. 
1715 (74b/1) zirÀè: zirÀèa Kas.62b/5. 
1716 (74b/4) úalur: - BH. 42b/2, Z. 116a/9. 
1717 (74b/5) bÀúìyi: bÀúìéi T. 52a/20. 
1718 (74b/5) åi: åe MK. 107a/12; se Kas. 62b/8. 
1719 (74b/10) bì cìm yaèni bì cìm: b c yaèni bÀ cìm MK. 102b/1. 
1720 (74b/11) êılèuŋ: êılènuŋ T. 52b/2. 
1721 (74b/11) êarb idesin: êarb idesinkim Kas. 62b/11. 

           

                 12 

 

10 
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 (13) mecmÿè-ı müåelleåÀtüŋ  misÀóatınuŋ ùarìúi oldur ki eger (14) müåelleå-i  úÀyimü’z-

zÀviye1722 olacaú  olursa gerekse (15) mütesÀvì’s-sÀúayn olsun gerek muòtelifü’l-êılèı1723 

(16) olsun êılè-ı kÀyimenüŋ1724 birini birinüŋ nıãfına êarb (17) idesin ne óÀãıl olursa 

misÀóat-ı müåelleå (18) olur üçünci úısım àayrı müåelleåÀtüŋ (19) misÀóatı1725 

beyÀnındadur1726 şïl1727  şekiller ki êılèları  

 

[75a] 

(1) müstaúìm ola iki úısımdur úısm-ı evvel murabbaèÀtuŋ (2) misÀóatı beyÀnındadur yaèni 

şïl şekil ki anı dört (3) êılè-ı müstaúìm ióÀùa itmiş ola eger her dört êılè1728 (4) berÀber 

olacaú olursa ve her dört zÀviye daòı úÀyim1729 (5) olacaú olursa ol vaút murabbaè dirler 

berìn ãÿret (6) ùarìú-i misÀóat  oldur ki êılèlaruŋ birisini gendü (7) nefsine êarb idesin her 

ne óÀãıl olursa  (8) misÀóat-ı murabbaè olur miåÀl  

 

                                                                                                     8 

                                                                                       

                

             

                   Mmjmm                                  8         8                                               8 

                                                                   8 

                                                                  64 

 

           

                                                                                                        8                                                                                                  

                                      

 

                                                           
1722 (74b/14) úÀyimü’z-zÀviye: úÀéimü’z-zÀviye BH. 42b/8. 
1723 (74b/15) muòtelifü’l-êılèı: muòtelifü’l-bile’l-êılèı BH. 42b/9. 
1724 (74b/16) êılè-ı kÀyimenüŋ: êılè-ı kÀéimenüŋ BH. 42b/10. 
1725 (74b/18-19) àayrı müåelleåÀtüŋ misÀóatı: müåelleåÀtüŋ ve misÀóatı Kas.63a/1. 
1726 (74b/19)beyÀnındadur şïl şekiller ki êılèları: beyÀnındadur murabbaè gibi şïl şekiller ki êılèları C. 

42a/12. 
1727 (74b/19) şïl: şu AE. 66a/9. 
1728 (75a/3) her dört êılè: her dört êılè daòı MK. 108a/6, Kas. 63a/4, BH. 42b/14, Z. 116a/5. 
1729 (75a/4) úÀyim: úÀéim BH. 42b/14. 

 

 

           murabbaè 

 

 

             murabbaè 
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(9) ve eger êılèları mütesÀvì1730 ammÀ zÀviyeleri úÀyim1731 (10) olmasa ol vaút1732 

muèayyen <maèìn> dirler berìn ãÿret (11) anuŋ misÀóat-ı ùarìúi úuùrınuŋ berìn nıãf-ı (12) 

úuùr-ı Àòaruŋ cemèisine êarb idesin her ne óÀãıl (13) olursa misÀóat-ı muèayyen olur  

 

 

 

 

                                                            

 

 (14) eger zÀviyeleri úÀyim1733 olursa êılèları berÀber  (15) olmasa ol vaút müsteùìl1734 dirler 

berìn ãÿret 

(16)                                                         anuŋ1735 óÀãılın misÀóatüŋ ùÿlına17361737 èarøına 

                                                             

    

 (17) êarb idesin her ne óÀãıl olursa misÀóat1738 ol (18) olur ve eger ne êılèları mütesÀvì 

olsa1739 ve ne  

 

[75b] 

(1) zÀviyeleri úÀyim olsa lakin muúÀbelede berÀber olsa1740 (2) ol vaútin şebih-i bì-

muèayyen dirler berìn ãÿret anuŋ (3) misÀóat-ı úuùreynin ulaşdurasın tÀ kim iki müåelleå 

(4) ola her birin müåelleå úÀèidesi üzere1741 olcevÀb (5) cümle idüp cevÀb viresin      

                                                           
1730 (75a/9) ve eger êılèları mütesÀvì: ve eger êılèları mütesÀvì olsa AE.66a/18. 
1731 (75a/9) úÀyim: úÀéim BH. 42b/17, Z.116a/10. 
1732 (75a/10) vaút: vaútin aŋa BH. 42b/17, Z.116a/11. 
1733 (75a/14) úÀyim: úÀéim BH. 42b/19. 
1734 (75a/15) müsteùìl: müsùeùìl Kas.63a/15. 
1735 (75a/16) anuŋ: aŋa BH. 42b/20. 
1736 (75a/16) óÀãılın misÀóatüŋ ùÿlına: óÀãılın misÀóat-ı ùÿlın MK. 108b/8-9, Kas.63a-64b/15-1; misÀóatüŋ 

ùÿlın BH. 42b/20. 
1737 (75a/16) ùÿlınaèarøına: ùÿlına veèarøına AE. 66b/6. 
1738 (75a/17) misÀóat: misÀóat-ı müsteùìl  BH. 42b/21, Z.116a/18. 
1739 (75a/18-75b/1) eger ne êılèları mütesÀvì olsa zÀviyeleri úÀyim olsa: eger zÀviyeleri úÀéim olmısa ve 

êılèları daòı mütesÀvì olsa BH. 42b/21, Z. 116a/20-21. 
1740 (75b/1) lakin muúÀbelede berÀber olsa: – Kas.63b/2. 
1741 (75b/4) üzere: üzerine BH. 42b/ 23. 

muèayyen 

             müsteùìl  
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(6) ve eger ãÿretleri àayrı olsa ol vaútin münóÀrife1742 

(7) dirler                  berìn ãÿret1743 ve úuùr-ı şekil  

 

 

 

(8) şïl òaùùa dirler ki iki zÀviyenüŋ ortasında (9) ulaşmış ola birbirine muúÀbil ola 

úÀèidedür misÀóat-ı (10) murabbaè ùarìú1744 oldur ki êılèlılaruŋ birisin gendü nefsine  (11) 

êarb idesin her ne óÀãıl olursa misÀóat-ı (12) murabbaè olur úÀèidedür muèayyen úuùrınuŋ 

birisinüŋ (13) nıãfın úuùr-ı Àòaruŋ cemèisine êarb idesin her ne (14)  óÀãıl olursa misÀóat-ı 

muèayyen olur fÀyide1745 (15) eger bir şekil olsa êılèlıları müsÀvì1746 ammÀ bilmeseŋ (16) ki 

úÀyimü’z-zÀviye1747 midür yÀ murabbaè mıdur yoúsa1748 muèayyen midür (17) her iki 

úuùrını1749 ölçesin eger mütesÀvì1750 olacaú  (18) olursa murabbaè olur eger mütesÀvì 

olmazsa (19) muèayyen olur úÀèidedür misÀóat-ı müsteùìl ùarìúi (20) oldur ki gendü ùÿlın 

èarøına êarb idesin her ne (21) óÀãıl olursa misÀóat ol olur úÀèidedür 

                                                           
1742 (75b/6) münóÀrife: münóÀrif BH. 42b/24, Z. 117b/4, Cam. 105a/9. 
1743 (75b/7) berìn ãÿret:– BH. 42b/24. 
1744 (75b/10) ùarìú: ùarìúi MK. 109a/9, Kas. 63b/7, BH. 42b/ 26, Cam. 105a/13. 
1745 (75b/14) fÀyide: úÀèide AE. 66b/20, fÀéide BH.43a/2, Z. 117b/11, Cam. 106b/4. 
1746 (75b/15) müsÀvì: mütesÀvì Cam. 106b/5. 
1747 (75b/16) úÀyimü’z-zÀviye midür: úÀéimü’z-zÀviye midür BH. 43a/3, Z. 117b/12. 
1748 (75b/16) yoúsa: yoòsa C. 42b/13, AE. 66b/21, Kas. 63b/11, BH. 43a/3, Z. 117b/12, Cam. 106b/6. 
1749 (75b/17) úuùrını: úuùrın BH. 43a/3. 
1750 (75b/17) mütesÀvì: müsÀvì AE. 67a/1. 

münherif 

şebih-i 

muèayyen 
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[76a] 

(1) misÀóat-ı şebìh-i bì-muèayyen1751 ùarìú oldur ki anuŋ1752 ulaşdu (2) rasın tÀ kim iki 

müåelleå ola baèdehÿ her birin yuúaruda (3) beyÀn olan1753 müåelleå úÀèidesi üzere ölçesin 

mecmÿè-ı (4) iki müåelleåüŋ èadedi misÀóat–ı meõkÿr olur ve misÀóat-ı (5) münóarifÀt 

daòı hemÀn úÀèide-i meõkÿr1754 üzerine istiòrÀc (6) olına1755 fÀyide1756 eger müsteùìl ile 

şebìh-i bì-muèayyen ortasında (7) şübhe vÀúıè olsa maèlÿm idinmek1757 dileseŋ yuúaruda 

murabbaè (8) ile muèayyen ortasında beyÀn olınan úÀèide üzere1758(9) maèlÿm olur1759 

üçünci úısım êılèları keåir olan (10) şekillerüŋ misÀóatı1760 beyÀnındadur1761 muòammes ve 

müseddes (11) gibi ve bunlardan àayrı cemìèisinde úÀèide oldur ki (12) her birin 

müåelleåÀta úısm idesin her birin müåelleåÀt (13) ile misÀóat idüp mecmÿè-ı misÀóat 

bunlaruŋ (14) misÀóatı olur meåelÀ muòammes üç müåelleå1762 úısım (15) olınur berìn ãÿret 

ve bu müåelleåÀtüŋ her birin (16) ölçüp cümle idesin ki misÀóat-ı muòammes olur (17) ve 

müseddes dört müåelleå1763 úısm olur  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1751 (76a/1) bì-muèayyen: muèayyen AE. 67a/5.  
1752 (76a/1) anuŋ: anuŋ úuùrın MK. 109b/10, Kas. 63b/15, BH. 43a/ 7, Z. 117b/17, Cam. 106b/13. 
1753 (76a/3) beyÀn olan: beyÀn olınan BH. 43a/8, Z. 117b/18. 
1754 (76a/5) meõkÿr: meõkÿre AE. 67a/8. 
1755 (76a/6) istiòrÀc olına: istiòrÀc olınur BH. 43a/ 10. 
1756 (76a/6) fÀyide: úÀèide AE. 67a/9, T. 54b/7; fÀéide BH. 43a/10, Z. 117b/21, Cam. 106a/4. 
1757 (76a/7) maèlÿm idinmek: maèlÿm olınmaú MK. 110a /3, Kas. 64a/4, Cam. 106a/6. 
1758 (76a/8) üzere: üzerine BH. 43a/12, Z. 117a/3.  
1759 (76a/9)olur: olınur BH. 43a/12. 
1760 (76a/10) misÀóatı:–MK. 110a/6; misÀóatın Kas.64a/6, BH. 43a/13. 
1761 (76a/10) beyÀnındadur: beyÀn ider  Kas.64a/6, Cam. 106a/9. 
1762 (76a/14) müåelleå: müåelleåe MK. 110a /10, Kas.64a/9, BH. 43a/16. 
1763 (76a/17) müåelleå: müåelleåe MK. 110a /13, Kas.64a/10, BH. 43a/22, Cam. 107b/3. 
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    müåelleå                                                                

                     müåelleå 

 

 

 

  

(18) dördünci úısım êılèları müstaúìm olmayan1764 şekillerüŋ (19) misÀóatı1765 

beyÀnındadur dÀìre bir şekle dirler ki  

 

 [76b] 

(1) anı bir degirmi òaùù ióÀda1766 itmiş ola anuŋ (2) ortasında bir noúùa ola ki cemiìè 

óuùÿùı1767  (3) ol noúùadan ol muóìùi  iòrÀc ideler (4) mecmÿèı mütesÀvì1768 ola berìn ãÿret 

 

 

                                                               

                                                          

 

     úuùruŋ raddesi çÀú                                                    ú 

     ortada çekile 

 

 

(5)  ve ol noúùaya merkez dirler ve her birine ol (6) òaùùlaruŋ1769 nıãf-ı úuùr dirler ve her òaùù 

ki dÀireéi (7) iki pÀre ide eger1770 berÀber olsun ve eger1771 olmasun (8) aŋa veter dirler ve 

                                                           
1764 (76a/18) olmayan: olmıyan BH. 43a/ 24. 
1765 (76a/19) misÀóatı: – MK. 110b/3. 
1766 (76b/1) ióÀda: ióÀùa C.44b/7, Kas. 64a/14, BH. 43a/25, Z. 117a/17, T. 54b/21, Cam. 107b/6. 
1767 (76b/2) óuùÿùı: óudÿdı Kas. 64a/15, BH. 43a/26, Z. 117a/18, Cam. 107b/4. 
1768 (76b/4) mütesÀvì: müsÀvì Z. 117a/20. 

 m
ü
åe

ll
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  veter 

  úuùr 

 

müåelleå 

müåelleå 

müåel

leå 

müåe

lleå 

 

úavs 

 

úavs 
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ol veter-i1772 òaùar<òaùù>1773ki dÀirenüŋ (9) rÀst1774 ortasında vÀúıè ola1775 aŋa úuùr1776 dirler 

(10) ve ol muóìù-i dÀirenüŋ nıãfına úavs dirler (11) úıùèa-ı dÀire bir şekle dirler ki veter ve 

úavs (12) ióÀùa1777 itmiş ola gerek ol nıãf-ı dÀire olsun (13) gerekse1778 daòı ziyÀde olsun1779 

miåÀl1780 

 

            nıãfdan ziyÀde     

 

                                            
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                
1769 (76b/5) ve her birine ol òaùlaruŋ: ve nıãf-ı dÀéire olan òaùlaruŋ her birine BH. 43b/1.  
1770 (76b/7) eger: gerek BH. 43b/2. 
1771 (76b/2) eger: gerek BH. 43b/2. 
1772 (76b/8) veter:–MK. 111a/4. 
1773 (76b/8) óaùar: òaùù MK. 111a/4, Kas. 64b/4, BH. 43b/2, Cam. 106a/3; óattuŋ AE. 67b/10. 
1774 (76b/9) rÀst:–BH. 43b/3. 
1775(76b/9) ola: olmışdur BH. 43b/ 3. 
1776 (76b/9) úuùr: tamÀm-ı úuùr BH. 43b/3. 
1777 (76b/12) ióÀùa: ióÀda Kas.64b/6, Cam. 107a/6. 
1778 (76b/13) gerekse: gerekise MK. 111a/8. 
1779 (76b/13) gerekse daòı ziyÀde olsun miåÀl: gerekse daòı ziyÀde olsun veyÀ eksük olsun miåÀl MK. 105a/9, 

Kas. 64b/6-7, Cam. 107a/8. 
1780 (76b/12-13) ióÀùa itmiş ola gerek ol nıãf-ı dÀire olsun gerekse daòı ziyÀde olsun miåÀl: anı ióÀùa itmiş ola 

gerek ol dÀéire-i nıãf olsun gerek olmasun gerek nıãfdan ziyÀde olsun gerek eksük olsun berìn miåÀl BH. 

43b/4-5-6, Z. 118b/6-7-8. 

nıãfdan eksik 

 

 

     nıãf 
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(14) ve her òaùù ki1781 úıùèanuŋ1782 nıãfından veterüŋ nıãfına (15) varınca iòrÀc olsa1783 ol 

vaútin sehim dirler1784  

 

[77a] 

(1) úaùùaè-ı dÀìre bir şekle dirler ki iki nıãf-ı úuùrı1785 ve (2) úavs ióÀùa ide yÀ nıãfından 

ziyÀde ola veyÀ (3) eksik1786 ola ve her şekil ki anda iki úavs ola (4) her biri nıãfından 

eksük olursa oŋa1787 beyø (5) dirler  ve1788 ehlileyci  dirler   anuŋ  iki úuùrı olur (6) biri 

büyük ve biri küçük1789 berìn ãÿret  (7) eger iki úıùèa-i  muòtelif  biri1790 veterde şirket (8) 

olacaú olursa anuŋ birbirinüŋ üzerine (9) ziyÀde olan şekle hilÀl1791 dirler miåÀl1792  

  

                                                           
1781 (76b/14) òaùù ki: úıùèa ki BH. 43b/6. 
1782 (76b/14) úıtèanuŋ: úavs-ı úıtèanuŋ Kas.64b/8, BH. 43b/6. 
1783 (76b/15) olsa: olına BH. 43b/12. 
1784 (76b/15)  ol vaútin sehim dirler: ol vaúit kim aŋa sehim dirler BH. 43b/13, Z. 118b/10. 
1785 (77a/1) nıãf-ı úuùrı: nıãf-ı úuùr BH. 43b/14, Z. 118b/11. 
1786 (77a/3) eksik: eksük Cam. 108b/3. 
1787 (77a/4) oŋa: aŋa Kas. 64b/11, BH. 43b/16, Z. 118b/14. 
1788 (77a/5) dirler ve: dirler ve daòı MK. 111b/6. 
1789 (77a/6) küçük:  küççük MK. 111b/7. 
1790 (77a/7) biri: bir MK. 111b/8, Kas. 65a/1, BH. 43b/17. 
1791 (77a/9) hilÀl: hilÀlì MK.111b/10, BH. 43b/18. 
1792 (77a/9) miåÀl: berìn ãÿret BH. 43b/18. 
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 (10) úÀèide-i misÀóat-ı dÀìre úuùruŋ nıãfın muóìùüŋ (11) nıãfına êarb idesin her ne óÀãıl 

olursa 

 

[77b] 

(1) misÀóat-ı dÀìre olur1793 fÀyide1794 miúdÀr úuùr-ı dÀìre (2) maèlÿm olup ve miúdÀr-ı muóìù 

nÀ-maèlÿm olacaú1795(3) olursa úuùrı1796 üç miåline ve subèına êarb idesin (4) her ne óÀãıl 

olursa muóìù ol olur eger muóìù (5) maèlÿm olup ve úuùur mechÿl olacaú1797 olursa (6) 

muóìùi åi1798 ve subèa úısmet idesin òÀric-i úısmet (7) úuùur olur úÀèidedür misÀóat-ı úıùèa-ı 

dÀìre (8) eger1799 úıùèa-ı dÀìrenüŋ nıãfı olacaú1800 olursa (9) úuùruŋ nıãfını1801 rubèı muóìù-i 

dÀìre kim nıãf-ı muóìù (10) nıãfıdur aŋa1802 êarb idesin misÀóat-ı nıãf óÀãıl (11) olur ve eger 

nıãfından artuú yÀ1803 eksük olacaú1804 olursa (12) bunuŋ ùarìúi oldur ki úuùr-ı1805 dÀìreéi ve 

                                                           
1793 (77b/1) misÀóat-ı dÀìre olur: misÀóat-ı dÀìre ol olur BH. 43b/26. 
1794 (77b/1) fÀyide: fÀéide BH. 43b/27, Z. 118a/4. 
1795 (77b/2) olacaú: olıcaú BH. 44a/1, Z. 118a/5. 
1796 (77b/3) úuùrı: muóìt ol olur AE. 68a/ 10. 
1797 (77b/5) olacaú: olıcak BH. 44a/2. 
1798 (77b/6) åi: üç BH. 44a/3, Z. 118a/8.  
1799 (77b/7-8) úıùèa-ı dÀìre eger:– Kas. 65a/8, BH. 44a/4. 
1800 (77b/8) olacaú: olıcaú BH. 44a/4, Z. 118a/16. 
1801 (77b/9) nıãfını: nıãfın BH. 44a/4. 
1802 (77b/10) aŋa:–Kas. 65a/9, BH. 44a/5. 
1803 (77b/11) yÀ: veyÀ MK. 106a/12, Kas. 65a/11, BH. 44a/6. 
1804 (77b/11) olacaú: olıcaú BH. 44a/6, Z. 118a/19.  
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úıùèaéı1806 (13) maèlÿm idine ol şöylece gerek ki1807 úıùèanuŋ veterüŋ1808 (14) nıãfın gendü 

nıãfına êarb idesin1809 ne óÀãıl olursa (15) ol úıùèanuŋ1810 sehmine úısmet idesin òÀric-i 

úısmet (16) ne miúdÀr olursa ol sehim1811 üzerine arturasın1812 (17) mecmÿè-ı evvel1813 úuùr-

ı maùlÿb olur1814 çünki úuùur (18) maèlÿm ola nıãf-ı úuùur1815 nıãf-ı úavs-ı úıùèaya êarb (19) 

idesin ol òaùù maùlÿb olur óÀãıl olan (20) èadedi ãaúlayasın1816 baèdehÿ nıãf-ı úuùur ile 

sehim (21) ortasında vÀúıè olan tefÀvüt-i veterüŋ nıãfına  

 

[78a] 

(1) êarb idesin her ne óÀãıl olursa ol ãaúladu (2) àuŋ1817 óÀãıl üzerine zìyÀde idesin eger 

úıùèa nıãfından (3) zìyÀde olacaú1818 olursa ölçesin eger nıãfından (4) eksük1819 olursa 

mecmÿè-ı bÀúì misÀóat-ı úıùèa olur (5) fÀyide1820 eger úıùèa-ı dÀìre müştebih olsa kim 

nıãfımıdur (6) yÀ1821  artuúmıdur yÀ1822  eksikmidür naôar idesin eger sehim (7) 

mütesÀvì1823-i nıãf-ı veter olursa úıùèa nıãf-ı (8) dÀìre olur eger zìyÀde olursa artuú olur (9) 

eger eksik1824 olursa nıãfından eksik olur úÀèidedür  (10)  misÀóat-ı úaùtÀè çün ÀóÀd-ı êılèın 

nıãf-ı úavsa (11) êarb idesin misÀóat-ı mezbÿr olur úÀèide-i  (12)  misÀóat şekl-i beyøi çün 

                                                                                                                                                                                
1805 (77b/12 )úuùr-ı: úuùruŋ AE. 68b/1. 
1806 (77b/12) úıtèaı: MK.’ de bu kelimenin üzeri çizilmiştir 112a /13; - C. 43b /15. 
1807 (77b/13) şöylece gerek ki: şöyle gerekdür ki BH. 44a/7. 
1808 (77b/13) veterüŋ: veterinüŋ MK. 112b/1, Kas.65a/12, BH. 44a/7. 
1809 (77b/14) idesin ne óÀãıl olursa: idesin her ne óÀãıl olursa MK.’ de 107b/2. 
1810 (77b/15) úıùèanuŋ: úıùèa BH. 44a/8. 
1811 (77b/16) sehim: sehimüŋ BH. 44a/9, Z.119b/2. 
1812 (77b/16) arturasın: ziyÀde idesin BH. 44a/9, Z.119b/2. 
1813 (77b/17) evvel: ol MK. 112b/5. 
1814 (77b/17) olur: olan Kas.65b/2. 
1815 (77b/18) úuùur: úuùrı MK. 112b/6. 
1816 (77b/20) ãaúlayasın: óıfô idesin BH. 44a/11, Z.119b/5. 
1817 (78a/1-2) ãaúladuàuŋ: óıfô itdügüŋ BH. 44a/13, Z.119b/7. 
1818 (78a/3) olacaú: olıcaú BH. 44a/14. 
1819 (78a/4) eksük: eksük olacaú MK. 112b/13, Kas.65b/7; eksük olıcaú BH. 44a/14, Z.119b/9. 
1820 (78a/5) fÀyide: fÀéide BH. 44a/15, Z.119b/10, Cam. 109b/12. 
1821 (78a/6) yÀ: veyÀ MK. 113a/2, Kas.65b/8. 
1822 (78a/6) yÀ: veyÀ MK. 113a/2, Kas.65b/8. 
1823 (78a/7) mütesÀvì: müsÀvì Kas.65b/9, BH. 44a/16, Cam. 109a/1. 
1824 (78a/9) eksik: eksük Cam. 109a/3. 
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şekl-i beyø mürekkeb1825 ola  (13) iki úıùèadan ki her birisi nıãfından eksik ola  (14)  úuùr-ı 

eùvÀlin ulaşdura tÀ kim iki úıùèa birbirinden1826  (15)  mümtÀz ola her birinüŋ misÀóatın1827 

başúa maèlÿm  (16)  idüp1828 cümle idesinkim1829 misÀóat-ı beyø1830 olur úÀèide  (17)  

misÀóat-ı hilÀlì misÀóat-ı úıùèa-ı ãuàrÀyı1831 misÀóat-ı (18)  úıùèa-ı èuômadan ikisin bÀúì her 

ne úalursa misÀóat-ı  (19) hilÀlì ol olur ki bilgil ki şekl-i hilÀlì iki úıùèa  (20)  ùutılur1832 

birisi nıãf olur birisi nıãfından  (21) eksük olur veyÀ artuú olur aŋuŋ misÀóatınuŋ  

 [78b] 

(1) ùarìúi oldur ki her birin başka maèlÿm idinesin (2) dördünci úısım misÀóata 

müteèalliú1833 mesÀéilüŋ beyÀnındadur (3) meséele eger bir çÀh1834 olsa ùÿlı on iki zirÀè ve 

(4) èarøı iki buçuú zirÀè olsa èumúı ne miúdÀr olmaú (5) gerekdür ki bir azılla ola ùarìúi 

oldur ki on iki zirÀèı (6) iki zirÀèa ve nìm zirÀèa1835  êarb idesin1836 otuz olur (7) yüz miúdÀrı 

bir azılladur1837  otuza úısmet idesin (8) üç zirÀè ve åülüå zirÀè òÀric-i úısmet vÀúıè olur (9) 

ki ol miúdÀr1838 èumúı vÀúıè olmaú1839 gerek kim bir1840 azılla1841 (10) ola1842 on altı zirÀè Àb 

ùaşra çıúarsalar ki ol (11) çÀhuŋ èumúıdur bu taúdìrce ùÿlı  ve èarøı ne miúdÀr (12) olmaú 

lÀzım gelür ùarìúi oldur ki azılla on (13) altı zirÀè1843 úısmet idesin èumú çÀhdur òÀric-i (14) 

                                                           
1825 (78a/12) şekl-i beyø-i mürekkeb: beyø-i mürekkeb BH. 44a/20. 
1826 (78a/14) birbirinden: biri birinden BH. 44a/ 21. 
1827 (78a/15) misÀóatın: misÀóatı BH. 44a/21. 
1828 (78a/16) idüp: idünüp BH. 44a/22. 
1829 (78a/16) idesinkim: idesinki MK. 113a/11, Kas.65b/15. 
1830 (78a/16) misÀóat-ı beyø: misÀóat AE. 68b/21. 
1831 (78a/17) ãuàrÀ-yı: øuàrÀ-yı AE. 69a/1. 
1832 (78a/20) ùutılur: dutılur BH. 44a/24, Cam. 109a/13. 
1833(78b/2) müteèallıú: müteèallıú olan C. 44a/18. 
1834 (78b/3) çÀh:– C. 44a/18. 
1835 (78b/6) iki zirÀèa ve nìm zirÀèa: iki buçuk zirÀèa BH. 44a/ 28, Z. 119a/9. 
1836 (78b/6) êarb idesin: êarb idüp BH. 44b/1, Z. 119a/10. 
1837 (78b/6-7) otuz olur yüz miúdÀrı bir azılladur: otuz bir miúdÀrı ki yüzdür BH. 44b/1, Z. 119a/10. 
1838 (78b/9)ol miúdÀr: - Kas. 66a/9. 
1839 (78b/9) vÀúıè olmaú: olmaú BH. 44b/ 2. 
1840 (78b/9) bir: birle BH. 44b/2. 
1841 (78b/9) ki ol miúdÀr èumúı vÀúıè olmaú gerek kim bir azılla: ki ol miúdÀr èumúı vÀúıè olmaú gerek kim 

bir azılla meséele-i diger eger bir çÀh olsa murabbaè ùÿlı ve arøı berÀber olsa ve tekåìr-i misÀóat bir azılla 

MK. 114a /1-2, Kas. 66a/9-10, BH. 44b/ 3-4, Cam. 110b/11-12-13. 
1842 (78b/10) ola: olsa MK. 114a/3, Z. 119a/14. 
1843 (78b/13) zirÀè: zirÀèa MK. 114a/6, BH. 44b/6, Z. 119a/16, Cam. 110a/3. 
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úısmet altı zirÀè ve rubè vÀúıè olur1844 pes bunuŋ (15) ceõrin Àòõ idesin kim iki buçuú kez 

olur çÀh-ı (16) mezbÿruŋ ùÿlı ve èarøı ol miúdÀr vÀúıè olur (17) ùarìú-i Àòar yüz èadedüŋ 

ceõrin on altı (18) èadedüŋ ceõrine úısmet idesin òÀric-i úısmet (19) iki buçuú olur ki 

cevÀb-ı evvele muvÀfıú vÀúıè (20) olur1845 meséele-i Àòar eger bir óavø olsa   (21) üzerinde 

bir çeşme vÀúıè olsa ol çeşmeden  

[79a]  

(1) õikr olan óavøa ãu ãalı virseler beş gün (2) ve nìm günde1846 óavø dolsa1847 ve çeşmeéi 

baàlayup (3) óavø-ı mesfÿruŋ1848 dibinde bir delügi olsa (4) ãalı virseler üç günde ve bir 

günüŋ åi1849 rubèında  (5) óavø-ı mezbÿr1850 boşalsa1851 bu taúdìrce ùolı1852 olup (6) iki 

cÀnibin bile açsalar ne miúdÀr zamÀnda óavø-ı mezbÿr  (7) tehi olur ùarìú1853 oldur ki1854 

üçile1855 åi1856 rubèı beşi ve nìmden1857(8) gideresin bir ve åi1858 rubè bÀúì úalur baèdehÿ beş 

ve nìm1859 (9) üç ve åi1860 rubèa viresin1861 ne óÀãıl olursa yek (10) ve åi1862 rubèa úısmet 

idesin òÀric-i úısmet on bir (11) rÿz ve nìm subuè yek rÿz óavø tehi olur1863 (12) meséele-i 

Àòar1864 eger bir óavø olsa ùÿlı (13) sekiz zirÀè  ve èarøı yedi zirÀè ve èumúı üç zirÀè (14) içi 

                                                           
1844 (78b/14) vÀúıè olur: vÀúıè oldı MK. 114a /6, Kas.66a/13, Cam. 110a/5. 
1845 (78b/19-20) vÀúıèolur: olur BH. 44b/ 9, Z. 120b/2. 
1846 (79a/1-2) beş gün ve nìm günde: beş buçuú günde BH. 44b/ 11, Z. 120b/4. 
1847 (79a/2) dolsa: ùolsa C. 44b/5, AE. 69b/1, Z. 120b/4. 
1848 (79a/3) mesfÿruŋ: mezbÿruŋ AE. 69b/1, T. 55a/16. 
1849 (79a/3) åi: üç BH. 44b/13, Z. 120b/6. 
1850 (79a/5) mezbÿr: mesfÿr AE. 69b/3. 
1851 (79a/5) boşalsa: tehi olsa MK. 114b/6, Kas. 66b/5, BH. 44b/13, Cam. 111b/2. 
1852 (79a/5) ùolı: dolı MK. 114b/6, BH. 44b/13, Cam. 111b/2. 
1853 (79a/7) ùarìú: ùarìúi BH. 44b/14. 
1854 (79a/7) oldur ki: budur ki BH. 44b/14. 
1855 (79a/7) üçile: üçile ve MK. 114b/8, Kas.66b/7, BH. 44b/14, Z. 120b/9.  
1856 (79a/7) åi: üç BH. 44b/ 14, Z. 120b/9. 
1857 (79a/7) beşi ve nimden: beş ve nıãfdan BH. 44b/15, Z. 120b/9. 
1858 (79a/8) åi: üç BH. 44b/15, Z. 120b/10. 
1859 (79a/8) beş ve nìm: beş buçuk BH. 44b/15, Z. 120b/10. 
1860 (79a/9) üç ve åi : ve üçi åi  MK. 114b/10; üçi üç BH. 44b/16, Z. 120b/10. 
1861 (79a/9) vurasın: viresin AE. 69b/6; urasın Kas.66b/8; êarb idesin BH. 44b/16, Z. 120b/11. 
1862 (79a/9-10) óÀãıl olursa yek ve åi: óÀãıl olur bir ve üç BH. 44b/16, Z. 120b/11. 
1863 (79a/10-11) on bir rÿz ve nìm subuè yek rÿz óavø tehi olur: on bir gün ve bir günün nıãf ve subèunda tehi 

olur BH. 44b/ 17-18, Z. 120b/12-13. 
1864 (79a/12) meséele-i Àòar: meséele BH. 44b/18. 
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ùolı1865 Àb1866 olsa pes mezbÿr óavøuŋ içine (15) bir mücessem nesne bıraúsalar deriŋligi  

bir  zirÀè  ve èarøı  (16) iki zirÀè  ve ùÿlı üç  zirÀè olsa mezbÿr óavødan (17) on bir raùl Àb1867 

ùaşra1868 çıúsa bu taúdìrce tamÀm-ı (18) óavø-ı mezbÿruŋ içinde úaç raùl Àb1869 vardur (19) 

bilmek isteseŋ1870 ùarìúi oldur ki mezbÿr mücessemi ikiye (20) êarb idesin1871 ve ne óÀãıl 

olursa üçe êarb idesin (21) altı èaded óÀãıl olur pes ùÿl-ı  óavø kim sekiz  

 [79b] 

(1) zirÀèdur yedi zirÀèa êarb idesin kim arø-ı óavø-ı (2) mezbÿrdur ne óÀãıl olursa üçe êarb 

idesin (3) ki èumú-ı óavø-ı mezbÿrdur yüz altmış sekiz èaded óÀãıl (4) olur yüz altmış 

sekizi on bire êarb idesin ne (5) óÀãıl olursa altıya úısmet idesin òÀric-i (6) úısmet üç yüz 

altmış1872 èaded vÀúıè olur pes cevÀb (7) viresinkim tamÀm-ı óavøuŋ ãÿyı1873 bu miúdÀr raùl 

(8) vÀúıè olur meséele-i Àòar eger bir şaòãı (9) bir çÀh úazmaàa ücrete1874 ùutsalar1875 mesfÿr 

çÀhuŋ (10) uzunı1876 sekiz kez arşun ve1877 èarøı sekiz kez1878 ve èumúı sekiz kez1879 (11) 

olsa her azılla1880 altmış aúçeye ücret1881 úarar itseler (12) ol kimesne meõkÿr óavøı işlese 

ùÿlı yedi zirÀè (13) ve èarøı yedi zirÀè ve èumúı yedi zirÀè vÀúıè olsa (14) bu taúdìrce ne 

miúdÀr azılla olur ve ücret ne miúdÀr (15) vÀúıè olur ùarìú oldur ki yediyi yediye êarb 

idesin (16) ki ùÿlı ve èarøı çÀhdur1882 úırú ùoúuz èaded olur (17) mezbÿr úırk ùoúuz1883 èumúı 

                                                           
1865 (79a/14) ùolı:  dolı MK. 115a/1, Cam. 111b/11.; ùolu Kas.66b/11, Z. 120b/15; ùalu BH. 44b/19. 
1866 (79a/14)Àb: ãu AE. 69b/10, BH. 44b/19, Z. 120b/15. 
1867 (79a/17) Àb: ãu BH. 44b/21, Z. 120b/17. 
1868 (79a/17) ùaşra: daşra MK. 115a /5. 
1869 (79a/18) Àb: ãu BH. 44b/22, Z. 120b/18. 
1870 (79a/19) isteseŋ: dileseŋ MK. 115a /6, Kas.66b/14. 
1871 (79a/20) idesin: idesiŋ C. 44b/15. 
1872 (79b/6) üç yüz altmış: üç yüz altmış altı AE. 69b/20. 
1873 (79b/7) ãuyı: ãÿreti AE. 69b/21. 
1874 (79b/9) ücrete: ücretle C. 44b/21. 
1875 (79b/9) ùutsalar: dutsalar Kas. 67a/6, BH. 45a/2, Z. 120a/9, Cam. 111a/13. 
1876 (79b/10) uzunı: ùÿlı C.  44b/22, BH. 45a/2, Z. 120a/9. 
1877 (79b/10) sekiz kez arşun ve:- BH. 45a/2, Cam. 112b/1. 
1878 (79b/10) sekiz kez: sekiz kez arşun C. 44b/22. 
1879 (79b/10) sekiz kez: sekiz kez arşun C. 44b/22. 
1880 (79b/11) azılla:  azine C. 44b/22; azıllaéı Kas.67a/7. 
1881 (79b/11) aúçeye ücret: aúçe ücrete Kas.67a/8, aúçeye ücrete BH. 45a/3. 
1882 (79b/16) çÀhdur:–MK. 110b/11-12, Kas.67a/10, BH. 45a/6, Z. 120a/15. 
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ki yedi zirÀèdur1884 aŋa êarb (18) idesin üç yüz úırú üç óÀãıl olur ki üç (19) azılla ve dü1885 

òums azılla ve åi1886 rubè òums òums azılladur (20) bu miúdÀr erkÀn1887 itmiş olur ammÀ 

ùarìú-i istiòrÀc (21) ücret oldur ki üç yüz úırú üç ki teksìr-i çÀhdur1888  

 [80a] 

(1) altmış1889 viresinkim1890 bir azıllanuŋ ücretidür ne óÀãıl (2) olursa miúdÀr-ı azıllaya 

úısmet idesin iki yüz yigirmi (3) ùoúuz dirhem ve erbaèa-i aómÀsi dirhem ve tisèa1891 òumus 

òumus (4) dirhem òÀric-i úısmet vÀúıè olur ki müstaóaú olduàı (5) ücret ol1892 miúdÀr vÀúıè 

olur meséele-i (6) Àòar eger bir óavø olsa iki lÿlesi olsa  (7) bir lÿleden óavøa ãu ãalı 

virseler beş günde (8) óavø pür olsa1893 ve ol bir lÿleden boşaltsalar (9) üç günde boş olsa 

girü1894 óavø ùolı1895 olsa (10) boşalacaú lÿleéi ãalı virseler dolacaú1896lÿleéi (11) daòı 

ùutmasaŋ1897 mezbÿr óavø ne miúdÀr zamÀnda (12) boşalur ùarìú oldur ki beş günden üç gün 

alasın1898 (13) bÀúì iki úalur baèdehÿ beşi üçe êarb idesin on (14) beş olur on1899 beşi yazup 

ikiye úısmet idesin òÀric-i (15) úısmet yedi buçuú vÀúıè olur1900 pes cevÀb viresinkim (16) 

yedi buçuú günde tehi olur miåÀl 

                                                                                                                                                                                
1883 (79b/17) mezbÿr úırk ùoúuz: mezbÿr úırk ùoúuzı ve mezbÿr çÀhuŋ MK. 115b/12-13, Kas.67a/11, Cam. 

112b/6-7; bu úırk ùoúuzı ve mezbÿr çÀhuŋ BH. 45a/6, Z. 120a/16.  
1884 (79b/17) zirÀèdur: zirÀè idi BH. 45a/7, Z. 120a/17. 
1885 (79b/19) dü: iki BH. 45a/8,  Z. 120a/18. 
1886 (79b/19) åi: üç BH. 45a/8, Z. 120a/18. 
1887 (79b/20) erkÀn: kÀr Cam. 112b/9. 
1888 (79b/21) teksìr-i çÀhdur: kesr-i çÀhdur BH. 45a/9, Z. 120a/20-21. 
1889 (80a/1) altmış: altmışa BH. 45a/10, Z. 120a/21, Cam. 112b/11. 
1890 (80a/1) viresinkim: vüresinkim MK. 116a/5;êarb idesinkim BH. 45a/10, Z. 120a/21. 
1891 (80a/3) tisèa: tusièMK. 116a/8, Kas. 67b/1. 
1892 (80a/5) ol: bu MK. 116a/9, BH. 45a/ 12, Z. 121b/3. 
1893 (80a/8) pür olsa:  dolsa MK. 116a/12, Kas. 67b/4, BH. 45a/14, Cam. 112a/5; ùolsa Z. 121b/6. 
1894 (80a/9) girü: ve baèdehÿ MK. 116a/13, Kas.67b/5, Cam. 112a/6; ve baèdehÿ gine BH. 45a / 15. 
1895 (80a/9) ùolı: dolı MK.116a 3, Kas.67b/5, BH. 45a/15, Cam. 112a/6. 
1896 (80a/10) dolacaú: ùolacaú C. 45a/10, AE. 70a/20, Z. 121b/8, T. 55b/9. 
1897 (80a/11) ùutmasaŋ: dutmasaŋ MK. 116b/2, Kas. 67b/6, Cam. 112a/7; açıú úoyup ùutmasalar BH. 45a/ 16, 

Z. 121b/8. 
1898 (80a/12) üç gün alasın: üç güni çıúarasın BH. 45a/ 17, Z. 121b/9. 
1899 (80a/14) on: – MK. 116b/5, Kas. 67b/8. 
1900 (80a/15) vÀúıè olur: vÀúıèoldı MK.116b/6, BH. 45a/ 19, Z. 121b/12, Cam. 112a/11. 
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                     1               5              5 

            2    1 5              3              3 

                    7               15             2 

 

(17) meséele-i Àòar1901 eger bir peyki bir yire (18) gönderseler ki ikiyüz1902 fersanÿŋ1903 olsa 

günde yigirmi1904 (19) fersaò1905 yüri diyü ıãmarlasalar gitse üç günden (20) ãoŋra bir 

peyki1906 daòı anuŋ èaúabince irsÀl itseler1907 

 

 [80b] 

(1) evvelki peyk ile berÀber gir diyü emr olsa19081909 ãoŋra giden peyk (2) günde ne miúdÀr 

fersaò1910 yir1911 yürimek lÀzım gelür diseler1912(3) di ki iki yüz fersaò berìn1913 miåÀl1914 

 

                6                                 10 

      7     200                                 3 

               28                                  7   maúsÿmun èaleyh 

 

(4) ãoŋra giden peyk günde yigirmi sekiz fersaò1915 ve dört subè (5) fersaò1916 yürimek 

gerekdür ki evvelki peyk ile berÀber ola (6) meséele-i Àòar eger iki peyk1917 bir sÀèatde (7) 

                                                           
1901 (80a/17) meséele-i Àòar:– Kas.67b/10. 
1902 (80a/18) ikiyüz: ikiyüz úırú BH. 45a/ 21, Z. 121b/13. 
1903 (80a/18) fersanuŋ: fersaò C. 45a/16, BH. 45a/21, Z. 121b/13. 
1904 (80a/18) yigirmi: yermi MK. 116b/9, Kas. 67b/11. 
1905 (80a/19) fersaò: fersanuŋ MK. 116b/9, Kas. 67b/11. 
1906 (80a/20) peyki: peyk BH. 45a/ 22. 
1907 (80a/20) èaúabince irsÀl itseler: gönderseler MK. 116b / 11, Kas. 67b/12, BH. 45a/22, Cam. 113b/2. 
1908 (80b/1) gir diyü emr olsa: git diseler BH. 45a/ 23; evvelki giden peyki ile berÀber git dişeler Z.121b/15-

16, Cam. 113b/3. 
1909 (80b/1) diyü emr olsa: diseler MK. 116b /12, Kas. 67b/12; diyü ıãmarlasalar C. 45a/18. 
1910 (80b/2) fersaò: fersanuŋ MK. 116b/13, Kas.67b/13, BH. 45a/23, Cam. 113b/5. 
1911 (80b/2) yir: yer MK. 116b/13, BH. 45a/23. 
1912(80b/2) lÀzım gelür diseler: gerek diyü sÿèÀl olınsa C. 45a / 19. 
1913 (80b/3) di ki iki yüz fersaò berìn:–Kas. 67b/13-14, BH. 45a/24, Cam. 113b/5. 
1914 (80b/3) berìn miåÀl:–MK. 117a/1. 
1915 (80b/4) fersaò: fersanuŋ MK. 117a/2, Cam. 113b/7. 
1916(80b/5) fersaò yürimek: fersanuŋ yir yürimek MK. 117a /3, Kas.67b/15, Cam. 113b/7. 
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birin Edirneden İstÀmbula1918 ve birin İstÀmbuldan1919 (8) Edirneye gönderseler 

İstÀmbula1920 gidene dört günde (9) var diseler İstÀmbuldan1921 Edirneye gidene üç  (10) 

günde var diseler bu iki peyk úaç günde ve günüŋ (11) nesinde1922 bir yire cemè olur1923 

diyü suéÀl itseler (12) ùarìú oldur ki üçile dördi cemè eyledüŋ1924 yedi (13) oldı baèdehÿ üçi 

dörde êarb eyledüŋ on iki olur (14) on ikiyi yediye úısmet eyledüŋ òÀric-i úısmet bir gün 

(15) ve bir günüŋ beş åümüninde birbiriyle cemè olurlar1925  

 

                           5                                     1  2                                 3 

                  7    1 2                                        5                                  4 

                           11926                                  7                                  12 

                                                                   

 

(16) meséele-i Àòar1927 iki òurmÀ aàacı olsa (17) bir Àb1928 kenÀrında birinüŋ ùÿlı yigirmi beş 

zirÀè olsa (18) ve birinüŋ ùÿlı yigirmi zirÀè olsa1929 birbirine ıraúlıàı (19) altmış zirÀè olsa 

bu òurmÀ aàacınuŋ1930 depesinde1931  

 

                                                                                                                                                                                
1917 (80b/6) peyk: peykì BH. 45a/26. 
1918 (80b/7) İstÀmbula: İstÀnbula C. 45a/25; İslÀmbula Kas.68a/2, BH. 45a/27, Z. 121b/21, Cam. 113b/9. 
1919 (80b/7) İstÀmbuldan: İstÀnbuldan C. 45a/25; İslÀmbuldan Kas.68a/3, BH. 45a/27, Z. 121b/21, Cam. 

113b/9. 
1920 (80b/8) istÀmbula: İslÀmbula BH. 45b/1,  Z. 121a/1, Cam. 113b/10. 
1921 (80b/9) İstÀmbuldan: İslÀmbuldan BH. 45b/1, Z. 121a/2, Cam. 113b/10.  
1922 (80b/11) nesinde: úaç sÀèatinde BH. 45b/2, Z. 121a/3.  
1923 (80b/11) cemè olur: cemè olurlar BH. 45b/3, Z. 121a/4. 
1924 (80b/12) üçile dördi cemè eyledüŋ: üçile dördi bir yere cemè eyledüŋ BH. 45b/ 3-4. 
1925 (80b/15) ve bir günüŋ beş åümüninde birbiriyle cemè olurlar: bir günün åümüninde úaç sÀèat gün 

åümününde birbiriyle ceme olurlar BH. 45b/5-6, Z. 121a/ 7-8. 
1926 (80b/R)1: 1,5 AE. 70b derkenar. 
1927 (80b/16) meséele-i Àòar: meséele eger BH. 45b/7. 
1928 (80b/17) Àb: ãu BH. 45b/7, Z. 121a/9. 
1929 (80b/18) zirÀè olsa birbirine ıraúlıàı: zirÀè olsa ikisinüŋ birbirinden ıraúlıàı MK. 117b/3, Kas.68a/8-9, 

BH. 45b/9-10, Z. 121a/10-11, Cam. 113a/6. 
1930 (80b/19) aàacınuŋ: aàaçlarınuŋ Kas.68b/9, BH. 45b/10, Z. 121a/13, Cam. 113a/7. 
1931 (80b/19) depesinde: depelerinde BH. 45b/10, Z. 121a/13. 
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[81a] 

(1) birer1932 úuş olsa bu ãuda balıú gözedür olsalar1933 ikisi bile (2) bir balıú görüp berÀber 

uçsalar bir òaùù-ı müstaúìm üzere1934 (3) müéeyyed ile bu balıàa yitişseler bu balıúda1935 ãu 

içinde bir (4) aàacdan bir aàaca bir òaùù-ı müstaúìm farø eyleseŋ anuŋ1936 (5) üzerinde 

olsa1937 bilmek isteseŋ1938 kim ol1939 úuşlar1940 her birisi (6) ne miúdÀr yir1941 uçarlar ola1942 

yÀ1943 balıú olduàı yirden aàac1944 (7) dibine dek ne miúdÀr yirdür bunuŋ úıyÀsı balıú olduàı 

(8) yirden úısa1945 aàac1946 dibine dek1947 şey farø itmek gerekdür1948 bunuŋ (9) murabbaèı 

mÀl olur ve naòl-ı ãaàirüŋ murabbaèı dört yüz (10) olur iki murabbaèuŋ mecmÿèı bir mÀl 

ve dört yüz zirÀè (11) olur bu müsÀvìdür ikisinüŋ bile uçduàı müsÀfeye (12) bunı óıfø1949 

iderüz balıú olduàı yirden büyük (13) aàacuŋ ıraúlıàı altmış zirÀè illÀ şeyéen olur bunuŋ 

(14) murabbaèı üç biŋ altmış zirÀè olur ve mÀlu’l-miéÀt (15) ve èişrün şeyéen olur bu naòl-ı 

kebirüŋ murabbaèı altı (16) yüz yigirmi beş zirÀè olur bu mecmÿèınuŋ murabbaèı dört (17) 

biŋ iki yüz yigirmi beş zirÀè ve mÀlu’l-ilÀ-i miéÀtün ve èişrün (18) şeyéen olur bu cümle 

maèÀdil olur o1950 yuúaruda (19) òıfô1951 olınan cümleye1952 êarbdan ãoŋra ve müşterekin 

(20) ùaródan ãoŋra üç biŋ sekiz yüz yigirmi beş maèÀdil (21) olur yüz yigirmi şeyée şey-i 

vÀóid maèÀdil olur otuz  

                                                           
1932 (81a/1) birer: iki Kas.68a/9; ikisinin daòı birer BH. 45b/11, Z. 121a/13. 
1933 (81a/1) bu ãuda balıú gözedür olsalar: bu úuşlar ãuda balıú gözede olsalar BH. 45b/11. 
1934 (81a/2) bir òaùù-ı müstaúìm üzere: bir òaùù-ı müstaúìm üzere uçup BH. 45b/12, Z. 121a/16. 
1935 (81a/3) bu balıúda: balıúa BH. 45b/13. 
1936 (81a/4) farø eyleseŋ anuŋ: farø eyledügümüz gibi ol òaùùuŋ BH. 45b/15, Z. 121a/18. 
1937 (81a/5) olsa: vÀúıè olsa BH. 45b/15, Z. 121a/18. 
1938 (81a/5) isteseŋ: dileseŋ MK. 117b/9, Kas.68a/12, BH. 45b/15. 
1939 (81a/5) ol: bu MK. 117b/9, Kas.68a/12, BH. 45b/16, Cam. 113a/12. 
1940 (81a/5) úuşlar: úuşlaruŋ BH. 45b/16, Cam. 113a/12. 
1941 (81a/6) yir: –MK. 117b/10, Kas.68a/13. 
1942 (81a/6)ola:– Kas.68a/13, BH. 45b/16. 
1943 (81a/6) yÀ: yÀòÿd BH. 45b/16, Z. 121a/19. 
1944 (81a/6) aàac: aàaclar BH. 45b/17, Z. 121a/20. 
1945 (81a/8) úısa: úıãa Kas. 68a/14, BH. 45b/17. 
1946 (81a/8) aàac: aàacuŋ BH. 45b/17, Z. 121a/21. 
1947 (81a/8) dibine dek: – BH. 45b/18, Z. 121a/21. 
1948 (81a/8) gerekdür: itmekdür MK. 112b/13, Kas.68a/14, BH. 45b/18. 
1949 (81a/12)óıfø: óıfã MK.118a/3, Kas.68b/2; óıfô AE. 71a/11, BH. 45b/20, Z. 122b/3, T. 56a/17. 
1950 (81a/18) o: ol BH. 45b/23, Z. 122b/9. 
1951 (81a/19) òıfô: óıfã MK.118a/11, Kas.68b/6; óıfô T. 56b/1. 
1952 (81a/19) cümleye: cümle BH. 45b/24. 
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 [81b] 

(1) bir daòı åümünden yedi zirÀè bu balıú olduàı yirden (2) naòl-ı ãaàirüŋ mÀbeyni 

miúdÀrıdur altmışdan bu1953 ùaró (3) olıcaú yigirmi sekiz zirÀè ve åümün zirÀè naòl-ı 

kebirden (4) balıú olduàı yire dek1954 mÀbeyn1955 olur ve ol óıfã1956 (5) itdügümüzüŋ ceõrin 

Àòõ iderüz otuz yedi (6) zirÀè daòı yetmiş beş ve bir zirÀè evvelinden1957 úırú yedi (7) cüzéi 

her bir ùayruŋ1958 uçduàı mesÀfe miúdÀrı olur (8) meséele-i Àòar eger bir dıraòt olsa (9) ùÿlı 

on bir buçuú zirÀè olsa her sÀèatde dıraòt-ı (10) mesfÿr  bir zirÀè ve nìm zirÀè1959 yire meyl 

eylese (11) bu taúdìrce úaç sÀèatde yire yitişür bilmek dileseŋ (12) ùarìúi oldur ki õikr olan 

dıraòtuŋ ùÿlın nıãfı (13) úuùr-ı dÀìre farø iderüz pes tamÀm-ı úuùr yigirmi bir (14) zirÀè olur  

ve muóìù-i dÀìre altmış altı1960 zirÀè olur (15) pes mümerr-i dıraòtı rubè-ı muóìù-i dÀìre olur 

yaèni (16) on altı zirÀè ve nìm zirÀè1961 olur pes mesfÿr on altı zirÀèı (17) ve nìm zirÀèı1962 

bir zirÀè ve nìm zirÀèa1963 úısmet olınduúda (18) òÀric-i úısmet on bir èaded vÀúıè olur 

pes1964 cevÀb (19) viresinkim dıraòt-ı mesfÿr1965 on bir sÀèatde yire (20) yitişür  

 

ùÿl-ı          tamÀm-ı      muóìù-i        rubè-ı muóìù-i             1 66 

dıraòt       úuùr            dÀìre              dÀìre                             11  sÀèat 

10   4          21             66                   16   4 

 

                                                           
1953 (81b/2) bu: – MK. 118b/2, Kas.68b/10, BH. 46a/1, Z. 122b/14. 
1954 (81b/4) yire dek: yirden Kas.68b/11. 
1955 (81b/4) mÀbeyn: mÀbeyni BH. 46a/2, Z. 122b/16. 
1956 (81b/4) óıfã: óıfô C.46a/25, AE. 71b/2, Z. 122b/16, Cam. 114a/7; óıfø BH. 46a/2. 
1957 (81b/6) ve bir zirÀè evvelinden: – MK 118b/3; olandan Kas.68b/12. 
1958 (81b/7) ùayruŋ: úuşuŋ BH. 46a/3, Z. 122b/18. 
1959 (81b/10) bir zirÀè ve nìm zirÀè: bir buçuú zirÀè BH. 46a/4, Z. 122a/2. 
1960 (81b/14) altmış altı: altmış Z. 122a/5. 
1961 (81b/16) on altı zirÀè ve nìm zirÀè: on altı buçuú BH. 46a/8, Z. 122a/6-7. 
1962 (81b/16-17) on altı zirÀèı ve nìm zirÀèı: on altı buçuú BH. 46a/9, Z. 122a/7. 
1963 (81b/17) bir zirÀè ve nìm zirÀèa: bir buçuú zirÀèa BH. 46a/9, Z. 122a/7. 
1964 (81b/18) pes: pes imdi BH. 46a/10, Z. 122a/9. 
1965 (81b/19) mesfÿr: mezbÿr  AE. 71b/14, T. 56b/15. 
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[82a] 

(1) faãl-ı èÀşur cebr-i muúÀbelenüŋ (2) úÀèidesin ve istiòrÀcınuŋ ùarìúin ve aŋa müteèalliú 

mesÀéili1966  (3) beyÀn ider bir muúaddime altı úısm1967  üzerine beyÀn olınur (4) 

muúaddime şunlaruŋ beyÀnındadur1968 ki taúdìm olınması lÀzımdur (5) ki ol ùoúuz 

nesnedür evvel oldur ki her èadedi ki (6) gendü nefsine vireler1969 óÀãıl olana mÀl1970 ve 

murabbaè ve (7) mecõÿr dirler ve ol èadede1971 ceõir ve şey dirler ve eger (8) ol ceõir şey1972  

diyü ad virdügümüz1973 nesneéi mÀla (9) êarb ideler1974 óÀãıl olana kaèb dirler ve mekaèb 

daòı (10) dirler ve eger kaèba êarb ideler1975 óÀãıl olana mÀl u mÀl (11) dirler ve eger mÀl-ı 

mÀla vursalar19761977 óÀãıl olana mÀl-ı (12) kaèb 1978dirler ve eger mÀl-ı kaèba vursalar19791980 

óÀãıl olana kaèb-ı kaèb (13) dirler19811982 ve eger kaèb-ı kaèba vursalar19831984óÀãıl olana mÀl-

ı mÀl-ı kaèb1985 (14) dirler ve eger mÀl-ı mÀl-ı kaèba vursalar19861987 óÀãıl olana mÀl-ı (15) 

                                                           
1966 (82a/2) úÀèidesin ve istiòrÀcınuŋ ùarìúin ve aŋa müteèallıú mesÀéili: úÀèidesin ve istiòrÀcınuŋ ùarìúin 

úÀèidesin ve aŋa müteèallıú olan mesÀéili C. 46a/13; úÀèidesin ve istiòrÀcınuŋ ùarìúin ve aŋa müteèallıú olan 

mesÀéili BH. 46a/14. 
1967 (82a/3) muúaddime altı úısm: muúaddime ve altı úısm MK. 119a/11. 
1968 (82a/4) şunlaruŋ beyÀnındadur: şïl nesnedür C. 46a/14. 
1969 (82a/6) vireler: vuralar MK. 119b/1, Cam. 115a/3; êarb ideler BH. 46a/17. 
1970 (82a/6)mÀl: mÀl-ı MK. 119b/1. 
1971 (82a/7) ve ol èadede: ve êarb olınan èadede BH. 46a/18, Z. 122a/19-20. 
1972 (82a/8) ol ceõir şey: ol ceõir ve şey MK.119b/3; ol ceõir ve şeyi BH. 46a/18. 
1973 (82a/8) diyü ad virdügümüz: tesmiye olınan BH. 46a/19, Z. 122a/20-21. 
1974 (82a/9) êarb ideler óÀãıl olana kaèb dirler ve mekaèb daòı: êarb ideler yaèni gendü murabbaèına êarb 

ideler óÀãıl olana kaèb dirler ve mekaèb daòı MK. 119b/4, Kas.69a/13-14, Cam. 115a/6-7; êarb itseler yaèni 

gendü murabbaèına êarb itseler óÀãıl olana kaèb dirler ve mekaèb daòı BH. 46a/19-20, Z. 122a/21. 
1975 (82a/10) eger kaèba êarb ideler: eger mezkÿr nesneéi cezri kaèba êarb itseler BH. 46a/21, Z. 123b/2-3. 
1976 (82a/11) vursalar: vursaŋ MK. 119b/7,Kas.6970b/1; virseler AE. 72a/5, T. 57a/4.  
1977 (82a/11) eger mÀl-ı mÀla vursalar: eger mezkÿr nesneéi cezri mÀl-ı mÀla êarb itseler BH. 46a/22; eger 

mezkÿr nesneéi mÀl-ı mÀla êarb itseler Z. 123b/3. 
1978 (82a/11-12) mÀl-ı kaèb: kaèbu kaèb C. 46a/19. 
1979 (82a/12) vursalar: virseler AE.  72a/6, T. 57a/4; ursalar Kas. 69b/2. 
1980 (82a/12) eger mÀl-ı kaèba vursalar: eger gine mezkÿr ol nesneéi cezri mÀl-ı kaèba êarb itseler BH. 46a/23. 
1981 (82a/13) eger mÀl-ı kaèba vursalar óÀãıl olana kaèb-ı kaèb dirler: -C. 46a/19-20. 
1982 (82a/13) dirler: ideler Kas. 69b/3. 
1983 (82a/13) vursalar: ursalar C. 46a/19, Kas. 69b/3; virseler AE. 72a/7, T. 57a/5. 
1984 (82a/13) eger kaèb-ı kaèba vursalar: ve eger mezkÿrì cezri gine úaèb-ı úaèba êarb itseler BH. 46a/24. 
1985 (82a/13) mÀl-ı mÀl-ı kaèb: mÀl-ı kaèb AE. 72a/6. 
1986 (82a/14) vursalar: ursalar C. 46a/20, Kas. 69b/4. 
1987 (82a/14) ve eger mÀl-ı mÀl-ı kaèba vursalar: ve eger gine mezkÿr cezri mÀl-ı mÀl-ı kaèba êarb itseler BH. 

46a/25, Z. 123b/7. 
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kaèb-ı kaèb dirler ve eger mÀl-ı kaèb-ı kaèba vursalar19881989 óÀãıl (16) olana kaèb-ı kaèb-ı 

kaèb dirler bu úıyÀs üzere1990 ne miúdÀr (17) óÀcet olursa lÀ-àayr-ı nihÀye iòrÀc olınur (18) 

her silsilede ki vÀóidüŋ nisbeti ceõr ola ceõrüŋ (19) nisbeti mÀl1991 olduàı gibidür daòı 

mÀluŋ nisbeti (20) kaèb-ı kaèbuŋ mÀl-ı mÀla nisbet1992 olduàı gibidür (21) daòı kaèbuŋ 

nisbeti mÀl-ı mÀla mÀl-ı mÀluŋ mÀl-ı kaèba  

 

 [82b] 

(1) nisbeti olduàı gibidür daòı mÀl-ı mÀluŋ nisbeti (2) mÀl-ı kaèba mÀl-ı kaèbuŋ kaèb-ı 

kaèba nisbeti gibidür daòı (3) mÀl-ı kaèbuŋ kaèb-ı kaèb1993 nisbeti kaèb-ı kaèbuŋ mÀl-ı mÀl-

ı kaèba1994 (4) nisbeti olduàı gibidür daòı kaèb-ı kaèbuŋ mÀl-ı mÀl-ı kaèba (5) nisbeti mÀl-ı 

mÀl-ı kaèbuŋ mÀl-ı kaèb-ı kaèba nisbeti olduàı (6) gibidür ve daòı mÀl-ı mÀl-ı kaèbuŋ 

nisbeti mÀl-ı kaèb-ı kaèb-ı1995 (7) mÀl-ı kaèb-ı kaèbuŋ kaèb-ı kaèb-ı kaèba1996 nisbeti olduàı 

(8) gibidür pes imdi kaèbuŋ1997 nisbeti şeyée mÀluŋ vÀóide (9) nisbeti olduàı gibidür ol 

èaded ki anuŋ vÀóide (10) nisbeti vÀóidüŋ ceõre nisbeti olduàı gibidür (11) aŋa cüzé-i ceõir 

dirler ve daòı şïl nesne kim nisbeti (12) cüzé-i ceõir ile bile vÀóide oŋa1998 cüzé-i mÀl dirler 

girü (13) ancılayın anuŋ nisbeti cüzé-i mÀl ile bile cüzé-i mÀluŋ  (14) cüzé-i ceõre nisbeti 

olduàı gibi oŋa1999 cüzé-i kaèb (15) diyü oúurlar girü ve ancılayın anuŋ2000 nisbeti cüzé-i 

kaèb (16) ile cüzé-i kaèb nisbeti gibi ola2001 oŋa cüzé-i mÀl-ı mÀl2002 (17) dirler bÀúìsi ile 

                                                           
1988 (82a/15) vursalar: ursalar C.  46a/21, Kas. 69b/5. 
1989 (82a/16) eger mÀl-ı kaèb-ı kaèba: ve eger gine mezkÿr cezri mÀl-ı kaèb-ı kaèba êarb itseler BH. 46a/26. 
1990(82a/16) üzere: üzerine BH. 46b/1. 
1991 (82a/19) mÀl: mÀla MK. 120a/3, Kas. 69b/7, BH. 46b/2. 
1992 (82a/20)nisbet: nisbeti MK. 120a/5, Kas.69b/8, BH. 46b/3. 
1993 (82b/3) kaèb-ı kaèb: kaèb-ı kaèba BH. 46b/5. 
1994 (82b/3) mÀlu mÀl-ı kaèba: mÀl-ı mÀl-ı kaèba BH. 46b/5. 
1995 (82b/6) mÀl-ı kaèb-ı kaèb-ı: mÀlu kaèbu kaèb MK. 120a/11; mÀl-ı kaèb-ı kaèb BH. 46b/7. 
1996 (82b/7) kaèb-ı kaèb-ı kaèba: kaèb-ı kaèba BH. 46b/8, Z. 123b/19. 
1997 (82b/7-8) nisbeti olduàı gibidür pes imdi kaèbuŋ: - Kas. 69b/15. 
1998 (82b/12) oŋa: aŋa BH. 46b/11, Z. 123a/2, T. 57a/20. 
1999 (82b/14)oŋa: onı MK.120b/7, Kas.70a/4; ol BH. 46b/12, Z. 123a/4. 
2000 (82b/15) anuŋ: onun MK. 120b/7, Kas.70a/4. 
2001(82b/16) ile cüzé-i kaèb nisbeti gibi ola oŋa cüzé-i mÀl-ı mÀl: ile cüzé-i kaèb nisbeti gibi ola cüzé-i mÀl oŋa 

cüzé-i mÀl-ı mÀl MK.120b/9, Kas.70a/5, BH. 46b/13, Z. 123a/6-7. 
2002 (82b/16) cüzé-i mÀl-ı mÀl: cüzé-i mÀlu mÀl MK. 120b/9. 
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àayr-ı nihÀye iòrÀc olınur bu úıyÀs (18) üzere2003 ikinci êarb ile úısmeti2004 beyÀn ider ammÀ 

êarb daòı (19) iki úısım üzeredür2005 müfred ve mürekkeb2006 müfred aŋa dirler ki (20) 

maørÿb ve maørÿb-u fih bir mertebede ola şuncılayınki (21) ceõri ceõre yÀ mÀlı mÀla yÀ 

kaèbı kaèba yÀ ceõri mÀla  

 

[83a] 

(1) yÀ mÀlı kaèba bu miåilli daòı ne miúdÀr olursa mürekkeb aŋa (2) dirler ki maørÿb ve 

maørÿb-u fih bir mertebede olmaya (3) ve hem maørÿb maørubu fih iki mertebede ola 

şuncılayın ki (4) ceõrü ve mÀlı èadediyle ceõre yÀ èaded2007 veyÀ ceõri mÀlıyla (5) kaèba yÀ 

èaded2008 ve ceõri ve mÀlı mÀlu’l-mÀlda êarb olınmaú (6) gibi úısm-ı evvel ceõri ceõre êarb 

olunduúda mÀl  (7) óÀãıl olur ve mÀl mÀla êarb olunduúda mÀlu’l-mÀl (8) óÀãıl olur ve 

kaèb kaèba êarb olunduúda kaèb-ı kaèb (9) óÀãıl olur ve ceõri mÀla êarb idicek kaèb (10) 

óaãıl olur ve mÀlı kaèba êarb idicek mÀl-ı kaèb (11) óÀãıl olur her ne miúdÀr2009 óÀãıl olursa 

bu úÀèide (12) üzere êarb olına2010 ikinci úısım mürekkeb êarbındadur2011 (13) meåelÀ iki 

ceõir ve bir mÀl ve beş dirhem2012 iki ceõir (14) ve bir mÀlı2013 ve beş dirheme êarb itmek 

dileseŋ bu meséelede (15) ùoúuz êarb óÀcetdür2014 evvel iki ceõri iki ceõre êarbdan (16) dört 

mÀl çıúar20152016 ikinci bir mÀl bir mÀla êarbdan bir mÀlu’l-mÀl (17) óÀãıl olur üçünci beş 

dirhem2017  beş dirheme êarb (18) itmeden2018 yigirmi beş dirhem óÀãıl olur dördünci ceõri 

                                                           
2003 (82b/18) üzere: üzerine BH. 46b/14, Z. 123a/7.  
2004 (82b/18) êarb ile úısmeti: êarb-ı úısmeti BH. 46b/14, Z. 123a/8. 
2005 (82b/19) üzeredür: üzerinedür BH. 46b/15, Z. 123a/9. 
2006 (82b/19) müfred ve mürekkeb: birisi müfreddür ikinci mürekkebdür BH. 46b/15, Z. 123a/9. 
2007 (83a/4)èaded: èadedi MK. 121a/5; èadede BH. 46b/19, Z. 123a/15. 
2008 (83a/5)èaded: èadedi MK.121a/6, Cam. 117b/7. 
2009 (83a/11) Bu kısımdan itibaren 84a/14’e kadar Z. eksiktir Z. 123a/21. 
2010 (83a/12) êarb olına: êarb olınur BH. 46b/24. 
2011 (83a/12) ikinci úısım mürekkeb êarbındadur: ikinci úısım mürekkeb olan êarbı beyanındadur BH. 46b/24. 
2012 (83a/13) dirhem: dirhemi MK. 121b/1, BH. 46b/25. 
2013 (83a/14) mÀlı: mÀl BH. 46b/25, Cam. 117a/3. 
2014 (83a/15) êarb óÀcetdür: êarba óÀcet olur BH. 46b/26. 
2015 (83a/16) çıúar: óÀãıl olur MK. 121b/4, Kas.70b/4. 
2016 (83a/15-16) êarbdan dört mÀl çıúar: êarb idesin mÀl óÀãıl olur BH. 46b/26-47a/1. 
2017 (83a/17) dirhem: dirhemi MK. 121b/4, Kas.70b/5. 
2018 (83a/17-18) êarb itmeden: êarbdan BH. 47a/2. 
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(19) mÀla êarb itmeden2019 bir kaèb óÀãıl olur beşinci bir mÀlı (20) iki ceõre êarb 

itmeden2020 bir kaèb óÀãıl olur altıncı (21) iki ceõre beş dirhemi êarb itmeden2021 on ceõir 

óÀãıl  

 

 [83b] 

(1) olur yedinci beş dirhemi iki ceõre êarb itmeden2022 on (2) ceõir óÀãıl olur sekizinci bir 

mÀlı beş dirheme êarbdan (3) beş mÀl óÀãıl olur ùoúuzuncı beş dirhemi bir mÀla êarbdan 

(4) beş mÀl óÀãıl olur cemèÀ óÀãıl meblaà2023 êarb yigirmi beş (5) dirhem ve yigirmi ceõir 

ve on dört mÀl ve dört kaèb (6) ve bir mÀlu’l-mÀl olur ve her meséele ki bu cins vÀúıè (7) 

ola bu úıyÀs üzere2024 êarb olına çün2025 êarb-ı èaded-i müfredi (8) èaded-i müfrede2026 êarb 

olınmanuŋ úÀèidesi maèlÿm oldı (9) úısmet daòı maèlÿm olur úısmet èaks-i êarbdur (10) 

şuncılayınki eger emvÀl-i cüõÿrda2027 úısmet olsa (11) òÀric-i úısmet cüõÿr olur ve eger 

cüõÿrı ceõre2028 (12) úısmet eyleseŋ òÀric-i úısmet cüõÿr olur her nesneéi (13) ki gendü 

cinsine úısmet eyleseŋ òÀric-i úısmet hemÀn (14) cins vÀúıè olur miåÀl emvÀl-i emvÀl ve 

kuèÿb-ı (15) kuèÿb ve bundan àayrı daòı ne úadar olursa ve eger (16) àayrı cinse  úısmet 

eyleseŋ òÀric-i úısmet ol (17) olur ki êarbda olduàı gibi maúsÿmun èaleyh (18) maúsÿm 

óÀãıl olur ve bir cinsi iki cinse (19) úısmet mümkìn degüldür ve iki cins ve üç cins (20) bir 

cinse úısmet mümkìndür eger üç cinsden daòı (21) ziyÀde olursa aŋa da2029 úısmet 

mümkìndür eger on kaèb  

 

                                                           
2019 (83a/19) êarb itmeden: êarbdan MK. 121b/7, Kas.70b/6, BH. 47a/2, Cam. 117a/8. 
2020 (83a/20) êarb itmeden: êarbdan MK.121b/8, Kas.70b/7, BH. 47a/3, Cam. 117a/9. 
2021 (83a/21) êarb itmeden: êarbdan MK. 121b/9,Kas.70b/7, BH. 47a/4, Cam. 117a/10. 
2022 (83b/1) êarb itmeden: êarbdan MK. 121b/10, Kas.70b/8, BH. 47a/4, Cam. 117a/11. 
2023 (83b/4) meblaà: meblaàı AE. 73a/8, BH. 47a/6. 
2024 (83b/7) üzere: üzerine BH. 47a/8. 
2025 (83b/7) çün: çünki BH. 47a/8. 
2026 (83b/7-8) êarb-ı èaded müfred-ièaded müfrede: êarb-ı èadedi müfred èadede müfrede BH. 47a/9.  
2027 (83b/10) cüõÿrda: cüõÿra Kas.70b/14, BH. 47a/10. 
2028 (83b/11) ceõre: cüõÿra BH. 47a/11. 
2029(83b/21) aŋa da:  ol daòı MK. 122b/4, Kas. 71a/5, BH. 47a/17. 
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 [84a] 

(1) ve eger2030 on mÀl illÀ on ceõir2031 illÀ on dirhemi iki ceõre (2) úısmet itmek dileseŋ bu 

meséelede dört èamel óÀcetdür evvel2032 (3) on kaèbı iki ceõre úısmet idesin beş mÀl òÀric-i 

(4) úısmet olur ikinci on mÀl iki ceõre úısmet olınduúda (5) beş ceõir òÀric-i úısmet olur 

üçünci illÀ on dirhem (6) iki ceõre úısmetden illÀ beş cüzéi ceõir òÀric-i (7) úısmet vÀúıè 

olur dördünci illÀ on ceõir iki ceõir2033 (8) úısmetden illÀ beş dirhem òÀric-i úısmet vÀúıè 

olur2034 bu cümle (9) òÀric-i úısmet beş mÀl ve beş ceõir illÀ beş dirhem (10) ve beş cüz-i 

ceõir olur ve her meséele ki bu cins (11) vÀúıè ola bu ùarìú üzere2035 èamel ideler üçünci 

zÀyidi2036 (12) ve nÀúıãı bildürür zìrÀ2037 şïl müåbete dirler ki iki (13) kelimenüŋ 

mÀbeyninde istiånÀ olmaya2038 ve daòı nÀúıã şïl (14) münfìyye dirler ki iki kelime 

ortasında istiånÀ ola (15) şöyle ki2039 iki mÀl illÀ iki ceõir iki mÀlı2040 zÀyid-i miåbetdür2041 

(16) illÀ iki ceõir nÀúıã ve münfìdür pes imdi zÀyidi2042 (17) zÀyide2043 êarbdan zÀyid2044 

óÀãıl olur ve nÀúıã2045 nÀúıãa (18) êarbdan nÀúıã óÀãıl olur meåelÀ iki mÀl2046 iki mÀla (19) 

êarbdan dört mÀlu’l-mÀl ve illÀ iki ceõir illÀ iki ceõir (20) dört mÀl illÀ iki ceõir illÀ iki mÀl 

illÀ dört kaèb (21) óÀãıl olur bu meséele de gerekdür ki evvel bir defèa  

 

                                                           
2030 (84a/1) eger:-MK. 122b/5, BH. 47a/17; ve on kaèb Kas.71a/6. 
2031 (84a/1) on ceõir: on ceõir ve MK. 122b/6.  
2032 (84a/2) evvel: ol Kas.71a/8. 
2033 (84a/7)ceõir: ceõre MK. 122b/12, Kas.71a/11, BH. 47a/23. 
2034 (84a/8) vÀúıè olur: olur Cam. 118a/10. 
2035 (84a/11) üzere: üzerine BH. 47a/25. 
2036 (84a/11) zÀyidi: zÀéidi BH. 47a/25. 
2037 (84a/12) zìrÀ: zÀyid MK.123a/4, Kas.71a/14, Cam. 118a/13; zaéid BH. 47a/26. 
2038 (84a/13) olmaya: olmıya BH. 47a/26. 
2039 (84a/15) şöyle ki: şöyle denile ki BH. 47b/1. 
2040 (84a/15)mÀlı:- Kas.71b/1; mÀl BH. 47b/2, Cam. 119b/3. 
2041 (84a/15) zÀyid-i miåbetdür: zÀéid-i müsbetdür BH. 47b/2, Z. 125b/2, Cam. 119b/3. 
2042 (84a/16) zÀyidi: zÀéidi BH. 47b/3, Z. 125b/3. 
2043 (84a/17) zÀyide: zÀéide BH. 47b/3, Z. 125b/3. 
2044 (84a/17) zÀyid: ne C. 47b/3; zÀéid BH. 47b/3, Z. 125b/4. 
2045 (84a/17) nÀúıã: nÀúıãı MK. 123a/9, Kas.71b/2. 
2046(84a/18) mÀl: mÀlı MK.123a/10, Kas.71b/3, BH. 47b/4, Cam. 119b/6. 
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[84b] 

 (1) zÀyidi zÀyide2047  êarb ide ikinci bir kerre nÀúıãı nÀúıãa (2) êarb ide2048 üçünci bir kerre 

nÀúıãa zÀyidi êarb ide2049 (3) dördünci bir kerre nÀúıãı zÀyide2050 êarb ideler tÀ kim bu 

cümlenüŋ (4) murabbaè ı dört mÀl’ul-mÀl ve dört mÀl illÀ sekiz kaèb olur (5) dördünci 

tekmìli bildürür tekmìl aŋa dirler ki bir èaded (6) vÀóide noúãÀn olsa ol noúãÀn miúdÀrı ol 

èaded-i (7) vÀóid üzere2051 ziyÀde ideler tÀ kim èaded-i vÀóid tamÀm ola (8) pes imdi bu 

ziyÀde olan miúdÀr muúÀrinine2052 ve maèÀdiline (9) daòı ziyÀde idesin meåelÀ üç åümün 

kaèb ve on beş dirhem (10) maèÀdil altmış şeyéi2053 yigirmi dört dirhemdür diseler ùarìú 

(11) oldur ki beş åümün kaèb2054 ki üç åümün üzerine ziyÀde (12) idesin tÀ bir kaèbı kÀmil 

ola pes imdi bu ziyÀde (13) olınan miúdÀr muúÀrinine ve maèÀdiline daòı ziyÀde idesin 

(14) tÀ kim bir kaèb ve úırú mÀlı maèÀdil yüz altmış şeyéi ve altmış (15) dört dirhem olur 

beşinci cüzüédür cüzüé20552056 aŋa dirler ki (16) lafôdan müsteånÀ ısúÀù olınup müsteånÀ 

meneh<minh> üzerine (17) ziyÀde olınmaúdur ve daòı ol ziyÀde itdügüŋ2057 miålin (18) 

maèÀdil üzerine ziyÀde itmekdür muúÀrinne2058 degül meåelÀ (19) iki şeyéi illÀ beş dirhem 

yigirmi üç dirhemüŋ maèÀdilidür diseler (20) eyle olsa beş dirhemi iki şey üzerine ziyÀde 

eyledük (21) yedi şeyéi kÀmil olur beş dirhem daòı maèÀdil üzerine  

 

[85a] 

(1) ziyÀde iderüz kim yigirmi üç dirhemdür yigirmi sekiz olur ol (2) taúdìrce yedi şeyéi 

maèÀdil yigirmi sekiz dirhem olur kemmiyye-i (3) bir şeyé dört dirhem olur altıncı reddi 

                                                           
2047 (84b/1) zÀyidi zÀyide: zÀéidi zÀéide BH. 47b/6, Z. 125b/9. 
2048 (84b/2) êarb ide: êarb ideler MK. 123b/1, Kas.71b/6, BH. 47b/7, Cam. 119b/10. 
2049 (84b/2) nÀúıãa zÀyidi êarb ide: zÀyidi nÀúıãa êarb ideler MK. 118b/2, Kas.71b/6, Cam. 119b/10.; zÀéidi 

nÀúısa êarb ideler BH. 47b/7. 
2050 (84b/3) zÀyide: zÀéide BH. 47b/8. 
2051 (84b/6-7) èaded-i vÀóid üzere: èaded-i vÀóidi BH. 47b/10. 
2052 (84b/8) muúÀrinine: muúÀrininde BH. 47b/11, Z. 125b/17. 
2053 (84b/10) şeyéi: şeyéi ve MK. 123b/10, Kas.71b/12, BH. 47b/12. 
2054 (84b/11) úaèb: kaèbı MK.123b/11. 
2055 (84b/15) cüzüé: cüzé MK. 124a /3, Kas.72a/1. 
2056 (84b/15) cüzüédür cüzüé: cüzéidür cüzéi Cam. 119a/9. 
2057 (84b/17) ziyÀde itdügüŋ: ziyÀde eyledigüŋ  Z. 125a/5. 
2058 (84b/18) muúÀrinne: muúÀrine MK. 124a/5, Kas.72a/3, BH. 47b/ 18. 
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bildürür redd-i òilÀf (4) tekmìldür yaèni èaded-i aèôamdan bir nesne naúã itmekdür (5) ki 

birden ziyÀde ola onı naúã idüp bire2059 getüresin (6) ve şïl miúdÀr ki cüzé-i aèôamdan naúã 

olunup vÀóide (7) getürmişdüŋ2060 ol úıyÀs üzerine muúÀrininden ve maèÀdilinden (8) daòı 

naúã idesin meåelÀ üç kaèb ve üç mÀlı maèÀdil altmış (9) şeydür diseler ùarìú oldur ki 

kaèbuŋ2061 åülÿåeynin2062 naúã (10) idesin bir kaèb úalur2063 ve åülÀåin2064  emvÀlin2065 daòı 

naúã itdüŋ (11) bir mÀl úaldı ve altmış şeyüŋ daòı åülÿåÀnin naúã (12) eyledüŋ yigirmi 

şey2066 úaldı ol taúdìrce bir kaèb (13) ve bir mÀl maèÀdil yigirmi şeyé olur ve kemmiyye-i 

bir şeyéi (14) dört2067  dirhem olur yedinci muúÀbele beyÀnındadur ol (15) muúÀbele 

didügümüz2068 şïl müşterek2069 nesnenüŋ ısúÀùıdur (16) ki müteèÀdileyn ortasında vÀúıè ola 

ki her ùarafdan (17) ısúÀt idesin yaèni iki maèÀdilden bile zirÀ ol2070 iki (18) óÀlden óÀlì 

degüldür yÀ lafô-ı müåbet yÀ lafô-ı müsteånÀ (19) ola meåelÀ iki lafô didigümüz iki mÀl 

dört şeyéi maèÀdil (20) on ceõirdür diseler pes imdi dört şeyéi iki cÀnibden2071 (21) ısúÀù 

eyledüŋ iki mÀlı maèÀdil altı şey olur bu iki maèÀdil2072  

 

[85b] 

(1) müåbetdür ve eger iki kaèb ve iki mÀl ve beş şeyéi illÀ iki dirhem (2) maèÀdil bir kaèb 

ve bir mÀl ve on yedi şeyéi illÀ iki dirhem (3) olacaú2073 olursa bu meseéelede evvelÀ 

gerekdür kim bir kaèbı (4) bir kaèbıla muúÀbil2074 idevüz2075 yaèni iki müteèÀdileyn2076 bile 

                                                           
2059 (85a/5) bire: bir yire BH. 47b/25. 
2060 (85a/7) getürmişdüŋ: getürmiş idüŋ BH. 47b/ 26. 
2061 (85a/9) kaèbuŋ: kuèÿbuŋ MK.124b/6. 
2062 (85a/9) åülÿåeynin: åülüåin C. 48a/3; åülüåeynin BH. 48a/2. 
2063(85a/10)úalur:  úaldı MK. 124b/7, Kas.72a/12, BH. 48a/2, Cam. 120b/11. 
2064 (85a/10) åülÿåÀnin: åülÿåeynin MK. 124b/7, Kas.72a/12, åülüåeyni BH. 48a/3, Z. 125a/20. 
2065 (85a/10)emvÀlin: emvÀl MK.124b/7, Kas.72a/12, Cam. 120b711; emvÀli BH. 48a/3. 
2066 (85a/12)şey: şeyé MK. 124b/9, Kas.72a/13, BH. 48a/4. 
2067 (85a/14) dört: yigirmi dört C. 48a/5. 
2068 (85a/15) didügümüz: tesmiye olınan BH. 48a/ 6, Z. 126b/3. 
2069 (85a/15) müşterek: - BH. 48a/6. 
2070 (85a/17) zirÀ ol: eşàa ola BH. 48a/7. 
2071 (85a/20) cÀnibden: cÀnibinden BH. 48a/ 10, Z. 126b/9. 
2072 (85a/21) bu iki maèÀdil: - MK. 125a/6, Kas.72b/5, BH. 48a/10, Z. 126b/10, Cam. 120a/8. 
2073 (85b/3) olacaú: olcak BH. 48a/12. 
2074 (85b/4) muúÀbil: muúÀbele MK. 125a /9, Kas.72b/7, BH. 48a/13, Z. 126b/13. 
2075 (85b/4) muúÀbil idevüz: muúÀbele iderüz BH. 48a/13, Z. 126b/13. 
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giderelüm (5) åÀnìyÀ bir mÀlı bir mÀlıla muúÀbele idelüm yaèni iki ùarafdan (6) ısúÀù 

idelüm ve beş şeyéi  beş şeyéile muúÀbele idelüm (7) her iki ùarafdan naúã idelüm rÀbièa 

illÀ iki dirhem2077 (8) illÀ iki dirhem ile muúÀbele idelüm baèdez2078-muúÀbele bir kaèb (9) 

ve bir mÀl maèÀdil on iki şeyéi olur ve kemmiyye-i bir şeyéi2079 (10) üç dirhem olur buŋa 

müåbet-i müsteånÀ dirler sekizinci (11) maèÀdileéi2080 beyÀn ider bu maèÀdile didügümüz 

berÀberlıú2081 maènÀ (12) sındadur yaèni iki cÀnibi berÀber olmaúdur2082 úısm-ı evvel (13) 

cebr-i muúÀbelenüŋ altı meséelesinüŋ2083 beyÀnındadur üçine (14) müfredÀt ve üçine 

muúterinÀt dirler faãl-ı (15) evvel cebr-i muúÀbelenüŋ altı meséelesinüŋ úavÀèidin (16) 

beyÀn ider üçine müfredÀt ve üçine muúterinÀt (17) dirler20842085 meséele-i evvel-i müfredÀt 

yigirmi ùoúuz dirhem (18) maèÀdil beş ceõirdür diseler her ceõir ne miúdÀr olur2086(19) 

ùarìú2087 oldur ki yigirmi ùoúuzı beşe úısmet idesin (20) òÀric-i úısmet miúdÀr-ı ceõir olur 

beş dirhem ve (21) çehÀr òumus dirhem yek2088 ceõir olur eger diseler  

 

[86a] 

(1) yek2089 subuè ceõir maèÀdil20902091beş dirhem ve åülüå dirhemdür (2) diseler ùarìúi oldur 

ki ceõri kÀmil úıluruz pes altı  (3) miålin2092 ziyÀde iderüz ve maèÀdilin daòı artururuz2093(4) 

tÀ kim otuz yedi dirhem ve åülüå dirhem olur pes (5) cevÀb virürüz ki kemmiyye-i ceõir 

                                                                                                                                                                                
2076 (85b/4) müteèÀdileyn: maèÀdilin Kas.72b/8, Cam. 120a/11; maèÀdilini BH. 48a/13. 
2077 (85b/7) dirhem: dirhemi Kas.72b/10, BH. 48a/16, T. 60b/9, Cam. 121b/1. 
2078 (85b/8) baèdez: baèdehÿ BH. 48a/16, Z. 126b/17. 
2079 (85b/9)bir şeyéi:- AE. 75a/2. 
2080 (85b/11) maèÀdileéi: maèÀdili MK. 125b/3, Kas.72b/12, BH. 48a/ 18, Cam. 121b/4. 
2081 (85b/11) berÀberliú: berÀberlik AE. 75a/4, Kas.72b/13, BH. 48a/19, T.61b/12. 
2082 (85b/12) olmaúdur : olmaúdur vallahu’l-èalim BH. 48a/19. 
2083 (85b/13) meséelesinüŋ: meséelesi Kas.72b/14. 
2084 (85b/16-17) üçine müfredÀt ve üçine muúterinÀt dirler: - BH. 48a/22. 
2085 (85b/17) dirler: dirler ve MK. 125b/10, Kas.73a/2; dirler fasl-ı evvel cebr-i muúÀbelenün altı meselesinüŋ 

úavÀèidin beyÀn ider Z.126a/3. 
2086 (85b/18) miúdÀr olur: miúdÀr olur diseler MK. 125b/11, Kas.73a/2-3, BH. 48a/23. 
2087 (85b/19) ùarìú: ùarìúi MK. 125b/12, Kas.73a/3, BH. 48a/23, Cam. 121b/12. 
2088 (85b/21) yek: bir BH. 48a/25, Z.126a/7. 
2089 (86a/1) yek: bir BH. 48a/25, Z.126a/7. 
2090 (86a/1) ceõir maèÀdil: maèÀdili BH. 48a/25. 
2091 (86a/1) maèÀdil: maèÀdili MK. 126a/2, C. 48a /24. 
2092 (86a/3) miålin: müåelleå MK. 126a /3, Kas. 73a/6, BH. 48a/26. 
2093 (86a/3) artururuz: arturuz MK. 126a /4. 
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otuz yedi dirhem (6) åülüå2094 dirhem olur eger diseler ki tisèa20952096 ceõir maèÀdil (7) 

åelÀåetü erbaèa ve òums dirhemdür diseler ol taúdìrce (8) ceõr-i kÀmil ne miúdÀr olur ùarìú 

oldur ki maòrec-i rubèı2097 (9) maòrec-i òumsa vurasın2098 yigirmi èaded óÀãıl olur2099 (10) 

çün åelÀåetü2100 erbaèaı ve òumsı yigirmi ile cemè iderüz on (11) ùoúuz cüzé2101 olur yigirmi 

cüzéi bir èaded olandan ki (12) ol maèÀdil tüsiè ceõir olsa gerek varuruz (13) on ùoúuz2102 

maòrec-i tüsèa vururuz2103 óÀãıl olan (14) yigirmiye úısmet iderüz òÀric-i úısmet yigirmi 

dirhem ve nìm (15) dirhem ve nıãf-ı èaşìr dirhem2104 vÀúıè olur ki kemmiyye-i ceõir (16) ol 

miúdÀr olur2105 ikinci meséele2106 müfredÀtdan2107 eger (17) on bir ceõir üç mÀla maèÀdildür 

diseler her ceõir (18) ne miúdÀr dirhem olur ùarìú2108 oldur ki ceõri mÀla úısmet (19) idesin 

òÀric-i úısmet miúdÀr-ı ceõir olur bu ãÿretde (20) ceõir åi2109 dirhem åülüåÀn dirhem olur ki 

yek2110 mÀl on (21) üç dirhem ve çehÀr2111 tüsè-i dirhem olur eger iki mÀl 

 

 [86b] 

(1) ve subè mÀl maèÀdil on ceõir ve penc2112 subuè ceõir olsa (2) kemmiyye-i yek ceõir2113 

ne miúdÀr dirhem2114 olur ve miúdÀr-ı yek mÀl (3) úaç olur2115 ùarìú2116 oldur ki iki mÀlı 

                                                           
2094 (86a/6) åülüå: åülÿå MK. 126a /6. 
2095 (86a/6) tisèa: tüsièMK. 126a/7. 
2096 (86a/5-6) pes cevÀb virürüz ki kemmiyye-i ceõir otuz yedi dirhem åülüå dirhem olur eger diseler ki tisèa: - 

BH. 48b/1, Z.126a/11. 
2097 (86a/8) rubèı: - BH. 48b/2. 
2098 (86a/9) vurasın: urasın MK.126a/8,C. 48b/4, AE. 75a /20, Kas.73a/9; êarb idesin BH. 48b/2, Z.126a/13. 
2099 (86a/9) óÀãıl olur: olur BH. 48b/3. 
2100 (86a/10) åelÀåetü: åülÿåü MK. 126a /10; Kas. åelÀåe 73a/10; åülüå 49b/3. 
2101 (86a/11) cüz: ceõir C. 48b/5. 
2102 (86a/13)ùoúuz: ùoúuzı MK. 126a /13, BH. 48b/5. 
2103 (86a/13) vururuz: êarb iderüz BH. 48b/ 5, Z.126a/17. 
2104 (86a/15) èaşìr dirhem: nıãf-ı èaşìr dirhem BH. 48b/6. 
2105 (86a/16)olur: vÀúıè olur MK. 126b / 3, BH. 48b/7, Cam. 122b/1.  
2106 (86a/16) ikinci meséele: ikinci meséele-i åÀnì BH. 48b/ 7. 
2107(86a/16) müfredÀtdan: müfredaddan MK. 126b / 4, BH. 48b/7. 
2108 (86a/18) ùarìú: ùarìúi BH. 48b/7, T. 61a/11, Cam. 122b/3. 
2109 (86a/20) åi: üç MK. 126b/7, Kas.73b/1, BH. 48b/ 9, Z.127b/2, Cam. 122b/5. 
2110 (86a/20) yek: bir BH. 48b/ 9, Z.127b/2.  
2111 (86a/21) çehÀr: dört BH. 48b/10, Z.127b/3. 
2112 (86b/1) penc: beş BH. 48b/11, Z.127b/4. 
2113 (86b/2) kemmiyye-i yek ceõir: kemmiyyenüŋ ceõri MK.126b/10-11, Kas.73b/3, BH. 48b/11, Cam. 

122b/7-8. 
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mücennes iderüz (4) ve subè mÀl daòı ilóÀú iderüz tÀ kim on beş subuè (5) mÀl olur 

baèdehÿ on ceõir daòı mücennes iderüz (6) ve penc2117 subuè daòı ceõre ilóÀú iderüz tÀ kim 

yetmiş (7) beş ãubuè ceõir olur baèdehÿ eczÀé-i cüõÿrı eczÀé-i (8) emvÀle úısmet iderüz 

òÀric-i úısmet miúdÀr-ı ceõir (9) olur ki ol beş dirhem olur pes lÀzım oldı kim (10) her mÀl 

yigirmi beş dirhem ola eger diseler ki òums mÀl (11) maèÀdil üç ceõir diseler kemmiyye-i 

yek ceõir2118 ne miúdÀr (12) olur ve miúdÀr-ı mÀl úaç olur ùarìú2119 oldur ki mÀl-ı (13) kÀmil 

úılasın yaèni çehÀr-ı òumsı2120 òums üzere2121 ziyÀde (14) idesin tÀ mÀlı kÀmil ola pes 

nisbet-i erbaèa-ı emsÀli (15) åi ceõre bir åi ceõir2122 úatasın yaèni on iki ceõri (16) üç ceõre 

ilóÀú idesin tÀ kim on beş ceõir maèÀdil (17) bir mÀl ola pes mÀl-ı ceõri2123 redd idesin ve 

cüõÿrı (18) dirhem2124 redd idesin tÀ kim bir ceõir maèÀdil on beş dirhem (19) olur cevÀb 

viresinkim kemmiyye-i yek ceõir2125 on beş (20) dirhem olur ve miúdÀr-ı mÀl-ı vÀóid iki 

yüz yigirmi beş (21) dirhem olur üçünci meséele2126 müfredÀtdan2127 eger üç  

  

[87a] 

(1) mÀl u åülüå mÀl maèÀdil otuz dirhemdür diseler her mÀl (2) ne miúdÀr olmaú gerek 

ùarìú2128 oldur ki otuz dirhem mÀlı2129 (3) úısmet iderüz òÀric-i úısmet miúdÀr-ı mÀl olur üç 

(4) mÀlı maòrec-i åülüåe ururuz2130 ve åülüå2131 daòı üzerine ilóÀú (5) iderüz on olur ki 

                                                                                                                                                                                
2114 (86b/2) dirhem: - MK. 126b/11, Kas.73b/4, BH. 48b/11, Cam. 122b/8. 
2115 (86b/3) úaç olur: úaç olur diseler MK. 126b/12, Kas.73b/4, BH. 48b/12. 
2116 (86b/3) ùarìú: ùarìúi BH. 48b/12, T. 61a/16, Cam. 122b/9. 
2117 (86b/6) penc: beş BH. 48b/12. 
2118 (86b/11) kemmiyye-i yek ceõir: kemmiye bir ceõir BH. 48b/17, Z. 127b/13. 
2119 (86b/12) ùarìú: ùarìúi BH. 48b/17, T. 61b/1, Cam. 122a/4. 
2120 (86b/13) çehÀr-ı òumsı: dört òumsı BH. 48b/18, Z. 127b/14. 
2121 (86b/13) üzere: üzerine BH. 48b/ 18, Z. 127b/14. 
2122 (86b/14-15)nisbet-i erbaèa emsÀl-i åi ceõre bir åi ceõir: nisbet-i erbaèa emsÀl-i  åi ceõiri  bir åi ceõre MK. 

121a / 10, Cam. 122a/6; nisbet-i erbaèa emsÀl üç ceõri üç ceõre BH. 48b/19, Z. 127b/16. 
2123 (86b/17) mÀl-ı ceõri: mÀl-ı ceõre MK. 127a/12, Kas.73b/11, BH. 48b/20, Z. 127b/18, Cam. 122a/8. 
2124 (86b/17-18) cüõÿr-ı dirhem: cüõÿr-ı dirheme Kas.73b/13, BH. 48b/21, Z. 127b/18;cüõÿr-ı dirhemi T. 

61b/5. 
2125 (86b/19) kemmiyye-i yek ceõir: kemmiyye-i bir ceõir BH. 48b/22, Z. 127b/20.  
2126 (86b/21) üçünci meséele: meséele-i åÀliå BH. 48b/23, Z. 127b/21. 
2127 (86b/21) müfredÀtdan: müfredaddan MK. 127b/4, Kas. 73b/15, BH. 48b/23, Cam. 122a/12. 
2128 (87a/2) ùarìú: ùarìki MK. 127b/6, Kas. 74a/1, BH. 48b/25, Z. 127a/2, T. 61b/9, Cam. 123b/1. 
2129 (87a/2) otuz dirhem mÀlı: dirhemi mÀla MK. 127b/6, Kas. 74a/1-2, BH. 48b/25, Cam. 123b/1. 
2130 (87a/4) ururuz: vururuz MK. 127b/8, BH. 48b/26, Z. 127a/4, Cam. 123b/2. 
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maúsÿmun èaleyh dirüz baèdehÿ otuz (6) dirhem2132 maòrec-i åülüåe ururuz2133 ki üçdür 

ùoúsan óÀãıl (7) olur ùoúsanı2134 maúsÿmun èaleyhe2135 ki ondur úısmet iderüz (8) ùoúuz 

dirhem òÀric-i úısmet olur ki miúdÀr-ı yek mÀl2136 (9) ùoúuz dirhem olur müfredÀt tamÀm 

olur aŋa müteèalliú (10) meséelelerden daòı beyÀn idelüm eger on yedi dirhem2137 (11) üç 

kimesneye úısmet eyle2138 evvelkiye nıãf ikinciye åülüå (12) ve üçünciye rubè vir diseler2139 

ùarìú oldur ki maòrec-i rubèı (13) maòrec-i åülüåe ururuz2140 on iki olur on ikiyi (14) aãıl 

meséele dutaruz2141 cemiìè nıãf ve åülüå ve rubè on (15) ikiden cemè eylesek on üç óÀãıl 

olur bu on (16) üçi maúsÿmun èaleyh dutaruz2142 baèdehÿ on yediyi2143 aãıl (17) 

meséeleye2144 ururuz2145 ve ne óÀãıl olursa on (18) üçe úısmet iderüz on beş dirhem  

                                                                                                     12 

                                                                                                      6 

                                                                                                      4  

                                                                                                      3 

                                                                                                     13 

(19) ve ùoúuz cüzüé2146 òÀric-i úısmet olur on cüzéi2147(20) bir dirhem olandan bu òÀric-i 

úısmeti aãıl dutaruz2148 (21) bunuŋ nıãfı yedi dirhem ve on bir cüzüé2149 olur  

                                                                                                                                                                                
2131 (87a/4) åülüå: åülüåi MK. 127b/8, Kas.74a/3, BH. 48b/26, Cam. 123b/2. 
2132 (87a/6) dirhem: dirhemi MK 127b/10,Kas.74a/4, BH. 48b/ 27, Cam. 123b/4. 
2133 (87a/6) ururuz: vururuz MK. 127b/10, Kas.74a/4; virürüz BH. 48b/27, Z. 127a/5, Cam. 123b/4. 
2134 (87a/7) ùoúsanı: ùoúsan MK. 127b/11, Kas.74a/4, BH. 49a/1. 
2135 (87a/7) maúsÿmun èaleyhe: maúsÿmun èaleyh MK. 127b/11, Kas.74a/5, maúsÿmun èaleyhdür BH. 49a/1, 

Z. 127a/6. 
2136 (87a/8) miúdÀr-ı yek mÀl: miúdÀr-ı bir mÀl BH. 49a/2. 
2137 (87a/10) dirhem: dirhemi Kas.74a/7, BH. 49a/3. 
2138 (87a/11) úısmet eyle: úısmet eylesen BH. 49a/4, Z. 127a/10. 
2139 (87a/12) vir diseler: verseler BH. 49a/4, Z. 127a/11. 
2140 (87a/13) ururuz:  vururuz MK. 128a/5, Kas. 74a/8; virürüz BH. 49a/5, Z. 127a/13, Cam. 123b/10. 
2141 (87a/14) dutaruz: ùutaruz AE. 76a/21, BH. 49a/6, Z. 127a/14, T. 61b/18, Cam. 123b/10. 
2142 (87a/16) dutaruz: ùutaruz C. 49a/10,  AE. 76b/2, T. 61b/20, Cam. 123b/13. 
2143 (87a/16) yediyi: yediye MK. 128a/8, Kas.74a/11, BH. 49a/ 7, Z. 127a/15, Cam. 123b/13. 
2144 (87a/16-17) aãıl meséeleye: –Kas. 74a/11, BH. 49a/ 8, Z. 127a/15. 
2145 (87a/17) ururuz: vururuz MK. 128a/8, Kas.74a/11, Cam. 123a/1; êarb iderüz BH. 49a/8, Z. 127a/15. 
2146 (87a/19) cüzüé: cüzéi Cam. 123a/2. 
2147 (87a/19) on beş dirhem ve ùoúuz cüzüé òÀric-i úısmet olur on cüzéi: òÀric-i úısmet on beş dirhem ùoúuz on 

cüzé bir dirhem BH. 49a/9, Z. 127a/17. 
2148 (87a/20) dutaruz:  ùutaruz C. 49a/13, AE. 76b/6, BH. 49a/10, Z. 127a/18. 
2149(87a/21) cüzüé: cüz MK. 128a/13; cüzéi Kas.74a/14; cüzé BH. 49a/ 10, Z. 127a/19. 
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[87b] 

(1) cümle on üç cüzéi bir dirhem olandan åülüåi beş dirhem (2) ve üç cüzé2150 olur ve rubıè 

üç dirhem ve on iki cüzüé2151 (3) olur bu üç óiããeéi cümle eyledük on yedi dirhem olur (4) 

meséele-i diger2152 bir mÀl-ı mechÿl olsa ol mÀlıŋ2153 (5) nıãfın ve åülüåin ve rubèın ol mÀl 

üzere2154 ziyÀde eylesek (6) on yedi dirhem olsa aãıl ol mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr (7) olur 

ùarìú2155 oldur ki bir èaded ùaleb idelüm ki ol (8) èadedden nıãf-ı rubè-ı åülüå2156 küsÿrsüz 

óÀãıl olsun2157 (9) ol on iki èadeddür pes on iki2158 aãıl meséele (10) dutalum2159on iki2160 

èadedüŋ nıãfın ve åülüåin ve rubèın (11) on iki üzere2161 ziyÀde idelüm yigirmi beş olur ki 

(12) maúsÿmun èaleyh dinür2162 pes aãıl meséeleéi on yedi (13) dirheme ururuz2163 ne óÀãıl 

olursa yigirmi beşe úısmet (14) iderüz òÀric-i úısmet sekiz dirhem2164 dört cüzüé olur (15) 

yigirmi beş cüzéi bir dirhem olandan pes cevÀb virürüz kim (16) aãıl ol mÀl-ı mechÿl sekiz 

dirhem ve dört cüz olur2165 (17) yigirmi beş cüzéi bir dirhem olandan meséele eger bir mÀl-ı 

(18) mechÿl olsa ol mÀluŋ2166 rubèın ve subèın gendü (19) üzerine arturasın2167 on bir 

dirhem ola aãıl ol (20) mÀl ne miúdÀr olur ùarìú oldur ki maòrec-i rubèı2168 ki (21) 

dörtdür2169 maòrec-i subèa urasın2170 ki yedidür  yigirmi sekiz  

                                                           
2150 (87b/2) cüzé: cüz MK.128b/2. 
2151 (87b/2) cüzüé: cüz MK. 128b/2, Cam. 123a/7. 
2152 (87b/4) meséele-i diger: meséele-i Àòar MK.128b/4, Kas.74b/1, BH. 49a/13, Z.128b/1, Cam. 123a/8. 
2153 (87b/4) mÀlıŋ: mÀluŋ MK. 128b/4,Cam. 123a/9; mÀlın BH. 49a/13. 
2154 (87b/5) üzere: üzerine BH.49a/14, Z.128b/2. 
2155 (87b/7) ùarìú: ùarìúi MK. 128b/7, Kas.74b/3, BH. 49a/14, Cam.123a/11. 
2156 (87b/8) nıãf-ı rubè-ı åülüå: nıãf-ı åülüå-i rubè AE. 76b/14. 
2157 (87b/8) óÀãıl olsun: óÀãıl olsa BH. 49a/14. 
2158 (87b/9) on iki: on ikiyi MK. 128b/10; on ikiéi BH. 49a/17. 
2159 (87b/10) dutalum: ùutalum C. 49a/20, AE. 76b/15, T. 62a/10.  
2160 (87b/10) on iki: on BH. 49a/17, Z.128b/7. 
2161 (87b/11) üzere: üzerine BH. 49a/18. 
2162 (87b/12) maksÿmun èaleyh dinür: maksÿmun èaleyhdür BH. 49a/19, Z.128b/8. 
2163  (87b/13) ururuz: vururuz MK. 128b/13, Kas.74b/7, Cam. 124b/3; êarb iderüz BH. 49a/19, Z.128b/9.  
2164(87b/14) sekiz dirhem dört: sekiz dirhem ve dört MK. 129a/2, Kas.74b/8. 
2165 (87b/15-16) yigirmi beş cüzéi bir dirhem olandan pes cevÀb virürüz kim aãıl ol mÀl-ı meçhÿl sekiz dirhem 

ve dört cüz olur:– Z.128b/12. 
2166 (87b/18) mÀluŋ: mÀlın BH. 49a/23. 
2167 (87b/19) arturasın: ziyÀde idesin BH. 49a/23, Z.128b/15. 
2168 (87b/20) rubèı: rubè MK. 129a/8, Kas.74b/11; subèa BH. 49a/24, Z.128b/16. 
2169 (87b/20-21) maòrec-i rubèı ki dörtdür: – BH. 49a/24, Z.128b/16, Cam. 124b/10. 
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[88a] 

(1) óÀãıl olur aãıl meséele dutaruz2171 baèdehÿ yigirmi sekiz (2) dirhemüŋ rubèın ve subèın 

yigirmi sekize úıyÀs2172 otuz ùoúuz  

12 

   7 

 84 

 28 

(3) olur baèdehÿ on2173 biri aãıl meséele yigirmi sekizdür aŋa (4) vurasın2174ne óÀãıl olursa 

otuz ùoúuza úısmet  (5) idesin òÀric-i úısmet yedi dirhem ve otuz beş cüzüé2175  (6) cümle 

otuz ùoúuz  

             4 

            11 

            28 

cüzéi bir dirhem olandan2176 òÀric-i úısmet (7) vÀúıè olur cevÀb viresinkim  ol mÀl-ı 

mechÿl2177 yedi (8) dirhem ve otuz beş cüzüé olur meséele-i Àòar  (9) bir mÀl-ı mechÿl olsa 

ol mÀluŋ rubèın ve subèın (10) gendüden giderseŋ on bir dirhem bÀúì úalsa2178 aãıl (11) ol 

mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr olur ùarìú2179 oldur ki her iki (12) maòreci birbirine urasın2180 

yigirmi sekiz óÀãıl olur (13) aãıl meséele dutaruz2181 baèdehÿ yigirmi sekizüŋ rubèın (14) ve 

subèın yigirmi sekizden giderürüz2182 on bir èaded (15) úalur ki maúsÿmun èaleyh dinür2183 

                                                                                                                                                                                
2170 (87b/21) urasın: vurasın MK. 129a/9, Kas.74b/12; êarb idesin BH. 49a/24, Z.128b/16. 
2171(88a/1) dutaruz: ùutaruz C. 49b/3,  AE. 77a/5, BH. 49a/25, Z.128b/17, T. 62a/19. 
2172 (88a/2) úıyÀs: úatasın MK. 129a/11, Kas. 74b/13, Cam. 124b/12; ziyÀde idesin BH. 49a/ 26, Z.128b/19. 
2173 (88a/3) on: ol BH. 49a/26. 
2174 (88a/4) vurasın: urasın C. 49b/5, AE. 77a/7; êarb idesin BH. 49b/1, Z.128b/20. 
2175 (88a/5) cüzüé: cüzéi MK.129b/1, Kas.74b/15 
2176 (88a/6) bir dirhem olandan: bir olandan BH. 49b/3. 
2177 (88a/7) ol mÀl-ı meçhÿl: aãıl ol mÀl-ı meçhÿl MK. 129b/3, Kas.75a/1-2. 
2178 (88a/10) bÀúì úalsa: úalsa BH. 49b/ 5. 
2179 (88a/11) ùarìú: ùarìúi BH. 49b/6, Z.128a/5, Cam. 124a/7. 
2180 (88a/12) urasın: vurasın MK.129b/8, Cam. 124a/8; viresin Kas.75a/4; êarb idesin BH. 49b/6, Z.128a/6. 
2181 (88a/13) dutaruz:  ùutaruz AE. 77a/14, BH. 49b/ 7, Z.128a/7, T. 62b/7. 
2182 (88a/14) giderürüz: gideresin MK. 129b/10, Kas. 75a/5, BH. 49b/7. 
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baèdehÿ on biri aãıl (16) mesÀéile2184 ururuz2185 ne óÀãıl olursa on yediye (17) úısmet 

iderüz2186 òÀrici ez úısmet2187 on sekiz dirhem (18) ve iki cüzüé2188 vÀúıè olur meséele-i 

diger2189 bir mÀl-ı mechÿl (19) olsa ol mÀluŋ rubèın ve subèın üç dirhem ile (20) ol mÀldan 

giderseŋ hiç nesne úalmasa aãıl ol (21) mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr olur2190 ùarìú oldur ki 

maòrec-i rubèı  

 

 [88b]  

(1) maòrec-i subèa urasın2191 ki yigirmi sekiz óÀãıl olur bu (2) yigirmi sekizi aãıl meséele 

dutaruz2192 baèdehÿ bu yigirmi sekiziŋ2193 (3) rubèın ve subèın girü gendüden naúã iderüz 

on yedi (4) úalur ki maèÀdil üç dirhem olur baèdehÿ aãıl meséeleéi (5) üç dirheme 

ururuz2194 ne óÀãıl olursa on yedi (6) èadede úısmet iderüz cevÀb virürüz ki aãıl ol mÀl-ı (7) 

mechÿl dört dirhem on altı cüzüé olur bÀúì her ne (8) miúdÀr óÀcet olursa bu üslÿb üzere2195 

istiòrÀc (9) olına meséele-i evvel-i muúterinÀt ceõir ve mÀl (10) ve2196 maèÀdil èaded olsa 

veyÀ mÀl ve èadedi maèÀdil ceõir (11) olur veyÀ èaded ve ceõir maèÀdil mÀl olur eger sÿèÀl 

(12) olsa ki beş ceõir2197 ve bir mÀl yigirmi altı dirhem ve åi2198 rubè (13) ve rubè rubè 

dirhemdür diseler her ceõir ne miúdÀr olmaú (14) lÀzım gelür ve mÀl ne miúdÀr olur 

ùarìú2199 oldur ki (15) nıãf-ı vÀãıùa2200 gendü nefsine vurasın2201 yaèni nıãf-ı (16) cüõÿrı 

                                                                                                                                                                                
2183 (88a/15) maúsÿmun èaleyh dinür: maúsÿmun èaleyhdür BH. 49b/ 8, Z.128a/9. 
2184 (88a/16) mesÀéile: meseleye MK. 129b/11, Kas.75a/6, BH. 49b/8, Cam. 124a/11. 
2185 (88a/16) ururuz: vurasın MK. 129b/12, Cam. 124a/11; uraruz AE. 77a/17; viresin Kas.75a/6; êarb idesin 

BH. 49b/8, Z.128a/9. 
2186 (88a/17) úısmet iderüz: –MK. 129b/12, Kas.75a/7; úısmet idesin BH. 49b/9, Z.128a/10. 
2187 (88a/17) òÀrici ez úısmet: òÀric-i úısmet BH. 49b/9, Z.128a/10. 
2188 (88a/18)cüzüè: cüzéi MK.129b/13, Kas.75a/7. 
2189 (88a/18) meséele-i diger : meséele-i Àòar MK. 130a/1, Kas.75a/8, BH. 49b/10, Z.128a/11, Cam. 124a/13. 
2190 (88a/21) mÀl-ı meçhÿl ne miúdÀr olur ùarìú oldur ki maòrec-i rubèı:  mÀl-ı meçhÿl ne miúdÀr olur bilmek 

dileseŋ ùarìú oldur ki maòrec-i rubèı MK.130a/4, Kas.75a/8-9, BH. 49b/ 12, Z.128a/14, Cam.125b/2. 
2191 (88b/1) urasın: vurasın MK. 130a/5; viresin Kas.75a/10; êarb BH. 49b/12, Z.128a/15, Cam.125b/3. 
2192 (88b/2) dutaruz: ùutaruz AE. 77b/2, T. 62b/14.  
2193 (88b/2) yigirmi sekiziŋ: yigirmi sekizüŋ MK.130a/5, Kas.75a/11, Cam.125b/5. 
2194 (88b/5) ururuz: vururuz MK. 130a/9, Cam. 125b/7; êarb iderüz BH. 49b/15, Z.128a/19. 
2195 (88b/8) üzere: üzerine BH. 49b/18. 
2196 (88b/9-10) mÀl ve maéÀdil:  mÀlı maèÀdil MK. 130a/13, Kas.75a/15, Cam. 125b/11. 
2197 (88b/12) beş ceõir: ceõir BH. 49b/20. 
2198 (88b/12) åi: üç BH. 49b/21, Z. 129b/4. 
2199 (88b/14) ùarìú: ùarìúi BH. 49b/22, Z.129b/6, Cam. 125a/2. 



379 

gendü nefsine êarb idesin2202 ne óÀãıl olursa (17) yigirmi altı dirhem2203 úatasın2204  otuz üç 

dirhem ve nıãf-ı åümün (18) dirhem olur bu cümlenüŋ ceõrin Àòõ iderüz kim beş (19) 

dirhem ve åi2205 rubè dirhem olur pes bu meblaàdan nıãf-ı (20) cüõÿrı evvel kem2206 

iderüz2207  iki buçuú dirhemdür naúã iderüz (21) üç dirhem ve rubè dirhem úalur cevÀb 

virüriz ki her ceõir  

 

[89a] 

(1) üç dirhem ve rubè dirhem olur ve mÀl on dirhem ve nìm dirhem2208 28      

                                                                                                             11 

                                                                                                             17   

 

(2)  ve nıãf-ı åümün dirhem olur eger mÀl birden ziyÀde olacaú olursa 7                            

                                                                                                                4                                                                                                                                    

                                                                                                               11 

(3) bire getürürüz yaèni mÀlı vÀóide redd iderüz eger mÀl (4) birden eksük olursa kÀmil 

iderüz eger dört mÀl (5) ve on iki ceõir maèÀdil elli beş dirhemdür diseler (6) ol vaút 

emvÀli bire getürürüz yaèni çehÀr2209 mÀluŋ (7) åi2210 rubèın naúã iderüz tÀ kim bir mÀl 

úalur  ve åi2211 rubèı (8) on iki ceõirden naúã iderüz tÀ üç ceõir úalur (9) ve elli beş 

dirhemüŋ daòı åi2212 rubèın naúã  iderüz on (10) üç dirhem ve åi2213 rubè dirhem úalur ki 

                                                                                                                                                                                
2200 (88b/15) vÀãıùa: vÀãıùaéı BH. 49b/22, Z.129b/6, Cam. 125a/3. 
2201 (88b/15) vüresin: urasın C.51b/2; viresin Kas.75b/4; êarb idesin BH. 49b/23, Z.129b/7. 
2202 (88b/15-16) yaèni nıãf-ı cüõÿrı gendü nefsine êarb idesin: - BH. 49b/23, Z.129b/7. 
2203 (88b/16) dirhem: dirheme Cam. 125a/5. 
2204 (88b/17) yigirmi altı dirhem úatasın: yigirmi altı dirheme ziyÀde idesin BH. 49b/ 23, Z.129b/8. 
2205 (88b/19) åi: üç BH. 49b/24, Z.129b/10. 
2206 (88b/20) kem: kim BH. 49b/25. 
2207 (88b/20) kem iderüz: kem iderüz ki MK. 130b/11, Kas.75b/7. 
2208 (89a/1) on dirhem ve nìm dirhem: on buçuú dirhem BH. 50a/1, Z.129b/13. 
2209 (89a/4) çehÀr: dört BH. 50a/4, Z.129b/18. 
2210 (89a/7) åi: üç BH. 50a/4, Z.129b/18. 
2211 (89a/7) åi: üç BH. 50a/5, Z.129b/19. 
2212 (89a/9) åi: üç BH. 50a/6, Z.129b/20. 
2213 (89a/10) åi: üç BH. 50a/7, Z.129b/21. 
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maèÀdili yek2214 mÀl (11) ve åi2215 ceõir olur baèdehÿ nıãf-ı cüõÿrı gine2216 gendü (12) 

nefsine êarb iderüz ne óÀãıl olursa on üç (13) dirhem ve åi2217 rubèı dirhem üzerine ilóÀú 

iderüz2218 on altı (14) olur on altı èadedüŋ ceõrin aluruz ki dörtdür baèdehÿ (15) bu dörtden 

nıãf-ı cüõÿrı kem iderüz2219 yaèni yek ve nìm (16) dirhemi22202221  naúã iderüz dü ve nìm 

dirhem2222 úalur cevÀb (17) virürüz  kim bir ceõrüŋ  miúdÀrı dü ve nìm dirhem2223 (18) olur 

ve her mÀl altı2224 dirhem ve rubè dirhem olur(19) meséele-i Àòar2225 eger dü2226 òumus mÀl 

ve on bir ceõr-i (20) maèÀdil otuz dirhemdür diseler ol taúdìrce (21) her ceõir ne miúdÀr 

olur mÀl-ı kÀmil ne úadar olur  

 

 [89b] 

(1) ùarìúi oldur ki mÀlı kÀmil2227 úıluruz yaèni åi2228 òums (2) mÀlı dü2229 òumsa ilóÀú iderüz 

tÀ kim bir mÀl olur ve mÀlı (3) ziyÀde eyledügümüz miúdÀrı muúÀrinine daòı ziyÀde  

iderüz (4) yaèni on bir ceõri on altıya  úataruz2230 tÀ kim yigirmi yedi (5) ve nìm ceõir2231 

olur baèdehÿ maèÀdil olan èadedi daòı (6) artururuz2232 otuzdur2233 úırú beş dirhem daòı 

ilóÀú (7) iderüz tÀ kim bir mÀl ve yigirmi yedi buçuú ceõir maèÀdil (8) yetmiş beş dirhem 

                                                           
2214 (89a/10) yek: bir BH. 50a/7, Z. 129a/1. 
2215 (89a/11) åi: üç MK. 131a / 10, Kas.75b/15, BH. 50a/7, Z. 129a/1. 
2216 (89a/11) gine: - MK. 131a / 11, Kas.75b/15. 
2217 (89a/13) åi: üç BH. 50a/8, Z. 129a/3. 
2218 (89a/13) üzerine ilóÀú iderüz: ziyÀde iderüz BH. 50a/9, Z. 129a/3. 
2219 (89a/14-15)ceõrin aluruz ki dörtdür baèdehÿ bu dörtden nıãf-ı cüõÿrı kem iderüz:- MK. 131a / 13, 

Kas.76a/1-2, BH. 50a/9, Z. 129a/4. 
2220 (89a/16) dirhemi: dirhemin MK. 131b / 1, Kas.76a/2, BH. 50a/9-10, Z. 129a/4. 
2221 (89a/15-16) yek ve nìm dirhemi: bir buçuú dirhemin BH. 50a/9-10, Z. 129a/4. 
2222 (89a/16) dü ve nìm dirhem: iki buçuú dirhem BH. 50a/10, Z. 129a/5. 
2223 (89a/17) dü ve nìm dirhem: iki buçuú dirhem BH. 50a/11, Z. 129a/6. 
2224 (89a/18) altı: on altı BH. 50a/11. 
2225 (89a/19) meséele-i Àòar: meséele BH. 50a/11, Z. 129a/7. 
2226 (89a/19) dü: iki BH. 50a/12, Z. 129a/7. 
2227 (89b/1) mÀl-ı kÀmil: mÀl-ı mezbÿr-ı kÀmil AE. 78a/16. 
2228 (89b/1) åi: üç BH. 50a/14, Z. 129a/11. 
2229 (89b/2) dü: iki BH. 50a/14, Z. 129a/11. 
2230 (89b/4) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 50a/16, Z. 129a/13. 
2231 (89b/4-5) yigirmi yedi ve nìm ceõir: yigirmi yedi buçuú ceõir BH. 50a/16. 
2232 (89b/6) artururuz: ziyÀde iderüz C. 50a / 24. 
2233 (89b/6) otuzdur: –C. 51b / 24, BH. 50a/17, Z. 129a/15. 
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olur pes nıãf-ı eşyÀyı murabbaè  (9) iderüz ve yetmiş beş dirhem úataruz2234 tÀ kim iki yüz 

altmış (10) dört èaded ve rubè  rubè2235 olur ve bu meblaàuŋ ceõrin Àòõ  (11) iderüz ki on 

altı dirhem olur ve rubè dirhem olur 2236(12) nıãf-ı eşyÀyı ol on altı dirhemden2237 kem 

iderüz (13) iki dirhem ve beş åümün2238  bÀúì úalur bir ceõir bu miúdÀr olur (14) ve mÀl altı 

dirhem ve rubè dirhem olur meséele-i (15) Àòar  eger iki mÀl ve beş ceõir maèÀdil otuz üç  

(16) dirhemdür diseler her ceõir úaç dirhem olur ve bir mÀl  (17) ne miúdÀr olur2239 ùarìúi 

oldur ki nıãf-ı  cüõÿrı murabbaè (18) idesin ve dirhemi2240 èaded-i mÀla êarb idesin (19) ve 

ne óÀãıl olursa murabbaèı nıãf-ı cüõÿra úatasın2241(20) ve bu cümlenüŋ ceõrin Àòõ  idesin bu 

ceõirden (21) nıãf-ı cüõÿr-ı evveli kem idesin bÀúì  her ne miúdÀr  

 

[90a] 

(1) úalursa èaded-i emvÀle úısmet idesin òÀric-i úısmet (2) miúdÀr-ı ceõir2242-i vÀóid olur 

meåelÀ nıãf-ı  beş ceõri (3) murabbaè eyledük altı èaded  ve rubè oldı ve otuz üç (4) èadedi 

ve iki ki èaded-i mÀldur êarb iderüz altmış (5) altı èaded olur her iki óÀãılı cemè iderüz 

yetmiş (6) iki èaded ve rubè olur ve cümlenüŋ ceõrin iòrÀc (7) ider sekiz èaded ve nìm2243 

vÀúıè olur nıãf-ı cüõÿr-ı (8) evvelki iki ve nìm2244 èadeddür bu sekiz èadedi ve nìm (9) 

èadedden giderürüz altı èaded úalur bu altı èadedi2245 (10) èaded-i mÀla úısmet iderüz òÀric-

i úısmet üç (11) èaded vÀúıè olur cevÀb  virürüz her ceõir üç (12) dirhem olur ve bir mÀl 

ùoúuz dirhem olur (13) ikinci meséele muúterinÀtdan mÀl ve dirhem  (14) maèÀdil ceõr ola 

                                                           
2234 (89b/9) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 50a/20, Z. 129a/18. 
2235 (89b/9-10) iki yüz altmış dört èaded ve rubè rubè: iki yüz altmış dört èaded ve rubèBH. 50a/20, Z. 

129a/18-19. 
2236 (89b/11) iderüz ki on altı dirhem olur ve rubè dirhem olur: iderüz ki on altı dirhem olur ve rubè dirhem 

olur varuruz MK. 132a /4, Kas. 76a/12. 
2237 (89b/12) nıãf-ı eşyÀyı ol on altı dirhemden kem iderüz: nıãf-ı eşyÀyı ol on altı dirhem ve rubè dirhemden 

kem iderüz MK. 132a /5, Kas.76a/13, BH. 50a/22, Z. 129a/21, Cam. 126a/13. 
2238 (89b/13) iki dirhem ve beş åümün: iki dirhem ve beş åümün dirhem C. 50b/ 4. 
2239 (89b/17) ne miúdÀr olur: ne miúdÀr olur diseler MK.’de 126a / 10,Kas.76b/1, BH. 50a/26, Z.130b/5, 

Cam. 127b/5. 
2240 (89b/18) dirhemiè: dirhemi daòı MK. 132a /11,Kas.76b/2, BH. 50b/1, Z.130b/6. 
2241 (89b/19) úatasın: ziyÀde BH. 50b/ 1; ziyÀde idesin Z.130b/8. 
2242 (90a/2) ceõir: cüõÿr C. 50b/10, ceõr AE. 78b/13. 
2243 (90a/7) èaded ve nìm: èaded-i nìm MK. 132b/8, Kas.76b/8. 
2244 (90a/8) iki ve nìm: iki buçuú BH. 50b/6. 
2245 (90a/9) èadedi: –MK. 132b/10, BH. 50b/7, Cam. 127a/3. 
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eger mÀl birden ziyÀde olsa (15) bire getürürüz ziyÀdesin giderürüz eger birden (16) nÀúıã 

olursa tekmìl iderüz baèdehÿ nıãf-ı cüõÿr-ı (17) murabbaè iderüz ve mÀl ile olan dirhemden 

murabbaè-ı nıãf-ı (18) cüõÿrı naúã iderüz2246 eger murabbaè-ı nıãf-ı cüõÿr (19) bu 

dirhemden kem olacaú olursa meséele-i müsteóil (20) olur eger üç mÀl ve úırú sekiz 

dirhem maèÀdil yigirmi (21) beş ceõir olsa her ceõir ne miúdÀr olur ve her mÀl 

 

 [90b] 

(1) úaç olur ùarìúi oldur ki mÀluŋ ikisin naúã iderüz (2) bir mÀl úalur bu miúdÀrı muúÀrin 

ve maèÀdilin2247 daòı naúã (3) iderüz yaèni ceõirden ve dirhemden naúã iderüz (4) tÀ kim bir 

mÀl ve on altı dirhem maèÀdil sekiz şey ve åülüå (5) şey olur pes nıãf-ı eşyÀyı murabbaè 

iderüz (6) ve on altı dirhem murabbaè-ı nıãf-ı eşyÀyı naúã iderüz (7) bir èaded ve åülüå ve 

nıãf-ı  südüs åülüå èaded úalur bu (8) meblaàuŋ ceõrin aluruz ki bir dirhem ve südüs 

dirhem2248 (9) olur2249 çün bir dirhemi ve südüs dirhemi nıãf-ı eşyÀdan (10) naúã iderüz üç 

dirhem úalur nıãf-ı eşyÀyı artururuz (11) beş dirhem ve åülüå dirhem olur cevÀb virürüz ki 

(12) her ceõrin bi-ùarìú-i naúã åi dirhem olur her mÀl (13) ùoúuz dirhem olur bi-ùarìú-i 

ziyÀde her ceõir beş (14) dirhem ve åülüå dirhem olur ve bir mÀl yigirmi sekiz dirhem2250 

(15) åülüå ve åülüå åülüå dirhem olursa eger murabbaè-ı nıãf-ı (16) cüõÿr ol dirhem miåli 

olur2251 ki mÀl eyledür nıãf-ı (17) cüõÿr miúdÀr-ı ceõir olur miåÀl eger bir mÀl (18) ve ùoúuz 

dirhem maèÀdil altı ceõirdür her ceõir ne (19) miúdÀr olur ve bir mÀl úaç olur ùarìú oldur ki 

(20) nıãf-ı cüõÿrı murabbaè iderüz ùoúuz èaded olur (21) çünkim berÀber dirhem oldı cevÀb 

virürüz ki  

 

                                                           
2246 (90a/18) naúã iderüz: ekserüz MK. 133a/5, Kas.76b/14, BH. 50b/ 11, Cam. 127a/10; eksüldürüz Z. 

130a/4. 
2247 (90b/2) maèÀdilin: maèÀdilinden MK. 133a/11,  Kas.77a/3, Z.130a/8. 
2248 (90b/8) bir dirhem ve südüs dirhem: bir dirhem BH. 50b/17, Z.130a/14. 
2249 (90b/9) olur: úalur MK. 133b/4,Kas.77a/7, BH. 50b/17, Z.130a/14, Cam. 128b/6. 
2250(90b/14-15) sekiz dirhem åülüå: sekiz dirhem ve åülüå MK. 133b/10, Kas.77a/10, BH. 50b/21. 
2251 (90b/16) olur: ola MK.133b/11, BH. 50b/ 22, Cam. 128b/12. 
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[91a] 

(1) ceõir üç dirhem olur ve mÀl ùoúuz dirhem olur eger (2) dilesek2252 kim mÀl bir úırÀù  ola 

eger birden ziyÀde ve2253 kem olacaú (3) olursa ùarìú2254 oldur ki nıãf-ı cüõÿrı ve murabbaè 

dirhemi (4) èaded-i emvÀle ururuz2255 ne óÀãıl olursa2256 murabbaè-ı (5) nıãf-ı cüõÿrdan naúã 

iderüz ve bÀúì úalan Àèdaduŋ (6) ceõrin Àòõ iderüz bu ceõri nıãf-ı ceõr-i evvelden (7) 

kem2257 iderüz bÀúì úalan èadedi èaded-i emvÀle úısmet (8) iderüz òÀric-i úısmet miúdÀr-ı 

ceõr olur eger (9) evvel ceõr-i nıãf-ı eşyÀyı artururuz óÀãıl olan  (10) èaded-i emvÀle úısmet 

iderüz òÀric-i úısmet miúdÀr-ı (11) ceõr olur miåÀl eger iki mÀl ve úırú dirhem ve maèÀdil 

(12) on sekiz şey olur her şey úaç dirhem olur ve mÀl (13) ne miúdÀr olur ùarìúi oldur ki 

nıãf-ı eşyÀyı murabbaè (14) idesin seksen bir2258 óÀãıl olur ve úırú dirhemi (15) daòı èaded-i 

mÀla2259 ururuz2260 seksen óÀãıl olur (16) çün bu seksen2261 murabbaè-ı nıãf-ı cüõÿrdan naúã 

iderüz2262 (17) bir èaded úalur bunuŋ ceõrin çıúaruruz  ki girü bir (18) èaded olur2263 bu bir 

èadedi nıãf-ı cüõÿr-ı evvelden kem (19) iderüz sekiz úalur çün sekiz èadedi èaded-i (20) 

emvÀle úısmet iderüz dört èaded òÀric-i úısmet (21) olur eger nıãf-ı cüõÿr-ı evvele 

uravuz2264 ne óÀãıl olursa  

 

                                                           
2252 (91a/2) dileseŋ: dilerseŋ BH. 51a/2, Z. 131b/6. 
2253 (91a/2) ziyÀde ve kem olacaú:  ziyÀde veyÀ kem olacaú MK. 134a /5., Kas.77b/1, Cam. 128a/5. 
2254 (91a/3) ùarìú: ùarìúi BH.51a/3, Z. 131b/7, Cam. 128a/5. 
2255 (91a/4) ururuz: virürüz MK. 134a/7, Kas.77b/2, BH. 51a/3, Z. 131b/8. Cam. 128a/6. 
2256 (91a/4) óÀãıl olursa: óÀãıl olacaú olursa BH. 51a/4, Z. 131b/8-9. 
2257 (91a/7) kem: naúã C. 51a/14. 
2258 (91a/14) seksen bir: seksen BH. 51a/9. 
2259 (91a/15) mÀla: mÀl MK.134b/5, Kas.77b/8, BH. 51a/10; – C. 51a/19, Cam. 129b/2. 
2260 (91a/15) ururuz: virürüz MK. 134b/5,  Kas.77b/8, BH. 51a/10, Z. 131b/19, Cam. 129b/2. 
2261 (91a/16) seksen: sekseni BH. 51a/10. 
2262 (91a/16) naúã iderüz: nıãf iderüz BH. 51a/ 11, Z. 131b/21. 
2263 (91a/18) èaded olur: AE. buradan itibaren S. Nüshasından çok farklıdır 79b/19, T. buradan itibaren boş 

bir sayfa gelir, daha sonrası S. Nüshasından çok farklıdır T. 64a/6; èaded olup BH. 51a/12; èadeddür Z. 

131b/21. 
2264 (91a/21) uravuz: vıraruz MK. 134b/10; virürüz Kas.77b/11, Cam. 128b/7; virseŋ BH. 51a/14, Z. 131a/3. 
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 [91b] 

(1) èaded-i emvÀle úısmet iderüz2265 òÀric-i úısmet beş dirhem (2) olur cevÀb virürüz ki 

kemmìyye-i bir ceõir dört dirhem (3) olur ve kemmìyye-i bir mÀl on altı dirhem olur bi-

ùarìúi’z-ziyÀde (4) ceõir beş dirhem ve kemmìyye-i mÀl yigirmi beş dirhem olur eger (5) 

dilesek kim evvel mÀlı istiòrÀc idevüz2266 ùarìúi oldur ki (6) cüõÿrı nefsine uravuz2267 ne 

óÀãıl olursa èadede (7) uravuz2268 ki mÀl ile biledür bu êarbdan óÀãıl olan (8) èadedi 

ãaúlayasın2269 pes nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿrı gendü (9) nefsine ururuz2270ol ãaúladuàuŋ2271 

èadedi (10) bu meblaàdan kem iderüz bÀúìsinüŋ ceõrin aluruz2272  (11) nıãf-ı murabbaè-ı 

cüõÿrı evvel arturuz2273 ve mÀlıla2274 olan (12) èadedi bu meblaàdan naúã iderüz bÀúì ne 

miúdÀr úalursa (13) miúdÀr-ı mÀl olur eger nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿrı kem idevüz2275 (14) 

bÀúì úalan èadedi mÀl ile bile olan èadedden2276 kem iderüz (15) şïl miúdÀr kim bÀúì úalur 

miúdÀr-ı mÀl2277 olur miåÀl (16) eger diseler bir mÀl ve on sekiz dirhem maèÀdil ùoúuz 

ceõirdür (17) kemmiyye-i yek2278 ne miúdÀr olur cüõÿrı murabbaè iderüz2279 seksen (18) bir 

óÀãıl olur ve seksen bir èadedi on sekiz èadede (19) ururuz2280 ki mÀl ile biledür biŋ dört 

yüz elli sekiz (20) óÀãıl olur bunı óıfã2281 iderüz baèdehÿ nıãf-ı murabbaè-ı (21) cüõÿrı 

gendü nefsine ururuz2282 biŋ úırú altı èaded  

                                                           
2265 (91b/1) úısmet iderüz: úısmet iderseŋ Z. 131a/ 4. 
2266 (91b/5) istiòrÀc idevüz: istiòrÀc iderüz C.52a/1. 
2267 (91b/6) uravuz:  vuravuz MK. 135a/4, Kas.77b/15, Cam. 129b/12, êarb iderüz BH. 51a/17, Z. 131a/ 7. 
2268 (91b/7) uravuz: vuravuz MK. 135a /4, Kas.77b/15, Cam. 129b/12; êarb iderüz BH. 51a/18, Z. 131a/ 8. 
2269 (91b/8) ãaúlayasın: óıfô idesin BH. 51a/19, Z. 131a/ 9. 
2270 (91b/9) ururuz: vururuz MK. 135a/6, Kas.78a/1, Cam. 129a/1; êarb iderüz C. 51b/ 3, BH. 51a/19, Z. 

131a/9. 
2271 (91b/9) ãaúladuàuŋ: óıfô olınan BH. 51a/20, Z. 131a/10. 
2272 (91b/10) bu meblaàdan kem iderüz bÀúìsinüŋ ceõrin aluruz: nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı evveli artururuz ve 

mÀlıla olan èadedi bu meblaàdan kem iderüz bÀúìsinüŋ ceõrin aluruz MK. 135a/8, Kas.78a/3-4, BH. 51a/ 21, 

Z. 131a/13. 
2273 (91b/11) arturuz: artururuz MK. 135a/8, C.52a/5, Kas. 78a/3, BH. 51a/21, Z. 131a/14. 
2274 (91b/11) mÀlıla: mÀl ile BH. 51a/23, Z. 131a/14. 
2275 (91b/13) kem idevüz: kem iderüz C. 51b/6. 
2276 (91b/14) èadedden:–Kas.78a/7. 
2277 (91b/15) miúdÀr-ı mÀl: mÀl Kas.78a/7. 
2278 (91b/17) kemmiyye-i yek: kemmiyye-i bir mÀl BH. 51b/1, Z. 131a/19.  
2279 (91b/17) iderüz: idersin BH. 51b/1. 
2280 (91b/19) ururuz: êarb ideriz BH. 51b/2; vururuz Cam. 129a/11. 
2281 (91b/20) óıfã: óıfô C. 51b/10, Z. 132b/2, Cam. 129a/12; óıfø BH. 51b/3. 
2282 (91b/21) ururuz: êarb iderüz BH. 51b/3, , Z. 132b/2-3; vururuz Cam. 129a/13. 
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[92a] 

(1) ve rubè óÀãıl olur ol óıfã2283 eyledügüŋ2284 èadedden (2) bu meblÀàı naúã iderüz yüz 

seksen bir èaded ve rubè bÀúì (3) úalur bu meblÀàuŋ ceõrin Àòõ iderüz on üç èaded (4) ve 

nìm2285 óÀãıl olur eger nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿrdan (5) arturavuz2286 elli dört olur yüz elli 

dört èadedden2287 (6) on sekiz èadedi2288 naúã iderüz otuz altı èaded (7) úalur cevÀb virürüz 

ki bi-ùarìúi’z-ziyÀde  bir mÀl (8) otuz altı dirhem olur  eger on üç dirhem ve nìm2289 (9) 

dirhemi nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı evvelden kem iderüz (10) yigirmi yedi èaded úalur 

baèdehÿ mÀl ile olan on sekiz (11) dirhemi bu yigirmi yedi èadedden2290 naúã iderüz ùoúuz 

(12) dirhem úalur cevÀb virürüz2291 ki bi-ùarìú-i noúãan bir mÀl (13) ùoúuz dirhem olur ve 

bir ceõir üç dirhem olur (14) eger mÀl birden ziyÀde olursa biri2292  getürürüz (15) 

ziyÀdesin2293 naúã iderüz ve maèÀdilinden2294 daòı naúã (16) iderüz bu üslÿb üzere2295 tÀ kim 

èamel rÀst olur (17) meséele-i åÀnì -i muúterinÀt2296 úaçan şey ve dirhem (18) maèÀdil mÀl 

ola ùarìúi oldur ki eger mÀl bir olursa (19) nıãf-ı cüõÿrı murabba èiderüz óÀãıl olanı 

dirhem2297 (20) artururuz2298 bu cümlenüŋ ceõrin aluruz nıãf-ı (21) cüõÿr-ı evvele ilóÀú 

iderüz bu cümle miúdÀr bir ceõir  

                                                           
2283 (92a/1) óıfã: óıfô C.52a/13, Z. 132b/3, Cam. 130b/1; óıfø BH. 51b/4. 
2284 (92a/1) eyledügüŋ: itdügümüz BH. 51b/4; eyledügümüz Z. 132b/3. 
2285 (92a/3-4) on üç èaded ve nìm: on üç buçuú èaded BH. 51b/5, Z. 132b/6. 
2286 (92a/5) arturavuz: arturuz Kas.78a/15; artursaú BH. 51b/6, Z. 132b/7. 
2287 (92a/5) elli dört olur yüz elli dört èadedden: elli dört èadedden BH. 51b/6. 
2288 (92a/6) èadedi: èadedin MK. 136a /2,79b/1. 
2289 (92a/8) otuz altı dirhem olur eger on üç dirhem ve nìm: otuz altı dirhem olur ve bir cüõÿr altı dirhem olur 

eger on üç dirhem ve nìm MK. 136a/4, Kas. 78b/2; otuz altı dirhem olur ve bir cüõÿr altı dirhem olur eger on 

üç buçuú dirhem  BH. 51b/8-9, Z. 132b/9-10. 
2290 (92a/11) yigirmi yedi èadedden: yigirmi èadedden BH. 51b/ 10. 
2291 (92a/12) virürüz: viresin BH. 51b/11. 
2292 (92a/14) biri: bire MK. 136a/10, Kas.78b/6, BH. 51b/12. 
2293 (92a/15) ziyÀdesin: ziyÀde olur BH. 51b/12, Z. 132b/16. 
2294 (92a/15) maèÀdilinden: maèÀdilden BH. 51b/13, Z. 132b/17. 
2295 (92a/16) üzere: üzerine BH. 51b/13, Z. 132b/17. 
2296 (92a/17) muúterinÀt: muúterinÀtdan BH. 51b/14, Cam. 130a/1. 
2297 (92a/19) dirhem: dirhemi MK. 136b/2, Kas.78b/9, BH. 51b/15, Cam. 130a/3. 
2298 (92a/20) artururuz: arturuz MK. 136b/2. 
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[92b] 

(1) olur eger mÀl birden ziyÀde olursa bire götürüz2299 (2) bu nisbet2300 üzere maèÀdilÀtın2301 

daòı naúã iderüz (3) eger mÀl birden eksük olursa kÀmil iderüz 2302 (4) bÀúì hemÀn õikr olan 

èamel üzere istiòrÀc iderüz (5) miåÀl eger üç ceõir ve dört dirhem maèÀdil bir mÀl (6) dur 

diseler nıãf-ı cüõÿrı murabbaè iderüz baèdehÿ dört (7) dirhem ilóÀú iderüz altı2303 dirhem ve 

rubè dirhem olur (8) bu meblaàuŋ ceõrin Àòõ iderüz iki dirhem ve nìm (9) dirhem2304 olur 

bunı nıãf-ı cüõÿr-ı evvele úataruz2305 (10) dört dirhem olur cevÀb virürüz2306 kim 

kemmìyye-i (11) yek2307 ceõir dört dirhem ve miúdÀr-ı yek2308 mÀl on (12) altı olur eger iki 

mÀlı maèÀdil beş ceõir ve on (13) iki dirhemdür diseler her ceõir ne miúdÀr olur2309 (14) ve 

her mÀl ne olur2310 ùarìúi oldur ki mÀlı bire getürüz2311 (15) ve cüõÿruŋ daòı nıãfın 

giderüz2312 iki buçuú ceõir (16) úalur ve on iki dirhemüŋ daòı nıãfın iòrÀc (17) iderüz altı 

dirhem úalur tÀ kim iki buçuú ceõir (18) ve altı dirhem maèÀdil yek2313 mÀl olur pes nıãf-ı 

(19) cüõÿrı murabbaè iderüz ve altı dirhem üzerine  (20) artururuz2314 yedi dirhem ve 

nìm2315 ve rubè rubè dirhem (21) olur ve bu cümlenüŋ ceõrin Àòõ iderüz2316  

 

                                                           
2299 (92b/1) götürüz: getürüz MK. 136b/4, Kas.78b/11, Cam. 130a/5. 
2300 (92b/2) nisbet: nesne C. 52a/1. 
2301 (92b/2) maèÀdilÀtın: maèÀdilini MK. 136b/5, Kas.78b/11, BH. 51b/18, Z. 132a/3, Cam. 130a/5. 
2302 (92b/3) eger mÀl birden eksük olursa kÀmil iderüz: eger mÀl birden eksük olursa kÀmil iderüz bu nisbet 

üzere maèÀdilin daòı ziyÀde iderüz MK. 136b/7, Kas.78b/12, BH. 51b/19, Z. 132a/4, Cam. 130a/7. 
2303 (92b/7) altı: on altı BH. 51b/22. 
2304 (92b/8-9) iki dirhem ve nìm dirhem: iki buçuú dirhem BH. 51b/22, Z. 132a/9. 
2305 (92b/9) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 51b/23, Z. 132a/10. 
2306 (92b/10) virürüz: viresin BH. 51b/23. 
2307 (92b/11) kemmiye-i yek: kemmiye bir BH. 51b/24, Z. 132a/11. 
2308 (92b/11) miúdÀr-ı yek: miúdÀr bir BH. 51b/ 24, Z. 132a/12. 
2309 (92b/13) ne miúdÀr olur: ne miúdÀr olur diseler C. 52a/ 8. 
2310 (92b/14) ne olur: ne olur diseler C. 52a/8; ne miúdÀr olur BH. 51b/ 26. 
2311 (92b/14) getürüz: getürevüz MK. 137a/4, Kas.79a/4. 
2312 (92b/15) giderüz: giderevüz MK. 137a/5. 
2313 (92b/18) yek: bir BH. 52a/2, Z. 132a/18. 
2314 (92b/20) artururuz: ziyÀde iderüz C. 52a/12, BH. 52a/3. 132a/19. 
2315 (92b/20) yedi dirhem ve nìm: yedi buçuú dirhem BH. 52a/ 3. 
2316 (92b/21) Àòõ iderüz: Àòõ idüp BH. 52a/4. 132a/20 
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 [93a] 

(1) nıãf-ı cüõÿr-ı evvele úataruz2317 dört olur cevÀb virürüz ki (2) kemmìyye-i miúdÀr-ı 

ceõir dört dirhem olur ve bir mÀl on altı (3) dirhem olur eger diseler ki åì subuè2318 mÀlı 

maèÀdil iki ceõir (4) ve yedi dirhem olur ol taúdìrce her ceõir ne miúdÀr (5) olur ùarìú oldur 

ki åi2319 subèı2320 mÀlı kÀmil iderüz çehÀr2321  (6) subèı2322 daòı ilóÀú iderüz tÀ kim ve nisbet 

iki ceõre üç  (7) ceõir daòı ilóÀú iderüz ve yedi dirhem2323 daòı ùokuz dirhem  (8) ve åülüå 

dirhem daòı úataruz2324 tÀ kim bir mÀl maèÀdil dört ceõir   (9) ve åülüå ceõir ve on altı 

dirhem ve åülüå dirhem olur pes (10) nıãf-ı cüõÿrı gine gendü nefsine  ururuz2325 on altı 

dirhem (11) ve åülüå dirhem üzerine artururuz2326 ve bu cümlenüŋ ceõrin  (12) Àòõ iderüz 

ve nıãf-ı cüõÿr-ı evvel2327 üzerine arturuz2328  (13) yedi èaded olur pes imdi kemmìyye-i bir 

ceõir   yedi èaded (14) olur ve yek2329 mÀl úırú ùoúuz dirhem olur ùarìú iòrÀc-ı2330  (15) ceõr 

bu  muúterinÀtda reddsüz tekmìlsüz oldur ki  (16) murabbaè-ı nıãf-ı eşyÀyı óÀãıl2331-ı êarb-ı 

èaded-i emvÀli bir  (17) dirhem2332 arturuz2333 ve bu cümlenüŋ ceõrin Àòõ iderüz  (18) ve bu 

ceõri nıãf-ı cüõÿr-ı evvele ilóÀú iderüz ne olursa  (19) èaded-i emvÀle úısmet iderüz òÀric-i 

úısmet miúdÀr-ı (20) ceõr olur eger eyitseler2334 ki on iki ceõir ve on altı (21) dirhem 

maèÀdil dört mÀldur ol taúdìrce her ceõir  

 

                                                           
2317 (93a/1) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 52a/4, Z. 132a/21. 
2318 (93a/3) åì subuè: üç rubè BH. 52a/6; üç subè Z. 133b/1. 
2319 (93a/5) åi: üç BH. 52a/7, Z. 133b/3. 
2320 (93a/5) subèı: subuè Cam. 131b/11. 
2321 (93a/5) çehÀr: dört BH. 52a/7, Z. 133b/4. 
2322 (93a/6) subèı: subuè Cam. 131b/12. 
2323 (93a/7) dirhem: dirheme BH. 52a/8, Z. 133b/7. 
2324 (93a/8) úataruz: ilóÀú iderüz BH. 52a/9, Z. 133b/7. 
2325 (93a/10) ururuz: vururuz MK. 137b/7, Kas.79a/15, Cam. 131a/3; virürüz BH. 52a/10, Z. 133b/10. 
2326 (93a/11) artururuz: ziyÀde iderüz BH. 52a/11, Z. 133b/10. 
2327 (93a/12) nıãf-ı cüõÿr-ı evvel: nıãf-ı cüõÿr BH. 52a/ 12, Z. 133b/12. 
2328 (93a/12) arturuz: ziyÀde iderüz BH. 52a/12, Z. 133b/12; artururuz Cam. 131a/5. 
2329 (93a/14) yek: bir BH. 52a/13, Z. 133b/13. 
2330 (93a/14) iòrÀc-ı: istiòrÀc-ı BH. 52a/13, Z. 133b/14. 
2331 (93a/14) óÀãıl: óÀlì BH. 52a/14, Z. 133b/15. 
2332 (93a/17) dirhem: dirhemi MK. 138a/1; dirheme BH. 52a/15, Z. 133b/16. 
2333 (93a/17) arturuz: ziyÀde iderüz BH. 52a/15, Z. 133b/16. 
2334 (93a/20) eyitseler: diseler BH. 52a/17, Z. 133b/19. 
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[93b] 

(1) ne miúdÀr olur ve bir mÀl úaç olur ùarìú oldur ki nıãf-ı cüõÿrı (2) murabbaè iderüz ve 

èaded-i emvÀl ki dörtdür on altı dirheme (3) êarb iderüz her iki óÀãılı cemè iderüz2335 yüz 

èaded olur (4) ve yüz èadedüŋ ceõrin Àòõ iderüz ve nıãf-ı cüõÿr-ı evvele (5) úataruz2336 on 

altı olur bu on altı èadedi2337 èaded-i emvÀl ki (6) dörtdür úısmet iderüz òÀric-i úısmet dört 

èaded vÀúıè (7) olur ve kemmìyye-i bir ceõir dört dirhem olur ve bir mÀl on (8) altı dirhem 

olur evvel istòrÀc-ı mÀl itmek dileseŋ (9) ùarìú2338 oldur ki cüõÿrı murabbaè iderüz ne óÀãıl 

olursa (10) dirheme ururuz2339 baèdehÿ nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿrı gendü nefsine (11) 

ururuz2340  her ne óÀãıl olursa óÀãıl-ı evveli2341 üzerine (12) artururuz2342 ve bu cümlenüŋ 

ceõrin Àòõ iderüz2343 dirhem2344 (13) daòı nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı evveli daòı ceõr-i åÀnìye 

úataruz2345 bu cümle (14) miúdÀr bir mÀl olur meåelÀ eger dört ceõir ve otuz (15) ve iki2346 

dirhemi2347 bir mÀl maèÀdildür diseler kemmìyye-i mÀl úaç (16) dirhem olur2348  ùarìú2349 

oldur ki2350 ceõri gendü nefsine ururuz2351 (17) on altı olur2352 on altıyı otuz ikiye2353 

ururuz2354  beş (18) yüz on iki olur bunı óıfã2355 iderüz baèdehÿ nıãf-ı (19) murabbaè-ı cüõÿr 

                                                           
2335 (93b/2-3) ve èaded-i emvÀl ki dörtdür on altı dirheme (3) êarb iderüz her iki óÀãılı cemè iderüz: - Z. 

133a/1. 
2336 (93b/5) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 52a/ 21, Z. 133a/2. 
2337 (93b/5) èadedi: èaded MK. 138a /11, Kas. 79b/11, BH. 52a/21, Cam. 132b/5. 
2338 (93b/9) ùarìú: ùarìúi BH.52a/24, Z. 133a/6, Cam. 132b/8. 
2339 (93b/10) ururuz: vururuz MK. 138b/3, Kas. 79b/14, Cam. 132b/10; êarb idesin BH. 52a/25, Z. 133a/7-8. 
2340 (93b/11) ururuz: êarb iderüz C. 52b/10; viresin Kas. 79b/15; êarb idesin BH. 52a/25, Z. 133a/8-9; vurasın 

Cam. 132b/10. 
2341 (93b/11) evveli: evvel MK. 138b/5, Kas. 79b/15; evvelüŋ BH. 52a/26. 
2342 (93b/12) artururuz: arturuz MK. 138b/5, Cam. 132b/11; ziyÀde idesin BH. 52a/26, Z. 133a/9. 
2343 (93b/12) Àòõ iderüz: Àòõ idesin BH. 52a/26-27, Z. 133a/10. 
2344 (93b/12) dirhem: dirhemi BH. 52a/27, Z. 133a/10. 
2345 (93b/13) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 52a/27, Z. 133a/11.  
2346 (93b/15) iki: -C. 52b/13. 
2347 (93b/15)dirhemi: dirhem MK. 138b/8, Kas. 80a/3, BH. 52b/1. 
2348 (93b/16) dirhem olur: dirhemdür diseler MK. 138b/9, Kas.80a/3, BH. 52b/2, Z. 133a/15. 
2349 (93b/16) ùarìú: ùarìúi BH. 52b/2, Z. 133a/15, Cam. 132a/2. 
2350 (93b/16) oldur ki:- BH. 52b/2.  
2351 (93b/16) ururuz: vuravuz MK. 138b/10, Kas.80a/4, Cam. 132a/3; êarb iderüz C. 52b/15, BH. 52b/2-3, Z. 

133a/15. 
2352 (93b/17) on altı olur: on altı olur bu MK. 138b/11, BH. 52b/3. 
2353 (93b/17) otuz ikiye: otuz iki dirheme MK. 138b/11, Kas.80a/5, BH. 52b/3, Z. 133a/16, Cam. 132a/4. 
2354 (93b/17) ururuz: vuruz ki MK. 138b/11, Kas.80a/5, Cam. 132a/4; êarb iderüz BH. 52b/3, Z. 133a/17. 
2355 (93b/18) óıfã: óıfô C. 52b/16, BH 53b/4, Z. 133a/16; óıfø Kas. 80a/5, Cam. 132a/5. 
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ki sekizdür gendü nefsine ururuz2356 altmış (20) dört olur pes on iki üzerine2357 ilóÀú iderüz 

(21) ki2358 óıfã2359 olınmışıdı tÀ kim beş yüz yetmiş altı dirhem 

  

 [94a] 

(1) olur2360 bunuŋ ceõrin Àòõ iderüz ki yigirmi dört èaded (2) olur2361 ve dirhem ki otuz iki 

èaded-idi nıãfı vü murabbaè-ı (3) cüõÿr-ı evveli2362 ki sekize2363 cümle iderüz altmış dört (4) 

olur cevÀb virürüz ki altmış dört olur2364 (5) miúdÀr-ı ceõir sekiz dirhem olur eger mÀl 

birden (6) ziyÀde olursa bire getürürüz2365 ve eger birden eksük (7) olursa kÀmil úıluruz 

bÀúìsin hemÀn bu õikr (8) olan èamel üzere istiòrÀc olına2366 (9) altı meséelenüŋ2367  

ãÿretleri beyÀnındadur meséele-i (10) evvel-i müfredÀt meåelÀ seksen bir dirhem iki úısım 

ile (11) muòtelif úısm-ı ekåeri úısm-ı eúalla úısmet eyledüŋ üç (12) dirhem òÀric-i úısmet 

vÀúıè oldı ol taúdìrce (13) her úısım ne miúdÀr olmaú gerekdür diseler ùarìú oldur ki2368 

(14) maúsÿmun èaleyhi şey farø iderüz òÀric-i úısmet ki (15) üç dirhem vÀúıè olmışdur 

şeyée ururuz2369 üç (16) şey óÀãıl olur ki maèÀdili maúsÿm olsa gerekdür (17) baèdehÿ 

maúsÿmun èaleyhi maúsÿma  ziyÀde iderüz2370 dört (18) şey olur ki maèÀdil aãıl mÀl olur ki 

seksen (19) bir dirhemdür pes2371 seksen bir dirhemi dört şeyée (20) úısmet iderüz òÀric-i 

                                                           
2356 (93b/19) ururuz: vurasın MK. 138b/13, Kas.80a/6, Cam. 132a/6; êarb idesin BH. 52b/ 5, Z. 133a/17. 
2357 (93b/20) on iki üzerine: on ikiye BH. 52b/ 5, Z. 133a/19. 
2358 (93b/20-21) ilóÀú iderüzki: ilóÀú idesinki Kas.80a/7, BH. 52b/5. 
2359 (93b/21) óıfã: óıfô C. 52b/18, BH. 52b/5, Z. 133a/19; óıfø Kas.80a/7, Cam. 132a/7. 
2360 (94a/1) olur: oldı MK.139a/2, Kas.80a/7, BH. 52b/6, Z. 133a/20. 
2361 (94a/2) olur: oldı BH.53b/7, Z. 133a/21. 
2362 (94a/3) evveli: evvel MK.139a/4,Kas.80a/9, BH. 52b/8. 
2363 (94a/3) sekize: sekizdür MK. 139a/4, Kas.80a/9, BH. 52b/8, Z.134b/1, Cam. 132a/10. 
2364 (94a/4) olur cevÀb virürüz ki altmış dört olur: olur cevÀb virürüz ki  bir mÀl altmış dört dirhem olur MK. 

139a/5, Kas.80a/10, BH. 52b/9. 
2365 (94a/6) getürürüz: getürüz MK. 139a/7. 
2366 (94a/8) olan èamel üzere istiòrÀc olına: olan èamel üzerine istiòrÀc ideler ikinci faãıl MK. 133a/9, 

Kas.80a/12, Cam. 133b/1-2; olınan èamel üzerine istiòrÀc ideler ikinci faãıl BH. 52b/11, Z.134b/6-7. 
2367 (94a/9) meséelenüŋ: meséele BH. 52b/11. 
2368 (94a/13) oldur ki: budur ki BH. 52b/14. 
2369 (94a/15) ururuz: êarb iderüz BH. 52b/ 15, Z.134b/13; vururuz Cam. 133b/8. 
2370 (94a/17) ziyÀde iderüz: ziyÀde eyledüŋ BH. 52b/16, Z.134b/14. 
2371 (94a/19) bir dirhemdür pes: bir dirhemdür pes varuruz MK. 139b / 6, Kas.80b/3. 



390 

úısmet yigirmi dirhem rubè dirhem (21) olur ol taúdìrce úısm-ı evvel2372 yigirmi dirhem 

rubè-ı dirhem  

 

 [94b] 

(1) olur ol taúdìrce úısm-ı evvel yigirmi dirhem ve rubè dirhem olur (2) ki şeyi farø olınmış 

ola2373 lÀzım oldı ki2374 úısm-ı ekåer altmış (3) dirhem ve åi2375 rubè-ı dirhem ola meséele-i 

Àòar (4) eger yüz otuz beş dirhemi iki úısım eyle2376muòtelif (5) diseler ammÀ úısm-ı 

ekåeri2377 úısm-ı eúalla úısmet eyledüŋ òÀric-i (6) úısmet ne vÀúıè olursa2378 murabbaè 

eyledüŋ óÀãıl olan (7) èadede yüz otuz beş dirhem urasın2379 ve bundan bir (8) dirhem ve 

yedi cüzéi altmış yedi cüzéi bir dirhem olandan (9) naúã iderüz ve bÀúì úalan èadedüŋ 

ceõrin iòrÀc (10) iderüz2380 yüz on dirhem ve åi2381 åümün yek2382 dirhem olsa (11) ol 

taúdìrce aãıl her úısım ne miúdÀr olmaú gerekdür (12) ve òÀric-i úısmet ne olmaú 

gerekdür2383 ùarìúi oldur ki yüz (13) on dirhem maòrec-i åümün ururuz2384 ki sekizdür ve 

åi2385 åümün (14) daòı üzerine úataruz2386 sekiz yüz seksen üç olur (15) ve bu cümleéi gendü 

nefsine ururuz2387 bir dirhem ve yedi (16) cüz altmış dört cüzéi bir dirhem olandan bunuŋ 

(17) üzerine ilóÀú iderüz cümle yedi yüz yetmiş ùoúuz (18) biŋ yedi yüz altmış olur bu 

                                                           
2372 (94a/21) evvel: eúallı MK. 139b / 8, Kas.80b/5, BH. 52b/ 20. 
2373 (94b/2) ola: - BH. 52b/21, Z.134b/19. 
2374 (94b/2) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi li  BH. 52b/21, Z.134b/19. 
2375 (94b/3) åi: üç BH. 52b/21, Z.134b/20. 
2376 (94b/4) úısım eyle: úısım ile MK. 139b/11, BH. 52b/22, Cam. 133a/3;  úısımla C. 53a/8, Kas.80b/7. 
2377 (94b/5) úısm-ı ekåeri: -Kas.80b/7. 
2378 (94b/6) vÀúıè olursa: vÀúıè oldıysa BH. 52b/23. 
2379 (94b/7)  dirhem urasın: dirheme vurasın MK. 140a/1, Kas. 80b/8-9, Cam. 133a/6; dirhem vurasın BH. 

52b/24, Z. 134a/3. 
2380 (94b/9-10) ve bÀúì úalan èadedüŋ ceõrin iòrÀc iderüz: -C. 53a/11. 
2381 (94b/10) åi: üç BH. 52b/26, Z. 134a/6. 
2382 (94b/10) yek: bir BH. 52b/26, Z. 134a/6. 
2383 (94b/12) ve òÀric-i úısmet ne olmaú gerekdür: -Kas.80b/12. 
2384 (94b/13) on dirhem maòrec-i åümün ururuz: on dirhemi maòrec-i åümüne vururuz Kas.80b/13-14, Cam. 

133a/11, on dirhemi maòrec-i åümüne êarb iderüz BH. 53a/1, Z. 134a/8-9. 
2385 (94b/13) åi: üç BH. 53a/1, Z. 134a/9. 
2386 (94b/14) úataruz: ziyÀde eylerüz BH. 53a/ 2, Z. 134a/10. 
2387 (94b/15) ururuz: êarb iderüz BH. 53a/ 3, Z. 134a/11; vururuz Cam. 133a/3. 
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meblaàı altmış dört (19) èadede úısmet iderüz on iki biŋ yüz seksen (20) üç dirhem ve åi2388  

rubè òÀric-i úısmet olur pes bunı (21) yüz otuz beş dirheme úısmet iderüz ùoúsan dirhem 

  

[95a] 

(1) ve rubè dirhem òÀric-i úısmet gelür miúdÀr-ı murabbaè òÀric-i (2) úısmet  ve úısmetin  

bu olur ve bunuŋ  ceõrin Àòõ iderüz (3) ùoúuz  dirhem ve nìm dirhem olur miúdÀr-ı òÀric-i 

úısmet (4) úısmetin bu olur pes úısm-ı evvel2389 şey farø iderüz (5) ùoúuz dirhem ve nìm 

dirheme ururuz2390 ùoúuz şey ve nìm (6) şey óÀãıl olur ki bu maèÀdili maúsum olur ve bir 

(7) daòı şey ki úısm-ı eúallıydı bu ùoúuz şeyéi  nìm şey üzerine (8) artururuz2391 tÀ kim on 

şey ve nìm şey maèÀdil yüz otuz (9) beş dirhem olur pes eşyÀéi maòrec-i åümüne 

vururuz2392 (10) seksen dört èaded olur ve yüz otuz beş dirhemi2393 (11) maòrec-i åümüne 

ururuz2394 biŋ altı dirhem óÀãıl olur  (12) bu meblaàı seksen dört dirheme úısmet eyledüŋ 

on iki (13) dirhem ve otuz altı cüzéi2395 úırú iki cüzéi bir dirhem olandan (14)  òÀric-i 

úısmet vÀúıè olur ki eúallı2396 bu miúdÀr olur (15) lÀzım oldı ki2397  úısm-ı ekåer2398 yüz 

yigirmi iki dirhem ve altı cüzé (16) olur cümle úırú  iki cüzéi bir dirhem olandan (17) 

meséele-i Àòar eger yüz otuz sekiz dirhemi iki úısm (18) eyle2399 muòtelif her úısmın2400 

gendü nefsine urasın2401 pes (19) evvelki eúalldur ekåerinden ùaró idesin bÀúì biŋ iki (20) 

yüz seksen sekiz dirhem úalur ol taúdìrce her úısım (21) ne miúdÀr olmaú gerekdür ùarìú 

oldur úısm-ı eúallı bir şey2402  

                                                           
2388 (94b/20) åi: üç BH. 53a/6, Z. 134a/15. 
2389 (95a/4) úısm-ı evvel: úısm-ı evveli BH. 53a/10. 
2390 (95a/5) ururuz: êarb iderüz BH. 53a/11, Z. 134a/21; vururuz Cam. 134b/10. 
2391(95a/8)  artururuz: arturuz MK. 1140b/8; ziyÀde iderüz BH. 53a/12, Z. 135b/2. 
2392 (95a/9) vururuz: êarb iderüz BH. 53a/14, Z. 135b/4. 
2393 (95a/10) beş dirhemi: beş dirhemi daòı MK. 140b/11, Kas.81a/9, BH. 53a/15. 
2394 (95a/11) ururuz: êarb iderüz BH. 53a/15, Z. 135b/5; vururuz Cam. 134a/2. 
2395 (95a/13) cüzéi: cüz MK. 141a/1. 
2396 (95a/14) eúallı: úısm-ı eúall MK.141a/2, Kas.81a/12, BH. 53a/ 17. 
2397 (95a/15) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 53a/18, Z. 135b/9. 
2398 (95a/15) úısm-ı ekåer: úısm BH. 53a/18. 
2399 (95a/18) úısım eyle: úısım ile MK. 141a/5, BH. 53a/20 Z. 135b/10, Cam. 134a/8; úısımla Kas.81a/14. 
2400 (95a/18) úısmın: úısmeti MK.141a/5, Kas.81a/14, BH. 53a/ 20. 
2401 (95a/18) urasın: vurasın MK. 141a/6, Kas.81a/14, Cam. 134a/9; êarb idesin BH. 53a/20, Z. 135b/10. 
2402 (95a/21) oldur úısm-ı eúallı bir şey: – BH. 53a/22, Z. 135b/15. 
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 [95b] 

(1) dutaruz gendü nefsine ururuz24032404 bir mÀl óÀãıl olur (2) ve úısm-ı ekåeri2405 yüz otuz 

sekiz dirhem illÀ yek şeyi dutaruz2406 (3) çün gendü nefsine ururuz2407 on ùoúuz biŋ úırú (4) 

dört dirhem ve yek2408 mÀl illÀ iki yüz altmış2409 altı şey (5) óÀãıl olur pes eúallı ekåerden 

giderürüz2410 yaèni (6) óÀãılı êarb úısm-ı eúall ki mÀldur on ùoúuz biŋ (7) úırú dört dirhem 

ve yek2411 mÀl illÀ iki yüz yetmiş altı (8) şey vaøè iderüz on doúuz2412 biŋ úırú dört dirhem 

(9) illÀ iki yüz yetmiş altı şeyéi2413 úalur ki ol maèÀdil biŋ (10) iki yüz seksen sekiz dirhem 

olur pes iki yüz yetmiş (11) altı şeyée êarb iderüz on ùoúuz biŋ úırú (12) dört dirhem be 

nisbet biŋ iki yüz seksen sekiz (13) dirhem iki yüz yetmiş altı şey artururuz2414 tÀ kim (14) 

on ùoúuz  biŋ úırú dört dirhem maèÀdil biŋ (15) iki yüz seksen sekiz2415 dirhem ve iki yüz 

yetmiş altı (16) şey olur baèdehÿ muúÀbele iderüz yÀèni biŋ iki yüz (17) seksen sekiz2416 

dirhemi2417 iki ùarafdan vaøè iderüz (18) tÀ iki yüz yetmiş altı şeyéi maèÀdil on yedi biŋ (19) 

yedi yüz elli altı dirhemi iki yüz yetmiş altı dirheme (20) úısmet iderüz altmış dört dirhem 

ve åülüå dirhem (21) òÀric-i úısmet vÀúıè olur cevÀb virürüz ki úısm-ı  

 

                                                           
2403 (95b/1) dutaruz gendü nefsine ururuz: – BH. 53a/22, Z. 135b/14. 
2404 (95b/1) ururuz: vururuz Cam. 134a/12. 
2405 (95b/2)úısm-ı ekåeri: úısm-ı ekåer MK.141a/10, Kas.81b/2, Cam. 134a/13. 
2406 (95b/2) dutaruz: ùuùaruz BH. 53a/23, Z. 135b/16. 
2407 (95b/3) ururuz: êarb iderüz BH. 53a/ 24, Z. 135b/17; vururuz Cam. 135b/1. 
2408 (95b/4) yek: bir BH. 53a/25. 
2409 (95b/4) altmış altı: yetmiş altı MK. 141a /13, BH. 53a/25; yetmiş iki Kas.81b/4. 
2410 (95b/5) giderürüz: - BH. 53a/25. 
2411 (95b/7) yek: bir BH. 53a/26, Z. 135b/20. 
2412  (95b/8) doúuz: ùoúuz MK.141b/3, Kas.81b/6, BH. 53b/1, Z. 135b/21, Cam. 135b/6. 
2413 (95b/9) şeyéi: şey MK. 141b/4. 
2414 (95b/13) artururuz: arturuz MK. 141b/8; ziyÀde iderüz BH. 53b/5, Z.135a/5. 
2415 (95b/15) biŋ iki yüz seksen sekiz : – C. 53b/15. 
2416 (95b/17) sekiz: sekizdür BH. 53b/7, Z.135a/8. 
2417 (95b/17) dirhemi:–BH. 53b/7, Z.135a/8. 
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[96a] 

(1) evvel bu miúdÀr olur ve úısm-ı ekåer yetmiş üç dirhem (2) ve åülüåÀn dirhem olur 

meséele-i diger2418 eger úırú (3) bir dirhemi iki úısm eyle2419 muòtelif ekåerden2420 ùoúuza 

(4) ve eúallın on üçe êarb eyledük óÀãılı iki êarb (5) berÀber gelse2421 ol taúdìrce her úısım 

ne miúdÀr olmaú (6) gerekdür ùarìú2422 oldur ki úısm-ı ekåeri bir şey dutaruz2423  (7) ve 

úısm-ı eúallı úırú bir dirhem evvelÀ2424 yek şey pes yek2425 (8) şeyéi ùoúuz dirheme 

ururuz2426 ùoúuz şey óÀãıl (9) olur çün úırú bir dirhem2427 ola on üç şey (10) óÀãıl olur ki 

evvel2428 maèÀdil ùoúuz şey olsa (11) gerek pes on üç şeyéi beş yüz otuz üç (12) dirhemile 

cebr iderüz ve on üç şey2429 üzerine ùoúuz (13) arturuz2430 tÀ kim yigirmi iki şeyéi maèÀdil 

beş yüz otuz (14) üç dirhem olur pes beş yüz otuz üç dirhemi (15) yigirmi iki şeyée úısmet 

iderüz yigirmi dört dirhem (16) ve beş cüzéi yigirmi iki cüzéi bir dirhem olandan (17) 

òÀric-i úısmet vÀúıè olur cevÀb virürüz ki úısm-ı (18) ekåer bu miúdÀr olur úısm-ı eúall on 

altı dirhem  (19) ve yedi cüzéi yigirmi iki cüzéi bir dirhem olandan (20) olur meséele-i åÀnì  

eger yüz on ùoúuz (21) dirhemi iki úısm eyle2431muòtelif  úısm-ı ekåeri eúalla 

 

                                                           
2418 (96a/2) mesele-i  diger: mesele-i  Àòar MK. 142a/4, Kas.82a/2, BH. 53b/11, Z.135a/14, Cam. 135a/6. 
2419 (96a/3) úısm eyle: úısım ile MK. 142a/5, Cam. 135a/6; úısımla C.54a/21, Kas.82a/2, BH. 53b/12, 

Z.135a/14. 
2420 (96a/3) ekåerden: ekåerin MK. 1342a/5, Kas.82a/2, BH. 53b/12, Z.135a/15, Cam. 135a/7. 
2421 (96a/5) gelse: geldi MK. 142a /6, Kas.82a/3, BH. 53b/13, Z.135a/16,Cam. 135a/8. 
2422 (96a/6) ùarìú: ùarìki MK.142a/7, Kas.82a/3, BH. 53b/13, Z.135a/17, Cam. 135a/8. 
2423 (96a/6) dutaruz: ùutaruz C. 53b/23. 
2424 (96a/7) evvelÀ: illÀ MK. 142a/9, Kas.82a/4, BH. 53b/14, Z.135a/18, Cam. 135a/10. 
2425 (96a/7) yek: bir MK.142a/9, Kas.82a/4, BH. 53b/15, Z.135a/19. 
2426 (96a/8) ururuz: virürüz MK. 142a / 9, BH. 53b/15, Z.135a/19, Cam. 135a/11 ; vururuz Kas.82a/5. 
2427 (96a/9) olur çün úırú bir dirhem ola on üç şey: olur çün úırú bir dirhem illÀ yek şeyéi on üç dirheme 

virürüz beş yüz otuz üç dirhem ol on üç şey MK. 142a / 10-11, Kas.82a/5-6; olur çün úırú bir dirhem illÀ bir 

şeyéi on üç dirheme êarb iderüz beş yüz olur üç dirhem  illÀ üç şey BH. 53b/16, Z.135a/19-21; olur çün úırú 

bir dirhem illÀ bir şeyéi on üç dirheme vururuz beş yüz olur üç dirhem  illÀ Cam. 135a/12-13. 
2428 (96a/10) evvel: ol MK.142a/12, Kas.82a/7, BH. 53b/17, Z.136b/1, Cam. 135a/13. 
2429 (96a/12) on üç şey: şey BH. 53b/18, Z.136b/3. 
2430 (96a/13) arturuz: artururuz MK. 142b/2; ziyÀde iderüz BH. 53b/18, Z.136b/3. 
2431 (96a/21) úısım eyle: úısım ile MK. 142b/10, , Z.136b/11, Cam. 136b/9; úısımla C.55b/7, Kas.82a/13. 
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[96b] 

(1) êarb eyledük pes úısm-ı ekåeri gendü nefsine ururuz2432 (2) iki êarbdan óÀãıl olan altı 

miåill-i óÀãıl-ı êarb-ı (3) evvel ola ol taúdìrce her úısım ne miúdÀr olmaú (4) gerekdür 

ùarìú2433 oldur ki úısm-ı ekåeri  bir şey dutaruz2434  (5) ve úısm-ı  eúallı yüz on ùoúuz2435 

dirhem illÀ şey pes şey (6) yüz on ùoúuz dirhem illÀ yek2436 şeyée ururuz2437  yüz (7) on 

ùoúuz2438  şey illÀ yek mÀl óÀãıl olur baèdehÿ (8) bir şeyéi  gendü nefsine ururuz2439  bir mÀl 

óÀãıl olur  (9) bu maèÀdil yedi yüz on dört şey illÀ altı mÀl olur (10) pes bunı cebr iderüz 

beèözür2440cebir yedi mÀl maèÀdil (11) yedi yüz on dört şey olur pes eşyÀ-i  emvÀle (12) 

úısmet iderüz òÀric-i  úısmet yüz iki dirhem olur  (13) cevÀb  virürüz ki úısm-ı ekåer iki 

yüz dirhem olur2441 (14) pes lÀzım oldı ki úısm-ı eúall on yedi dirhem olur (15) meséele-i 

diger2442 eger bir mÀl-ı mechÿlı gendü nefsine (16) ve subèına êarb eyledük2443 on dört 

miåill-i mÀl-ı mechÿl (17) ve altı subuè óÀãıl oldı  ol taúdìrce  ol (18) mÀl-ı mechÿl ne 

miúdÀr olur ùarìú2444 oldur ki aãıl (19) mÀl-ı mechÿlı bir şey dutaruz2445 çün bir şeyéi  bir 

şeyée (20) ve subèı şeyée ururuz2446 bir mÀl  ve subè  mÀl óÀãıl olur  (21) ki ol maèÀdil  on 

dört şey altı subuè bir şey olur 

 

                                                           
2432 (96b/1) ururuz: êarb eyledüŋ BH. 53b/25, Z.136b/13; vururuz Cam. 135b/11. 
2433 (96b/4) ùarìú: ùarìúi BH. 54a/1, Z.136b/15. 
2434 (96b/4) dutaruz: ùutaruz C. 54a/9, BH. 54a/1, Z.136b/16. 
2435 (96b/5) yüz on ùoúuz: on ùoúuz Kas.82b/1. 
2436 (96b/6) yek: bir BH. 54a/2, Z.136b/17. 
2437 (96b/6) ururuz: êarb iderüz BH. 54a/2, Z.136b/18; vururuz Cam. 136a/2. 
2438 (96b/6-7) yüz on ùoúuz: on ùoúuz Kas.82b/2, BH. 54a/2, Cam. 136a/2. 
2439 (96b/8) ururuz: êarb iderüz C. 54a/11-12, BH. 54a/3, Z.136b/19; vururuz Cam. 136a/3 
2440 (96b/10) beèözür: baèdez MK. 143a /7, Kas.82b/5, BH. 54a/5, Z.136b/21; beèuruz C. 54a / 13. 
2441 (96b/13) cevÀb virürüz ki úısm-ı ekåer iki yüz dirhem olur: - BH. 54a/7, Z.136a/3. 
2442 (96b/15) meséele-i diger: meséele-i Àòar MK.143a/12, Kas.82b/8, BH. 54a/7, Z.136a/3, Cam. 136a/9. 
2443 (96b/16) êarb eyledük: êarb eyledükde BH. 54a/8, Z.136a/4. 
2444 (96b/18) ùarìú: ùarìúi BH. 54a/10, Z.136a/6, Cam. 136a/12. 
2445 (96b/19) dutaruz: ùutaruz C. 54a/19, BH. 54a/10, Z.136a/7. 
2446 (96b/20) ururuz: êarb iderüz BH. 54a/11, Z.136a/8; vururuz Cam. 137b/1. 
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[97a] 

(1) pes mÀlı mücennes iderüz yaèni yediye ururuz2447 ve bir subèı (2) üzerine  artururuz2448 

yüz dört  olur pes yüz dört (3)èadedi sekize2449 úısmet iderüz òÀric-i úısmet on (4) üç olur 

cevÀb virürüz2450  ki aãıl mÀl-ı mechÿl on  (5) üç èaded olur meséele–i diger2451 eger bir 

mÀl-ı (6) mechÿl olsa ol mÀl-ı mechÿlüŋ nıãfın gendünüŋ (7) iki òumsına urasın2452 beş 

miål-i mÀl-ı mechÿl dü2453 (8) òumus òÀãıl  olsa2454 aãıl ol mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr (9) 

olmaú lÀzımdur  ùarìú2455 oldur ki aãıl ol mÀl-ı mechÿl2456  (10) bir şey dutaruz2457  çün nıãf-ı 

şeyéi dü2458 òumsa şeyée (11) vururuz2459 òumus mÀl òÀãıl olur ol maèÀdil (12) beş şey ve 

dü2460 òumus yek2461 şey olsa gerek2462 pes mÀlı (13) kÀmil iderüz yaèni2463 çehÀr2464 òumsı 

òums-ı mÀl üzerine (14) arturuz2465 ve be-nisbet beş şey ve dü2466 òumus yek2467 şey (15) 

daòı dört gendü miålin ziyÀde idelüm tÀ kim mÀl-ı  (16) maèÀdil yigirmi yedi şey olur ol 

vaútin mÀl-ı (17) şeyéi redd iderüz ve eşyÀ-i dirhemi redd iderüz2468  tÀ kim bir şeyéi  

maèÀdil yigirmi yedi (18) dirhem olur pes cevÀb viresinkim ol mÀl-ı (19) mechÿl yigirmi 

                                                           
2447 (97a/1) ururuz: êarb iderüz BH. 54a/13, Z.136a/10, vururuz Cam. 137b/3. 
2448 (97a/2) artururuz: ziyÀde iderüz BH. 54a/13, Z.136a/11. 
2449 (97a/3) sekize: yediye C. 54a/22. 
2450 (97a/4) virürüz: viresin BH. 54a/15, Z.136a/13. 
2451 (97a/5) meséele–i diger: meséele–i Àòar MK. 143b/10, Kas.82b/15, BH. 54a/16, Z.136a/14, Cam. 137b/7. 
2452 (97a/7) urasın: êarb idesin BH. 54a/17, Z.136a/16; vurasın Cam. 137b/8. 
2453 (97a/7) dü: iki BH. 54a/17. 
2454 (97a/8) olsa: ola MK. 143b/13, Kas.83a/2, BH. 54a/18, Cam. 137b/9. 
2455 (97a/9) ùarìú: ùarìúi BH. 54a/18, Cam. 137b/10. 
2456 (97a/9) mÀl-ı meçhÿl: mÀl-ı meçhÿlı BH. 54a/19, Cam. 137b/11. 
2457 (97a/10) dutaruz: ùutaruz C. 54b/1. 
2458 (97a/10) dü: iki BH. 54a/19, Z.136a/16. 
2459 (97a/11) vururuz: ururuz C. 54b/2; êarb iderüz BH. 54a/20, Z.136a/19, Cam. 137b/12. 
2460 (97a/12) dü: iki BH. 54a/20, Z.136a/20. 
2461 (97a/12) yek: bir BH. 54a/21, Z.136a/21. 
2462 (97a/12) gerek: gerekdür BH. 54a/21, Z.136a/21. 
2463 (97a/13) Buradan itibaren 99a/19’a kadar Z. eksiktir. Z. 136a/21. 
2464 (97a/13) çehÀr:–C. 54b/3. 
2465 (97a/14) arturuz: arturalum MK.144a/6, Kas.83a/6; ziyÀde iderüz BH. 54a/22. 
2466 (97a/14) dü: iki BH. 54a/22. 
2467 (97a/14) yek: bir BH. 54a/22. 
2468 (97a/17) ve eşyÀ-i dirhemi redd iderüz :-MK.144a/10. 
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yedi dirhem olur meséele-i (20) åÀliå-i müfredÀt eger diseler ki yetmiş beş aèdÀd (21) olsa 

baèøı derÀhim2469 ve baèøı denÀnur2470  çün  yetmiş  

 

 [97b] 

 (1) beş2471 murabbaè eyledüŋ pes2472 derÀhimi yigirmi kerre gendü nefsine (2) urasın2473 

óÀãıl-ı êarb-ı derÀhimi yigirmi kerre deh maèÀdil (3) òums-ı  murabbaè2474 yetmiş beş èaded 

olsa dirhem ne miúdÀr (4) denÀnur2475  ne miúdÀr olur diseler ùarìú2476 oldur ki derÀhimi (5) 

yek2477 dutaruz2478 çün yigirmi kerre gendü nefsine ururuz2479 (6) yigirmi mÀl óÀãıl olur 

baèdehÿ yetmiş beş èadedi (7) murabbaè iderüz beş biŋ altı yüz yigirmi beş óÀãıl (8) olur ki 

maèÀdil ãad2480 mÀl ùutılur2481  baède’z-úısmet (9) kemmiyye-i yek2482 mÀl altı2483 dirhem ve 

rubè dirhem  ve miúdÀr-ı (10) yek2484 şey yedi dirhem ve nìm dirhem2485 olur cevÀb  (11) 

virürüz ki2486 yedi dirhem ve nìm dirhem olur (12) ve denÀnur2487 altmış yedi dirhem  ve 

nìm dirhem2488 olur (13) meséele-i evvel-i muúterinÀt eger diseler ki bir mÀl-ı (14) 

mechÿlüŋ åülüå ve òumus rubè ve südüs2489  evveli2490 mÀl-ı (15) mechÿla êarb eylesek 

                                                           
2469 (97a/21) derÀhim:–BH. 54a/27. 
2470 (97a/21) denÀnur: denÀnurı MK. 144b/1, Kas.83a/11, Cam. 137a/9; denÀnir C. 54b/8; denÀtiri BH. 

54a/27. 
2471 (97b/1) beş: beşi C. 54b/8. 
2472 (97b/1) bes: beş Kas.83a/11. 
2473 (97b/2) urasın: êarb idesin BH. 54b/2; vurasın Cam. 137a/10. 
2474 (97b/3) murabbaè: rubè C. 54b/10. 
2475 (97b/4) denÀnur: derÀhim C. 54b/10; denÀtir BH. 54b/3. 
2476 (97b/4) ùarìú: ùarìúi BH. 54b/3, Cam. 137a/12. 
2477 (97b/5) yek: bir BH. 54b/4. 
2478 (97b/5) dutaruz:  ùutaruz C. 54b/11. 
2479 (97b/5) ururuz: êarb iderüz BH. 54b/4; vururuz Cam. 137a/113. 
2480 (97b/8) ãad: yüz BH. 54b/6.  
2481 (97b/8) ùutılur: dutılur MK. 144b/9, Kas.83b/1, BH. 54b/6, Cam. 138b/2. 
2482 (97b/9) yek: bir BH. 54b/6. 
2483 (97b/9) altı: elli altı MK. 144b/10,Kas.83b/2, BH. 54b/6-7. 
2484 (97b/10) yek: bir BH. 54b/7. 
2485 (97b/10) yedi dirhem ve nìm dirhem: yedi buçuú dirhem BH. 54b/ 7. 
2486 (97b/11) virürüz ki yedi dirhem ve nìm dirhem olur: virürüz ki derÀhim yedi dirhem ve nìm dirhem olur 

MK. 144b / 12, Kas.83b/3; viresin ki derÀhim yedi buçuú olur BH. 54b/ 8. 
2487 (97b/12) denÀnur: denÀtir BH. 54b/8. 
2488 (97b/12) altmış yedi dirhem ve nìm dirhem: altmış yedi buçuú BH. 54b/8. 
2489 (97b/14) rubè ve südüs: rubèı ve südüsi BH. 54b/ 9.   
2490 (97b/14) evveli: ol MK.145a/2, Kas.83b/5, BH. 54b/9, Cam. 138b/12. 
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seksen miål-i mÀl-ı mechÿl  (16) óÀãıl olsa pes ol óÀãılı iki úısm eylesek (17) muòtelif  her 

bir úısmı èalÀhaõihi êarb ve úısmet eyleseŋ (18) şïl ki eúalldur2491 òÀric-i úısmeti ekåerden 

vaøè eylesek (19)iki dirhem ve åülüåÀn dirhem bÀúì úalsa aãıl ol mÀl-ı (20) mechÿl ne 

miúdÀr olmaú gerekdür  ve òÀric-i úısmet (21) her úısım úaç dirhem olur ve her úısm-ı 

evvel iki úısmuŋ   

 

[98a] 

(1) ne miúdÀrı olur ùarìú oldur ki eúallı òÀric-i úısm2492  (2) farø iderüz ve ekåer-i úısım bir 

şeyéi  ve iki dirhemi (3) ve åülüåÀn dirhemi varuruz2493 yek2494 şey bir şey ve iki(4)dirhem 

ve åülüåÀn dirheme êarb iderüz bir mÀl ve iki (5) şey ve åülüåi2495 şey óÀãıl olur ol maèÀdil 

bir dirhem (6) ùutılur2496 pes nıãf-ı eşyÀéi murabbaè iderüz ve ne óÀãıl (7) olursa bir dirhem 

üzerine ziyÀde iderüz iki dirhem (8) ve yedi tüsè olur ve bu cümlenüŋ ceõrin Àòõ (9) iderüz 

bir dirhem ve åülüåÀn dirhem olur varuruz2497 (10) nıãf-ı eşyÀéi bu ceõirden naúã iderüz 

åülüå (11) dirhem úalur eúallı òÀric-i úısmet bu miúdÀr olur (12) yaèni åülüå dirhem olur 

pes lÀzım oldı ki ekåer (13) òÀric-i úısmet üç dirhem ola  varuruz2498 eúallı2499 (14) úısm-ı 

óÀãılı bir şey  dutaruz ki  maúsÿmun èaleyh (15) olsa gerekdür ekåer òÀric-i úısmeti 

maúsÿmun èaleyhe  (16) ururuz2500 åi2501 şey yaèni üç óÀãıl olur ki ol (17) maèÀdili maúsÿm 

olsa gerekdür çün maúsÿmun èaleyhi (18) maúsÿm üzerine ziyÀde  iderüz2502 yaèni bir şeyéi 

                                                           
2491 (97b/18) eúalldur: eúall dört BH. 54b/12. 
2492 (98a/1) òÀric-i úısm: òÀric-i úısm-ı şey MK. 145a /10, Kas.83b/11, BH. 54b/15. 
2493 (98a/2) varuruz: varuz MK. 145a/11, BH. 54b/16. 
2494 (98a/3) yek: bir BH. 54b/16. 
2495 (98a/5) åülüåi:  åülüåin MK. 145a/13, Kas.83b/13, BH. 54b/ 17. 
2496 (98a/6) ùutılur: dutılur MK.145a/13, Kas.83b/13, BH. 54b/17, Cam. 138a/4. 
2497 (98a/9) varuruz: imdi BH. 54b/20. 
2498 (98a/13) varuruz: imdi BH. 54b/22. 
2499 (98a/13) úısm-ı eúallı: - BH. 54b/22. 
2500 (98a/16) ururuz: êarb iderüz BH. 54b/24, vururuz Cam. 138a/12. 
2501 (98a/16) åi: üç BH. 54b/24. 
2502 (98a/18) iderüz: ide MK. 145b/12, Kas.84a/6. 
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(19) üç şeyée úataruz2503 dört şey olur ki maèÀdil seksen (20) mÀl-ı mechÿl olur ve bir şeyéi 

maèÀdil yigirmi mÀl (21) olur úısm-ı evvel bu olur lÀzım oldı2504 ki úısm-ı ekåer 

 

 [98b] 

(1) maèÀdil altmış2505 mÀl-ı mechÿl olsa pes geldük2506 taóúìú (2) mÀl-ı mechÿla evvel 

maòreci ùaleb idelüm ki åülüå ve rubè(3) ve òumus ve südüs çıúa ol altmış geldi varuruz2507 

(4) altmışuŋ  åülüåün2508 ve òumusın mezbÿr altmışuŋ rubèına (5) ve südüsine ururuz2509 dü 

tiséa mÀl óÀãıl olur2510 (6) ki ol maèÀdil seksen mÀl-ı mechÿl ùutulmışıdı2511 (7) baède’z-

tekmìl-i mÀl bir mÀlı maèÀdil üç yüz altmış (8) şey olur varıruz2512 mÀla şeyéi redd 

iderüz2513  dirheme (9) tÀ kim bir şey maèÀdil üç yüz altmış dirhem olur2514  (10) bu taúdìrce 

úısm-ı eúall-ı evvel yedi biŋ iki yüz dirhem (11) olur ve úısm-ı ekåer yigirmi bir biŋ altı 

yüz  dirhem olur (12) meséele-i diger2515 eger yüz altmış sekiz dirhem (13) iki úısm ile2516 

muòtelif úısm-ı eúallı on ikiye úısm-ı ekåeri (14) on altıya êarb iderüz2517 pes ekåer-i óÀãıl-ı 

evveli eúall-ı (15) óÀãıl-ı ekåere úısmet eyledüŋ2518 ve eúall-ı òÀric-i úısmeti (16) ekåer-i 

òÀric-i úısmetden vaøè eyledüŋ2519 üç dirhem ve åi2520 (17) rubè-ı dirhem bÀúì úaldı ol 

                                                           
2503 (98a/19) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 54b/26. 
2504 (98a/21) oldı: olur MK.146a/2, Kas.84a/8; gelür BH. 55a/1, Z. 138b/4. 
2505 (98b/1) altmış:–C. 55a/8. 
2506 (98b/1) geldük: gendüŋ BH. 55a/2, gendünüŋ Z. 138b/5. 
2507 (98b/3) geldi varuruz: bulduú imdi åülÿåi ve òumsı ve rubèı bulınur pes imdi  BH. 55a/3, Z. 138b/6-7.  
2508 (98b/4) åülüåün: åülüsin MK. 146a /6, Cam. 139b/6. 
2509 (98b/5) ururuz: êarb iderüz BH. 55a/5, Z. 138b/9; vururuz Cam. 139b/7. 
2510 (98b/5) óÀãıl olur: óÀãıl oldı MK. 146a/7, Kas.84a/12, Cam. 139b/8. 
2511 (98b/6) ùutulmışıdı: dutılmışıdı MK. 146a/8, Kas.84a/12, Cam. 139b/9. 
2512 (98b/8) varıruz: varuruz MK. 146a/10, Kas.84a/13; - BH. 55a/7. 
2513 (98b/8) şey olur varıruz mÀla şeyéi redd iderüz dirheme: şey olur varuruz mÀla şeyéi redd iderüz ve eşyÀéi 

dirheme redd iderüz dirheme MK. 146a/10, Kas.84a/13-14, BH. 55a/7; şey olur varıruz mÀla şeyéi redd 

iderüz eşyÀéi redd iderüz Cam. 139b/10-11. 
2514 (98b/9) tÀ kim bir şey maèÀdil üç yüz altmış dirhem olur: tÀ kim bir şey maèÀdil üç yüz altmış dirhem olur  

pes cevÀb virürüz ki aãıl ol mÀl-ı meçhÿl üç yüz altmış dirhem olur MK. 146a/12-13, Kas.84a/14-15, BH. 

55a/ 7-8-9, Z. 138b/13-14-15, Cam. 139b/12-13. 
2515 (98b/12)mesele-i diger: mesele-i Àòar MK. 146b/3, Kas.84b/2, BH. 55a/11, Z. 138b/17, Cam. 139a/2. 
2516 (98b/13)úısm ile: úısımla C. 55a/16, Kas.84b/3. 
2517 (98b/14) êarb iderüz: êarb eyleseŋ BH. 55a/12, Z. 138b/19.  
2518 (98b/15) úısmet eyledüŋ: úısmet eyleseŋ BH. 55a/13, Z. 138b/20. 
2519 (98b/16) vaøıè eyledüŋ: vaøıè eyleseŋ BH. 55a/ 13, Z. 138b/21. 
2520 (98b/16) åi: üç BH. 55a/ 14, Z. 138b/21. 



399 

taúdìrce aãıl her úısım (18) ne miúdÀr olmaú gerekdür ve òÀric-i úısmet her úısım ne 

miúdÀr (19) olmaú lÀzımdur ùarìú oldur ki eúallı òÀric-i úısmeti (20) şey farø iderüz ve 

keår-i yek2521 şeyéi vÀúıè2522 dirhem ve åi2523 (21) rubè-ı dirhemi2524 pes birbirine ururuz2525 

bir mÀl ve üç şey  

 

[99a] 

(1) ve åi2526 rubè yek2527 şey óÀãıl olur ki ol maèÀdil bir (2) dirhem ùutılur2528 varuruz2529 nıãf-

ı vÀsıùaéı murabbaè iderüz (3) ve óÀãılı dirhemi üzerine ziyÀde iderüz ve bu cümlenüŋ (4) 

ceõrin Àòõ iderüz ve nıãf-ı vÀsıùaéı bu ceõirden (5) kem iderüz rubèı dirhem úalur eúallı 

òÀric-i úısmeti2530(6) bir şey ùutmışıduŋ2531  rubè dirhem oldı bu rubè-ı dirhemi (7) üç 

dirhem ve åi2532 rubè dirhem üzerine ilóÀú iderüz  (8) dört dirhem óÀãıl olur ekåer òÀric-i 

úısmet bu (9) miúdÀr olur pes dört dirhem ki ekåer-i òÀric-i (10) úısmetdür yek2533 şeyée 

virürüz2534 ki maúsÿmun èaleyh (11) dür dört şey óÀãıl olur ki ol maèÀdili maúsÿm (12) 

ùutılur2535 lÀzım olur ki2536 úısm-ı ekåer dört şey ola (13) ki maúsÿmdur ve úısm-ı eúall2537 

bir şey olur ki maúsÿmun (14) èaleyhdür çün úısm-ı ekåeri on altıya ve úısm-ı eúallı (15) 

on ikiye2538 êarb iderüz lÀzım olur ki2539 dört şeyéi (16) on altıya ve bir şeyéi on ikiye 

úısmet iderüz (17) çün dört şeyéi on altıya úısmet iderüz rubè-ı şey (18) òÀric-i úısmet olur 

                                                           
2521 (98b/20) yek: bir BH. 55a/16. 
2522 (98b/20) vÀúıè: – BH. 55a/16. 
2523 (98b/20) åi: üç BH. 55a/16. 
2524 (98b/21) rubèı dirhemi: - BH. 55a/17. 
2525 (98b/21) ururuz: êarb iderüz BH. 55a/17, Z. 138a/5; vururuz Cam. 139a/10. 
2526 (99a/1) åi: üç BH. 55a/17, Z. 138a/5. 
2527 (99a/1) yek: bir BH. 55a/17, Z. 138a/5. 
2528 (99a/2) ùutılur: dutılur MK. 147a /1, Kas.84b/9, BH. 55a/18, Z. 138a/6, Cam. 139a/12. 
2529 (99a/2) varuruz: – BH. 55a/ 18. 
2530 (99a/5) òÀric-i úısmeti: òÀric-i úısmet ki MK. 147a /5, Kas.84b/12, BH. 55a/21, Z. 138a/10.  
2531 (99a/6) ùutmışıduŋ: dutmışıduŋ MK. 147a/5, Kas.84b/12, Cam. 140b/2. 
2532 (99a/7) åi: üç BH. 55a/22. 
2533 (99a/10) yek: bir BH. 55a/24. 
2534 (99a/10) virürüz: êarb iderüz BH. 55a/24, Z. 138a/14; vururuz Cam. 140b/5. 
2535 (99a/12) ùutılur: dutılur MK. 147a /11, Kas.85a/1, BH. 55a/ 25, Z. 138a/16, Cam. 140b/5. 
2536 (99a/12) lÀzımolur ki: lÀzım geldi ki BH. 55a/25, Z. 138a/16. 
2537 (99a/13) úısm-ı eúall: úısm-ı eúalla BH. 55a/26. 
2538 (99a/15) ikiye: altıya BH. 55b/1, Z. 138a/18.   
2539 (99a/15) lÀzım olur ki: lÀzım oldı ki MK. 147b /1, Kas.85a/4, BH. 55b/2, Z. 138a/19, Cam. 140b/9. 
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çün bir şeyéi on ikiye úısmet (19) iderüz nìm südüs şey òÀric-i úısmet vÀúıè olur (20) çün 

bu iki òÀric-i úısmeti cemè eylerüz2540 åülüå-i şey (21) óÀãıl olur ki maèÀdili yüz altmış 

sekiz dirhem olur 

 

 [99b] 

(1) bu taúdìrce rubè-ı şey yüz yigirmi altı dirhem olur ve nıãf-ı (2) südüs şey úırú iki 

dirhem olur  pes úısm-ı ekåer yüz yigirmi (3) altı dirhem olur ve úısm-ı eúall úırú iki 

dirhem olur (4) meséele-i diger2541 bir mÀl-ı mechÿl olsa (5) ol mÀlıŋ2542 åülüåin nıãfına 

urasın2543 ve mÀl-ı mechÿlı (6) anuŋ üzerine arturasın2544 dört biŋ altı yüz (7) úırú altı 

dirhem åülüåÀn dirhem olsa aãıl ol (8) mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr olur diseler ùarìú oldur ki (9) 

aãıl ol mÀl-ı mechÿl2545 bir şey ùutaruz2546 çün åülüå-i (10) şeyéi nıãf-ı şeyée2547 virürüz2548 

südüs mÀl óÀãıl olur (11) bu şeyéi bir2549 mÀl üzerine úataruz2550 südüs mÀl ve bir şey  (12) 

olur ki ol maèÀdil2551 dört biŋ altı yüz úırú altı (13) dirhem ve åülüåÀn dirhem olur pes mÀlı 

kÀmil úıluruz (14) maèÀdini2552 muúÀrinini2553 daòı artururuz2554  tÀ kim bir mÀl ve altı (15) 

şeyéi maèÀdil yigirmi yedi biŋ sekiz yüz sekiz dirhem olur  (16) pes nıãf-ı eşyÀéi murabbaè 

iderüz ve dirhem üzerine óÀãıl (17) olanı artururuz2555 bu cümlenüŋ ceõrin Àòõ iderüz (18) 

yüz altmış yedi dirhem òÀsıl olur çün nıãf-ı eşyÀéi (19) bu ceõirden naúã iderüz yüz altmış 

                                                           
2540 (99a/20) cemè eylerüz: cemè eylesen BH. 55b/4, Z. 139b/2. 
2541 (99b/4) meséele-i diger: meséele-i Àòar MK. 147b/11, Kas. 85a/11, BH. 55b/7, Z. 139b/6, Cam. 140a/4-5. 
2542 (99b/5) mÀlıŋ: mÀluŋ C. 55b/12, Cam. 140a/5; mÀlın Z. 139b/7. 
2543 (99b/5) urasın: êarb idesin BH. 55b/8, Z. 139b/7-8; vurasın Cam. 140a/5. 
2544 (99b/6) arturasın: ziyade idesin BH. 55b/9, Z. 139b/8. 
2545 (99b/9) mÀl-ı meçhÿl: mÀl-ı meçhÿlı C. 55b/15, BH. 55b/10, Z. 139b/11, Cam. 140a/8. 
2546 (99b/9) ùutaruz: dutaruz MK.148a /3, Kas.85a/15, BH. 55b/11, Z. 139b/11, Cam. 140a/8. 
2547 (99b/10) nıãf-ı şeyée: bir şeyée BH. 55b/11, Cam. 140a/9.  
2548 (99b/10) virürüz: ururuz C. 55b/15, vururuz Kas.85a/15, Cam. 140a/9; êarb iderüz BH. 55b/11, Z. 

139b/12. 
2549 (99b/11) bir: bu MK.148a /5,Kas. 85b/1, BH. 55b/12, Z. 139b/12, Cam. 140a/9. 
2550 (99b/11) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 55b/12, Z. 139b/13. 
2551 (99b/12) maèÀdil: maèÀdili MK. 148a / 6, Cam. 140a/11. 
2552 (99b/14) maèÀdini: maèÀdiline MK. 148a / 8,  Kas.85b/3, BH. 55b/13, Z. 139b/16, Cam. 140a/12. 
2553 (99b/14) muúÀrinini: muúÀrinine MK. 148a / 8, Kas.85b/3, BH. 55b/13, Z. 139b/16, Cam. 140a/12. 
2554 (99b/14) artururuz: ziyÀde iderüz BH. 55b/14, Z. 139b/16. 
2555 (99b/17) artururuz: ziyÀde iderüz BH. 55b/15-16, Z. 139b/19. 
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dört dirhem (20) úalur cevÀb virürüz ki2556 aãıl ol mÀl-ı mechÿl (21)yüz altmış dört dirhem 

olur meséele-i diger2557 

 

[100a] 

(1) eger bir mÀl-ı mechÿlı gendü nefsine urasın ve ne óÀãıl2558  (2) olursa beş dirheme 

urasın2559 ve bundan óÀãıl olanı (3) beş miål-i mÀl-ı mechÿlı ziyÀde eylesek2560 küllì2561 biŋ 

beş yüz (4) otuz dirhem olursa2562aãıl ol mÀl-ı (5) mechÿlı bir şey dutaruz çünki2563 

murabbaè iderüz bir mÀl (6) óÀãıl olur bu mÀlı beş dirheme ururuz2564 beş mÀl (7) óÀãıl olur 

beş şeyéi bu óÀãıl üzerine ziyÀde (8) iderüz beş mÀl beş şey olur ki ol maèÀdil biŋ (9) beş 

yüz otuz dirhem olur varuruz2565 mÀlı bire getürürüz (10) ve mÀlı eksüdügümüz miúdÀr 

maèÀdiline ve muúÀrinine2566 (11) daòı naúã iderüz tÀ kim bir mÀl ve bir şeyéi maèÀdil üç 

(12) altmış2567 dirhem olur pes nıãf-ı eşyÀéi murabbaè iderüz (13) ne miúdÀr olursa dirhem 

üzerine ziyÀde iderüz ve bu (14) cümlenüŋ ceõrin Àòõ iderüz ve nıãf-ı vÀsıùaéı bu (15) 

cümleden naúã iderüz on yedi dirhem úalur pes (16) cevÀb virürüz ki2568 aãıl ol mÀl-ı 

mechÿl 2569 on yedi (17) dirhem olur ikinci meséele muúterinÀtdan (18) eger diseler yüz 

yigirmi dirhemi iki úısm eyledük muòtelif (19) her úısmın2570 bir úısm-ı Àòara úısmet 

                                                           
2556 (99b/20) virürüz ki: viresin kim BH. 55b/18, Z. 139a/2. 
2557 (99b/21) mesele-i diger: mesele-i Àòar MK. 148b/3, Kas.85b/8, BH. 55b/19, Z. 139a/3, Cam. 141b/6. 
2558 (100a/1) eger bir mÀl-ı meçhÿlı gendü nefsine urasın: eger bir mÀl-ı meçhÿl olsa ol mÀl-ı meçhÿlı gendü 

nefsine urasın MK.148b/3, Kas.85b/9; eger bir mÀl-ı meçhÿl olsa ol mÀl-ı meçhÿlı gendü nefsine vurasın 

Cam. 141b/6; eger bir mÀl-ı meçhÿl olsa gendü nefsine êarb idesin BH. 55b/ 19-20, Z. 139a/2-3. 
2559

 (100a/2) urasın: êarb idesin BH. 55b/20, Z. 139a/4; vurasın Cam. 141b/8. 
2560 (100a/3) ziyÀde eylesek: ziyÀde idesin BH. 55b/21, Z. 139a/6. 
2561 (100a/3) küllì: küllisi BH. 55b/21, Z. 139a/6. 
2562 (100a/4) otuz dirhem olursa ol taúdìrce aãıl ol mÀl-ı: otuz dirhem olsa ol taúdìrce aãıl ol mÀl-ı meçhÿl ne 

miúdÀr olmaú gerekdür ùarìúi oldur ki 2562aãıl ol mÀl-ı MK. 148b/7-8, Kas.85b/11-12, BH. 55b/22-23, Z. 

139a/7-8, Cam. 141b/10-11. 
2563 (100a/5) çünki: çünkim MK. 148b/9, Kas.85b/13, BH. 55b/23, Z. 139a/9, Cam. 141b/12.  
2564 (100a/6) ururuz: êarb iderüz BH. 55b/ 24, Z. 139a/10; vururuz Cam. 141b/13.  
2565 (100a/9) varuruz: - BH. 55b/26, Z. 139a/13. 
2566 (100a/10) mÀlı eksüdügümüz miúdÀr maèÀdiline ve muúÀrinine: mÀluŋ nÀúıãı miúdÀrı maèÀdiline ve 

muúÀrinine BH. 55b/26, Z. 139a/13-14. 
2567(100a/12) üç altmış: üç yüz altı MK. 149a/3, BH. 56a/2, Z. 139a/15, Cam. 141a/ 4; üç yüz altmış C. 56a 

/6; üç yüz altı altı Kas.86a/2-3. 
2568 (100a/16) virürüz ki: viresinkim BH. 56a/5, Z. 139a/19. 
2569 (100a/16) mÀl-ı meçhÿl: meçhÿl MK. 149a/7, Kas.86a/6. 
2570 (100a/19) úısmın: úısmeti MK.149a/10, Kas.86a/7, BH. 56a/6. 
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eyledük mecmÿè-ı òÀric-i (20) úısmet iki dirhem ve penç subuè dirhem2571 ve åülüå subuè 

dirhem (21) gelse her úısım ol taúdìrce ne miúdÀr olmaú gerekdür  

 

 [100b] 

(1) ùarìúi oldur ki mecmÿè-ı òÀric-i úısmet iki úısım iderüz bir (2) úısmet2572 bir şey2573 ve 

úısm-ı Àòarın iki dirhem ve penç2574 subuè dirhem (3) ve åülüå subuè dirhem2575 illÀ yek2576 

şey dutaruz2577 ve her iki úısmı (4) birbirine ururuz2578 iki şey ve penç2579 subuè şey ve åülüå 

subuè (5) şey illÀ yek2580 mÀl óÀãıl olur ki ol maèÀdil  yek2581 (6) dirhem olmaú gerek 

baèdez cebir bir mÀl ve bir dirhem maèÀdil (7) iki şey ve penç2582 subuè şey ve åülüå subuè 

şey olur pes (8) nıãf-ı eşyÀéi murabbaè iderüz ve bir dirhemi bu cümleden (9) naúã iderüz 

ve bÀúì úalanuŋ ceõrin iòrÀc iderüz2583 (10) ve nıãf-ı eşyÀéi bu ceõr üzere artururuz2584  iki 

dirhem (11) ve åülüå  dirhem olur úısmet-i ekåer2585 òÀric-i úısmet (12) bu miúdÀr olur pes 

lÀzım oldı kim úısm-ı evvel åi2586 subuè (13) yek2587 dirhem ola çün her iki òÀricüŋ  

úısmetin maèlÿm (14) eyledük geldük her iki úısmet-i2588 muòtelif  aãıl mÀl ùarìú  (15) 

oldur ki iki dirhem ve åülüå dirhem ki bir òÀric-i úısmetdür (16) maúsÿmun èaleyhi bir şey 

dutaruz2589 ve òÀric-i úısmeti şeyée ururuz2590 (17) yaèni iki dirhem ve åülüå dirhem şeyée 

                                                           
2571 (100a/20)ve penç subuè dirhem: – C. 56a/11; ve beş subuè dirhem BH. 56a/7, Z. 140b/1. 
2572 (100b/2) úısmet: úısmın MK. 149b/1, BH. 56a/ 9, Z. 140b/4. 
2573 (100b/2) şey: şeyée MK. 149b/2. 
2574 (100b/2) penç: beş BH. 56a/10, Z. 140b/4. 
2575 (100b/3)ve åülüå subuè dirhem: –MK. 149b/2, BH. 56a/10, Z. 140b/4. 
2576 (100b/3) yek: bir BH. 56a/10, Z. 140b/5. 
2577 (100b/3) dutaruz: ùutaruz C. 56a/14. 
2578 (100b/4) ururuz: êarb iderüz BH. 56a/10, Z. 140b/5; vururuz Cam. 142b/3. 
2579 (100b/4) penç: beş BH. 56a/11, Z. 140b/6. 
2580 (100b/5) yek: bir BH. 56a/11, Z. 140b/6. 
2581 (100b/5) yek: bir BH. 56a/12, Z. 140b/7. 
2582 (100b/7) penç: beş BH. 56a/12, Z. 140b/8. 
2583 (100b/9) iòrÀc iderüz: iòrÀc idesin BH. 56a/14, Z. 140b/9. 
2584 (100b/10) artururuz: ziyÀde idesin BH. 56a/15, Z. 140b/10. 
2585 (100b/11) úısmet-i ekåer: ekåer BH. 56a/15, Z. 140b/11. 
2586 (100b/12) åi: üç BH. 56a/16, Z. 140b/12. 
2587 (100b/13) yek: bir BH. 56a/16, Z. 140b/13. 
2588 (100b/14) úısmet-i: úısm-ı MK. 144a/1, Kas.86b/4, BH. 56a/17, Z. 140b/15. 
2589 (100b/16) dutaruz: ùutaruz BH. 56a/18, Z. 140b/16. 
2590 (100b/16) òÀric-i úısmeti şeyée ururuz: òÀric-i úısmete êarb iderüz BH. 56a/19, Z. 140b/17; òÀric-i 

úısmeti şeyée vururuz Cam. 142b/13. 
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ururuz2591  iki şey ve åülüå (18) şey óÀãıl olur bu maèÀdili maúsÿm2592 olsa gerek varuruz2593 

(19) maúsÿmun èaleyhi maúsÿm  üzere úataruz2594  yaèni bir şeyéi (20) iki şeyée  ve åülüå  

şeyée ilóÀú iderüz  üç şey ve åülüå (21) şeyéi maèÀdil  yüz yigirmi dirhem olur pes eşyÀéi 

maòrec-i  

 

 [101a] 

(1) åelÀåeye2595 ururuz2596 ve åülüå-i diger2597 üzerine ziyÀde iderüz (2) on olur ve dirhemi 

daòı maòrec-i åülüåe ururuz2598 (3) üç yüz altmış olur varuruz2599 üç yüz altmışı (4) ona  

úısmet iderüz  otuz altı dirhem  òÀric-i úısmet  (5) vÀúıè olur úısm-ı aãıl mÀl bu miúdÀr  

olur ve úısm-ı (6) Àòar seksen dört2600 dirhem olur eger diseler ki (7) bir mÀl-ı mechÿl olsa 

ol mÀlı murabbaè eyledüŋ (8) ve ne óÀãıl olursa altı dirheme urasın2601 ve otuz  (9) dirhem 

evveli2602 óÀãıl  üzerine ziyÀde idesin2603 (10) úırú ùoúuz aãıl mÀl óÀãıl olur2604 ol taúdìr (11) 

ce aãıl ol mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr  dirhem olur  (12) ùarìú2605 oldur ki aãıl ol mÀl-ı mechÿlı 

bir şey (13) dutaruz2606  çün murabbaè iderüz bir mÀl óÀãıl (14) olur bir mÀlı altı  dirheme 

ururuz2607  altı mÀl  (15) óÀãıl olur çün  dirhemi altı dirhem arturuz2608 (16) altı mÀl ve otuz 

dirhem maèÀdil úırú  ùoúuz şey  (17) olur pes mÀlı bire getürürüz2609 ve dirhem ile eşyÀéi 

(18) ve daòı  bu nisbet  üzere naúã iderüz tÀ kim  (19) bir mÀl ve beş dirhem maèÀdil sekiz 

                                                           
2591 (100b/17) ururuz: êarb iderüz BH. 56a/19, Z. 140b/1; vururuz Cam. 142a/1. 
2592 (100b/18) maèÀdili maúsÿm: maèÀdili maúsÿmun èaleyh Kas. 86b/7. 
2593 (100b/18) varuruz: – BH. 56a/20, Z. 140b/19. 
2594 (100b/19) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 56a/21, Z. 140b/20. 
2595 (101a/1) åelÀåeye: åülüåe MK.150a/9, Kas.86b/10, BH. 56a/22, Cam. 142a/5. 
2596 (101a/1) ururuz: êarb iderüz BH. 56a/23, Z. 140a/1, Cam. 142a/5. 
2597 (101a/1) åülüå-i diger: åülüå-i Àòar MK. 144a/10, Kas.86b/10; åülüå-i Àòarı BH. 56a/ 23, Z. 140a/1. 
2598 (101a/2) ururuz: êarb iderüz BH. 56a/24, Z. 140a/2; vururuz Cam. 142a/7. 
2599 (101a/3) varuruz: – BH. 56a/24, Z. 140a/2. 
2600 (101a/6) dört :–MK. 150b/1, Kas. 86b/13, BH. 56a/26, Cam. 142a/10. 
2601 (101a/8) urasın: êarb eyledüŋ BH. 56b/2, Z. 140a/7; vurasın Cam. 142a/12. 
2602 (101a/9) evveli: ol MK. 150b/4, Kas. 86b/14, BH. 56b/2, Z. 140a/7, Cam. 142a/12. 
2603 (101a/9) ziyÀde idesin: ziyÀde eyledüŋ BH. 56b/2, Z. 140a/8. 
2604 (101a/10) óÀãıl olur: óÀãıl oldı BH. 56b/3, Z. 140a/9; óÀãıl olsa Cam. 142a/13. 
2605 (101a/12) ùarìú: ùarìúi BH. 56b/4, Z. 140a/10, Cam. 143b/1. 
2606 (101a/13) dutaruz: ùutaruz Z. 140a/11. 
2607 (101a/14) ururuz: êarb iderüz BH. 56b/5, Z. 140a/12, Cam. 143b/3. 
2608 (101a/15) arturuz: ziyÀde iderüz BH. 56b/6. 
2609 (101a/17) olur pes mÀlı bire getürürüz: olur pes mÀlı bire getürürüz yaèni bir iderüz BH. 56b/ 7. 
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şey ve südüs (20) şey olur pes nıãf-ı eşyÀéi  murabbaè  iderüz ve beş (21) dirhemi bu 

óÀãıldan naúã  iderüz ve bÀúìsinüŋ 

  

 [101b] 

(1) ceõrin Àòõ iderüz ve nıãf-ı eşyÀéi bu ceõir (2) üzerine2610 úataruz2611 yedi dirhem ve nìm 

dirhem2612 olur (3) cevÀb virürüz kim aãıl mÀl-ı mechÿl yedi dirhem (4) ve nìm dirhem olur 

üçünci meséele muúterinÀtdan (5) eger bir mÀl-ı mechÿl olsa ol mÀluŋ åi2613 rubèın (6) ve ol 

mÀluŋ çehÀr òumsına êarb eylesek yigirmi iki (7) aãıl mÀl óÀãıl olsa ve yedi dirhem ve 

dü2614 òumus (8) dirhem ziyÀde gelse ol taúdìrce aãıl ol mÀl-ı (9) mechÿl ne miúdÀr olmaú 

lÀzım gelür ùarìú oldur ki (10) aãıl mÀlı bir şey dutaruz2615 åi2616 rubè-ı şeyéi çehÀr2617 (11) 

òumusı şeyée ururuz2618 åi2619 òumus mÀl óÀãıl olur (12) ol maèÀdil yigirmi iki şey ve yedi 

dirhem2620 ve dü2621 òumus (13) olsa gerekdür pes mÀlı kÀmil úıluruz yaèni iki (14) 

òumus2622 ve daòı üç òumus üzere ziyÀde iderüz (15) ve maèÀdiline daòı bu nisbet üzere 

ziyÀde iderüz (16) tÀ kim bir mÀlı maèÀdil ve otuz altı şey ve on iki (17) dirhem ve åülüå 

dirhem olur pes nıãf-ı eşyÀéi murabbaè (18) iderüz ne óÀãıl olursa on iki dirhemi ve (19) 

åülüå dirheme úataruz2623 ve bu cümlenüŋ ceõrin Àòõ (20) iderüz ve nıãf-ı eşyÀéi bu ceõr 

üzere ziyÀde (21) iderüz otuz yedi dirhem olur aãıl ol  

 

                                                           
2610(101b/2) üzerine: üzere MK. 151a/3, Kas.87a/7, BH. 56b/ 11, Z. 140a/19. 
2611 (101b/2) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 56b/11, Z. 140a/19. 
2612 (101b/2) yedi dirhem ve nìm dirhem: yedi buçuk dirhem BH. 56b/ 11, Z. 140a/19. 
2613 (101b/5) åi: üç BH. 56b/13, Z. 140a/21. 
2614 (101b/7) dü: iki BH. 56b/14, Z. 141b/2. 
2615 (101b/10) dutaruz: ùutaruz C. 56b/20, Z. 141b/4. 
2616 (101b/10) åi: üç BH. 56b/16, Z. 141b/5. 
2617 (101b/10) çehÀr: dört BH. 56b/16, Z. 141b/5. 
2618 (101b/11) ururuz: vururuz MK.1451a/12, Kas.87a/13; virürüz BH. 56b/16, Z. 141b/5, Cam. 143a/4. 
2619 (101b/11) åi: üç BH. 56b/17, Z. 141b/5. 
2620 (101b/12) ve yedi dirhem:–C. 56b/21. 
2621 (101b/12) dü: iki BH. 56b/17, Z. 141b/6. 
2622 (101b/14) òums: òumsı Kas.87a/15, BH. 56b/18. 
2623 (101b/19) úataruz: ziyÀde iderüz BH. 56b/21, Z. 141b/11. 
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[102a] 

(1) mÀl-ı mechÿl bu miúdÀr olur meséele-i diger2624 (2) eger bir mÀl-ı mechÿlı murabbaè 

eylesek ve ne óÀãıl (3) olursa dörde2625 aãıl mÀl iki yüz seksen gelse  (4) êarb olunduúda2626 

ve2627 iki yüz seksen dört2628 dirhem (5) ziyÀdesi daòı olsa aãıl ol mÀl-ı mechÿl (6) ne 

miúdÀr olmaú gerekdür ùarìú2629 oldur ki aãıl (7) ol mÀl-ı mechÿlı bir şey dutaruz2630 çün 

nefsine (8) êarb iderüz bir mÀl óÀãıl olur ol (9) bir mÀlı dört dirheme êarb iderüz dört mÀl 

(10) óÀãıl olur ki maèÀdil iki yüz seksen şey (11) ve iki yüz seksen dört dirhem olsa 

gerekdür (12) pes mÀlı bire indürürüz2631 ve eşyÀéi murabbaè iderüz (13) ve yetmiş bir 

dirhem üzere ziyÀde iderüz2632 maèÀdilin (14) ve muúÀrinin daòı bu nisbet üzere naúã 

iderüz (15) baèdehÿ 2633bu cümlenüŋ ceõrin aluruz ve nıãf-ı eşyÀéi (16) bu ceõr üzere 

ziyÀde iderüz yetmiş bir2634 dirhem2635 (17) olur cevÀb virürüz ki aãıl ol mÀl-ı mechÿl (18) 

yetmiş bir dirhem olur meséele-i diger2636 bir mÀl-ı (19) mechÿl olsa ol mÀlı gendü nefsine 

vursaŋ2637 (20) ne óÀãıl olursa tekrÀr ol mÀl-ı mechÿla (21) ursaŋ2638 otuz iki kerre 

murabbaè aãıl mÀl-ı  

 

                                                           
2624 (102a/1) mesele-i diger: mesele-i Àòar MK.151b/9, Kas.87b/6, BH. 56b/ 23, Z. 141b/14, Cam. 143a/13. 
2625 (102a/3) dörde: dörde êarb eyleseŋ Kas.87b/7; dörde êarb Cam. 144b/1. 
2626 (102a/4) êarb olunduúda: -Kas. 87b/7, êarb Cam. 144b/2. 
2627 (102a/2-3-4) ne óÀãıl olursa dörde  aãıl mÀl iki yüz seksen gelse  êarb olunduúda ve: ne óÀãıl olursa on 

ikiye êarb iki yüz seksen daòı aãıl mÀl gelse BH. 56b /24-25, Z. 141b/17-18. 
2628 (102a/4) dört: – C. 57a/5. 
2629 (102a/6) ùarìú: ùarìúi BH. 57/26, Z. 141b/18, êarb Cam. 144b/4. 
2630(102a/7) dutaruz: ùutaruz C.58b/6, Z. 141b/19. 
2631 (102a/12) pes mÀlı bire indürürüz: pes mÀlı naúã idüp bire indürürüz BH. 57a/3-4, Z. 141a/1. 
2632 (102a/12-13-14-15) ve eşyÀéi murabbaè iderüz ve yetmiş bir dirhem üzere ziyÀde iderüz maèÀdilin ve 

muúÀrinin daòı bu nisbet üzere naúã iderüz baèdehÿ: maèÀdilin ve muúÀrinin daòı bu nisbet üzere naúã iderüz 

baèdehÿ ve eşyÀéi murabbaè iderüz ve yetmiş bir dirhem üzere ziyÀde iderüz Kas.87b/12-13-15, BH. 57a/5, 

Z. 141a/1-2. 
2633 (102a/13-15) maèÀdilin ve muúÀrinin daòı bu nisbet üzere naúã iderüz baèdehÿ : - MK. 152a/7, Cam. 

144b/11. 
2634 (102a/16) bir: beş C. 57a/12. 
2635 (102a/16) bu ceõr üzere ziyÀde iderüz yetmiş bir dirhem: bu ceõr üzere ziyÀde iderüz aãıl ol mÀl-ı meçhÿl 

yetmiş bir  dirhem BH. 57a/7, Z. 141a/3-4. 
2636 (102a/18) meséele-i diger: meséele-i Àòar MK. 152a/11, Kas. 88a/1, BH. 57a/7, Z. 141a/7, Cam. 144a/1. 
2637 (102a/19) vursan: êarb etseŋ BH. 57a/8, Z. 141a/8. 
2638 (102a/21) ursaŋ: vursaŋ MK. 152a/13, Kas. 88a/2, Cam. 144b/3; êarb etseŋ BH. 57a/9, Z. 141a/9. 
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 [102b] 

(1) mechÿlı olsa2639 ve otuz üç miål-i mÀl-ı mechÿl (2) ziyÀde olsa aãıl ol mÀl ne miúdÀr 

olmaú (3) gerekdür ùarìú oldur ki aãıl ol mÀl-ı mechÿl  (4) bir şey dutaruz2640  çün nefsine 

ururuz2641  bir mÀl  (5) óÀãıl olur ve bir mÀlı bir daòı şeyée ururuz2642 (6) bir kaèb2643 óÀãıl 

olur ki ol maèÀdil  otuz iki (7) mÀl  ve otuz üç2644  şey olmaú gerekdür  ol şöyle (8) 

gerekdür ki bir mÀl otuz iki şey  ve otuz üç (9) dirhem maèÀdil  olur pes nıãf-ı eşyÀéi  

murabbaè(10) iderüz ne olursa dirhem üzerine ziyÀde (11) iderüz ve bu cümlenüŋ  ceõrin 

Àòõ  iderüz  (12) ve nıãf-ı eşyÀéi  bu ceõr üzere ilóÀú  iderüz (13) otuz üç dirhem  óÀãıl olur 

cevÀb virü (14) rüz2645  ki aãıl mÀl-ı mechÿl  otuz üç dirhem olur2646 (15) bÀúì  bu cins  

meséele2647 ne miúdÀr  vÀúıè olursa (16) bu úıyÀs üzere iòrÀc olına2648 üçünci faãıl (17) 

mesÀéil-i muúterife2649  beyÀnındadur  eger bir mÀl-ı mechÿlı  (18) üç nefer kimesneye  

óiããe itmek dileseler2650  ammÀ birisine (19) åülüåÀn mÀl virseler  ve ikinciye  rubè-ı mÀl 

virseler (20) ve üçünciye  nıãf-ı südüs mÀl  virseler (21) bu üslÿb üzere bu mÀlı úısmet 

eyleseler   

 

[103a] 

(1) tamÀm olsa baèdehÿ åülüåÀn mÀl óiããe alan alduàı (2) mÀluŋ2651 südüsin redd eylese ve 

rubè-ı  mÀl óiããe alan (3) alduàı mÀluŋ2652 rubèın redd eylese ve nıãf-ı südüs (4) óiããe alan 

alduàı óiããenüŋ  nıãfın  ve nıãf-ı südüsin (5) redd eylese ve bu redd eyledügüŋ2653 mÀlı 

                                                           
2639 (102b/1) olsa: olursa Kas. 88a/3. 
2640 (102b/4) dutaruz: ùutaruz C. 57a/17, Z. 141a/12. 
2641 (102b/4) ururuz: êarb iderüz BH. 57a/12, Z. 141a/13; vururuz Cam. 144b/6. 
2642 (102b/5) ururuz: êarb iderüz BH. 57a/12, Z. 141a/14. 
2643 (102b/5-6) óÀãıl olur ve bir mÀlı bir daòı şeyée ururuz bir kaèb: - Cam. 144b/7. 
2644(102b/7) üç: iki C. 57a/19. 
2645 (102b/13-14) cevÀb virürüz: cevÀb idersin BH. 57a/17. 
2646 (102b/13-14) cevÀb virürüz ki aãıl mÀl-ı meçhÿl otuz üç dirhem olur: - Z. 141a/20. 
2647 (102b/15) meséele: meséelede BH. 57a/18, Z. 141a/21. 
2648 (102b/16) iòrÀc olına: istiòrÀc olına Z. 142b/1. 
2649 (102b/17) muúterife: müteferriúa MK. 153a / 2, Kas. 88a/11, BH. 57a/19, Z. 142b/1, Cam. 145b/3. 
2650 (102b/18) dileseler: dileseŋ Kas. 88a/12. 
2651 (103a/2) mÀluŋ: mÀlın Z. 142b/6. 
2652 (103a/3) mÀluŋ: mÀlın Z. 142b/6. 
2653 (103a/5) ve bu redd eyledügüŋ: bu cümle redd olınan BH. 57a/ 24, Z. 142b/8. 
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cemè idüp (6) bu üçine berÀber úısmet eyleseler tamÀm evvelki óiããeleri (7) yitişüp noúãÀn 

olmasa bu taúdìrce  aãıl ol (8) mÀl-ı mechÿl  ne miúdÀr olur ve her biri bu mÀldan  (9) 

evvel ne miúdÀr óiããe almış olur ùarìú oldur ki (10) küllì mÀlı bir şey ve bir úısm ve bir 

dirhem ùutaruz2654 (11) pes bir şeyéi ãÀóib-i åülüåÀne ve bir úısmı ãÀóib-i (12) rubèa ve bir 

dirhemi ãÀóib-i nıãf ve südüse vururuz2655 (13) ve yuúaruda beyÀn olınan üzere bu 

óiããelerden (14) redd eyledüklerin cemè iderüz südüs şey ve rubè  (15) úısım ve nıãf 

dirhem  ve nıãf-ı südüs  dirhem olur (16) çün bu cümleéi bu üç ortasında úısmet (17) iderüz 

Àèid olan óiããe-i evvelinde olan (18) óiããeleri baède’r-redd úılmışdur  aŋa øamm olınduúda 

(19) ãÀóib-i åülüåÀn yanında åemÀniyete’t-tisèa yek2656 şey ve (20) nıãf-ı südüs úısım ve 

südüs2657 dirhem åülüå nıãf-ı (21) südüs dirhem olur ki bu maèÀdil åülüåi yek2658 şey  

 

 [103b] 

(1) ve åülüåe-i úısım ve åülüåÀn yek2659 dirhem olmaú gerekdür ve (2) ãaóib-i rubè yanında 

òamsetü’s-esdÀs-ı úısım ve nıãf-ı (3) tüsè-i yek2660 şey ve südüs dirhem  ve åülüå-i  nıãf-ı 

südüs  (4) dirhem olur ki bu maèÀdil olur bir şeyüŋ rubèına  (5) úısım ve rubèı yek2661 

dirhem olur ve ãÀóib-i nıãf-ı südüs (6) yanında åelÀåetü-esdÀs-ı  yek2662 dirhem ve tüsè-i 

dirhem ve (7) nıãf-ı tüsiè  yek2663 şey  ve nıãf-ı südüs úısım  olur (8) ki bu maèÀdil nıãf-ı 

südüs  yek2664 şey  ve nıãf-ı südüs (9) úısım ve nıãf-ı südüs yek2665 dirhem olmaú gerekdür  

pes (10) ãÀóib-i nıãf-ı südüse başlayalum muúÀbele  idelüm2666  (11) yaèni  cinsi cinsden  

vaøè  eyledük  evvel nıãf-ı  (12) südüs úısmı nıãf-ı südüs-i  úısım ile ısúÀù  idelüm (13) 

                                                           
2654 (103a/10) ùutaruz: dutaruz MK. 153b / 2, BH. 57b/2, Z. 142b/13. 
2655 (103a/12) vururuz: virürüz MK. 153b/4, C. 57b/ 9,BH. 57b/3, Z. 142b/15, Cam. 145a/4. 
2656 (103a/19) yek: bir BH. 57b/7, Z. 142b/20. 
2657 (103a/20) úısım ve südüs: úısm-ı südüs MK.’de 148b/10, BH. 57b/7, Z. 142b/20. 
2658 (103a/21) yek: bir BH. 57b/8, Z. 142a/1. 
2659 (103b/1) yek: bir BH. 57b/8, Z. 142a/1. 
2660 (103b/3) yek: bir BH. 57b/9, Z. 142a/3. 
2661 (103b/5) yek: bir BH. 57b/11, Z. 142a/4.  
2662 (103b/6) yek: bir BH. 57b/12, Z. 142a/5. 
2663 (103b/7) yek: bir BH. 57b/13, Z. 142a/6. 
2664 (103b/8) yek: bir BH. 57b/13, Z. 142a/7. 
2665 (103b/9) yek: bir BH. 57b/13, Z. 142a/8. 
2666 (103b/10) muúÀbele idelüm: muúÀbele eyleyelüm MK. 148a/8, BH. 57b/14, Cam. 146b/7. 
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baèdehÿ nıãf-ı tüsiè şeyéi nıãf-ı südüs şeyden  vaøè  (14) eyledük åülüå nıãf-ı südüs şey 

úaldı pes nıãf-ı (15) südüs dirhem åelÀåetü-esdÀs-ı dirhemi ve tüsè-i dirhemden (16) ısúÀù 

eyledük åelÀåetü-esdÀs-ı  dirhemi  ve åelÀåe  nıãf-ı  (17) südüs  dirhem úaldı  ki ol maèÀdil  

åelÀåe2667  nıãf-ı südüs2668  (18) şey olur pes bu maèniden lÀzım  geldi ki bir şey on  (19) 

ùoúuz  dirhem  ola çünki kemmiyye-i şey maèlÿm oldı taóúìú-i  (20) úısım baède’z-

muúÀbele  åelÀåetü2669  esdÀs  ve nıãf-ı  südüs (21) úısım maèÀdil  südüs  şey ve åülüå  nıãf-ı 

südüs şey   

 

[104a] 

(1) ve nıãf-ı tüsè-i dirhem olur çün eczÀ-i şeyé2670  dirhemi tebdìl (2) eyledük nıãf-ı  tüsiè 

dirhemi  anuŋ üzerine ilóÀú  eyledük (3) üç dirhem ve åi2671 rubı è dirhem maèÀdil  åelÀåetü 

esdÀsi ve  (4) nıãf-ı südüs úısım oldı  pes lÀzım gelür2672 ki  bir úısım (5) altı  dirhem  ve 

åi2673  subuè dirhem ola  ve mecmÿè-ı mÀl-ı mechÿl (6) yigirmi altı dirhem ve åi2674 subuè 

dirhem  olur ol (7) taúdìrce  ãÀóib-i åülüåÀn  on ùoúuz  dirhem dutılur2675  (8) südüs-i redd  

eyledi ve ãÀóib-i rubè  altı dirhem ve åi26762677 (9) subè2678 dirhem olur nıãf dirhem ve nıãf-ı 

südüs (10) dirhem redd eyler  ve cümle redd eyledükleri cemè olıcaú (11) bu cümleye  

müsÀvÀt üzere úısmet olınduúda2679 ãaóib-i (12) åülüåÀn  ve åülüåÀnı aãıl mÀl ve ãÀóib-i 

rubè-ı rubè-ı mÀl  (13) ve ãÀóib-i nıãf-ı südüs ve nıãf-ı südüs mÀl (14) yitişür meséele-i Àòar  

bir mÀl-ı mechÿlı  ve (15) iki úısım eylesek  muòtelif  bir úısmına  úısm-ı evvel  ve (16) bir 

úısmına  úısm-ı  åÀnì   diyü ad  virsek  pes  bir dirhem  (17)  úısm-ı evvelden alup úısm-ı 

                                                           
2667 (103b/17) åelÀåe: åülüå MK.154b/2, Cam. 146b/13. 
2668 (103b/17) nıãf-ı südüs: – C. 57b/24. 
2669 (103b/20) åelÀåetü: åülüåü MK. 154b/5, Cam. 146a/3. 
2670 (104a/1) şeyé: üç Z. 142a/20. 
2671 (104a/3) åi: üç BH. 57b/23, Z. 142a/21. 
2672 (104a/4) gelür: geldi MK. 154b/11, Z. 143b/2. 
2673 (104a/5) åi: üç BH. 57b/25, Z. 143b/2. 
2674 (104a/6) åi: üç BH. 57b/25, Z. 143b/3. 
2675 (104a/7) dutılur: ùutılur C. 58a/6. 
2676 (104a/8) altı dirhem ve åi: Kas. Bu ifadeden itibaren 104a/8 e kadar eksiktir. Kas.88b/14. 
2677 (104a/8) åi: üç BH. 58a/1, Z. 143b/5. 
2678 (104a/8) subè: subuè MK. 155a/2, C. 58a/6, Cam. 146a/12. 
2679 (104a/11) úısmet olınduúda: úısmet olınduúdan soŋra C. 58a/8. 
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åÀnì  üzerine  ziyÀde  eylesek (18) úısm-ı åÀnìyi iki kerre úısm-ı evvelüŋ  bÀúìsi  miúdÀr  

(19) olsa varsaú bir dirhem  úısm-ı evveli girü yirine  (20) getürsek ve bir dirhem daòı 

úısm-ı åÀnìden alup úısm-ı (21) evvel üzerine ziyÀde  eylesek úısm-ı evvel seksen iki  

 

[104b] 

(1) kerre bÀúì-yi úısm-ı åÀnì  miúdÀr olsa aãıl ol mÀl-ı mechÿl (2) ne miúdÀr olmaú 

gerekdür ve her úısmı ne miúdÀr olur ùarìúi (3) oldur ki úısm-ı evveli bir şey dutaruz bir 

dirhem úısm-ı evvelden (4) aluruz úısm-ı åÀnì  üzerine ziyÀde iderüz úısm-ı evvel (5) bir 

şey illÀ bir dirhem úalur ol bir dirhem úısm-ı åÀnì   maèÀdil  (6) iki şey illÀ iki dirhem olur 

baèdehÿ bir dirhem úısm-ı åÀnìden (7) girü götürüp gine úısm-ı evvel üzerine ziyÀde  

idelüm (8) úısm-ı evvel bir şey olur ol taúdìrce  úısm-ı åÀnì   (9) iki şey  illÀ üç dirhem 

úalur2680 baèdehÿ  úısm-ı åÀnìnüŋ  (10) bir dirhemin  alup úısm-ı evvelüŋ  üzerine ziyÀde 

idelüm (11) úısm-ı åÀnì  iki şey illÀ dört dirhem úalur ol taúdìrce  (12) úısm-ı evvel bir şey 

ve bir dirhem olur2681 bu ãÿretden (13) lÀzım gelür ki bir şey  ve bir dirhem maèÀdil seksen 

iki (14) úısm-ı åÀnì  miúdÀr ola yaèni bir dirhem ve bir şeyée  maèÀdil (15) yüz altmış dört 

şey  illÀ yüz yigirmi sekiz  dirhem olur  (16) baèdez  cebr-i muúÀbele  yüz altmış üç  şeyéi  

maèÀdil  (17) üç yüz  yigirmi ùoúuz  dirhem gelür  ve kemmiyye-i  bir şey (18) iki dirhem 

ve üç cüz  olur cümle yüz yigirmi üç (19) cüzéi bir dirhem olandan  pes cevÀb  virürüz  ki 

(20) úısm-ı evvel bu miúdÀr  olur ve úısm-ı åÀnì  bir dirhem  (21) ve altı  cüz olur cümle 

yüz altmış  üç cüzéi   

 

[105a] 

(1) bir dirhem olandan ve çün bu iki úısmı cemè iderüz üç (2) dirhem  ve ùoúuz cüz olur ki 

aãıl mÀl-ı mechÿl  bu miúdÀr (3) olur iki úısm eyledük  meséele-i Àòar  eger (4) bir peyki 

bir  yere gönderseler  ammÀ şöylece ıãmarlasalar  ki (5) bir fersaò  yol iki biŋ  iki yüz2682 

                                                           
2680(104b/9) úalur: úaldı MK. 155b/9, Kas.88b/14, Z. 143a/3, Cam. 147a/5. 
2681 (104b/12) olur: oldı MK. 155b/12, Kas.89a/1, Z. 143a/6, Cam. 147a/9. 
2682 (105a/5) bir fersaò yol iki biŋ iki yüz adım olsa bu peyk: bir fersaò  yol iki biŋ  iki yüz yigirmi dört adım  

olsa bu peyk MK.156a/13, Kas. 89a/11, BH. 58a/ 21, Z. 143a/18, Cam. 148b/6-7. 
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adım  olsa bu peyk (6) yola müteveccih  olsa biŋ iki yüz otuz üç2683 (7) adım  gitdüginden 

ãoŋra2684 bir peyk daòı bunuŋ (8) èaúabinden göndermek iútiøÀ itseler evvelki peyküŋ (9) 

èaúabince bir peyk daòı gitse bu peyküŋ altı yüz (10) altmış dört adımı bir fersÀò olsa ikisi 

bile segir (11) tseler ol taúdìrce  peyk-i åÀnì  peyk-i evvele ne miúdÀr (12) zamÀnda yitişür 

diseler ùarìúi oldur ki evvelÀ altı (13) yüz altmış dört èadedi biŋ iki yüz úırú beş (14) 

èadedden  naúã iderüz beş yüz seksen bir úalur (15) baèdehÿ biŋ iki yüz úırú beşi2685 altı  

yüz altmış  dörde2686 (16) urasın2687 ne óÀãıl  olursa beş yüz seksen (17) bir èadede úısmet 

idesin biŋ dört yüz yigirmi (18)iki èaded ve beş subuè òÀric-i úısmet vÀúıè olur (19) bu biŋ 

iki yüz otuz üç kÀm ki peyk-i evvelüŋ (20) adımıdur êarb iderüz ne óÀãıl olursa biŋ iki (21) 

yüz úırú beş èadede úısmet iderüz òÀric-i úısmet    

 

 [105b] 

(1) biŋ dört yüz ùoúuz èaded ve bir subuè vÀúıè olur pes (2) cevÀb viresinkim peyk-i åÀnì  

peyk-i evvele  biŋ dört yüz (3) ùoúuz kÀm ve bir subuè kÀmda  yetişmiş olur  bu peyk-i (4) 

åÀnìnüŋ kÀmıdur bu taúdìrce lÀzım olur ki peyk-i evvel (5) iki biŋ altı yüz  úırú iki kÀm ve 

bir subuè kÀm gitmiş (6) olur her gÀh  ki bu aãıl  meséele vÀúıè ola bu kıyÀs  (7) üzere 

istiòrÀc idesin2688 meséele-i Àòar (8) eger bir mÀl-ı mechÿlüŋ åülüåin2689 ve rubèın ve subèın 

üç yüz  (9) úırú  ùoúuz  dirhem ve åülüå dirhem ve subè2690åülüå dirhem  (10) üzerine 

arturasın2691 bu cümlenüŋ åülüåin ve rubèın (11) ve subèın üç yüz úırú ùoúuz dirhem ve 

åülüå dirhem (12) ve subè2692åülüå dirhem2693 giderseŋ nesne úalmasa  aãıl ol  (13) mÀl-ı 

mechÿl ne miúdÀr olmaú gerekdür ùarìú  oldur ki aãıl (14) mÀl-ı mechÿlı  bir şey ùutaruz2694 

                                                           
2683 (105a/6) biŋ iki yüz otuz üç: iki yüz otuz üç Kas.89a/12. 
2684 (105a/7) gitdüginden ãoŋra: gitdükden ãoŋra Kas.89a/12, Z. 143a/20. 
2685 (105a/15) biŋ iki yüz úırú beşi: iki biŋ yüz úırú beşi Kas.89b/2, BH. 58b/1. 
2686 (105a/15) altı yüz altmış  dörde:  yüz altmış  dörde BH. 58b/1, Z. 144b/6. 
2687 (105a/16) urasın: vurasın Kas.89b/3, Cam. 148a/2; êarb idesin BH. 58b/1, Z. 144b/6. 
2688 (105b/7) istiòrÀc idesin: istiòrÀc olına BH. 58b/8, Z. 144b/16. 
2689 (105b/8) åülüåin: åülüåün Cam. 149b/1. 
2690 (105b/9) subè: subuè MK.157a /11,C. 58b/ 20, Cam. 149b/2. 
2691 (105b/10) arturasın: ziyÀde idesin BH. 58b/9, Z. 144b/19. 
2692 (105b/12) subè: subuè MK. 157b/1, C. 58b/21, Cam. 149b/4. 
2693 (105b/12) dirhem: dirhemin MK. 157b/1. 
2694 (105b/14) ùutaruz: dutaruz MK.157b/3, Kas.90a/1, Cam. 149b/6. 
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ve aãıl mÀl-ı åÀnìyi (15) bir úısım pes bir úısım  maèÀdil  bir şey ve åülüå ve rubè ve subè 

(16) bir şey ve üç yüz2695 ùoúuz dirhem ve åülüå dirhem ve subè2696 (17) åülüå dirhem olur 

pes bir èaded ùaleb idelüm ki2697 (18) åülüå rubè ve subè2698 küsÿrsüz çıúa ol seksen  (19) 

dört vÀúıè oldı bu seksen dört èadedüŋ (20) åülüåin2699 ve rubèın ve subèın iòrÀc idüp cemè 

eyledük (21) altmış bir èaded oldı bu altmış bir èadedi2700 seksen  

 

[106a] 

(1) dört èadedden naúã eyledük yigirmi üç èaded úaldı ki (2) maèÀdil üç yüz úırú ùoúuz 

dirhem ve åülüå dirhem (3) ve subuè åülüå dirhem olur baèdehÿ üç yüz úırú ùoúuz  (4) 

dirhem ve åülüå dirhem ve subuè åülüå dirhemi seksen dört (5) èadede êarb iderüz ne óÀãıl 

olursa yigirmi üçe (6) úısmet iderüz òÀric-i úısmet biŋ iki yüz yetmiş altı (7) dirhem vÀúıè 

olur2701 kemmiyye-i mÀl-ı åÀnì  bu olur baèdehÿ  (8) üç yüz úırú ùoúuz2702 dirhem ve åülüå 

dirhem ve subuè (9)åülüå dirhemi bu biŋ iki yüz yetmiş altıdan ùaró  (10) iderüz ùoúuz yüz 

yigirmi altı dirhem ve åülüå dirhem (11) ve şeş2703 subuè åülüå dirhem bÀúì úalur ki bu 

maèÀdil (12) bir şey ve åülüå ve rubè ve subè şey olur pes maòrec-i (13) şeyéi seksen2704 

dört dutaruz2705 çün åülüåin ve (14) rubèın ve subèın üzerine ziyÀde  iderüz yüz úırú (15) 

beş olur ki ol maèÀdil ùoúuz2706 yüz yigirmi altı dirhem (16) ve åülüå dirhem ve şeş2707 

subuè dirhem ùutulmış-ıdı2708  baèdehÿ (17) maòrec-i şeyéi yaèni2709 seksen dört èadedi beş 

                                                           
2695 (105b/16) bir şey ve üç yüz ùokuz: bir şey ve üç yüz úırú ùokuz MK.’de 152b/5, Kas.90a/2, Cam. 149b/8. 
2696 (105b/16) subè: subuè MK. 157b/6, Cam. 149b/8. 
2697 (105b/17) ùaleb idelüm ki: ùaleb iderüz ki Z. 144a/5. 
2698 (105b/18) subè: subuè Cam. 149b/10. 
2699 (105b/20) åülüåin: åülüåün Cam. 149b/11. 
2700 (105b/21) bu altmış bir èadedi: yüz altmış bir èadedi BH. 58b/15, Z. 144a/8. 
2701 (106a/7) olur: oldı MK. 152b/4, Kas. 90a/10, BH. 58b/ 19, Z. 144a/14. 
2702 (106a/8) ùoúuz: doúuz MK. 152b/7. 
2703 (106a/11) şeş: altı MK. 157b/8, Kas.90a/12, BH. 58b/21,  Z. 144a/17. 
2704 (106a/13) seksen: 88 MK. 157b / 9;- BH. 58b/22, Z. 144a/19; 80 dört Cam. 149a/10. 
2705 (106a/13) dutaruz: úataruz BH. 58b/22, Z. 144a/19. 
2706 (106a/15) ùoúuz: doúuz MK. 157b/11. 
2707 (106a/16) şeş: altı MK.157b/12, Kas.90b/1, BH. 58b/23. 
2708 (106a/16) ùutulmışıdı: dutılmışdı MK.152b/13, Kas.90b/1, Cam. 149a/13. 
2709 (106a/17) maòrec-i şeyéi yaèni:– Kas.90b/1. 
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yüz  (18) yigirmi altı dirhem ve åülüå dirhem2710 ve şeş2711 subuè åülüå dirhem2712(19) êarb 

iderüz ne óÀãıl olursa yüz úırú beş èadede (20) úısmet iderüz beş yüz otuz altı dirhem ve 

yüz (21) on altı cüzéi cümle yüz úırú beş cüzéi bir dirhem  

 

 [106b] 

(1) olandan òÀric-i úısmet vÀúıè olur pes cevÀb virürüz ki (2) aãıl ol mÀl-ı mechÿl beş yüz 

otuz altı dirhem ve yüz (3) on altı cüz vÀúıè olur her meséele ki bu cins vÀúıè  (4) ola bu 

úıyÀs üzere istiòrÀc olına meseéele-i (5) Àòar eger seksen bir dirhem dört úısım olınsa 

úısm-ı (6) evveli ikinciye úısm-ı åÀnìyi üçünciye úısm-ı åÀliåi dördünciye  (7) úısm-ı rÀbièi 

beşinciye êarb itseŋ óÀãıl-ı cümle aúsÀmı (8) berÀber vÀúıè olsa ol taúdìrce her úısm ne 

miúdÀr (9) vÀúıè2713 olmaú gerekdür ùarìú oldur ki úısm-ı evveli nıãf-ı (10) şey dutaruz ve 

üçünci úısm-ı rubè-ı şey dutaruz2714  ve (11) dördünci úısmı òums şey ùutaruz2715  pes bir 

èaded bulalum (12) ki nıãf-ı åülüå ve rubè òumus küsÿrsüz çıúa ol (13) èaded altmış  vÀúıè 

oldı bu altmış èadedüŋ  nıãfın (14) åülüåin ve rubèın òumsın iòrÀc idüp cemè eyledük (15) 

yetmiş yedi vÀúıè oldı bu yetmiş yediyi ãaúlayalum2716 (16) baèdehÿ aãıl mÀl ki seksen bir 

dirhem-idi maòrece  (17) uralum2717 yaèni altmış èadede êarb idelüm dört (18) biŋ sekiz 

yüz altmış èaded olur bunuŋ nıãfı ki (19) iki biŋ dört yüz otuz èadeddür yetmiş yedi èadede 

(20) úısmet iderüz otuz bir dirhem ve úırú üç cüzée  (21) cümle yetmiş yedi cüzéi bir 

dirhem olandan 2718òÀric-i 

 

                                                           
2710 (106a/18) dirhem: dirheme MK.158b/ 2, Kas.90b/2. 
2711 (106a/18) şeş: altı BH. 58b/25. 
2712 (106a/18) ve şeş subuè åülüå dirhem: – Kas.90b/2. 
2713 (106b/9) vÀúıè: –MK. 159a/1, Kas.90b/10. 
2714 (106b/10) şey dutaruz ve üçünci úısmı rubè-ı şey dutaruz: şey dutaruz ve ikinci úısmı åülüå şey dutaruz ve 

üçünci úısmı rubè-ı şey dutaruz MK. 159a/2; şey ùutaruz ve ikinci úısmı åülüå şey ùutaruz ve üçünci úısmı 

rubè-ı şey ùutaruz BH. 59a/5-6, Z. 145b/11-12.  
2715 (106b/11) dördünci úısmı òums şey ùutaruz: - BH. 59a/6. 
2716 (106b/15) ãaúlayalum: óıfô iderüz BH. 59a/9, Z. 145b/15.  
2717 (106b/17) uralum: vuralum MK. 159a/8, Kas.90b/15, Cam. 150a/6; êarb idelüm BH. 59a/9, Z. 145b/16.  
2718 (106b/21) bir dirhem olandan: ifadesinin üzeri çizilmiştir MK. 153a/12. 
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[107a] 

(1) úısmet vÀúıè olur miúdÀr úısm-ı evvel bu miúdÀr olur (2) baèdehÿ dört biŋ sekiz yüz 

altmış èadedüŋ åülüåi ki biŋ (3) altı yüz yigirmi èadeddür yetmiş yedi èadede úısmet iderüz 

(4) yigirmi bir dirhem ve üç cüzéi òÀric-i úısmet vÀúıè oldı (5) kemmiyye-i úısm-ı åÀnì  bu 

miúdÀr olur baèdehÿ dört biŋ (6) sekiz yüz altmış èadedüŋ rubèı ki biŋ iki yüz on (7) beş 

èadeddür yetmiş yedi èadede úısmet iderüz (8) on beş dirhem ve altmış cüzéi cümle yetmiş 

yedi   (9) cüzéi bir dirhem olandan òÀric-i úısmet vÀúıè olur  (10) üçünci úısım bu miúdÀr 

vÀúıè olur baèdehÿ dört  (11) biŋ sekiz yüz altmış2719 èadedüŋ òumsı ki ùoúuz yüz  (12) 

yetmiş iki èadeddür yetmiş yedi èadede úısmet  (13) iderüz  on iki dirhem ve úırú sekiz 

cüzée òÀric-i  (14) úısmet vÀúıè olur ki dördünci úısm bu miúdÀr  (15) olur çün bu úısımları 

cemè eyledük seksen  (16) bir dirhem vÀúıè2720 oldı óÀãılı êarb heme2721  aúsÀm  (17) 

berÀber vÀúıè oldı bu nevèe mesÀéil her gÀh ki  (18) vÀúıè ola bu úıyÀs üzere istiòrÀc olına  

(19) meséele-i Àòar  eger seksen bir dirhemi dört  (20) úısım eyleseler muòtelif ammÀ 

şöylece eyleseler úi  (21) evvelki úısmuŋ nıãfın kem itseler ve ikinci úısmuŋ 

 

 [107b] 

(1) åülüåin kem itseler ve üçünci úısmuŋ rubèın naúã itseler2722  (2) ve dördünci úısmuŋ 

òumsın kem eyleseler cümle aúsÀm  (3) berÀber olsa ol taúdìrce her úısım ne miúdÀr olmaú  

(4) gerekdür ùarìú oldur ki úısm-ı evveli iki şey dutaruz2723 çün  (5) nıãfın naúã eyledük bir 

şey úaldı ve ikinci úısmı  (6) bir şey ve nıãf-ı şey dutaruz2724 åülüåün naúã iderüz2725  (7) bir 

şey úalur üçünci úısmı bir şey ve åülüå şey dutaruz2726  (8) çün rubèın naúã iderüz2727 bir şey 

úalur ve dördünci  (9) úısmı bir şey ve rubè-ı şey farø iderüz çün òumsın  (10) ùaró iderüz 

                                                           
2719 (107a/11) altmış:–C. 59b/12. 
2720 (107a/16) vÀúıè : –MK. 159b/2, BH. 59a/ 21, Cam. 151b/10.  
2721 (107a/16) heme: cümle BH. 59a/21. 
2722 (107b/1) naúã itseler: naúã eyleseler MK. 160a /8, Kas.91b/2, BH. 59a/25, Cam. 151a/2. 
2723 (107b/4) dutaruz: ùutaruz C. 59b/20, BH. 59a/26. 
2724 (107b/6) dutaruz: ùutaruz C. 59b/21, BH. 59b/1  
2725 (107b/6) naúã iderüz: naúã eyledüŋ BH. 59b/2 
2726 (107b/7) dutaruz: ùutaruz BH. 59b/2, Z. 146b/2. 
2727 (107b/8) naúã iderüz: –MK. 160b/1, Kas. 91b/7; naúã eyledüŋ BH. 59b/ 2, Z. 146b/3; naúãı Cam. 151a/7. 
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bir şey úalur çün cümle aúsÀmı  (11) cemè iderüz altı şey ve nıãf-ı2728 südüs şey olur  (12) 

ki maèÀdil seksen bir dirhem olmaú gerekdür pes eşyÀéi daòı  (13) on ikiye ururuz2729 

yetmiş iki óÀãıl olur ve bir daòı  (14) nıãf-ı südüs içün yetmiş üzerine ziyÀde  (15) iderüz 

baèdehÿ seksen bir dirhemi yetmiş üç dirheme  (16) úısmet iderüz bir dirhem sekiz cüzéi 

cümle yetmiş   (17) üç cüzéi2730 bir dirhem olandan òÀric-i úısmet vÀúıè  (18) olur evvelki 

úısım2731 maèÀdil nıãf-ı südüsi bir şey olmaú  (19) gerekdür pes lÀzım oldı ki2732  bir şey on 

üç dirhem2733   (20) ve yigirmi üç cüzéi ola yetmiş üç cüzéi bir dirhem  (21) olandan bu 

maèniden lÀzım oldı ki2734 úısm-ı evvel yigirmi   

 

[108a] 

(1) altı dirhem ve úırú altı cüzéi ola andan ötürü ki  (2) iki şey ùutmışıduŋ2735ve ikinci úısım 

on ùoúuz2736 dirhem ve yetmiş  (3) bir cüzé olur ve üçünci úısım on yedi dirhem ve elli  (4) 

beş2737 cüz olur yetmiş üç cüzéi bir dirhem olandan  (5) ve dördünci úısmı on altı dirhem ve 

úırú  yedi cüz olur  (6) yetmiş üç2738  bir dirhem olandan ve her meséele ki bu  (7) cins 

vÀúıè ola bu úıyÀs üzere iòrÀc olına  (8) meséele-i Àòar eger seksen bir dirhemi dört2739  (9) 

úısm eyleseŋ muòtelif  ammÀ şöylece eyleseŋ ki úısm-ı  (10) evveli2740 gendü åülüåü 

úadar2741 üzerine ziyÀde eyleseŋ (11) ikinci úısmı gendinüŋ2742 rubèı miúdÀr27432744  naúã 

                                                           
2728 (107b/11) nıãf-ı:–  MK. 160b/4, Kas.91b/7, Cam. 151a/10. 
2729 (107b/13) ururuz: êarb iderüz BH. 59b/5, Z. 146b/7; vururuz Cam. 151a/11. 
2730 (107b/17) üç cüzéi bir dirhem olandan òÀric-i úısmet vÀúıè: üç cüzéi cümle bir dirhem olandan òÀric-i 

úısmet vÀúıè MK. 160b/9, Kas.91b/12, BH. 59b/7. 
2731 (107b/18) evvelki úısım: - Kas.91b/13, BH. 59b/7, Z. 146b/11; ol Cam. 152b/2. 
2732 (107b/19) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 59b/8, Z. 146b/11. 
2733 (107b/19) on üç dirhem: on dirhem BH. 59b/8. 
2734 (107b/21) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 59b/9. 
2735 (108a/2) ùutmışıduŋ: dutmış ıduŋ MK. 161a /2, Kas. 92a/1, Cam. 152b/7; ùutmışıduú C. 60a/7. 
2736 (108a/2) ùoúuz: doúuz MK. 161a/2. 
2737 (108a/4) beş: – Kas.92a/2. 
2738  (108a/6) yetmiş üç: yetmiş üç cüzéi MK. 155a /3, Kas.92a/4, , Z. 146b/19. 
2739 (108a/8) dört: –MK. 161a /8, Kas.92a/5, BH. 59b/14, , Z. 146b/21, Cam. 152b/13. 
2740 (108a/10) evveli: evvelüŋ MK. 161a /9, Kas.92a/6, BH. 59b/15, Z. 146a/1, Cam. 152a/1. 
2741 (108a/10) úadar: miúdÀrı MK. 161a /9, Kas.92a/6, BH. 59b/15, Cam. 152a/1. 
2742 (108a/11) gendinüŋ: gendünüŋ MK.161a / 11, Kas.92a/6, BH. 59b/16, Z. 146a/2. 
2743 (108a/11)gendinüŋ rubèı miúdÀr: gendü miúdÀrınuŋ rubèı úadar C. 60a/13. 
2744 (108a/11) miúdÀr: miúdÀrı BH. 59b/16. 
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eyleseŋ  (12) üçünci úısmı gendinüŋ2745 òumsı miúdÀr2746 ziyÀde  (13) eyleseŋ ve dördünci 

úısmı gendinüŋ2747 subèı miúdÀr2748  (14) naúã eyleseŋ cümle aúsÀm berÀber olsa2749 her 

úısım (15) ne miúdÀr olmaú gerekdür  ùarìú oldur ki úısm-ı evveli  (16) åi tüsè-i2750 bir şey 

dutaruz2751 çün gendü åülüåü  miúdÀr2752  (17)  üzerine  ziyÀde iderüz bir şey olur ikinci 

úısmı   (18) bir şey ve åülüå şey ùutaruz2753 çün rubèı miúdÀr2754  naúã  (19) olına bir şey 

úalur üçünci úısmı penç2755 südüs  şey  (20) ùutaruz2756  çün òumus miúdÀr2757  üzerine 

ziyÀde  iderüz  (21) bir şey olur ve dördünci úısım bir şey ve südüs şey  

 

 [108b] 

(1) ùutaruz2758 çün subèın naúã iderüz bir şey úalur  (2) pes cümle aúsÀm-ı cemè iderüz dört 

şey ve nıãf-ı (3) südüs şey olur ki maèÀdil seksen bir dirhem  (4) olsa gerek pes eşyÀéi on 

ikiye ururuz2759 ve bir (5) dirhem südüs2760 içün ziyÀde iderüz úırú ùoúuz (6) èaded olur ve 

seksen bir èadedi  daòı on (7) ikiye êarb iderüz ne óÀãıl olursa úırú ùoúuza (8) úısmet 

iderüz on ùoúuz2761  dirhem ve úırú bir cüz2762 (9) cümle úırú  ùoúuz  cüzéi  bir dirhem 

olandan  òÀric-i  (10) úısmet vÀúıè olur ol maèÀdil  bir şey olmaú  gerekdür  (11) pes  lÀzım 

oldı2763 ki  úısm-ı evvel on dört dirhem (12) ve úırú üç cüzüé2764 ola ve ikinci úısım yigirmi 

                                                           
2745 (108a/12) gendinüŋ: gendünüŋ MK.161a/12, Kas.92a/7, BH. 59b/16, Z. 146a/3. 
2746 (108a/12) miúdÀr: miúdÀrı BH. 59b/17.   
2747 (108a/13) gendinüŋ: gendünüŋ MK.161a/12, Kas.92a/7, BH. 59b/17, Z. 146a/4. 
2748 (108a/13) miúdÀr: miúdÀrı BH. 59b/17. 
2749 (108a/14) berÀber olsa: berÀber gelse MK.161a/13, Kas.92a/9, BH. 59b/18, Z. 146a/5. 
2750 (108a/16) åi tüsè-i: üç rubè BH. 59b/19;–Z. 146a/7. 
2751 (108a/16) dutaruz: ùutaruz C. 60a/16, BH. 59b/19, Z. 146a/7. 
2752 (108a/16) miúdÀr: miúdÀrı BH. 59b/19. 
2753 (108a/18) ùutaruz: dutaruz Kas.92a/11, Cam. 152a/7. 
2754 (108a/18) miúdÀr: miúdÀrı BH. 59b/21, Z. 146a/9. 
2755 (108a/19) penç: beş BH. 59b/ 21, Z. 146a/10. 
2756 (108a/20) ùutaruz: dutaruz Kas.92a/12, Cam. 152a/10. 
2757 (108a/20) miúdÀr: miúdÀrı BH. 59b/22, Z. 146a/11. 
2758 (108b/1) ùutaruz: dutaruz Kas.92a/14, Cam. 152a/10. 
2759 (108b/4) ururuz: êarb iderüz BH. 59b/25, Z. 146a/15; vururuz Cam. 152a/13. 
2760 (108b/5) südüs: nıãf-ı südüs Kas. 92b/1, BH. 59b/25, Z. 146a/16. 
2761 (108b/8) on ùoúuz: úırú ùoúuz Kas.92b/3. 
2762 (108b/8) cüz: cüzée BH. 60a/1; cüzéi Cam. 153b/3. 
2763 (108b/11) lÀzım oldı: lÀzım olur MK.156a/ 3, Kas.92b/5, BH. 60a/2, Z. 146a/21, Cam. 153b/5. 
2764(108b/12) cüzüé: cüz MK. 162a /3, Cam. 153b/6; cüzéi Kas.92b/6; cüzé BH. 60a/3. 



416 

altı  (13) dirhem ve yigirimi iki cüzüé ve üçünci úısım on altı (14) dirhem ve yigirmi altı 

cüzüé2765  ve dördünci úısım yigirmi (15) üç dirhem ve yedi cüzé olur cümle úırú ùoúuz (16) 

cüzéi bir dirhem olandan meséele-i Àòar (17) eger bir kimesne bir miúdÀr mÀl virse bu 

mÀluŋ  (18) beş subèına anÀr al diseler her altı anÀr bir (19) dirheme olsa bu mÀluŋ iki 

subèına alma al diseler  (20) her on üç alma  bir dirheme olsa bu ikisin alıp2766  (21) cemè 

idüp ãaysalar altı yüz yetmiş iki èaded 

 

 [109a] 

(1) olsa ol taúdìrce aãıl ol mÀl ne miúdÀr olmaú  (2) gerek2767 ùarìú oldur ki penç2768 subèı  

altı anÀra ururuz ki2769  (3) bahÀsı bir dirhemdür ve iki subèın on üç almaya urı  (4) ruz2770 

ki bahÀsı bir dirhemdür çün bu iki óÀãılı  cemè (5) iderüz elli altı olur bunı óıfã2771 iderüz 

baèdehÿ  (6) altı yüz yetmiş iki èaded ki anÀr almadur2772 maòreci subèa  (7) urıruz2773 yaèni 

yediye êarb iderüz ne óÀãıl olursa  (8) elli altı ki óıfã2774 altmış-ıdı aŋa úısmet iderüz  (9) 

seksen dört òÀric-i úısmet vÀúıè olur pes   (10) cevÀb virürüz2775 ki aãıl ol mÀl ki anÀr ile 

alma  (11) almaàa  virilmişdür seksen dört vÀúıè oldı penç2776  (12) subuè seksen dört 

dirhemiŋ2777   altmış olur lÀzım    (13) olur ki anar üç yüz altmış ola ve iki subèı seksen  

(14) dördüŋ yigirmi dört vÀúıè olur lÀzım olur ki alma  (15) üç yüz on  iki ola meséele-i 

Àòar eger (16) bir kimesne bir miúdÀr  mÀl virse ammÀ şöyle2778 sipÀriş  (17) eyleseki bu 

mÀluŋ  nıãfına anar al diseler2779  ve åülüåine alma   (18) al diseler2780 ve südüsine nÀrinc al 

                                                           
2765 (108b/14) cüzüé: cüzé BH. 60a/4, Cam. 153b/8. 
2766 (108b/20) alıp: alup MK.162a /11, Kas. 92b/11, BH. 60a/7, Z. 147b/9, Cam. 153b/13. 
2767 (109a/1-2) olmaú gerek: olur MK. 162a/15, Kas.92b/12. 
2768 (109a/2) penç: beş BH. 60a/9, Z. 147b/11. 
2769 (109a/2) ururuz: êarb iderüz BH. 60a/9, Z. 147b/11; vururuz Cam. 153a/3. 
2770 (109a/3-4) urıruz: êarb iderüz BH. 60a/10, Z. 147b/13, vururuz Cam. 153a/4. 
2771 (109a/5) óıfã:  óıfô C.61a/10, Z. 147b/14; óıfø BH. 60a/10. 
2772 (109a/6)ÀnÀr almadur: anardur ve almadur MK. 162b/5, Kas.92b/15, BH. 60a/11, Z. 147b/15. 
2773 (109a/7) urıruz: êarb iderüz BH. 60a/11, Z. 147b/16; vururuz Cam. 153a/6. 
2774 (109a/8) óıfã: óıfô C.61a/12, Kas.93a/1, Z. 147b/17; óıfø BH. 60a/12. 
2775 (109a/10) cevÀb virürüz: cevÀb iderüz BH. 60a/13, Z. 147b/19. 
2776 (109a/11) penç: beş BH. 60a/14, Z. 147b/20. 
2777 (109a/12) dirhemiŋ: dirhemüŋ MK. 157b/10. 
2778 (109a/16) şöyle: şöylece MK. 163a/2, Kas.93a/7. 
2779 (109a/17) diseler: dise Kas.93a/8, Cam. 154b/3. 
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diyü ıãmarlasalar2781 ammÀ  (19) şöyle úavl eyleseler ki her altı anar  bir dirheme ve (20) 

her yedi alma bir dirheme ve her ùoúuz nÀrinc bir dirheme olsa  (21) çün bu üç cins bu 

üslÿb üzere olup  

 

 [109b] 

(1) cemè olup2782 ãayılsa beş yüz yetmiş dört èaded vÀúıè  (2) olsa aãıl ol kimesne virdügi  

mÀl ne miúdÀr olur  (3) ùarìú oldur ki maòrec-i nıãfı maòrec-i südüse  ururuz2783  (4) on iki 

óÀãıl olur bu on iki maòreci2784 ùutaruz2785  (5) pes on ikinüŋ nıãfı ki altı èadeddür  altı anara 

ururuz2786  (6) ki bahÀsı bir dirhemdür  otuz altı olur ve on  ikinüŋ   (7) åülüåi ki dörtdür 

yedi almaya  urıruz2787 bahÀsı bir dirhemdür  (8) ve on ikinüŋ  südüsü2788 ki ikidür  ùoúuz 

nÀrince  (9) urıruz2789 bahÀsı bir dirhemdür  çün bu üç óÀãıl  (10) cemè olına seksen iki olur 

baèdehÿ beş yüz yetmiş   (11) dördi maòrece êarb iderüz yaèni on ikiye urı  (12) ruz2790 ne 

óÀãıl olursa seksen ikiye úısmet iderüz   (13) seksen dört òÀric-i úısmet vÀúıè olur pes 

cevÀb  (14) virürüz2791 ki aãıl ol mÀl seksen2792 dirhem vÀúıè olur  (15) meséele-i Àòar eger 

üç cins sükker2793  (16) olsa bir cinsüŋ ùoúsan2794 altı raùılı on sekiz  (17) dirheme olsa ve bir 

cinsi2795 otuz dirheme ve bir cinsi  (18) dört dirheme olsa bu üç cins sükkerden2796   (19) 

                                                                                                                                                                                
2780 (109a/18) diseler: dise Kas.93a/8, Cam. 154b/3. 
2781 (109a/18) ıãmarlasalar: ıãmarlasa Kas.93a/9, BH. 60a/18, Cam. 154b/4. 
2782 (109b/1) olup: olsa MK. 163a/7, Kas.93a/11, Cam. 154b/7. 
2783 (109b/3) ururuz: êarb iderüz BH. 60a/21, Z. 147a/10; vururuz Cam. 154b/9. 
2784 (109b/4) iki maòreci: ikiyi maòrec MK.163a / 11. 
2785 (109b/4) ùutaruz: dutaruz Kas.93a/13, BH. 60a/22, Cam. 154b/10. 
2786 (109b/5) ururuz. êarb iderüz BH. 60a/23, Z. 147a/12; vururuz Cam. 154b/11. 
2787(109b/7) urıruz: vururuz MK. 163b/1, Cam. 154b/13; êarb iderüz BH. 60a/24, Z. 147a/13. 
2788 (109b/8) on ikinüŋ  südüsü: on iki  südüs Kas. 93b/1. 
2789 (109b/9) urıruz: êarb iderüz BH. 60a/25, Z. 147a/15; vururuz Cam. 154a/1. 
2790 (109b/11-12) urıruz: êarb iderüz BH. 60a/26, Z. 147a/17-18, vururuz Cam. 154a/3. 
2791 (109b/13-14) cevÀb virürüz: cevÀb iderüz BH. 60b/1, Z. 147a/19. 
2792 (109b/14) seksen: seksen dört MK. 158b / 8, Kas.93b/6. 
2793 (109b/15) sükker: şeker MK. 163b/10; şekker Kas.93b/6, Cam. 154a/6. 
2794 (109b/16) ùoúsan: doúsan MK. 163b/10. 
2795 (109b/17) cinsi: cinsüŋ C. 61a/7. 
2796 (109b/18) sükkerden: şekkerden Kas.93b/8, Cam. 154a/9. 
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ùoúsan altı raùıl sükker2797 alsalar şöyle ki her üç  (20) cinsüŋ åemeni berÀber vÀúıè olsa ol 

taúdìrce  (21) her cinsden ne miúdÀr raùıl alınmış olur ve her birinüŋ   

 

[110a] 

(1) bahÀsı ne miúdÀr olur ùarìú oldur ki ùoúsan altı ki  (2) èaded-i erùaldur evvelÀ on sekize 

ve åÀnìye otuza ve (3) åÀliåÀ dörde úısmet iderüz heme òÀric-i úısmet cemè  (4) iderüz otuz 

iki èaded ve sekiz cüzéi cümle on (5) beş cüz’i bir dirhem olandan2798 vÀúıè olur ol vaút  (6) 

otuz ikiyi on beş èadede êarb iderüz ve sekiz (7) èadedi daòı ol aãıl2799 üzerine  ziyÀde 

iderüz   (8) dört yüz seksen sekiz olur ùoúsan altıyı daòı  (9) on beşe êarb iderüz ve ne óÀãıl 

olursa2800  (10) dört yüz  seksen sekiz èadede úısmet iderüz (11) òÀric-i úısmet iki dirhem 

ve dört yüz altmış dört   (12) cüz cümle dört yüz seksen sekiz cüzéi  bir dirhem   (13) 

olandan  òÀric-i úısmet vÀúıè olur kemmiyye-i åemen2801  (14) her cinsin bu miúdÀr olur 

çün iki dirhemi ùoúsÀn  (15) altınuŋ eczÀsına urıruz2802  ne óÀãıl olursa  (16) on sekize 

úısmet iderüz òÀric-i úısmet on beş   (17) raùıl ve üç yüz  altmış cüz olur cümle dört  (18) 

yüz seksen sekiz cüzéi bir raùıl olandan bu  (19) miúdÀr ùoúsÀn altı raùıl  on sekiz dirhem 

olandan (20) bu miúdÀr altmış olur eger otuza úısmet olına  (21) ùoúuz raùıl ve iki yüz on 

altı cüzüé2803 olur 

 

[110b] 

(1) her ùoúsÀn altı raùıl otuz dirhem olınanuŋ bu (2) miúdÀr alınmış2804 olur eger dörde2805 

úısmet olına yetmiş (3) raùıl ve dört yüz cüzéi òÀric-i úısmet vÀúıè olur (4) ùoúsan altı raùıl 

dört dirhem olandan bu miúdÀr (5) alınmış2806 olur çün cümle erùalı eczÀsı ile cemè (6) 

                                                           
2797 (109b/19) sükker: şekker Kas. 93b/9, Cam. 154a/9. 
2798 (110a/4-5) ve sekiz cüzéi cümle on beş cüz’i bir dirhem olandan: - C. 61a/ 12. 
2799 (110a/7) aãıl: óÀãıl MK. 164a /9, Kas.93b/15, BH. 60b/9, Cam. 155b/6. 
2800 (110a/9) ve ne óÀãıl olursa :

 óÀãılını Z. 148b/12.
 

2801 (110a/13) åemen: åümün MK. 164b/2, Cam. 155b/9. 
2802 (110a/15) urıruz: êarb iderüz BH. 60b/14, Z. 148b/16; vururuz Cam. 155b/10. 
2803 (110a/21) cüzüé: cüzé BH. 60b/17, Cam. 155a/2. 
2804 (110b/2) alınmış: altmış BH. 60b/18, Cam. 155a/3. 
2805 (110b/2) dörde: dört MK.164b/10, Kas.94a/9, Cam. 155a/3. 
2806 (110b/5) alınmış: altmış BH. 60b/20, Z. 148a/1, Cam. 155a/6. 
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iderüz ùoúsan altı raùıl olur2807 ve bu nevèe mesÀéil (7) her vaút ki vÀúıè ola bu úÀèide üzere 

óisÀb olına  

(8) meséele-i Àòar 2808 gÿşüvÀrì  dÀştem ez laèl mürvÀrìd zerr  

(8a) bÿd-ı yek miåúÀl çün kerdend vü vezn-i gÿşivÀr  

(9) úıymeteş kerdend-i ãarrÀfÀn zerr-i maèrifet  

(9a) lülü-i miåúÀl be si vü laèl hecdeh zer be çÀr 

(10) bisted ez men müşterì  vü bist dinÀr-em berÀr 

 (10a) men derÀn2809 tÀ dÿsted óayrÀn şod-em bì-iòtiyÀr 

 (11) ger muóÀsibzÀde mersÿm-ı divÀn miòori 

 (11a) úıymeteş evzÀni2810 her yek rÀ begÿyì2811 intiôÀr 

 (12) bu meséele2812 istiòarÀcınuŋ ùarìúi oldur kim (13) evvelÀ åemen-i laèl ki bir miåúÀl on 

sekiz dirhem ve (14) bahÀ-yı zer kim bir miåúÀl ve dört dirhem dutılmışıdı2813  (15) bu iki 

miåúÀlüŋ2814 åemenin cemè eyledük yigirmi  iki dirhem (16) olur2815 pes bu iki miåúÀl-i 

åemenin dörde êarb iderüz (17) ki bahÀda ziyÀdedür  yaèni iki miåúÀli otuza  

 

[111a] 

(1) ururuz2816  altmış èaded óÀãıl olur yigirmi iki dirhem ki (2) åümün2817 iki miåúÀldür bu 

altmışdan naúã iderüz2818 otuz sekiz èaded (3) úalur bunı óıfã2819 iderüz baèdehÿ èaded-i 

miåúÀl-i gÿşvÀrei åemen-i lülüye  (4) êarb iderüz ki otuz dirhemdür girü otuz dirhem óÀãıl 

                                                           
2807 (110b/6) olur: vÀúıè olur MK. 165a/1, Kas.94a/12, BH. 60b/21, Z. 148a/3. 
2808 (110b/7-8) olına meséele-i Àòar:- MK. 165a / 2, Cam. 155a/8; olına meséele Kas.94a/13.  
2809 (110b/10a) derÀn: õerÀn BH. 60b/25, Z. 148a/7. 
2810 (110b/11a) evzÀni: evzÀn BH. 60b/26, Z. 148a/8, Cam. 156b/3. 
2811 (110b/11a) begÿtì: yegÿnì BH. 60b/26, Z. 148a/8; yigÿyi Cam. 156b/3. 
2812 (110b/16) meséele: meséelenüŋ MK. 165a /11, Kas. 94b/3, BH. 61a/1, Z. 148a/9.  
2813 (110b/18) dutılmışıdı: ùutılmışıdı C. 61b /10, Z. 148a/11. 
2814 (110b/19) miåúÀlüŋ: miåúÀlin Z. 148a/11. 
2815 (110b/20) olur: oldı MK. 165b /1, Kas.94b/5, BH. 61a/3, Z. 148a/11, Cam. 156b/7. 
2816 (111a/1) ururuz: êarb iderüz BH. 61a/4, Z. 148a/13; vururuz Cam. 156b/9. 
2817 (111a/2) åümün: åemen MK.165b/4. 
2818 (111a/2) naúã iderüz: naúã eyledüŋ Z. 148a/15. 
2819 (111a/3) óıfã: óıfô C.62a /14, Kas.94b/8, Z. 148a/16, Cam. 156b/11; óıfø BH. 61a/6. 
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olur (5) baèdehÿ åemen-i gÿşüvÀre ki yigirmi dört2820 dirhemdür bu otuzdan vaøè (6) iderüz 

on dirhem úalur pes bu onı ol yuúaruda óıfã2821  (7) olınan èadede úısmet iderüz òÀric-i 

úısmet on cüz vÀúıè (8) olur otuz sekiz cüzéi bir miåúÀl olandan pes cevÀb2822 virü (9) rüz 

ki bu gÿşüvÀrenüŋ altÿnı ol miúdÀr olur miúdÀr-ı laèl (10) daòı hemÀn altÿn miúdÀrı olur 

pes lÀzım oldı ki2823 mürvÀrì   (11) on sekiz cüzé ola cümle otuz sekiz cüzéi bir miåúÀl 

olandan (12) tÀ kim bu üçüni cemè eyledük bir miåúÀl oldı geldük bu üç (13) cinsüŋ 

åemenine yaèni lülünüŋ ve laèlüŋ ve zerüŋ  bahÀlarına  (14) ùarìú2824 oldur ki dört dirhem ki 

åemen2825 bir miåúÀl  altÿndur  (15) ona ururuz2826 ki cüzé miåúÀldür ne óÀãıl olursa (16) 

otuz sekize úısmet iderüz ki eczÀéi bir miåúÀldür òÀric-i (17) úısmet bir dirhem iki cüzé 

olur otuz sekiz cüzéi bir dirhem (18) olandan  åemen-i zer bu miúdÀr olur baèdehÿ on sekiz 

dirhem ki  (19) bir miåúÀl laèlüŋ åemenidür  on dirheme ururuz2827 ki eczÀ-yı  (20) 

miåúÀldür ne óÀãıl olursa otuz sekize úısmet (21) iderüz dört dirhem ve yigirmi sekiz cüzéi 

òÀric-i úısmet 

 

 [111b] 

(1) vÀúıè olur ki bahÀ-yı laèl bu miúdÀr olur2828 ve otuz dirhem (2) ki åümün2829  bir 

miåúÀldürdür2830 on sekiz dirheme ururuz2831 ki eczÀ-yı (3) miåúÀldür ve ne óÀãıl olursa 

otuz sekize úısmet  iderüz (4) on dört dirhem ve sekiz cüzéi òÀric-i  úısmet olur2832 cümle 

(5) otuz sekiz cüzéi bir dirhem olandan kemmiyye-i åemendür2833  bu miúdÀr (6) olur çün 

bu üçi cemè eyledük yigirmi dirhem olur pes (7) her meséele ki bu aãıl vÀúıè ola bu úÀèide 

                                                           
2820 (111a/5) dört: -MK. 165b/8, Kas.94b/10, BH. 61a/7, Z. 148a/19, Cam. 156a/1. 
2821 (111a/6) óıfã: óıfô C.62a/17, Kas.94b/1, Z. 148a/20, Cam. 156a/2; óıfø BH. 61a/8. 
2822 (111a/8) cevÀb: - BH. 61a/9, Z. 149b/1.  
2823 (111a/10) lÀzım oldı ki: lÀzım geldiki BH. 61a/10, Z. 149b/3. 
2824 (111a/14) ùarìú: ùarìúi BH. 61a/13, Z. 149b/6, Cam. 156a/10. 
2825 (111a/14) åemen: åümün MK. 165b/6. 
2826 (111a/15) ururuz: êarb iderüz BH. 61a/13, Z. 149b/7; vururuz Cam. 156a/11. 
2827 (111a/19) ururuz: êarb iderüz BH. 61a/17, Z. 149b/11; vururuz Cam. 157b/3. 
2828 (111b/1) miúdÀr olur: miúdÀr vÀúıèolur Cam. 157b/6. 
2829 (111b/2) åümün: åemen MK. 166b/3. 
2830 (111b/2) miåúÀldürdür: miåúÀldür Kas.95a/8, Z. 149b/14; miåúÀl dürdür Cam. 157b/7. 
2831 (111b/2) ururuz: êarb iderüz BH. 61a/19, Z. 149b/15; vururuz Cam. 157b/7. 
2832 (111b/4) olur: vÀúıè olur Cam. 157b/9. 
2833 (111b/5) kemmìyye-i åemendür: åemenidür MK. 161b/7, Kas.95a/10, Cam. 157b/10. 
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üzere iòrÀc (8) olına meséele-i Àòar eger bir ùop olsa (9) gümişden vezni üç yüz seksen beş 

dirhem olsa bir top (10) daòı olsa altÿn ile gümişden büyüklikde evvelki ùopuŋ (11) èaynı 

olsa vezni dört yüz yetmiş beş dirhem olsa (12) ol taúdìrce  soŋraàı2834 ùopuŋ altÿnı ne 

miúdÀr  ve (13) gümüşi ne  miúdÀr olur2835 bilmek dileseŋ ùarìúi oldur  ki (14) evvel bunı 

maèlÿm idinmek gerekdür ki gümişile altÿn berÀber (15) olsa veznede2836 ne miúdÀr tefÀvüt 

vÀúıè olur ustÀdÀn-ı (16) selef bu óuãÿãda buyurmışlardur beyt 

(17) ne fillizi müstavì  lil-óacim rÀ çün ber keşì  

(17a) iòtilÀf ü  vezen2837 dÀr-ed her yekì  bì-iştibÀh 

(18) zer leken sìm-Àb elem Àhen yekì  ez rìz2838-i óÀl 

(18a) nuúre nist esrüb dehen mis şebì 2839 her rÿy-ı mÀh  

(19) pes bu sözden maèlÿm oldı kim elli dört dirhem gümiş  

 

[112a] 

(1) yirine yüz dirhem altÿn olurmış ol vaút ol  ùopuŋ  (2) gümişinden bir dirhem naúã idüp 

ber muúteøÀ-yı óisÀb yirine (3) bir dirhem  ve heft2840 tüsè-i dirhem åülüå tüsè-i dirhem 

altÿn getürelüm (4) vezin aãıl göre yaèni dört 2841 yetmiş dirhem úırú altı cüzüé2842  (5) 

cümle elli dört cüzéi bir dirhem olandan ziyÀde vÀúıè oldı bir (6) dirhem nuúreéi naúã idüp 

yirine zer getürevüz úırú altı (7) cüzéi ziyÀde gelür pes iki ùop ortasında olan (8) tefÀvüt ki 

ùoúsan dirhemdür elli dört èaded2843 virelüm2844 (9) ki maòrec2845 bir dirhemdür ne óÀãıl 

olursa úırú altıya (10) úısmet idelüm òÀric-i úısmet úırú altı cüz vÀúıè olur (11) çün bunı 

                                                           
2834 (111b/12) soŋraàı: sonraki Z. 149a/2. 
2835 (111b/13) gümüşi ne miúdÀr olur:–BH. 61a/26. 
2836 (111b/15)  veznede: vezinde MK. 167a /4, Kas.95b/2, BH. 61b/1. 
2837 (111b/17b) vezen: vezin MK.167a/7; vezni Cam. 157a/9. 
2838 (111b/18a) rìz: zìr MK. 167a/8, Kas.95b/5, BH. 61b/4, Z. 149a/8. 
2839 (111b/18b) şebì: şeyéi Kas.95b/5, BH. 61b/4, Z. 149a/8, Cam. 157a/11. 
2840 (112a/3) heft: yedi BH. 61b/7, Z. 149a/11. 
2841(112a/4) dört yetmiş dirhem: dört yüz yetmiş dirhem MK. 167b/ 2, Kas.95b/9, Cam. 158b/3. 
2842 (112a/4) cüzüé: cüzéi Cam. 158b/4. 
2843 (112a/8) èaded: èadede MK. 167b/6, Kas.95b/12, BH. 61b/11, Z. 149a/17, Cam. 158b/7. 
2844 (112a/8) virelüm: êarb iderüz BH. 61b/11, Z. 149a/17; vuralum Cam. 158b/7. 
2845 (112a/10) maòrec: maòreci MK. 167b/ 7, Kas.95b/12, BH. 61b/11, Cam. 158b/7. 
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ikinci ùopuŋ nuúresinden2846 naúã idevüz2847 iki (12) yüz yetmiş ùoúuz dirhem on altı cüzüé 

úırú altı cüzéi (13) bir dirhem olandan bÀúì úalur pes cevÀb virelüm ki (14) ikinci ùopuŋ 

nuúresi bu miúdÀr olur lÀzım oldı ki2848 (15) zer yüz ùoúsan beş dirhem ve otuz cüzüé2849 ola 

úırú (16) altı cüzéi bir dirhem olandan meséele-i Àòar eger bir ùop (17) olsa nuúrede vezni 

yüz yetmiş ùoúuz dirhem ve åülüåÀn (18) dirhem olsa bir ùop-ı Àòar daòı olsa altÿnla  

gümişden(19) vezni biŋ altı yüz elli beş dirhem olsa ammÀ ikinci ùopuŋ  (20) úuùrı evvelki 

topuŋ úuùrınuŋ  nıãfı miúdÀr olsa (21) ol taúdìrce bu iki topuŋ birbiriyle2850 vezinde 

tefÀvütleri  

 

 [112b] 

 (1) ne miúdÀr olur ve ikinci ùopuŋ altÿnı ve gümişi ne miúdÀr olur2851 (2) bilmek dileseŋ 

ùarìú oldur ki evvelki ùopuŋ úuùrın bir şey  (3) ùutaruz2852 çün nefsine ururuz2853 mÀl óÀãıl 

olur çün (4) bunı üç subèa ururuz2854 üç mÀl ve subuè mÀl óÀãıl (5) olur çün bu üç mÀl-ı 

subèı mÀl-ı südüsi úuùra ururuz2855 (6) yaèni südüsi şeyèe ururuz2856 åi2857 südüs kaèb ve 

südüs (7) subuè2858 kaèb óÀãıl olur ki bu maèÀdil yüz yetmiş ùoúuz (8) dirhem ve åülüåÀn 

dirhem gerekdür pes kaèbı kÀmil úıluruz (9) ve bu nisbet üzerine yüz yetmiş ùoúuz dirhem 

ve åülüåÀn  (10) dirhem daòı ziyÀde iderüz tÀ kim bir kaèb maèÀdil üç yüz (11) úırú üç olur 

çün bu meblaàuŋ kaèbın çıúaravuz2859 yedi (12) dirhem oldı úuùr-ı ùop-ı evvel 2860bu miúdÀr 

                                                           
2846 (112a/12) nuúresinden: gümüşinden MK. 167b/9, Kas.9b/14, Z. 149a/19, Cam. 158b/9. 
2847 (112a/11) naúã idevüz: naúã iderüz BH. 61b/12, Z. 149a/20, Cam. 158b/9. 
2848 (112a/14) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 61b/14, Z. 150b/1. 
2849 (112a/15) cüzüé: cüzé Cam. 158b/13. 
2850 (112a/21) birbiriyle: üzerinde Z. 150b/8. 
2851 (112b/1) ve ikinci ùopuŋ altÿnı ve gümişi ne miúdÀr olur: - BH. 61b/19. 
2852 (112b/3) ùutaruz: dutaruzKas.96a/8, Cam. 158a/7. 
2853 (112b/3) ururuz: êarb iderüz BH. 61b/ 20, Z. 150b/10; vururuz Cam. 158a/8. 
2854 (112b/4) ururuz: êarb iderüz BH. 61b/21, Z. 150b/ 11; vururuz Cam. 158a/9. 
2855 (112b/5) ururuz: êarb iderüz BH. 61b/22, Z. 150b/13; vururuz Cam. 158a/10. 
2856 (112b/6) ururuz: êarb iderüz BH. 61b/22, Z. 150b/13; vururuz Cam. 158a/10. 
2857 (112b/6) åi: üç BH. 61b/22, Z. 150b/13. 
2858 (112b/7) subuè: – MK. 168b/2, Kas.96a/11, BH. 61b/22, Z. 150b/14. 
2859 (112b/11) çıúaravuz: çıúaruruz C. 62b/ 15. 
2860 (112b/12) ùop-ı evvel: top on MK. 168b/8, Kas.96a/15, BH. 61b/ 26, Z. 150b/19. 
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olur lÀzım (13) oldı ki2861 ikinci ùopuŋ úuùrı on dört dirhem ola çün (14) bu on dördi gendü 

nefsine ururuz2862 yaèni ikinci ùopuŋ (15) úuùrın murabbaè iderüz2863 ne óÀãıl olursa åi2864 

subèa (16) ururuz2865 altı2866 yüz on altı óÀãıl olur ve bu cümleéi (17) südüs-i úuùra 

uralum2867 yaèni on dördüŋ südüsine êarb (18) idelüm2868 biŋ dört yüz otuz yedi dirhem ve 

åülüå dirhem (19) óÀãıl olur eger ikinci ùop küllìyÀ nuúre olsa bu miúdÀr (20) dirhem olurdı 

öyle olsa iki ùop ortasında nisbet åemeni (21) cihetinden vÀúıè oldı yaèni evvelki ùop2869 

ikinci ùopuŋ  

 

[113a] 

(1) åemeni2870 miúdÀr oldı çünki bu iki ùop ortasında olan (2) nisbet maèlÿm oldı geldük 

imdi ikinci ùopuŋ2871 altÿn2872 ve (3) gümişi ne miúdÀr olduàına eger ikinci ùop küllìyÀ  

nuúre olsa (4) biŋ dört yüz otuz yedi2873 dirhem ve åülüå dirhem olurdı pes bu òuãÿãda (5) 

vÀúıè olan úÀèide òoõ2874 bundan evvel  vÀúıè olan meséelede (6) beyÀn olınmışıdı bir 

dirhem nuúre2875 ikinci ùopdan naúã idüp (7) yirine zer getürsek ikinci ùopuŋ vezni 

evvelkinüŋ vezninden  (8) úırú altı cüz ziyÀde olurdı çün biŋ dört yüz otuz (9) yedi dirhem 

ve åülüåÀn dirhemi biŋ altı yüz elli beş dirhemden (10) naúã iderüz2876 iki yüz on yedi 

dirhem ve åülüåÀn dirhem úalur (11) bu baúìyi elli dört èadede uralum2877 ne óÀãıl olursa 

                                                           
2861 (112b/12-13) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 61b/26, Z. 150b/19. 
2862 (112b/14) ururuz: vuraruz MK. 168b/10; vuravuz Kas.96b/1, Cam. 159b/4; êarb idesin 62a/1, Z. 150b/21. 
2863 (112b/15) murabbaèiderüz: murabbaè idevüz Kas.96b/2, Cam. 159b/4. 
2864 (112b/15) åi: üç BH. 62a/2, Z. 150a/1. 
2865 (112b/16) ururuz: vuravuz Kas.96b/2; - BH. 62a/2; êarb iderüz Z. 150a/1;  vuruvuz Cam. 159b/5. 
2866 (112b/16) altı :–C. 62b/18. 
2867 (112b/17) uralum: êarb iderüz. BH.62a/2, Z. 150a/2; vuralum Cam. 159b/6. 
2868 (112b/18) êarb idelüm: êarb iderüz MK.169a /1, Kas.96b/4, BH. 62a/3, Z. 150a/3, Cam. 159b/7. 
2869 (112b/21) ùop: –Cam. 159b/10. 
2870 (113a/1)åemeni: åümüni MK. 169a / 5. 
2871 (113a/2) ùopuŋ:–BH. 62a/6, Z. 150a/9. 
2872 (113a/2) altÿn: altÿnı BH. 62a/6, Z. 150a/9, Cam. 159b/13.  
2873 (113a/4) biŋ dört yüz otuz yedi: biŋ dört yüz C. 62b/25, Kas.96b/9, Cam. 159a/1. 
2874(113a/5) òoõ: òod C.64b/1, Kas. 96b/10, BH. 62a/8, Z. 150a/12, Cam. 159a/3. 
2875 (113a/6) nuúre: nuúreéi MK.169a/12, Kas.96b/11, Cam. 159a/3. 
2876 (113a/10) naúã iderüz: naúã idevüz MK. 169b/3, Kas.97a/4, Cam. 159a/7. 
2877 (113a/11) uralum: êarb iderüz BH. 62a/12, Z. 150a/18; vuralum Cam. 159a/9. 
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(12) úırú altı èadede2878 úısmet idelüm2879 iki yüz elli beş dirhem (13) ve yetmiş iki cüzéi 

cümle yüz otuz2880 cüzéi bir dirhem olandan (14) òÀric-i úısmet vÀúıè olur bu iki yüz elli 

beş dirhemi ve (15) yetmiş iki cüzéi biŋ dört yüz otuz yedi dirhem ve åülüå (16) dirhemden 

vaøè idevüz2881 biŋ yüz seksen bir dirhem yüz (17) on iki cüzéi bÀúì úalur yüz otuz sekiz 

cüzéi bir dirhem olandan (18) pes cevÀb virürüz ki kemmiyye-i ikinci ùopuŋ gümişi bu 

miúdÀr (19) olur lÀzım oldı ki ikinci ùopuŋ altÿnı dört yüz (20) yetmiş üç dirhem ve yigirmi 

altı cüz ola ve her meséele ki (21) bu cins vÀúıè ola bu üslÿb  üzerine iòrÀc olına2882  

 

 [113b] 

(1) meséele-i Àòar eger bir ùop olsa altÿndan ve gümişden (2) vezni biŋ beş yüz yigirmi 

dört dirhem olsa bunuŋ2883(3) altÿnı ne miúdÀr ve gümişi ne miúdÀrdur diseler bu sÿèÀl (4) 

müşkil sÿèÀldür bunı imtihÀn itmedük ammÀ meróÿm Òayreddin (5) beg müşkil-güşÀtlar 

kitÀblar imtihÀn idüp yazmışlar faúìr (6) daòı bu maóallde naúl eyledüm evvel bunı bilmek 

gerekdür ki (7) yüz dirhem altÿnı ãuya bıraàavuz2884 úaç dirhem ãu ùaşra (8) gelür óükemÀ 

buyurmışlar ki anı2885 vezni miée dirhemin  (9) mine’z-zehebi yaşàıl2886 mekÀne òamsetü 

derÀhime ve südüsi (10) mine’l-mÀéi çün bunı bildüŋ ki eger yüz dirhem altÿnı (11) ãuya 

úoyavuz2887 beş dirhem ve südüs dirhem ãu ùaşra (12) gelür pes imdi bir boş ùabaàı bir 

doàrı2888 yirde úoyalum2889 (13) ve ortasında bir kÀse úoyalum ki hiç egrisi olmaya (14) 

baèdehÿ Àb-ı ãÀfì ile ol kÀseéi ùolduralum2890 tamÀm ùola2891 (15) bir úaùre daòı almaya 

baèdehÿ ol ùopı dört pÀre abrìşim (16) ile dört ùarafından baàlayalum Àheste Àheste ol (17) 

                                                           
2878 (113a/11-12)uralum ne óÀãıl olursa úırú altı èadede: -C. 63a / 6. 
2879 (113a/12) úısmet idelüm: úısmet iderüz Z.150a /19. 
2880 (113a/13) yüz otuz: yüz otuz üç MK.169b / 7. 
2881 (113a/16) vaøè idevüz: vaøè iderüz C.64b / 9, Z.151b/1, Cam. 159a/13. 
2882 (113a/21) iòrÀc olına: istiòrÀc olına Z. 151b/6. 
2883 (113b/2) bunuŋ: bunı MK.170a/ 6, Cam. 160b/8. 
2884 (113b/7) bıraàavuz: bıraúsalar BH. 62a/24, Z. 151b/12. 
2885 (113b/8) anı: an MK. 170a / 12, Cam. 160b/13. 
2886 (113b/9) yaşàıl: yaşàul MK.170a/13; yaşàulu Cam. 160a/1. 
2887 (113b/11) úoyavuz: úoysalar BH. 62a/26, Z. 151b/15. 
2888 (113b/12) doàrı: ùoàrı C. 63a/21, Kas.97a/15, BH. 62b/1, Z. 151b/16. 
2889 (113b/12)úoyalum: úoyalum ki hiç eğrisi olmıya BH. 62b/1, Z. 151b/17. 
2890 (113b/14) ùolduralum: dolduralum MK. 165b/ 5, Cam. 160a/5; dolduralar Kas. 97b/2, BH. 62b/2. 
2891 (113b/14) ùola: dola MK.170b/6, Kas.97b/2, BH. 62b/2, Z. 151b/18, Cam. 160a/6. 
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ùabaú içine ol ùopı ãalı virelüm2892 tamÀm müstaàrak (18) ola ol vaútin ol ùopı çanaú içinden 

çıúaralum2893 (19) ve ol kÀseéi ùabaúdan çıúaralum2894 ve ùabaúı içinde  (20) olan Àb ile2895 

bile vezn idelüm2896 baèdehÿ içinde olan (21) ãuyı döküp boş ùabaàı vezn idelüm2897 

kemmiyye-i vezn-i   

 

[114a] 

(1) Àbı maèlÿm idelüm2898 şöyleki bu meséelededür vezn-i ùop ki (2) biŋ beş yüz yigirmi 

dört dirhemdür eger küllìyÀ altÿn olsa (3) ãuya úoysaú yetmiş sekiz dirhem ve yüz on bir 

cüzéi (4) yüz elli cüzéi bir dirhem olandan Àb ùaşra gelür pes (5) bu ùopı ãuya úoyulmış farø 

idelüm ùoúsan üç (6) dirhem Àb ùaşra gelür pes farø eyledük ki bu2899 ùop (7) cümle 

altÿndan-ıdı ve2900 yüz dirhem altÿnı bundan2901 naúã (8) idüp ve yirine yüz dirhem 

nuúre2902 getürelüm egerçi vezn-i (9) ùop bir úarar olur velìkin biŋ dört yüz yigirmi dört 

(10) dirhem altÿndan ve yüz dirhem nuúre eger bunı Àba2903 úoyacaú (11) olursaú seksen üç 

dirhem ve üç biŋ dört yüz  (12)  otuz iki cüzéi yigirmi dört biŋ üç yüz bir dirhem (13) 

olandan Àb ùaşra gelür lÀzım oldı kim2904 yüz dirhem altÿnı (14) naúã idüp anuŋ yerine yüz 

dirhem nuúre getürevüz2905 (15) dört dirhem ve altmış beş cüzéi yüz altmış iki cüzéi bir 

dirhem (16) olandan Àb ziyÀde ùaşra gelür pes imdi yetmiş sekiz (17) dirhem ve yüz on bir 

cüzéi ol ùoúsan üç dirhemden (18) naúã idelüm on dört dirhem ve otuz ùoúuz cüz úalur (19) 

cümle yüz elli cüzéi bir dirhem olandan çün on dört dirhem (20) otuz ùoúuz cüzéi vezn-i 

                                                           
2892 (113b/17) virelüm: viresin MK. 170b/ 8, Kas.97b/4, BH. 62b/4, Cam. 160a/8. 
2893 (113b/18) çıúaralum: çıúarasın MK.170b /11, Kas.97b/5, BH. 62b/4, Z. 151a/1, Cam. 160a/10. 
2894 (113b/19) çıúaralum: çıúarasın Kas.97b/5, BH. 62b/5, Z. 151a/2, Cam. 160a/11. 
2895 (113b/20) Àb ile: Àbla BH. 62b/5, Z. 151a/2. 
2896 (113b/20) vezn idelüm: vezn idesin MK. 170b / 13, Kas.97b/6, Z. 151a/3, Cam. 160a/11. 
2897 (113b/21) vezn idelüm: vezn idesin BH. 62b/6, Z. 151a/4, Cam. 160a/12. 
2898 (114a/1)maèlÿm idelüm: maèlÿm idesin BH. 62b/ 7, Z. 151a/5. 
2899 (114a/6) bu: bir MK.171a/7, Kas.97b/11, BH. 62b/11. 
2900 (114a/7) ve: çün MK. 171a /8, Kas.97b/11, BH. 62b/11. 
2901 (114a/7) yüz dirhem altÿnı bundan: - BH. 62b/11. 
2902  (114a/8) nuúre: altÿnı ve gümişi MK. 171a/10, yüzdirhem altÿn ve yüz dirhem gümiş Kas. 97b/12; yüz 

dirhem gümiş BH. 62b/12, Z. 151a/11. 
2903 (114a/10) Àba: ãuya BH. 62b/13, Z. 151a/13. 
2904 (114a/13) lÀzım oldı kim: lÀzım geldi ki BH. 62b/15, Z. 151a/16. 
2905 (114a/14) getürevüz: getürelüm MK. 171b / 3, Kas. 98a/2, BH. 62b/16,  Z. 151a/17, Cam. 161b/13. 



426 

nuúreye yaèni yüz dirheme êarb iderüz (21) ne óÀãıl olursa dört dirhem ve altmış beş cüzéi 

ki  ziyÀde  

 

 [114b] 

(1) gelmişdür úısmet iderüz üç yüz yigirmi dört dirhem òÀric-i (2) úısmet vÀúıè olur pes 

cevÀb virelüm ki kemmiyye-i (3) ùop nuúre üç yüz yigirmi dört dirhem olur pes (4) ol 

taúdìrce altÿn  biŋ iki yüz dirhem ola çün biŋ (5) iki yüz dirhemi ãuya úoyavuz2906 altmış 

iki dirhem Àb (6) ùaşra gelür çün üç yüz yigirmi dört dirhem nuúreéi (7) daòı ãuya úoyavuz 

ber muúteøÀ-yı óisÀb otuz bir dirhem (8) Àb ùaşra gelür ve her vaút ki bu aãıl meséele vÀúıè 

(9) olsa bu úÀèide üzere iòrÀc olına2907  

(10) tÀcerì  rÀ bÿd ez cevher åi2908 pÀre bì- naôÀr  

(10a) òÿb tÀbÀnu münevver lÀyıú şÀh u Àmìr 

(11) bÿd elmÀs ve yÀúÿt  ve laèlü ve yÀsemen 

(11a) úıymet-eş kerdend cevheryÀn dÀnÀ-yı òÀbir 

(12) her yeki rÀ ez hezÀr eflÿri kem ez yek diger  

(12a) ez bahÀ-yı her yekì zeyn sengihÀ-yı dil-pezìr  

(13) nıãf-ı yÀúÿt-eş bahÀ kerdend bir laèliy fetÀ 

(13a) åülüå elmÀs-eş bahÀ yÀúÿt rÀ nezd-i baåìr  

(14) hem bahÀ elmÀs rÀ kem rubèı laèleset iy cüvÀn  

(14a) Àn-çünìn dÀniş-sezÀ bÀ-şed be evlÀd u vezir  

(15) hem bahÀ-yı cümle rÀ kerdend ez rÿy-ı óisÀb  

(15a) ez fülori her dü hezÀr Àmed dü-vist nist-gir 

(16) her ki u dÀned her yek rÀ çe miúdÀrest åemen  

(16a) mi-şeved u rÀ sezÀ goften muóÀsib yÀdılır  

 

                                                           
2906 (114b/5) úoyavuz: úoyaruz Kas.98a/9. 
2907 (114b/8) iòrÀc olına: iòrÀc olına şièir-i pÀrsì BH. 63a/3; istiòrÀc olına  Z. 152b/ 11. 
2908 (114b/10) åi: se. BH. 63a/4, Z. 152b/12. 
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[115a] 

(1) bu meséelenüŋ istiòrÀcınuŋ ùarìúi oldur ki åemen-i yÀúÿtı (2) bir şey dutaruz2909 lÀzım 

oldı ki2910 åemen-i laèl biŋ dinÀr illÀ (3) nıãf-ı şey ola ve åemen-i elmÀs yedi yüz elli dinÀr 

ve åümün (4) bir şey olur çün bu üç åemeni cemè eyledük beş sümün (5) bir şey ve biŋ 

yedi yüz elli dinÀr olur ki ol maèÀdil (6) iki biŋ iki yüz elli dinÀr olmaú gerekdür çün 

muúÀbele (7) idevüz2911 beş sümün yek2912 şeyéi maèÀdil dört yüz elli dinÀr (8) olur pes bu 

maèniden lÀzım oldı ki2913 bir şeyéi maèÀdil (9) yedi yüz yigirmi2914 dinÀr ola åemen-i yÀúÿt 

bu miúdÀr olur (10) lÀzım oldı ki2915 åemen-i laèl altı yüz úırú dinÀr ola ve åemen-i elmÀs 

(11) sekiz yüz úırú dinÀr olur çün bu üç åemen cemè (12) olına iki biŋ iki yüz dinÀr olur 

her vaúitkim bu aãıl (13) meséele vÀúıè ola bu úÀèide üzere óisÀb olına (14) meséele-i Àòar 

eger dört pÀre yÀúÿt olsa yÀúÿt-ı åÀnì  (15) biŋ dinÀrdan miål-i rubè-ı åemen-i yÀúÿt-ı evvel 

kem olsa ve åemen-i (16) yÀúÿt-ı åÀliå biŋ füloriden miål-i åülüå-i åemen-i  yÀúÿt-ı åÀnì 2916 

(17) kemdür ve åemen-i yÀúÿt-ı rÀbiè biŋ filÿriden miål-i südüsi2917 ve åemen-i (18) yÀúÿt-ı 

evvel biŋ füloriden miål-i nıãf-ı åemen-i yÀúÿt-ı (19) rÀbiè kem olsa åemen-i yÀúÿt-ı åÀliå 

kemdür2918 her birinüŋ (20) bahÀsı ol taúdìrce ne miúdÀr olur diseler ùarìú oldur ki (21) 

åemen-i yÀúÿtu evveli bir şey dutaruz lÀzım oldı ki2919 ikinci  

 

[115b] 

(1) yÀúÿtuŋ åemeni biŋ dinÀr ola illÀ rubèı bir şey ve üçünci yÀúÿtuŋ (2) åemeni altı yüz 

altmış altı dinÀr ve åülüåÀn dinÀr ve nıãf-ı südüs (3) bir şey olur ve dördünci yÀúÿt2920 sekiz 

yüz seksen sekiz (4) dinÀr ve beş südüs ve åülüå südüs bir dinÀr illÀ südüs nıãf-ı (5) südüs 

                                                           
2909 (115a/2) dutaruz: ùutaruz C. 64a / 9, BH. 63a/11, Z. 152b/21. 
2910 (115a/2) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 63a/ 12. 
2911 (115a/7) muúÀbele idevüz: muúÀbele iderüz C. 64a /13, Kas.98b/8, BH. 63a/16, Z. 152a/3. 
2912 (115a/7) yek: bir BH. 63a/16, Z. 152a/3. 
2913 (115a/8) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 63a/ 17, Z. 152a/4. 
2914 (115a/9) yedi yüz yigirmi: yedi yüz elli C. 64a/14. 
2915 (115a/10) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 63a/18, Z. 152a/6. 
2916 (115a/16) åemen-i  yÀúÿt-ı åÀnì: åemen-i  yÀúÿt BH. 63a/23, Z. 152a/13. 
2917 (115a/17) miål-i südüs: miål-i südüs-i yÀúÿt-ı åÀliå kemdür BH. 63a/24, Z. 152a/14, Cam. 163b/7. 
2918 (115a/19) åemen-i yÀúÿt-ı åÀliå kemdür: - BH. 63a/25, Z. 152a/15, Cam. 163b/7. 
2919 (115b/21) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 63b/1, Z. 152a/17. 
2920 (115b/3) yÀúÿt: yÀúÿtuŋ åemeni MK. 173b/7, Kas.99a/5, BH. 63b/3, Z. 152a/18, Cam. 163a/1. 
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bir şey pes bu maèniden lÀzım gelür ki bir şey dört (6) yüz2921 úırú dört dinÀr ve åülüå åülüå 

åülüå bir dinÀr lÀzım bir cüzéi (7) cümle yüz úırú dört cüzéi bir şey olandan bu maèÀdil biŋ 

(8) dinÀr olur çün bunı cebr iderüz daòı muúÀbele iderüz (9) baèdez el-cebr ve’l-muúÀbele 

bir şey beş yüz elli iki cüz oldı (10) cümle beş yüz yetmiş iki cüzéi bir dinÀr olandan cevÀb 

(11) virelüm åemen-i yÀúÿtu evvel bu olur lÀzım geldi ki ikinci (12) yÀúÿtuŋ åemeni2922 

sekiz yüz altmış dinÀr ola ve yetmiş cüz ola (13) cümle beş yüz yetmiş iki cüzéi bir dinÀr 

olandan ve üçünci (14) yÀúÿt yedi yüz on üç dinÀr olur ve yüz altmış (15) dört cüzüé ve 

dördünci yÀúÿtu sekiz yüz seksen bir dirhem(16) ve altmış sekiz cüzüé olur cümle beş yüz 

yetmiş iki cüzéi (17) bir dinÀr olandan çün bu dört pÀre yÀúÿtuŋ åemeni (18) cemè olına üç 

biŋ on üç dinÀr olur her meséele ki 2923(19) bu cins vÀúıè ola bu úıyÀs üzere iòrÀc olına (20) 

meséele-i Àòar eger üç yÀúÿt olsa åemen-i yÀúÿt-ı (21) evvel biŋ dinÀrdan miål-i nıãf-ı 

åemen-i2924 åÀnì  eksikdür   

 

[116a] 

(1) ve åemen-i yÀúÿt åÀnì  biŋ dinÀrdan miål-i (2) åÀliå kemdür ve üçünci yÀúÿt úıymeti biŋ 

dinÀrdan miål-i2925 (3) rubè-ı åemen-i yÀúÿt2926 eksikdür dinilse çün bu üç pÀre (4) 

yÀúÿtlaruŋ úıymeti cemè olsa iki biŋ iki2927 yüz dinÀr olsa (5) ol taúdìrce her bir yÀúÿtuŋ 

åemeni ne miúdÀr vÀúıè olur (6) ùarìú2928 oldur ki ikinci yÀúÿtuŋ åemenin bir şey ùutaruz2929 

bu (7) taúdìrce åemen-i yÀúÿt-ı evvel biŋ dinÀr illÀ nıãf-ı yek2930 (8) şey olur pes lÀzım oldı 

ki üçünci yÀúÿtuŋ åemeni yedi (9) yüz elli dinÀr illÀ åümün bir şeydür çün åülüå åümün 

(10) üçünci yÀúÿt2931 åemeni yek2932 åülüå biŋ dinÀrdan naúã olına  (11) yedi yüz elli dinÀr 

                                                           
2921 (115b/5-6) dört yüz:–C. 64b/3. 
2922 (115b/12) åemeni: úıymeti MK.174a/3, BH. 63b/9, Z.153b/7, Cam. 163a/10. 
2923 (115b/18) meséele ki: meséelede BH. 63b/13. 
2924 (115b/21) åemeni:–C.65a/14 
2925 (116a/2) åÀliå kemdür ve üçünci yÀúÿt úıymeti biŋ dinÀrdan miål-i: åülüå åemeni yÀúÿt åÀliå kemdür ve 

üçünci yÀúÿt úıymeti biŋ dinÀrdan miål-i C. 64b/15, Kas.99b/4, BH. 63b/16, Cam. 164b/8-9. 
2926 (116a/3) rubè åemeni yÀúÿt:  rubè åemeni yÀúÿt evvel  MK.174b / 2, Kas.99b/4, BH.64b/18. 
2927 (116a/4) iki biŋ iki: –C. 64b/17. 
2928 (116a/6) ùarìú: ùarìúi BH. 63b/20, Z. 153b/21, Cam. 164b/12. 
2929 (116a/6) ùutaruz: dutaruz Kas.99b/8, Cam. 164b/13. 
2930 (116a/7) yek: bir BH. 63b/21, Z. 153b/21. 
2931 (116a/10) yÀúÿt: yÀúÿtuŋ BH. 63b/23, Z. 153a/2. 
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illÀ åülüå sümün bir şey olur ikinci (12) yÀúÿtuŋ bahÀsı bu miúdÀr olur çün ikinci yÀúÿt 

(13) bahÀsınun nıãfı biŋ dinÀrdan naúã olına altı yüz (14) yigirmi beş dinÀr ve südüs åümün 

bir şey úalur bahÀ-yı yÀúÿt-ı (15) evvel bu olur çün bu üç pÀre yÀúÿtlaruŋ úıymetleri (16) 

cemè olına iki biŋ yüz yigirmi beş dinÀr ve beş südüs (17) sümün bir şey óÀãıl olur bu 

maèniden lÀzım oldı ki2933 (18) beş südüs sümün bir şeyéi maèÀdil yetmiş beş dinÀr (19) ola 

eyle olıcaú maòrec-i südüs ki altıdur maòrec-i (20) sümün ki sekizdür birbirine êarb 

eyledük úırú sekiz (21) óÀãıl oldı baèdehÿ yetmiş beş2934 dinÀrı úırú sekize 

 

 [116b] 

(1) ururuz2935 ne óÀãıl olursa penc2936 südüs2937 sümün2938 úısmet (2) iderüz yedi yüz yigirmi 

dinÀr òÀric-i úısmet vÀúıè olur (3) pes cevÀb virürüz ki2939 ikinci yÀúÿtuŋ bahÀsı ki bir şey 

(4) ùutmışıduŋ2940 yedi yüz yigirmi dinÀr olur lÀzım geldi ki (5) bahÀ-yı yÀúÿt-ı evvel altı 

yüz úırú dinÀr ola ve üçünci (6) yÀúÿtuŋ bahÀsı sekiz yüz úırú dinÀr olur çün bu üç (7) 

úıymeti cemè eyledüŋ iki biŋ yüz dinÀr olur ve her (8) meséele ki bu cins vÀúıè ola bu 

úıyÀs üzerine iòrÀc2941 (9) olına meséele-i Àòar eger Zeyd èAmura eytse ki (10) senüŋ 

mÀlıŋuŋ2942 òumsın baŋa vir benüm mÀlum yedi dirhem (11) olsun dise ve èAmur daòı 

Zeyde eytse2943 ki eger (12) senüŋ mÀlıŋuŋ2944 subèın benüm mÀlumdan naúã olsa2945 (13) 

benüm mÀlum yigirmi üç dirhem úalurdı dise ol taúdìrce (14) her birinüŋ mÀlı ne miúdÀr 

olur ùarìú2946 oldur ki (15) aãıl mÀl-ı Zeydi bir şey dutaruz2947 ve aãıl mÀl-ı èAmurı (16) 

                                                                                                                                                                                
2932 (116a/10) yek: bir BH. 63b/23, Z. 153a/3. 
2933 (116a/17) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 64a/2, Z. 153a/9. 
2934 (116a/21) yetmiş beş:– C. 65a/3. 
2935 (116b/1) ururuz: êarb iderüz BH.64a/5, Z. 153a/12; vururuz Cam. 165b/2. 
2936 (116b/1) penc: beş BH.64a/5, Z. 153a/13. 
2937 (116b/1) südüs: südüsi MK. 175a/ 9, Kas.100a/4. 
2938 (116b/1) åümün: åümüne MK. 175a / 9, Kas.100a/4. 
2939 (116b/3) cevÀb virürüz ki: cevÀb virürüz ki BH. 64a/6-7; cevÀb iderüz Z. 153a/14. 
2940 (116b/4) ùutmışıduŋ: ùutmışıduú C. 65a/ 6; dutmış ıduŋ Cam. 165b/5. 
2941 (116b/8) iòrÀc olına: istiòrÀc olına Z.153a/19. 
2942 (116b/10) mÀlıŋuŋ: mÀluŋ BH. 64a/12; mÀlın Z. 153a/20. 
2943 (116b/11) eytse: dise Z. 153a/21. 
2944 (116b/12) mÀlıŋuŋ: mÀluŋ BH. 64a/13; mÀlın Z. 154b/1. 
2945 (116b/12) olsa: itse MK. 175b/ 5, Kas.100a/11. 
2946 (116b/14) ùarìú: ùarìúi BH. 64a/15, Z. 154b/3, Cam. 165a/4. 
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yigirmi üç dirhem ve subè şey dutaruz2948 çün òumus mÀl-ı (17) èAmurı mÀl-ı Zeyd üzerine 

arturalum2949 mÀl-ı Zeyd bir şey (18) ve òumus subè şey ve dört dirhem ve åi2950 òumus 

dirhem (19)olur ki bu maèÀdil yedi dirhem olmaú gerekdür baèdez (20) muúÀbele bir şey 

ve òumus subuè şey maèÀdil iki dirhem (21) ve iki òumus dirhem olur bu maèniden lÀzım 

oldı ki2951   

 

[117a]  

(1) şeyéi maèÀdil  iki dirhem ve åülüå dirhem olur pes aãıl mÀl-ı (2) Zeyd bu miúdÀr olur 

çün subèı2952 mÀl-ı Zeydi2953 yigirmi üç üzerine (3) ziyÀde idelüm2954 yigirmi üç dirhem ve 

åülüåÀn dirhem olur cevÀb (4) virürüz ki aãıl mÀl-ı èAmur yigirmi üç dirhem ve åülüå (5) 

dirhem olur meséele-i Àòar eger dört kimesnenüŋ mÀlları (6) olsa ammÀ evvelki gendü 

mÀlınuŋ rubèın åÀnìye ursa2955 (7) ikinci gendü mÀlınuŋ åülüåin üçinciye virse üçünci (8) 

gendü mÀlınuŋ òumsın dördünciye virse dördünci gendü (9) mÀlınuŋ südüsin evvelkiye 

virse cümlesinüŋ mÀlı (10) berÀber olsa ol taúdìrce ol kişilerüŋ2956 her birisinüŋ (11) mÀlı 

ne miúdÀr olur diseler ùarìú2957 oldur ki evvelki kimesnenüŋ (12) mÀlın bir şey ùutaruz2958 ve 

ikincisinüŋ mÀlın üç dirhem (13) ùutaruz çün ki bir dirhemin úaldıruruz ol vaút (14) 

ikincinüŋ mÀlından bÀúì úaldı evvelinüŋ2959 mÀlınuŋ rubèı (15) iki dirhem ve rubè-ı bir şey 

olur ve üçüncinüŋ mÀlı (16) bir dirhem ve rubè-ı dirhem ve rubè şey ve rubè-ı şey ùutalum 

(17) çün òumsın úaldıravuz2960 bÀúì ne miúdÀr úalursa ikincinüŋ (18) åülüåiyle bile iki 

dirhem ve rubè-ı bir şey olur ve dördüncinüŋ (19) mÀlı iki dirhem ve èaşer dirhem ve üç 

                                                                                                                                                                                
2947 (116b/15) dutaruz: ùutaruz BH. 64a/15, Z. 154b/3. 
2948 (116b/16) dutaruz: ùutaruz BH. 64a/16, Z. 154b/4. 
2949 (116b/17) arturalum: ziyÀde idesin BH. 64a/17, Z. 154b/5. 
2950 (116b/18) åi: üç BH. 64a/18, Z. 154b/6.  
2951 (116b/21) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki  BH. 64a/20, Z. 154b/9. 
2952 (117a/2) subèı : – C. 65a/18; subuè Cam. 165a/13. 
2953 (117a/2) mÀl-ı Zeydi: mÀl-ı Zeydüŋ BH. 64a/21, Z. 154b/11. 
2954 (117a/3) ziyÀde idelüm: ziyÀde iderüz BH. 64a/22. 
2955 (117a/6) ursa: virse BH. 64a/25, Z. 154b/15, Cam. 166b/4. 
2956 (117a/10)ol kişilerüŋ: aãıl her birinüŋ MK. 176b / 1, Kas.100b/11, BH. 64b/1, Z. 154b/17, Cam. 166b/8. 
2957 (117a/11) ùarìú: ùarìúi BH. 64b/2, Z. 154b/18, Cam. 166b/9. 
2958 (117a/12) ùutaruz: dutaruz Kas.100b/12, Cam. 166b/10. 
2959 (117a/14) evvelinüŋ: evvelkinüŋ MK.176b/ 5, Z. 154b/21, Cam. 166b/12. 
2960 (117a/17) úaldıravuz: úaldıruruz Z. 154a/2. 
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rubè-ı rubè-ı şey ve üç (20) òumus rubè rubè dutalum2961 südüsi2962 úaldıralum ol bÀúì (21) 

úalur üçüncinüŋ òumsı mÀl ile2963 iki dirhem ve rubè şey olur  

 

[117b]  

(1) çün südüsi mÀl-ı rÀbiè ile bÀúì mÀl-ı evvel2964 üzere arturavuz2965 (2) yaèni üç òumus ve 

rubè-ı rubè-ı şey ve rubè-ı dirhem ve èaşer dirhem (3) üç rubè-ı şey arturalum2966 mÀl-ı 

evvel ile bile üç rubè-ı şey (4) ve üç òumus rubè-ı rubè-ı şey ve rubè-ı dirhem ve èaşìr 

dirhem olur (5) ki ol iki dirhem ve rubè bir şey olsa gerekidi pes (6) muúÀbele iderüz ve 

òumus òumusdan vaøè idelüm baèd (7) ez mukÀbele-i kemmiyye bir şey lÀzım gelür2967 ki 

eksüp2968 arturmaz (8) dan2969 evvel üç dirhem oldı ve üç cüzüé úırú üç (9) cüzéi bir dirhem 

olandan pes cevÀb virelüm ki kemmiyye-i (10) mÀl-ı evvel üç dirhem ve üç cüz olur ve 

ikincinüŋ (11) mÀlı üç dirhem ve üçüncinüŋ mÀlı iki dirhem ve ùoúuz (12) cüzé olur ve 

dördüncinüŋ mÀlı iki dirhem ve otuz dört (13) cüzé olur úırú cüzéi bir dirhem olandan pes 

lÀzım (14) oldı ki2970 eksüp2971 ve her birinüŋ óiããesin ziyÀde itdü (15) gümüzden soŋra her 

birinüŋ mÀlı iki dirhem ve otuz (16) üç cüz olur cümle úırú üç cüzéi bir dirhem olandan 

(17) bÀúì her vaút bu cins meséele vÀúıè ola bu úıyÀs (18) üzere iòrÀc olına2972 meséele-i 

Àòar eger yigirmi yedi (19) dirhemi iki úısm eyle muòtelif dinilse ol ki eúall ola (20) 

ekåerinden naúã idesin faøla ki ekåerinden2973 úalursa  (21) úısm-ı eãàara êarb idesin ne  

óÀãıl olursa   

 

                                                           
2961 (117a/20) dutalum: ùutaruz BH. 64b/7, Z. 154a/5. 
2962 (117a/20) südüsi: – BH. 64b/7, Z. 154a/5. 
2963 (117a/21) mÀl ile: mÀlı Z. 154a/6. 
2964 (117b/1) ile bÀúì mÀl-ı evvel: evvel BH. 64b/9. 
2965 (117b/1) arturavuz: ziyÀde iderüz BH. 64b/9, Z. 154a/7. 
2966 (117b/3) arturalum: ziyÀde iderüz BH. 64b/10, Z. 154a/8. 
2967 (117b/7) lÀzım gelür ki: lÀzımoldı ki Kas. 101a/9, Cam. 166a/12.; lÀzım geldi ki Z. 154a/12. 
2968 (117b/7) eksüp: eksidüp C.66a / 11. 
2969 (117b/7-8) eksüp arturmazdan: naúã ve ziyÀde etmezden BH. 64b/13, Z. 154a/13. 
2970 (117b/13-14) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 64b/19, Z. 154a/17. 
2971 (117b/14) eksüp: eksildüp BH. 64b/19, Z. 154a/18. 
2972 (117b/18) irÀc olına: istiòrÀc olına Z. 155b/1. 
2973 (117b/20) ekåerinden úalursa: ekåerinden ne úalursa  MK 177b / 5, Kas.101b/4, BH. 64b/24. 
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[118a] 

(1) bir daòı úısm-ı eúalla êarb idesin seksen sekiz úısm-ı eúall (2) miúdÀr óÀãıl ola ol 

taúdìrce her úısım ne miúdÀr (3) olmaú gerekdür ùarìú oldur ki úısm-ı eúallı  bir şey 

dutaruz2974 (4) ve úısm-ı ekåeri yigirmi yedi dirhem illÀ bir şey pes faølayı (5)  yigirmi yedi 

dirhem bir şey2975 olur  çün úısm-ı eúallı faølaya (6) ururuz2976  yaèni  bir şey yigirmi yedi 

dirhem illÀ iki şeyée (7) ururuz2977 yigirmi yedi şey illÀ ki mÀl óÀãıl olur (8) çün bu óÀãılı 

úısm-ı eúalla ururuz2978 yaèni yigirmi yedi (9) mÀl illÀ iki kaèb óÀãıl olur ol maèÀdil seksen 

(10)sekiz şey olmaú gerekdür çün bunı cebr iderüz (11) yigirmi yedi mÀlı maèÀdil iki kaèb 

ve seksen sekiz (12) şey olur pes bunı redd iderüz tÀ kim iki mÀl (13) ve seksen sekiz 

dirhem maèÀdil yigirmi sekiz şey olur (14) çün mÀlı bire getürelüm2979 bu nisbet üzere 

eşyÀéi daòı (15)naúã idelüm bir mÀl ve úırú dört dirhem maèÀdil on (16) üç ve nìm2980 şey 

olur baèdehÿ nıãf-ı eşyÀéi murabbaè iderüz (17) ve dirhemi bu óÀãıldan naúã iderüz bÀúì 

úalanuŋ (18) ceõrin çıúaruruz2981 eyleye bir dirhem ve rubè dirhem óÀãıl (19) olur çün bir 

dirhemi nıãf-ı eşyÀ üzerine artururuz2982 (20) sekiz dirhem olur diyelüm ki úısm-ı eúall bu 

miúdÀr olur (21)yaèni  sekiz dirhem olur2983 lÀzım oldı ki2984 úısm-ı ekåer on  

 

[118b] 

(1) ùoúuz dirhem ola ve bu iki úısmuŋ faølası on bir dirhem (2) oldı her vaút bu aãıl 

meséele vÀúıè ola üslÿb-ı (3) meõbÿr üzere iòrÀc olına meséele-i diger2985 eger (4) ùoúsan üç 

                                                           
2974 (118a/3) dutaruz: ùutaruz Z. 155b/7. 
2975 (118a/5) bir şey: illÀ şey Kas.101b/ 7; illÀ bir şey BH. 65a/1. 
2976 (118a/6) ururuz: êarb iderüz BH. 65a/2, Z. 155b/9, vururuz Cam. 167a/4. 
2977 (118a/7) ururuz: êarb iderüz BH. 65a/3, Z. 155b/10; vuravuz Cam. 167a/5. 
2978 (118a/8) ururuz: êarb iderüz BH. 65a/4, Z. 155b/11; vururuz Cam. 167a/6. 
2979 (118a/14) getürelüm: getürevüz Z. 155b/16. 
2980 (118a/15-16) on üç ve nìm: on üç buçuú BH. 65a/8, Z. 155b/18.  
2981 (118a/18) çıúaruruz: aòõ iderüz BH. 65a/9, Z. 155b/19. 
2982 (118a/19) artururuz: ziyÀde iderüz BH. 65a/10, Z. 155a/1; arturuz Cam. 168b/3. 
2983 (118a/20-21) diyelüm ki úısm-ı eúall bu miúdÀr olur yaèni  sekiz dirhem olur:- Kas.102a/3, BH. 65a/11, 

Z. 155a/1. 
2984 (118a/21) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki Z. 155a/1. 
2985 (118b/3) meséele-i diger: meséele-i  Àòar MK.178b/1, Kas.102a/5, BH. 65a/12, Z. 155a/4, Cam. 168b/7. 
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dirhem iki úısm eyle2986 muòtelif diseler ammÀ şïlki  (5) ekåerdür úısm-ı eúalla úısmet eyle 

òÀric-i úısmeti úısm-ı ekåer üzerine(6) ziyÀde idesin ve bu cümleéi úısm-ı eúalla êarb 

eyledüŋ (7) biŋ dört yüz yigirmi beş óÀãıl oldı ol taúdìrce (8) her úısm ne miúdÀr olmaú 

gerekdür ùarìú oldur ki úısm-ı eúallı (9) bir şey dutaruz2987 ve úısm-ı ekåer ki maúsÿm olsa 

gerekdür (10) ùoúsan üç dirhem illÀ bir şey dutalum2988 pes úısm-ı ekåer (11) úısm-ı úısmet-

i eúalla2989 úısmet iderüz ùoúsan üç cüzéi (12) ve ceõir illÀ bir dirhem òÀric-i úısmet olur 

çün òÀric-i (13) úısmeti maúsÿm üzerine ziyÀde iderüz mecmÿèın (14) maúsÿmun èaleyhe 

vururuz2990 yaèni ùoúsan (15) üç dirhem ve ùoúsan üç cüz-i ceõir illÀ  bir dirhem bir şeyée 

(16) ururuz2991 ùoúsan iki şey ve ùoúsan üç dirhem illÀ  (17) bir mÀl óÀãıl olur ki evvel 

maèÀdil biŋ dört yüz (18) yigirmi beş dirhem olmaú gerekdür2992 pes baède’l-muúÀbele 

ùoúsan (19) iki şeyéi maèÀdil bir mÀl ve biŋ üç yüz otuz iki dirhem (20) olur ol vaút nıãf-ı 

eşyÀ-yı murabbaèdur dirüz2993 ve (21) dirhemi bu óÀãıldan ekåerüz2994 yedi yüz seksen dört  

 

[119a] 

(1) úalur pes bu meblaàuŋ cüzéin dutaruz2995 ol cüzéi (2) bu nıãf-ı eşyÀdan naúã iderüz on 

sekiz dirhem (3) bÀúì  úalur cevÀb virürüz ki úısm-ı eúall on sekiz (4) dirhem olur pes 

lÀzım olur2996 ki úısm-ı ekåer yetmiş (5) beş dirhem ola ve òÀric-i úısmet dört dirhem ve 

südüs (6) bir dirhem2997bu vech üzere2998 úıyÀs ideler2999 meséele-i (7) Àòar eger diseler ki 

òumus mÀl-ı mechÿl subè ile cemè (8) olsa on bir dirhem ve çehÀr subuè óÀãıl olsa (9) aãıl 

ol mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr olmaú gerekdür ùarìú (10) oldur ki maòrec-i òumusı maòrec-i 

subèa ururuz3000 yaèni (11) beş dirhemi yediye ururuz3001 otuz beş óÀãıl olur (12) çün otuz 

beş dirhemüŋ òumusı ile subèın cemè iderüz3002 (13) on iki olur bu on ikiyi óıfã3003 idelüm 

pes (14) on bir dirhem ve çehÀr subèı otuz beş dirhem3004 uralum3005(15) ne óÀãıl olursa on 

                                                           
2986 (118b/4) úısm eyle: úısımla C. 66a/10; úısım ile Kas. 102a/6, Z. 155a/5. 
2987 (118b/9) dutaruz: ùutaruz BH. 65a/16, Z. 155a/9. 
2988 (118b/10) dutalum: ùutalum BH. 65a/17, Z. 155a/10. 
2989 (118b/11) úısm-ı úısmet-i eúalla: úısm-ı eúalla BH. 65a/17. 
2990 (118b/14) vururuz: êarb iderüz BH. 65a/ 19, Z. 155a/13. 
2991 (118b/16) ururuz: vururuz Kas.102a/15, Cam. 168a/6; êarb iderüz BH. 65a/20, Z. 155a/14. 
2992 (118b/18) gerekdür: gerekidi MK.179a/3, Kas.102b/1, Cam. 168a/8. 
2993 (118b/20) nıãf-ı eşyÀéi murabbaèdur dirüz: nıãf-ı eşyÀéi murabbaèiderüz BH. 65a/24, Z. 155a/18. 
2994 (118b/21) ekåerüz: eksildürüz BH. 65a/24, Z. 155a/19. 



434 

iki èadede úısmet idesin3006 otuz (16) üç dirhem ve üç rubıè òÀric-i úısmet olur pes cevÀb 

(17) virelüm ki3007 aãıl ol mÀl-ı mechÿl otuz üç dirhem (18) ve åi3008 rubè-ı dirhem olur 

meséele-i Àòar3009 eger bir kimse3010 (19) bir miúdÀr mÀl ile ticÀret eylese evvel defèa üç 

mÀlı (20) miúdÀr fÀyide3011 itse3012 bu cümleden üç dirhem bir dervişe (21) virse ikinci 

defèa sefere varsa mÀlı iki gendü miåli  

 

 [119b] 

(1) fÀyide3013 itse3014 bu cümleden beş dirhem dervişe virse (2) üçünci defèa ticÀrete gitse 

mÀlı bir gendü miåli fÀyide (3) eylese3015 ve cümleden yedi dirhem taãadduú eylese3016 bÀúì 

(4) úalan mÀlın ãaysa üç dirhem úalsa aãıl ol kimsenüŋ3017(5) mÀlı ne miúdÀr olur3018 ùarìú 

oldur ki aãıl ol (6) kimsenüŋ3019 mÀlın bir şey dutaruz3020 çün sefere èazm (7) eylediler30213022 

                                                                                                                                                                                
2995 (119a/1) dutaruz: ùutaruz BH. 65a/25, Z. 155a/21. 
2996(119a/4) lÀzım olur2996 ki: lÀzım oldı ki MK. 179a / 9, Kas.102b/6; lÀzım geldi ki BH. 65a/26, Z. 156b/2. 
2997 (119a/6) bir dirhem: bir dirhem ola MK. 179a /11, Kas.102b/7, BH. 65b/2. 
2998 (119a/6) üzere: üzerine BH. 65b/2. 
2999 (119a/6) úıyÀs ideler: úıyÀs olına BH. 65b/2, Z. 156b/3. 
3000 (119a/10) ururuz: vuravuz Kas.103a/10, Cam. 169b/7; êarb iderüz BH. 65b/4, Z. 156b/6. 
3001 (119a/11) ururuz: vuravuz Kas.103a/10, Cam. 169b/8;êarb iderüz BH. 65b/5, Z. 156b/7. 
3002 (119a/12) cemè iderüz: cemè idevüz MK. 174b/ 5, Cam. 169b/9. 
3003 (119a/13) óıfã: óıfô C. 66b/5 , Z. 156b/9, Cam. 169b/10; óıfø BH. 65b/6. 
3004 (119a/14) dirhem: dirheme Kas.103a/13, BH. 65b/7, Z. 156b/10, Cam. 169b/11. 
3005 (119a/14) uralum: êarb iderüz BH. 65b/7, Z. 156b/10; vuralum Cam. 169b/11. 
3006 (119a/15) úısmet idesin: úısmet iderüz BH. 65b/7-8. 
3007 (119a/16-17) cevÀb virelüm ki: cevÀb iderüz ki BH. 65b/8. 
3008 (119a/18) åi: üç BH. 65b/9, Z. 156b/12. 
3009 (119a/18) meséele-i Àòar: meséele-i Àòir BH. 65b/10, Z. 156b/14. 
3010 (119a/18) kimse: kimesne BH. 65b/10, Z. 156b/15. 
3011 (119a/20) fÀyide: fÀéide BH.66b/11, Z. 156b/16, Cam. 169a/3. 
3012 (119a/20) fÀyide itse: fÀyide eylese Kas103a/2. 
3013 (119b/1) fÀyide: fÀéide BH.66b/12, Z. 156b/17. 
3014 (119b/1) fÀyide itse: fÀyide eylese Kas.103a/5. 
3015 (119b/2-3) fÀyide eylese: fÀéide itse BH. 65b/14, Z. 156b/19. 
3016 (119b/3) cümleden yedi dirhem taãadduú eylese: cümleden gine bir dervişe taãadduú eylese BH. 65b/14-

15, Z. 156b/21. 
3017 (119b/4) kimsenüŋ: kimesnenüŋ BH. 65b/16, Z. 156b/21. 
3018 (119b/5) miúdÀr olur: miúdÀr olmaú gerekdür BH. 65b/16, Z. 156a/1. 
3019 (119b/6) kimsenüŋ: kimesnenüŋ BH. 65b/16, Z. 156a/1. 
3020 (119b/6) dutaruz: ùutaruz Z. 156a/1. 
3021 (119b/6-7) çün sefere èazm eylediler: – Z. 156a/2. 
3022 (119b/7) èazm eylediler: èazm eyledi MK. 180a/7, Kas.103a/8. 



435 

evvelki seferlerinde3023 üç şey fÀyide3024 óÀãıl (8) olur pes cümle mÀl dört şey olur bu 

cümleden (9) üç dirhem taãadduú virdük mÀl dört şey illÀ üç (10) dirhem úalur çünkim 

ikinci sefere èazm eylediler3025 iki (11)  mÀl miåli  fayide3026  olsa yaèni sekize şey illÀ altı 

(12) dirhem fÀyide3027 óÀãıl olsa aãıl sermÀye ile (13) fÀyide3028 on iki şey illÀ ùoúuz dirhem 

olur bu cümle (14) den beş dirhem taãadduú3029 bÀúì on iki şey illÀ3030 (15) on dört dirhem 

úalsa pes girü üçünci sefere èazm eylese  (16)  gendü mÀlı miúdÀr fÀyide3031 óÀãıl olsa (17) 

pes cümle yigirmi dört şey illÀ yigirmi sekiz dirhem (18) olur bu cümleden yedi dirhem 

taãadduú eylese (19) bÀúì mÀl yigirmi dört şey illÀ otuz beş dirhem(20)olur ol maèÀdil üç 

dirhem olmaú gerekdür (21) çün cebr iderüz yigirmi dört şeyéi maèÀdil 

 

[120a] 

(1) otuz sekiz dirhem olur pes lÀzım oldı ki3032 kemmiyye-i (2) mÀl bir dirhem ve nìm 

dirhem3033 ve südüs bir dirhem olur (3) pes cevÀb virürüz ki3034 aãıl ol kimsenüŋ3035 mÀlı (4) 

bu miúdÀr olur ve her meséele ki bu cins vÀúıè (5) ola bu úıyÀs üzerine istiòrÀc olına (6) ve 

bu kitÀb bunda òatm3036 oldı her kim3037(7) bu kitÀbdan istifÀde ide (8) müéellifinüŋ3038 

ruóına duèÀ ide3039  (9)  934 şehr-i muharrem3040 

                                                           
3023 (119b/7) seferlerinde: seferinde MK. 180a/8, Kas.103a/8; seferde BH. 65b/20, Z. 156a/2. 
3024 (119b/10) fÀyide: fÀéide BH. 65b/20, Z. 156a/2. 
3025 (119b/10) èazm eylediler: èazm eyledi BH. 65b/19, Z. 156a/5., Cam. 169a/13. 
3026 (119b/11) fÀyide: fÀéide BH. 65b/19, Z. 156a/5, Cam. 169a/13. 
3027 (119b/12) fÀyide: fÀéide BH. 65b/20, Z. 156a/6. 
3028 (119b/13) fÀyide: fÀéide BH. 65b/20, Z. 156a/7, Cam. 170b/2. 
3029 (119b/14) taãadduú: taãadduú eylese BH. 65b/ 21, Z. 156a/8, Cam. 170b/3. 
3030 (119b/14) on iki şey illÀ: – BH. 65b/21, Z. 156a/9. 
3031 (119b/16) fÀyide: fÀéide BH. 65b/22, Z. 156a/9, Cam. 170b/5. 
3032 (120a/1) lÀzım oldı ki: lÀzım geldi ki BH. 65b/21, Z. 156a/14. 
3033 (120a/2) bir dirhem ve nìm dirhem: bir buçuú dirhem BH. 66a/1, Z. 156a/14. 
3034 (120a/3) cevÀb virürüz ki: cevÀb iderüz ki BH. 66a/1, Z. 156a/15. 
3035 (120a/3) kimsenüŋ: kimesnenüŋ BH. 66a/2, Z. 156a/15. 
3036 (120a/6) òatm: tamam MK. 181a/2, Kas.103b/7, BH. 66a/3, Z. 156a/17, Cam. 170a/1. 
3037 (120a/6)  her kim: her kişi MK. 181a/2, Kas.103b/8; her kişi kim BH. 66a/4, Z. 156a/17, Cam. 170a/2. 
3038(120a/8) müéellifinüŋ: ãÀóib müéellifüŋ MK. 181a/4, Kas.103b/9-10, BH. 66a/4-5, Z. 156a/18, Cam. 

170a/3.  
3039 (120a/8) duèÀ ide: fÀtiha ile yÀd ide MK. 181a/5-6, Kas.103b/11-12, BH. 66a/5; yÀd ide Z. 156a/19, Cam. 

170a/4-5. 
3040 (120a/9) 934 şehr-i muharrem: tÀrìh ùoúuz yüz otuz dördüŋ seferinde vÀúıè oldı. MK.181a/7; el-

KÀtibAómed Naúúaş el-şehrif şehr-i şevvÀl yevm BH. 71b/11. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TERİM SÖZLÜKLERİ 

 

3. MATEMATİK TERİMLERİ ÜZERİNE NOTLAR  

3.1. ALT DİL-ÜST DİL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CÁMİèÜ’L-ÓİSÁB ÜZERİNDEN 

TÜRKÇENİN MATEMATİK DİLİNİN OLUŞUM SÜRECİNE DAİR GÖZLEMLER 

 

Türkçenin bilim dili olarak durumu genel çerçevede ve tarihî metinler üzerinden 

pek çok kez değerlendirilmiştir (Bk. Şahin (2007), Özkan (2005), Önler (2004, 1989), 

Köktekin (2007) vb.) Bu çalışmalarda bilim dili olarak Türkçe iki açıdan ele alınmıştır. 

Birincisi genel itibariyle “Türkçe bilim dili midir?” sorusu çerçevesinde, ikincisi art 

zamanlı veya eş zamanlı terimlerin söz varlığı içerisindeki  durumlarıdır (deyimleşmiş, 

kalıplaşmış, sıfat tamlaması biçiminde vb.). 

Bu bölümde CÀmièü’l-ÓisÀb’daki terimler bu çalışmaların dışında başka bir bakış 

açısıyla değerlendirilecektir. İncelememiz esnasında CÀmièü’l-ÓisÀb içindeki bazı yapılar 

Türkçenin tarihî bilim dilinin izlenebilirliği üzerine bir takım sorgulamalar yapılmasına yol 

açmıştır.  Bu durum şu soruların sorulmasını gerektirmiştir: “ Alt dil ve üst dil arasındaki 

ilişki bilim dili sürecinin tarihî metinler üzerinden izlenmesinde yol gösterici olabilir mi?” 

“CÀmièü’l-ÓisÀb’da bu ilişki bağı üzerinden Türkçenin matematik dilinin oluşumu 

izlenebilir mi?” 

Bu soruların cevabını bulma aşamasında  CÀmièü’l-ÓisÀb’daki matematik 

terimlerinden hareketle bir bilim dili/ matematik dili oluşum sürecinin takip edilebilirliği 

üzerinde durulacaktır. Bu sürecin takibinde terimden hareketle değil, muhataptan hareketle 

bir değerlendirme yapılacaktır. Çünkü bu, öncelikli olarak muhataba dönük olarak 
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gerçekleşen bir durumdur. Demir (2009: 352) “ Her dilde bilim yapılabilir; bu dilin özüyle 

değil, kullanıcısıyla ilgilidir.” der. Muhataba dönük olarak bakıldığında bilimsel dil önce 

kendini, sonra terimlerini var eder. Dilin muhataba göre oluşturduğu bilimsel dil, üst dil 

çerçevesinde gerçekleşir. 

 

Şekil 4 

 

Bu kapsam dâhilinde öncelikli olarak üst dil, alt dil ve kod değiştirme 

kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.  

Üst dil kavramından ana dil üzerinde temellendirilen yazı dili üzerinde kendine yer 

edinen, bir yönüyle sanat ve edebiyata, diğer yönüyle bilime odaklı terim ve dil bilgisel 

unsurların oluşturduğu dil anlaşılmalıdır. Alt dil ise bireyin doğumundan itibaren 

bulunduğu çevreyle birlikte edindiği  atalarının konuştuğu dildir. 

Kod değiştirme aynı cümle veya söylem içinde bir konuşucunun farklı dillerin 

karışımını kullanması olarak tanımlanmaktadır (Akmanjian vd. 2010: 305). Bu durum 

bilinçli ve bilinçsiz olarak gerçekleşebilmektedir. Kod değiştirme, iki dilli (bilingual) 

bireyin bildiği iki farklı dil arasındaki anlık bir geçiş olarak gerçekleşebildiği gibi, bir dilin 

BİLİM 
DİLİ  

MUHATAP 

TERİM 

ALT DİL 

ÜST DİL  
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alt ve üst dilleri arasındaki bir geçiş olarak da görülebilir. Bu durum daha çok toplumsal 

veya kurumsallaşmış iki dillilik (diglossia) olarak tanımlanabilir (Holmes, 2008: 30). 

Örneğin, Osmanlı’da matematik ilmi Arapçadır ve bu ilimlerle uğraşan ilmî sınıf ana 

dillerinin dışında Arapça bilirler. Bu topluluğun dili, iki dillilik (diglossia) terimi altında 

değerlendirilebilir.   

3.1.1. Osmanlı Bilim Geleneği Çerçevesinde Türkçe Yazılmış Bilim Eserlerinde Üst 

Dildeki Bilimsel Dilin Boyutu 

Osmanlı âlimleri hem Anadolu Selçukluları-İlhanlı etkisi hem de büyük ölçüde 

İslam Medeniyetinden tevarüs ettikleri bir bilim anlayışıyla evreni anlamaya çalıştıklarında 

Türkçe bu bilim algısı içinde kendine yer bulmaya çalışır. 

Osmanlı âliminin evrene bakış açısı öncelikli olarak Arapçadır.  Çünkü benimsediği 

din olarak İslÀm dini ve yapılandırmaya çalıştığı entelektüel birikim Arap dilinin temelinde 

şekillenir. Bu dil ile oluşturduğu kültürel çerçeveyi bir imparatorluk nazarında 

değerlendirmesi de öncelikli olarak Arapça olacaktır. Ancak imparatorluk sürecinde 

Osmanlı âliminin karşılaştığı bir dil sorunsalı vardır ki bu da muhatabın artık Türk dili 

olmasıdır.  

Fetihle birlikte, imparatorluğun Türkçe olan resmî dilinin  üzerinde  bir üst dil 

üslûbunun oluşması Osmanlı âliminin hakikati idrak ettiği dil ile hakikati muhataba ilettiği 

dil arasında bir çatışma yaşamasına sebep olmuştur (Develi, 2009: 52).   

Nitekim Fazlıoğlu (2003: 154-155)’na göre “Dil hem nesnenin gerçekliğini hem 

de imajını ses ve anlam yönünden temsil eden bir alet olduğundan dilin değişmesi ne 

nesnenin gerçekliğini ne de imajını değiştirir. Öyleyse gerçekliğin ve bu gerçekliğin 

imajının farklı dillerde ifade edilmesi yalnızca bu dilleri konuşan insanlar açısından 

belirli bir önemi haizdir. Öyleyse hakikat(gerçekliğin ve doğrunun) ile 

suretinin(imajının) belirli bir dile dökülmesi o dili konuşan insanların bu hakikat ile 

sureti “işitmesi”  ve “anlaması” açısından zorunludur. Bu durumda yapılacak iki şey 

vardır: Ya insanlara bu dönemde hakikat ile suretini temsil eden yukarıda belirtilen 
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özelliklere haiz Arapçayı anlayacak şekilde öğretmek ya da hakikat ile suretini 

temsil eden Arapçadan başka bir dile yani Türkçeye aktarmaktadır.” 

Yani burada önemli olan dilin niteliğinden çok, muhatabın o dili anlamasıdır. Bu 

durumda Osmanlı âliminin hakikatin bilgisini aktarmada iki yolu vardı. Biri hakikatin 

bilgisini aktaracağı en iyi dil olarak Arapçayı muhataba öğretmek, diğeri bu bilgiyi aracı 

bir başka dile (muhatabın diline) çevirerek sunmak. Fazlıoğlu bu felsefi bakış açısıyla, bu 

durumu Anadolu’da Türkçe eser yazmanın sebebi olarak görür. İşte Osmanlı aydını 

karşılaştığı dil sorunsalıyla böyle bir bakış açısıyla başa çıkmaya çalışır.  

Develi (2010: 63) konuşma ve yazı dilini dil düzlemleri açısından değerlendirirken 

alt dili (ana dil) yatay düzlem,  üst dili (yazı dili) ise onun üzerinde kurgulanmış dikey 

düzlem olarak kabul eder. Düz mantıkla bakıldığında Saray dili olarak  Osmanlıca bir üst 

dil konumunda, halkın konuştuğu ana dil ise alt dil durumundadır. 

Sezer (1999: 484-486) Osmanlıcanın Türkçe açısından durumunu şu şekilde 

değerlendirir: “Osmanlıca hiçbir zaman kimsenin ana dili-yani çocukluktan kendi kendine 

çevrede duyularak öğrenilen bir dil- olmamıştır. Osmanlıca özel eğitimle öğrenilebilen bir 

yazı dili üslûbundan başka bir şey değildir.” demektedir. 

 Alt ve üst dil terimleri arasındaki durum göz önünde bulundurulduğunda ana 

dilden bu kadar farklı bir dil kullanımının tercih nedeni de sorgulamaya açıktır. Develi’nin 

(2009: 64) de aynı noktaya temas ettiği bu soruya Sezer (1999: 486-488) “Müslüman Türk 

toplumlarında yazı dilini belirleyen üç kurumun yani din, edebiyat ve bürokrasinin dilinin 

Arapça ve Farsça olduğunu, Türk entelektüellerin de içine girdikleri medeniyet dairesinde 

normları bu iki dile göre belirlenmiş alanlarda rekabet etmek zorunda kaldığını ve bu 

durumunda Türkçe üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu”söyleyerek cevap verir.  

Yukarıda belirtildiği gibi Osmanlı âliminin ana amacı hakikate ilişkin nazarî bilgiyi 

aktarmaktır. Bunu Türkçe üzerinden yapmaya çalıştığında öncelikli olarak Türkçeyi  

Fazlıoğlu’nun (2003: ) deyişiyle –yarı sembolik dil- seviyesine hızla ulaştırma arzusu 

içindedir. Bu yolda verdiği mücadele Arapça ve Farsçaya muadil bir Osmanlı Türkçesi 
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ortaya koymak olmuştur. Bize göre bu –yarı sembolik dil- oluşturma çabası üst dil 

konumunda iki alt başlıkta görülür. Bunlardan biri edebî dil diğeri ise bilim dilidir. Burada 

bu iki alt sınıf arasında da üslûp ve muhataba dayalı olarak farklılık söz konusudur. Edebî 

dil ağdalı bir üslûp içerirken bilim dili yalın bir üslûp üzerinden anlatılır. Bunda elbetteki 

birinde daha fazla estetik unsurların bulunması diğerinde ise teknik terimlerin dışında basit 

bir anlatımın ön planda olması yatmaktadır. Burada sadece bilim dili bir üst dil olarak ele 

alınacaktır.  

3.1.2. CÀmièü’l-ÓisÀb’daki Üst Dil-Alt Dil İlişkisi İçinde Türkçe Matematik Dilinin 

Oluşumunun Değerlendirilmesi 

Giriş bölümünde Bursevî’nin üslûbu değerlendirilirken Fazlıoğlu’nun muhatap 

odağında tarihî metinler üzerinden yaptığı tasnife değinilmişti. Fazlıoğlu bu tasnifi 

kurgularken verdiği örnekler ile de Osmanlı sahasında yazılmış bilim eserlerini de bir 

bakıma bir tasnife tÀbi tutar (ayrıntılı bilgi için bk: Fazlıoğlu, 2003). Bu tasnif kapsamında 

müellifin “mübtediler içün” söylemine bağlı olarak CÀmièü’l-ÓisÀb birinci kategoriye göre 

(öğrenci olarak muhatap: İlme yeni başlayan ve yalnızca Türkçe bilen öğrenci) 

değerlendirilecektir. 

Örneklem:  

Muhatap: Sadece Türkçe bilen öğrenci. 

Muhataba dönük yazılan eser: CÀmièü’l-ÓisÀb: Yazılış amacına göre bir ders 

kitabıdır. Öğreticiliği vardır.  

Osmanlı döneminde yazılmış diğer Türkçe matematik eserlerinin (Mec. Kav., U.H. 

gibi) dilinde olduğu gibi Bursevî’nin eserinde de Arapça ve Farsça terimler  fazladır. 

Bunda elbette Osmanlı’nın tevarüs ettiği bilim anlayışının rolü büyüktür.  

Ancak bu terimlerin yanında Bursevî’nin muhataba bağlı olarak yani, anlattığı  

konunun anlaşılması amacına yönelik olarak, terimleri Türkçeleştirmeye çalıştığı da 

görülür. Buna göre metindeki terimlerin durumu üç maddede değerlendirilebilir: 
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1. Eserde Müellif genellikle bir alıntı terime Türkçe yardımcı fiil getirerek oluşturduğu 

birleşik fiillerle işlemin nasıl yapıldığını anlatır.  

øamm itmek, úısmet itmek,  iòrÀc idmek, êarb idmek, ziyÀde idmek, naúã itmek, 

bÀúì úalmak, êarb olmak vs. gibi. Bu durum tarihî metinlerde sıkça rastlanan bir 

durumdur.  

Örneğin,  

“cümle eyledügüŋ aèdÀdı gine mezbÿr altı èadede êarb idesin ne miúdÀr èaded óÀãıl 

olursa aãıl mÀldan ol miúdÀr aèdÀd ùaró idesin.” (71b/2-5) 

Ancak dikkat çekici olarak müellif bazı “altıntı terim+yardımcı fiil” şeklinde 

oluşturduğu birleşik fiil şeklindeki terimlerin  Türkçe karşılığıyla da işlemi anlatır. Bunun 

metinde pek çok örneği bulunmaktadır.  

Bir cümle içinde hem alıntı kelimeyle oluşturulan birleşik eylemi hem de Türkçe 

karşılığının kullanıldığı kelime görülmektedir. Bununla birlikte tek başına alıntı yahut 

Türkçe karşılığının kullanıldığı terimleri de görmek mümkündür. Aşağıda verilen tablo bu 

hususta örnek olarak sunulabilir. Bu tablo oluşturulurken alıntı terimlere eyle-, id-, it-, ol- 

gibi yardımcı fiiller çeşitli olarak geldiğinden terimin yanında bu yardımcı fiiller 

gösterilmemiştir. Ayrıca örnek cümlelere de dikkat edilirse ayrı ayrı cümlelerde yer alan 

alıntı terim ile Türkçe karşılığı olan terim için verilen örnekler aynı konu kapsamında hattâ 

bazen aynı cümle kuruluşundadır. Bu noktada alıntı terimlerin karşılığının metin temelinde 

nasıl anlamlandırıldığı da görülmektedir. Bunları şöyle sınıflandırabiliriz. 

a) Aynı cümle içerisinde hem Arapça terimin hem de Türkçe terimin kullanılması: 

 “…iki yüz on olur ve südüs içün ifrÀz olan dört yüz yigirminüŋ åülüåin iòrÀc 

idesinkim yüz úırú olur ve subuè içün çıúarduàuŋ üç yüz altmış èadedüŋ nıãfın 

çıúarasınkim yüz seksen olur ve nıãf içün çıúarduàuŋ biŋ iki yüz altmış èadedüŋ  tüsèìn 

ifrÀz idesinkim yüz úırú olur” 34a/16-17-18-19; 35b/1. 
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“pes mÀlı kÀmil iderüz yaèni çehÀr òumsı òums-ı mÀl üzerine arturuz ve be-nisbet 

beş şey ve dü òumus yek şey daòı dört gendü miålin ziyÀde idelüm tÀ kim mÀl-ı  maèÀdil 

yigirmi yedi şey olur.” 97a/13-16. 

 “pes nisbet-i erbaèa-ı emsÀli åi ceõre bir åi ceõir úatasın yaèni on iki ceõri üç ceõre 

ilóÀú idesin” 87b/14-16. 

 “ve åemen-i yÀúÿt åÀnì  biŋ dinÀrdan miål-i åÀliå kemdür ve üçünci yÀúÿt úıymeti 

biŋ dinÀrdan miål-i rubè-ı åemen-i yÀúÿt eksikdür dinilse…”116a/1-3. 

 “…üzerine êarb idüp bir elde dutmayup hemÀn her ne miúdÀr èaded vÀúıè 

olursa…”4b/13-14. 

  “mÀèadÀsın elde diyü óıfô itdükden soŋra…” 6b/2 

b)  Aynı cümle yapılarında alıntı sözcüğün yerine Türkçe karşılığının kullanılması: 

 “yÀ nıãfından ziyÀde ola veyÀ eksik ola” 77a/2. 

“eger nıãfından artuú yÀ eksük olacaú olursa…”78b/11. 

 “pes bir èaded ùaleb idelüm ki åülüå rubè ve subè  küsÿrsüz çıúa” 106b/18 

“pes bir èaded bulalum ki nıãf-ı åülüå ve rubè òumus küsÿrsüz çıúa” 107b/11. 

Burada ikinci maddedeki “taleb id-“ fiiline “istemek” olarak karşılık bulunabilir. Ancak 

metinde müellif bu ifadeyi “bir sayı bulmak” olarak vermektedir.   

c) Metinde aynı terimin bazen Arapça bazense Türkçe karşılığının kullanılması: 

“ve iki yüz seksen dört dirhem olsa gerekdür pes mÀlı bire indürürüz ve eşyÀéi 

murabbaè iderüz.” 102a/11-12. 

“cüzüé aŋa dirler ki lafôdan müsteånÀ ısúÀù olınup müsteånÀ meneh<minh> üzerine 

ziyÀde olınmaúdur.” 85b/15-17. 

“pes sekiz ki òaùÀ-yı åÀnì dür on altıdan gideresin ki òaùÀ-yı evveldür sekiz èaded 

bÀúì úaldı”48b/1-3.  
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“on iki dirhemüŋ daòı nıãfın iòrÀc iderüz.” 92b/16-17. 

  “her úısmın bir úısm-ı Àòara úısmet eyledüŋ mecmÿè-ı òÀric-i úısmet iki dirhem ve 

penc subuè dirhem ve åülüå subuè dirhem gelse her úısım ol taúdìrce ne miúdÀr olmaú 

gerekdür” 100a/19-21. 

“beş miål-i mÀl-ı mechÿl dü òumus òÀãıl  olsa aãıl ol mÀl-ı mechÿl ne miúdÀr olmaú 

lÀzımdur” 97a/8-9. 

“eger bir mÀl-ı mechÿlı gendü nefsine urasın ve ne óÀãıl olursa beş dirheme urasın.” 

100a/1-2. 

“çün úısm-ı ekåeri on altıya ve úısm-ı eúallı on ikiye êarb iderüz.” 99a/14. 

2.  Dört örnekte alıntı kelimeyeTürkçe yapım eki getirilerek terimleştirildiği görülmüştür. 

küsÿr+süz, redd+süz, tekmil+süz, ãıfır+suz 

“bir èaded ùaleb idelüm ki ol èadedden nıãf-ı rubè-ı åülüå küsÿrsüz óÀãıl olsun.” 

88b/8. 

“ceõr bu  muúterinÀtda reddsüz tekmìlsüz oldur ki  murabbaè-ı nıãf-ı eşyÀyı óÀãıl-ı 

êarb-ı èaded-i emvÀli bir  dirhem arturuz”93a/15-17. 

“ol èaded gendü nefsine êarb  olunduúda yuúaru yanında ãıfırsuz òÀne ile gendü 

òÀnesinde olan èadedden ziyÀde olmaya.” 53a/21-53b/1-2. 

3. Metinde 69 kez tekrar edilen “elde” terimi günümüz basit toplama, çıkarma işleminde 

kullanılan bir terimdir.3041(Terimin anlamı için bkz. Terim Sözlüğü)  “el” kelimesine +de 

bulunma hal ekinin getirilmesiyle bu terim oluşmuştur. +de aslında bir çekim eki olup 

“bulunma, taşıma, içerme” anlamlarıyla terim oluşturur (Zülfikar, 1991: 42). Bu terim 

metin içinde daha çok “elde diyü” şeklinde kalıplaşmış olarak kullanılmıştır.  

 

                                                           
3041 Bu terimin anlamı için bk. Terim Sözlüğü bölümü.  
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BURSEVÎ’NİN  KENDİ  OLUŞTURDUĞU SÖZLÜK 

 

Alıntı Terim  Türkçe Karşılığı 

êarb  vurmak, urmak, virmek 

naúã  eksümek, eksemek 

ziyÀde  arturmak 

ilóÀú  úatmak, virmek 

øamm úatmak, virmek 

naúl  götürmek,  getürmek  

ısúÀù indürmek 

óıfô  saklamak 

iòrÀc çıúarmak, gidermek 

taró çıúarmak 

kem eksük, eksik; eksümek, eksemek 

øabt tutmak 

óÀãıl gelmek 

bÀúì úalmaú çıúmak 

ùaleb  dilemek; bulmak 

elde diyü óıfô it- elde diyü dut- 

kÀmil úıl- arturmak (artırarak tamamlamak) 

Değerlendirme:  

Müellifin eserini Türkçe bilen ve bu ilmi yeni öğrenen bir öğrenciye hitaben 

yazması üslûbunda bu ilmi aktardığı üst dil olarak Arapça terimin yanında bilinçsiz bir 

şekilde alt dilde Türkçe ifade karşılığını/terimi kullanmasına sebep olmuştur. Çünkü 

karşısında Türkçeden başka bir dil bilmeyen öğrenci vardır. Bunları ona aktarırken dilinin 

daha anlaşılır olması gerekmektedir. Özellikle eserin bir matematik kitabı olması sebebiyle 

elden geldiğince anlaşılır olmasına dikkat etmelidir. “Dikkat etmelidir.” ifadesini biraz 

açmak gerekirse eser bir muhasebe kitabıdır. Muhasebeyi yeni öğrenenlerin matematik 
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öğretimi için tasarlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutan ana yapı ekonomidir. 

“Devletin hesabını tutmak” önemli ve meşakkatli de bir iştir. Özellikle muhasebe 

matematiği İmparatorluğun ekonomik dinamiklerini yöneten muhasebecilerin yetişmesine 

imkân veren bir matematik koludur. Bu sebeple öğretiminde dikkatli olunması, bu eğitim 

için kullanılan kaynakların da ona göre hazırlanması gerekmektedir. 

Yukarıdaki maddelerden hareketle müellifin aynı cümle kurgusu içinde hem Türkçe 

hem Arapça terimi kullanması veya bir yerde Arapça terimlerle anlattığı işlem çözümünü 

başka bir tarafta Türkçe terimlerle aktarmaya çalışmasının iki açıdan değerlendirilmesi 

gerekir: 

Birincisi bilim eseri de olsa öncelikli olarak üst dilin içinde barındırdığı bir estetik 

kaygı vardır. Bir ders kitabı yazan müellifin de ilk kaygısı bu dersi anlatırken akıcılık 

sağlamaktır. Bu sebeple tekrara düşmemek adına böyle bir yol seçtiği düşünülebilir. 

İkincisi ise öğretme metodunda her iki unsuru birlikte vermesi olarak 

yorumlanabilir. Bunun yanında dilini alt dile yakınlaştırma çabasıyla Arapça terimi Türkçe 

yardımcı fiille kullanmaktadır.  Üst dilden alt dile geçişlerde kodu değiştirme daha ziyade 

iki terimi yan yana kullanarak gerçekleşir. Müellif aslında bilinçsiz bir biçimde (belki de 

bilinçli ?) Arapça bilmeyen öğrencisine bu iki terimi yan yana veya aynı konunun farklı 

yerlerinde Türkçe terimin Arapça eşanlamlısını kullanarak Arapça terimi öğretmeye 

çalışıyor olabilir. Bunun sonucu olarak da hem Türkçe bir matematik terminolojisi alt 

dilden üst dile geçiş sağlıyor hem de öğretim sürecinde öğrenci Arapça terimi öğrenmiş 

oluyor.  

 Son olarak şu söylenebilir ki eserdeki matematik terimleri çoğunlukla Arapçadır. 

Farsça terimler daha çok sayı ifadeleridir. Türkçenin metin içerisindeki durumu Frasçanın 

kullanımına benzer. Sayısal ifadeler Türkçedir. Ana matematik terimlerinde Türkçenin 

kullanımı ise yazarın açıklama vererek oluşturmaya çalıştığı Türkçe anlam ve ifadelerde 

görülür.  
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3.1.3. CÀmièü’l-ÓisÀb’ın Süleymaniye Nüshası ve Diğer Nüshalarının Terim  İzlencesi 

S. MK. AE. Z. BH. T. C. Kas. Cam. 

yedi 

14a/17 

 

heft 

15a /13 

heft 

13b/11. 

      

åebt 

olınur17b/16 

  yazılur 

72a/19 

yazılur 

13b/22 

    

úısmet ile 

bulına 

38a/1-2 

iòrÀc 

olına 

52b/2 

 iòrÀc 

olına 

87a/5 

iòrÀc 

olına 

24a/1 

  iòrÀc 

olına 

31a/1 

iòrÀc 

olına 

54b/1 

iòrÀc 

eyledüŋ 

48a/16 

  çıúarduú 

95a/21. 

çıúarduú 

29b/8 

    

iòrÀc 

eyledüŋ 

48a/20 

  giderdüŋ 

96b/3 

giderdüŋ 

29b/11 

    

urasın 

50a/2 

  êarb 

idesin 

97b/20 

êarb 

idesin 

30b/3 

   êarb 

idesin 

71a/4-

5. 

boşalsa 

79a/5 

tehi 

olsa 

114b/6 

  tehi olsa 

44b/13 

  tehi 

olsa 

66b/5 

tehi 

olsa 

111b/2 

åi 

79a/7 

  üç 

120b/9 

üç  

44b/ 14 

    

 

beş ve nìm 

   

beş 

 

beş 
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Tablo 3 

79a/8 buçuk 

120b/10 

buçuk 

BH. 

44b/15 

dü 

79b/19 

  iki 

120a/18 

iki  

45a/8 

    

yigirmi 

80a/18 

 

yermi 

116b/9 

     yermi 

67b/11 

 

çehÀr 

86a/21 

 

  dört 

127b/3 

 

dört 

48b/10 

    

penc 

86b/1 

 

  beş 

127b/4 

beş 

48b/11 

    

úataruz 

93a/1 

  ziyÀde 

iderüz 

132a/21 

ziyÀde 

iderüz 

52a/4 

    

(93a/8) 

úataruz 

  ilóÀú 

iderüz 

133b/7. 

ilóÀú 

iderüz 

52a/9 

    

arturuz 

93a/17 

  ziyÀde 

iderüz 

133b/16. 

ziyÀde 

iderüz 

52a/15 

    

eksüp 

arturmazdan 

117b/7-8 

  naúã ve 

ziyÀde 

etmezden 

154a/13. 

naúã ve 

ziyÀde 

etmezden 

64b/13 
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Değerlendirme:  

Bu tablo metindeki bütün terimleri içermemekle birlikle nüsha karşılaştırmaları 

sonucunda farklılık gösteren terimleri içerir. Yukarıdaki tabloya bakıldığında S. nüshasının 

Türkçe matematik terimleri konusunda daha baskın olduğu görülür. Yine Z. ve BH. 

nüshalarında terimlerin bazen Türkçe bazense Arapça ve Farsça yazıldığı görülür. Bu 

aslında karşılaştırma yapılan bütün nüshalarda görülür. Ancak Z. ve BH. nüshalarında daha 

açık bir şekilde görülmektedir. Bize göre Arapça, Farsça ve Türkçe arasında bir terim 

karmaşası olduğu ortadadır. Bu durum yeni yeni bilim dili olma yolunda ilerleyen 

Türkçenin bu diller arasında kendine yer edinme çabası olarak görülebilir.  

3.2. OSMANLI  MATEMATİK İLMİNE CÁMİèÜ’L-ÓİSÁB’DAKİ  MATEMATİK 

TERİMLERİ ÜZERİNDEN BAKIŞ 

Bu bölüm metin içinde kullanılan matematik terminolojisinin daha iyi anlaşılması 

için hazırlanmıştır. Bir bakıma tarihî bir matematik metnini terimlerle okumak olarak 

adlandırılabilir.  

Çalışmanın Giriş bölümünde Osmanlı’da mevcut bir matematik bilimi anlayışı 

tarihsel olaylar ve şahıslar üzerinden vurgulanmıştı. Ancak konuyu bir de bu sürece katkı 

sağlayacak terimler etrafında değerlendirmek gerekir. Bu da bütünüyle matematik 

terimlerinin tarihî arka planda, İslam matematiğinin Osmanlı matematiği üzerindeki 

yansımalarını, elimizdeki metin aracılığıyla yorumlamaya dayanır.  

Bu bölümde matematik terimlerinin hepsi üzerinde durulmamış; sadece 

Osmanlı’daki matematiğin, ana hatlarıyla ortaya konulmasına imkân veren terimler ele 

alınmıştır. 

Metindeki terimleri aritmetik, cebir, misÀha(Uygulamalı geometri) olmak üzere üç 

bölümde değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu ayrım ana hatlarıyla verilse de aynı terimin 

farklı bölümlerde farklı anlamı temsil etmesi, bahsi geçen her terimi birkaç yönüyle ele 
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almayı gerekli kılmaktadır. Bu sebeple açıklamalar ana hatlara göre değil, terime göre 

yapılmıştır. 

Metin, giriş bölümünde belirtildiği üzere êurÿbÀt/çarpmalar bölümüyle 

başlamaktadır. Bu bölüm kendi içerisinde beş kısma ayrılmıştır. Bu beş kısımdan birincisi 

olan iki tam sayının çarpımı, beş şekil üzerinden değerlendirilmiştir. Bu şekillerden birisi 

de êarb-ı kafestir. ëarb-ı kafes, “şebekeli çarpma, yahut cetvelli çarpma olarak 

nitelendirilen aktarmasız çarpma” çeşitlerinden biridir (Çarpma çeşitleriyle ilgili ayrıntılı 

bilgi için bk. Salih, 2003: 128-151). Metinde êarb-ı kafesin nasıl oluşturulacağı, bu 

yöntemle nasıl işlem yapılacağı ve şekli şöyle belirtilmiştir.  

“miåÀl-i Àòar şekl-i rÀbiè êarb-ı úafesinüŋ istiòrÀcı beyÀnındadur meåelÀ iki yüz 

seksen dört pÀre úumÀş her pÀresi dörder yüz yigirmi ùoúuzar akçeden cümlesinüŋ 

úıymeti ne miúdÀr olur êarb-ı kafesiyle istiòrÀc itmek dileseŋ ùarìúi oldur ki ùÿlına ve 

èarøına  rÀdde çekesin murabbaè baèdehÿ õikr olan rÀddelerüŋ zÀviyelerinde bir 

rÀdde daòı  çekesin  baèdehÿ bu murabbaèuŋ üzerinde úumÀşuŋ èadedin yazasın  iki 

yüz seksen dört èadeddür ve yesÀrinde úıymetin yazasın ki dört yüz yigirmi ùoúuzar 

aúçe yazasın baèdehÿ murabbaèuŋ yesÀrinde yazduàuŋ úıymet fevúinde ÀóÀd 

òÀnesinde vÀúıè olan úumÀşı êarb idüp her ne vÀúıè olursa ÀóÀd òÀnesi 

muúÀbelesinde murabbaèuŋ içinde åebt idesin baèdehÿ yesÀrinde olan küllì èadedi 

fevúinde èaşerÀt òÀnesinde olan èadede êarb idüp ne òÀãıl olursa muúÀbelesinde 

murabbaèuŋ içinde yazasın baèdehÿ girü ve yesÀrinde olan úıymeti úumÀş fevúinde 

mertebe-i miéÀtde vÀúıè olan èadedü êarb idüp ne òÀãıl olursa murabbaè içinde 

muúÀbelesinde åebt idesin bu üslÿb  üzerine her ne miúdÀr òÀne vÀúıè olursa êarb 

idüp baèdehÿ murabbaè içinde  vÀúıè olan òÀneleri taòtında cümle idüp cevÀb 

viresinkim õikr olan úumÀşuŋ úıymeti ol miúdÀr vÀúıè olur pes õikr olan  úumÀşuŋ 

úıymeti  yüz yigirmi bir biŋ sekiz yüz otuz altı aúçe olur. miåÀl-i êarb-ı úafes” ( S. 

6b/1-21; 7a/1-7) 
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 [ Başka bir örnek dördüncü şekil şebekeli çarpma çözümü üzerinedir. Mesela iki 

yüz seksen dört parça kumaş her parçası dört yüz yirmi dokuzar akçeden hepsinin 

değeri ne olur? Bunu şebekeli çarpma ile çözümlemek istesen yöntemi şudur ki 

uzunluğuna ve genişliğine (birer) çizgi çizesin, (bu) kare(dir). Ondan sonra söylenen 

çizgilerin açılarından bir çizgi daha çizesin. Sonra bu karenin üzerinde kumaşın 

sayısını yazasın. iki yüz seksen dört adettir ve sağ tarafına da kıymetini yazasın ki 

dört yüz yirmi dokuzar akçe yazasın. Sonra karenin sağ tarafında yazdığın kıymetin 

üzerinde birler basamağında bulunan kumaşı çarpıp, meydana gelen sonucu birler 

hanesi karşısındaki karenin içinde yazasın. Daha sonra sağ tarafındaki bütün sayıyı, 

üstteki onlar hanesindeki sayıya çarparak meydana gelen sonucu karşısındaki 

karenin içinde yazasın. Sonra yine sağ tarafında olan kıymeti, kumaşın üzerinde 

binler basamağında bulunan sayıya çarpıp meydana gelen sonucu karşısındaki 

karenin içinde yazasın. Bu yöntem üzerine her ne kadar basamak varsa çarpıp, daha 

sonra karenin içinde bulunan basamakların altında toplayıp cevap veresin ki adı 

geçen/ hesaplanan kumaşın kıymeti o miktar olur. Sonuç olarak, adı geçen kumaşın 

kıymeti yüz yirmi bir bin sekiz yüz otuz altı akçe olur. Şebekeli çarpmanın örneği.]   

İslam matematiğinde kesirler küsÿr-ı müfred “basit kesirler” ve küsÿr-ı mürekkeb 

“birleşik kesirler” olmak üzere ikiye ayrılır.  Bu kesir çeşitlerinden birleşik kesirler küsÿr-ı 
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mükerrer “tekrarlı kesirler”, küsÿr-ı maètÿf “bağlı kesirler”, küsÿr-ı müstesnÀ 

“ayrılmış/ayrık kesirler”, küsÿr-ı muzÀf “tamlamalı kesirler” ve küsÿr-ı münkesir “kırık 

kesirler” olmak üzere beş kısımdır. Metinde kesirlerin işlendiği kısımda “bağlı” ve “kırık” 

kesirler üzerine işlem bulunmayıp, soru-çözüm süreci diğer kesirler (basit, birleşik, 

tekrarlı, ayrılmış/ayrık, tamlamalı) üzerinden yapılmıştır. Yine aşağıdaki örneğe dikkat 

edilirse metinde küsÿr-ı mükerrer yerine küsÿr-ı mütekerrir terimi tercih edilmiştir. 

“úısm-ı åÀnî maòrec-i küsÿr-u mütekerrirdür ammÀ maòrec-i küsÿr-ı mütekerrire 

maòrec-i küsÿr-ı müfredden meòÿõdur”(30b/3-5). [İkinci kısım tekrarlı kesirlerin 

paydasıdır. Ama tekrarlı kesirlerin paydası basit kesirlerin paydasının karesidir.]  

Osmanlı matematiğinde tam sayılar İslam matematiğinde olduğu gibi dört kısımda 

incelenmektedir. Bunlar mümÀsil “benzer”, mütedÀóile “girişken”, mütebÀyene “aykırı” ve 

mütevÀfıú “uygun” olarak adlandırılır (Salih, 2003: 180). Metinde dördüncü bölümün 

beşinci kısmında bunlardan üçü üzerinde durulur. Bunlar girişken, uygun ve aykırı tam 

sayılardır.  

“úısm-ı òÀmis maèrifet-i istiòrÀcınuŋ aèdÀd-ı mütedÀóile ve aèdÀd-ı mütevÀfaúa ve 

aèdÀd-ı mütebÀyenedür ol üç úısımdur evvel oldur ki eger bilmek dileseŋ iki 

maòreci birbirinde dÀòilmidür degilmidür ùarìúi oldur ki èaded-i maòrec-i ekåeri 

èaded-i maòrec-i eúalla úısmet idesin eger úÀbil-i taúsìm olup faøla úalmazsa ol 

vaút bileler ki maòrec-i eúall ekåerde dÀòilimiş 31a/9-21. [ Beşinci kısım Girişken 

sayıları ve Uygun sayıları ve Aykırı sayıların çözümü üzerinedir. O üç kısımdır. 

Birincisi şudur ki eğer iki payda birbirine girişken midir değil midir bilmek istersen 

yöntemi şudur ki büyüğün paydasının sayısını küçüğün paydasının sayısına bölesin 

eğer kalansız bölünüp fazla kalmazsa o zaman bilesin ki büyüğün paydası küçüğe 

dahilmiş.]   

Metinde altıncı bölümde oran orantı konusuna bağlı olarak “orantılı dört sayı 

kuralı” da ele alınmıştır. Bu yöntem, İslam matematiğinde, hemen hemen bütün klasik 

matematik metinlerinde muamelat (büyük oranda para bozumu, kar, zarar, vergiler gibi) 
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hesaplarında birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin çözümü için kullanılmıştır 

(Fazlıoğlu, 2014: 2). Oran orantı mevzusu İslam matematiğinde iki sayının tam veya kesirli 

oluşuna göre iki farklı biçimde ele alınır. Eğer bu oran iki sayı arasındaysa buna nisbet el- 

èadediyye “aritmetik oran”, iki kesirli sayı arasındaysa buna nisbet el- hendesiyye 

“geometrik oran” denilmiştir (Salih, 2003: 225-231). Erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsibe konusu 

geometrik oran kısmında incelenir. Geometrik oran içerisindeki sayısal oranlar kendi 

aralarında ikiye ayrılır. Bunlar muùùasıla “sürekli” ve munfaãıla “süreksiz”dir. Erbaèa-ı 

èadÀd-ı mütenÀsibe “süreksiz geometrik oranı” temsil eder.  

“faãl-ı sÀdis erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsebenüŋ úavÀèidin ve aŋa müteèalliú 

mesaéillerüŋ beyÀnındadur bilgil ki erbaèa-ı aèdÀdı ùarìú èaded-i evvelüŋ nisbeti 

èaded-i åÀnîye èaded-i åÀliåüŋ èaded-i rÀbièe nisbeti gibidür ve èaded-i evvelüŋ 

èaded-i rÀbiè êarbı mesÀvìdür èaded-i åÀnînüŋ èaded-i åÀliåe êarbına3042 ” 39b/1-

7.[Altıncı bölüm orantılı dört sayının kurallarını ve ona bağlı olan meselelerin 

üzerinedir. Bil ki  sayı dörtlüsü yöntemi birinci sayının oranı ikinci sayıya üçüncü 

sayının dördüncü sayıya oranı gibidir ve birinci sayının dördüncü sayının çarpımı 

ikinci sayının üçüncü sayıya çarpımına eşitlenir.] 

Yukarıda görüldüğü gibi erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsibe adıyla anılan geometrik 

orantıyı teşkil eden sayılara terim olarak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sayı 

denmektedir. Ancak bazen de birinci ve dördüncüye tarafeyn “yanlar/dışlar”; ikinci ve 

üçüncüye vasaùeyn “ortalar/içler” denilmektedir. Eğer ortada sadece bir sayı bulunursa 

buna da vasaù denir (Salih, 2003: 228).  

 “… bu erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsebeden biri mechÿl ola pes maèlÿm olan üçden 

mechÿl maèlÿm idinmek dileseŋ naôar olına eger ol mechÿl olan ùarafeynden 

birisiyse yaèni yÀ evvel yÀ rÀbièa ol vaút evsaùeynde olan åÀnîyle olan åÀliåi 

birbirine êarb olına ne óÀãıl olursa ùarafeynde olanuŋ…” (39b/14-20). [ Bu 

                                                           
3042

 (39b/7) èaded-i åÀliåe: åÀliãe êarbı MK. 53b/15; åÀliåe êarbına C. 22a/3; åÀliåe êarb ile Kas. 32a/1;èaded-i 

åÀliåe êarbıyla BH. 25b/25, Z. 88a/4. 
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orantılı dört sayıdan biri bilinmeyen olsa sonra bilinen üç sayıdan bilinmeyeni 

bulmak istesen bakıla ki eğer o bilinmeyen yanlardan birisiyse yani ya birinci ya 

dördüncü o vakit ortalarında olan ikinciyle olan üçüncü birbirine çapılarak ne 

sonuç ortaya çıkarsa yanlarda olanın…]   

Metinde görüldüğü üzere  “yanlar/dışlar” terimi için ùarafeyn; “ortalar/içler” terimi için 

evsaùeyn terimi kullanılmıştır. Vasaù terimi ise metinde “orta” anlamıyla kök hesabı 

bölümünde geçmektedir. Orantılı dört sayı hesabında kullanılmamaktadır. 

“ammÀ bu õikr olan üslÿb êarb içün beyÀn olundı ùarìú-i úısmet oldur ki ikiyi üçe 

úısmet müsÀvìdür altıyı ùoúuza úısmet itmegile yÀ èaks üzerine yaèni åÀnîyi evvele 

úısmet ki üçi ikiye úısmet itmekdür müsÀvìdür úısmet-i rÀbiè” 40a/7-12. [Ancak bu 

ifade edilen yöntem çapma için açıklanmıştır. Bölmenin yöntemi şudur ki ikiyi üçe 

bölme altıyı dokuza bölme ile eşitlenir. Ya tersi üzerine yani ikiyi bire bölme ki üçü 

ikiye bölme dördün bölmesiyle eşitlenir.] 

Bir dörtlü orantıda yanlar ve ortalar yer değiştirebilir. Bu İslam matematiğinde èaks- el 

nisbet  “oranın ters çevrilmesi” şeklinde tanımlanır. Metinde görülen ifadede de orantının 

bu özelliğinin kullanıldığı görülür.  

İslam matematiğinden aktarılan, Osmanlı matematiğinde sıklıkla kullanılan bir 

yöntem de òaùÀyeyn “çift yanlış hesabı”dır. “Hesab-ı hataeyn, Osmanlı muhasebe 

kalemlerinde çalışan muhasip ve katipIerin sıkça kullandığı bir hesap yöntemi olmuştur. 

Bundan dolayı Osmanlı döneminde telif edilen hemen hemen bütün muhasebe matematiği 

kitaplarında hesab-ı hataeyne yer verilmiştir” (Fazlıoğlu, 1998d: 270). Salih (2003: 254) 

yöntemin Hintlilerden İslam matematiğine geçtiğini söyler. Ancak Fazlıoğlu (e.t. 2 Haziran 

2012: 1) yöntemin kökeni hakkında tartışmalar olduğunu belirtir. Yöntem, birinci 

dereceden bir bilinmeyenli her çeşit aritmetik problemini kesin biçimde ve yüksek 

dereceden olan hesap problemlerini de yaklaşık biçimde (Yaklaşık biçimde ifadesi için bk. 

Salih, 2003: 254) çözmeye yarayan bir denklemdir (Salih, 2003: 254)  İşlemin yöntemi 

kısaca şöyledir: 
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“… faãl-ı åÀbiè òaùÀ-yı vÀóid ve òaùÀyeyn ile istiòrÀc olan eşkÀlleri ve úavÀèidlerin 

beyÀn ider pes imdi òaùÀyeynüŋ binÀ-i èameli yÀ dörde yÀ üçe nisbet iledür her 

vaútüŋ   nisbeti olup ve netice daòı maèlÿm olacaú olursa 45b/10-14 mechÿlüŋ iòrÀcı 

òaùÀ-yı vÀóid ile daòı mümkìndür  ve òaùÀyeyn ile daòı mümkìndür eger ikisine daòı 

nisbet olmayacaú olursa ihrÀcı mechÿl òaùa-yı vÀóidle mümkìn degüldür òaùÀyeyn ile 

mümkìndür netice aŋa dirler ki sÀéil-i sÿèÀlin òaùÀ eyleye yÀ maèlÿm üzre yÀ 

mebhem üzere ola miåÀl òaùÀ-yı vÀóid ùarìú- èamelì oldur ki mÀl-ı mefrÿø ki òaùÀ 

andadur mÀl-ı maùlÿbuŋ neticesine urasın ve óÀãıl olan aèdÀdı mÀl-ı mefrÿøuŋ 

neticesine úısmet idesin òÀric-i úısmet ne miúdÀr olursa èaded-i maùlÿb ol vÀúıè 

olur” 46a/1-21. [Yedinci bölüm tek yanlış ve çift yanlış hesabıyla çözümlenen 

şekilleri ve kuralları açıklar. Şimdi çift yanlış hesabının işleyişi, ya dörde ya üçe oran 

iledir. Her zaman oranı olup sonuç dâhi bilinen olacaksa bilinmeyenin bulunması 

hem tek yanlış hem de çift yanlış yoluyla mümkündür. Eğer ikisine dâhi oranlı 

olmayacaksa sonucun bulunması tek yanlış yoluyla mümkün değildir, çift yanlış 

yoluyla mümkündür. Sonuç şuna derler ki soru soran ya bilinen yahut bilinmeyen 

yanlış yapsa örneğin tek yanlış yolunun işleyişi şudur ki varsayılan meblağ ki yanlış 

ondadır. Talep edilen meblağın neticesine çarpasın ve ortaya çıkan sayıları 

varsayılan meblağın sonucuna bölesin. Bölüm ne olursa istenen sayı o olur.] 

Metinde sekizinci bölüm tam sayıların kökleri üzerinedir. “Kökler/kök hesabı” 

muêallièÀt(<muêallaèÀt) kelimesiyle karşılanmıştır. Kelimenin kökü êılèdır. Dılè kelimesi 

üzerine daha sonra açıklama yapılacağından burada sadece kök anlamıyla izah olunacaktır.  

Kök hesabı denildiğinde modern matematikte olduğu gibi Osmanlı matematiğinde de en 

temelde iki türlü kök işlem işlem akla gelir. Daha üst dereceden kökler bu temel köklerin 

derece olarak türevleridir. Bunlardan biri karekökü diğeri de küpköküdür. Birinde tam kare 

diğerinde ise tam küp olarak nitelendirilen sayıların kökü bulunur. Metinde ilk olarak ceõir, 

yani karekökün nasıl bulunacağını anlatır. Karekök olarak nitelendirilen ceõir terimi 

üzerine farklı kullanımlar söz konusu olduğu için bu terime daha sonra ayrıntılı 

değinilecektir. Ancak bu noktada terimin karekökü anlamıyla bir izahı söz konusudur.  
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“faãl-ı åÀmin muêallièÀt beyÀnındadur bir niçe úısm üzerine beyÀn olınur úısm-ı 

evvel ceõr-i manùıú beyÀnındadur ceõir aŋa dirler ki bir èadedi gendü nefsine urasaŋ 

ol èadede ceõir  dirler ve êarbdan óÀãıl olan èadede mecõÿr dirler ve murabbaè daòı 

dirler ve mÀl daòı dirler pes bir mÀl ùaleb úılalum ki gendü èadedine êarb ideceŋ 

óÀãıl ola bunuŋ èamelinüŋ ùarìúi oldur ki evvelÀ ceõrin  ùaleb eyledügüŋ mÀlı yazup 

baèdehÿ yemìnî ùarafında vÀúıè olan èÀóÀd òÀnesinde olan èadedüŋ üzerinde bir ãıfır 

úoyup ceõir diyesin ve èaşerÀt òÀnesin óÀlì úoyup lÀ-ceõir diyesin ve miéÀt òÀnesi 

kim üçünci òÀnedür üzerine bir ãıfır úoyup ceõir diyesin ve ulÿf òÀnesin òÀlì úoyup 

lÀ-ceõir diyesin bu úÀèide üzerine miúdÀr òÀne olursa yazup eger Àòir òÀnenüŋ 

üzerinde ãıfır vÀúıè olacaú olursa üzerine bir èaded bulup yazup aŋa göre úısmet 

idesin eger nihÀyet òÀnenüŋ üzerinde ãıfır olmayacaú olursa yanında vÀúıèolan 

ãıfırlu òÀnenüŋ üzerine bir èadedi  bulup yazasınkim ol èaded gendü nefsine êarb 

52a/1-21 olunduúda yuúaru ve yanında ãıfırsuz òÀne ile gendü òÀnesinde olan 

èadedden ziyÀde olmaya pes ol ãıfır olan òÀnenüŋ üzerinde yazduàuŋ èadede ceõir 

diyüp ve anuŋ miålin daòı taòtında yazup baèdehÿ fevúinde yazduàuŋ èadedi 

taòtında yazduàuŋ èadede êarb idüp ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ol miúdÀr èaded 

iòrÀc idüp bÀúìsin yazasın baèdehÿ ol èaded ki yazmışıduŋ muøÀèaf idüp bir mertebe 

dest-i rÀst ùarafına kim ÀóÀd òÀnesidür úayd idüp baèdehÿ bir èaded daòı ùaleb úılup 

ãıfır kim Àòaruŋ üzerinde yazup ceõir diyesin) ve miålin daòı taòtında yazup üzerinde 

yazduàuŋ èadedi taòtında olan küllì èadede êarb idüp ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan ùaró 

idüp bÀúìsin yazasın pes ceõr-i mezbÿruŋ taòtında olan èadedi muøÀèıf idüp bir òÀne 

dest-i rÀst cÀnibine naúl idüp yazasın baèdehÿ bir èaded daòı ùaleb úılup ãıfır åÀliåüŋ 

üzerinde yazup ve taòtında daòı miålin yazup fevúinde yazduàuŋ èadedi taòtında 

olan aèdÀduŋ küllìsine êarb idüp ne óÀãıl olursa aãıl mÀldan 53b/1-21 ol miúdÀr 

èaded ùaró idüp bÀúìsin bu üslÿb üzere tÀ nihÀyet òÀneye varınca yazup óisÀb idesin 

eger bÀúì èaded úalursa ceõr-i Àãamm diyesin ve eger ãaóìó çıkup hiç bÀúì èaded 

úalmazsa ceõr-i munùaú  diyesin” 54a/1-4 [Sekizinci bölüm kökler üzerinedir. Birkaç 

kısım üzerine açıklanır. Birinci kısım rasyonel sayıların karekökü üzerinedir. 

Karekökü ona derler ki, bir sayıyı kendisiyle çarpasın o sayıya karekökü denir ve 
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çarpımından meydana gelen sayıya tam kare3043  denir. Sonra bir meblağ alalım ki 

onu kendi sayısına çarpacaksın. Ortaya çıkan sonuç, bunun işleminin yoludur ki önce 

karekökünü istediğin meblağı yazıp sonra sağ tarafında bulunan birler basamağında 

olan sayının üzerine bir sıfır koyup,  karekök diyesin ve onlar basamağını boş 

bırakıp karekökü olmayan diyesin ve yüzler basamağı ki üçüncü basamaktır; üzerine 

bir sıfır koyup karekökü diyesin ve binler basamağını boş bırakıp karekökü olmayan 

diyesin. Bu kural üzerine ne miktar basamak olursa yazarak (devam edesin). Eğer 

son basamağın üzerinde sıfır bulunuyorsa üzerine bir sayı daha bulup ona göre 

bölesin. Eğer son basamağın üzerinde sıfır olmazsa yanında bulunan sıfırlı 

basamağın üzerine bir sayı bulup yazasın ki o sayı kendisiyle çarpıldığında yüksek 

ve yanında sıfırsız basamak ise kendi basamağında olan sayıdan fazla olmasın. Son 

olarak o sıfır olan basamağın üzerinde yazdığın sayıya karekökü deyip ve onun 

katını dâhi altında yazıp sonra üzerinde yazdığın sayıyı altında yazdığın sayıya 

çarpıp ne sonuç meydana gelirse asıl meblağdan o (kadar) miktar sayıyı çıkarıp 

sonucunu yazasın. Sonra o sayı ki yazmıştın,(onu) ekleyerek bir derece sağ tarafına 

ki birler basamağıdır; kayıt edip, sonra bir sayı daha isteyip sonuncu sıfır üzerine 

yazıp karekökü diyesin ve katını dahi altında yazıp üzerine yazdığın sayıyı altında 

olan sayıların hepsine çarpıp ne meydana gelirse asıl meblağdan çıkarıp, çıkanı 

yazasın. Son olarak adı geçen karekökün altında olan sayıyı ekleyip bir basamak sağ 

tarafında yanına nakledip yazasın. Sonra bir sayı daha isteyip üçüncü sıfırın üzerinde 

yazıp altında dâhi katını yazıp üzerinde yazdığın sayıyı, altında olan sayıların 

hepsine çarpıp ne meydana gelirse asıl meblağdan o (kadar) miktar sayı çıkarıp, 

çıkanı bu yöntem üzerine son basamağa gelinceye kadar yazı hesaplayasın. Eğer 

çıkan, sayı kalırsa irrasyonel sayının karekökü diyesin ve eğer tam sayı çıkıp hiç 

çıkan sayı kalmazsa rasyonel sayının karekökü diyesin.] 

Müellif yukarıdaki alıntıda görüldüğü üzere cezri, yani karekökünü bulmayı 

anlatırken onu iki kısımda incelemektedir. Birisi ceõr-i manùık/munùak “Rasyonel sayının 

karekökü”, diğeri ise ceõr-i Àsamm “İrrasyonel sayının karekökü”. Modern matematikte 

                                                           
3043

 Bu kısımda mecõÿr terimi mÀl ve murabbaè terimleriyle aynı anlamda kullanılmıştır. Bu bahis üzerine 

ilerleyen kısımda ayrıca açıklama  vardır. Burada çeviri, ortak terim anlamı tam kare üzerinden yapılmıştır. 
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rasyonel sayı, iki tamsayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayılardır. Tamsayıların bir 

çeşit genişlemesidir. Bu sebeple her tamsayı aslında bir rasyonel sayıdır. Terim sözlüğü 

yahut burada yaptığımız açıklamalarda rasyonel sayıyı konu edinen kısımlar dile 

getirilirken yer yer tamsayı üzerinden açıklanmasının sebebi budur. İrrasyonel sayı ise, 

payı ve paydası birer tamsayı olan, bir kesir olarak ifade edilemeyen sayılardır. Müellif 

karekökü işlemini rasyonel ve irrasyonel sayılarda gerçekleştirirken irrasyonel sayının 

karekökünü, bir sayının karekökü alındığında geride kalan sayı olarak nitelendirmektedir. 

Buradan rasyonel ve irrasyonel sayıların tanımının Osmanlı matematiğinde de günümüz 

matematiğindekiyle aynı olduğu görülür.  

Salih Zeki (2003: 167), karekökünü bulma işleminin günümüzdeki gibi olduğunu 

ancak çıkarma işlemi yapılırken basamak yanlışlığı yapılmasın diye kökü alınacak sayının 

basamakları kadar sütundan oluşan bir cetvel meydana getirildiğine değinir. İncelenen 

metinde de böyle cetveller bulunmaktadır. Ancak dikkat çeken nokta şudur ki bu cetveller 

karekökünü bulmak için değil küpkökü ve daha üst dereceden kökleri bulmak içindir. 

Osmanlı matematiğinde küp kökü ve daha üst dereceden kökleri bulmak için cetvel 

yönteminin kullanılmasına dair bir bilgiye tarafımızdan ulaşılamamıştır. Ancak 

karekökünü bulma yöntemine dair bir bilgi bulunduğundan ve benzerlik arz ettiğinden 

buna göre bir yorum yapılması uygun görülmüştür.  

 Metinde 59b, 66b, 67a, 71a ve 71b de şekilleri görülen bu yöntem küpkökü ve 

daha üst dereceden kökleri bulmak için kullanılmıştır. Bundaki asıl amaç metindeki 

ifadeden anlaşıldığı kadarıyla kareköklü cetvelde olduğu gibi, çıkarma işlemindeki 

basamak yanlışlığının yapılmaması için kullanılmış olabilir. Bir ileri safha da bu, müellifin 

muhatabın karekökü bulma işlemini gerçekleştirirken sorun yaşamadığı, ancak küp ve daha 

üst derece kökleri bulma sürecinde hata yapma olasılığının fazla olması sebebine bağlı 

olarak böyle bir cetvel kullanmış olabileceğini de gösterebilir.  

Cetvelin üstüne yatay bir çizgi çizilerek buraya bulunacak kök, altına da kökü 

alınacak sayı yazılır. Salih (2003: 167), kareköklü cetveli anlatırken tek basamakların 
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üzerine yıldız “*” işareti konulduğunu da ifade eder. Ancak metindeki cetvelde bu şekilde 

bir işaret kullanılmamıştır. Müellif, bu yöntemi anlatırken sütundaki yatay çizgileri ãaùr-ı 

evvel, ãaùr-ı åÀnî, ãatr-ı åÀliå, ãaùr-ı rÀbiè, ãaùr-ı òÀmis şeklinde adlandırmıştır. Kuralı 

verirken de bu satırlar arasındaki geçişleri anlatır. Böylece muhatap işlem sırasını da 

öğrenir.  56b ile 59a arasında müellif önce bu cetvel yöntemini bir örnekle anlatır, daha 

sonra şekil üzerinde gösterir. Bu yöntemin uygulanması karekökünü bulma yönteminin 

cetvelle gösteriminin bir benzeridir (ayrıntılı bilgi için bk. Salih, 2003: 167). Müellifin 

metinde cetvel yöntemini gösterdiği kök hesapları irrasyonel sayının küp kökünün/ üçüncü 

dereceden kökün bulunması, rasyonel sayının dördüncü dereceden kökünün bulunması ve 

rasyonel sayının beşinci dereceden kökünün bulunması mevzusundadır. Metinde küpkökün 

bulunması şöyle ifade edilir:  

“åÀliåi úısım êılè-ı kaèb beyÀnındadur ammÀ ol daòı iki úısımdur birisi kaèb-ı 

munùaúdur ve birisi kaèb-ı  Àãamdur kaèb-ı munùaú aŋa dirler ki bir èadedi  gendü 

nefsine urasın ne óÀãıl olursa girü fevúinde olan èadede girü êarb idesin ne óÀãıl 

olursa aŋa  mekÿb dirler aãıl èaded-i êılè dirler ve kaèb daòı dirler bunuŋ istiòrÀcınuŋ  

ùarìúi oldur ki bir meblaàuŋ êılèın ùaleb eyleseŋ  evvelÀ mÀlı yazasın” 56b/8-15. 

[Üçüncü kısım küp kökün üçüncü dereceden kökü üzerinedir. Ama o dâhi iki 

kısımdır. Birisi rasyonel sayının küp kökü, birisi irrasyonel sayının küp köküdür. 

Rasyonel sayının küp kökü ona derler ki bir sayıyı kendisine çarpasın ne meydana 

gelirse yine üssü olan sayıya çarpasın ne meydana gelirse ona küp kökü olan derler. 

Asıl üçüncü dereceden kök sayısı derler, küp kökü dâhi derler]   

Mekÿb terimi üçüncü dereceden kökü olan manasındadır. Örneğin 27 mekÿbtur. 3 

de dılè veya kaèb manasındadır. Metinde mekaèb şeklinde de yazılmıştır. Ancak terimin 

mukaèb şeklinde yazımı daha yaygındır. Aynı terim başka anlamlarda da metin içerisinde 

görülmektedir. Bunlar yeri geldikçe dile getirilecektir. ëılè terimi Osmanlı Klasik 

cebrindeki önemli terimlerden biridir. Bugün Osmanlı Türkçesi sözlüklerine bakıldığında 

bu terimin anlamı “kenar” olarak geçmektedir. Bu sebeple çalışılan matematik eserlerinde 
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bu terim üzerine bir tanımlama hatası olmaktadır.  Bu noktada êılè terimi üzerine İslam 

matematiğini takiben bir açıklama getirilmesi şarttır. 

ëılè terimi İslam matematik tarihinin ilk dönemlerinde sözlük anlamı olan 

“kaburga kemiği” anlamına analojik yönden bir benzetmeyle kenar anlamında 

kullanılmıştır. Daha sonra Kerecî okuluyla dılèın üç ve daha üst dereceden kökleri temsilen 

kullanıldığı görülür (Baga, 2010: 102). Metindeki ifadeye bakıldığında dılè terimi burada 

“üçüncü dereceden kökleri” temsil etmekte ve “hem rasyonel hem de rasyonel olmayan 

sayılar” için kullanılmaktadır. Ayrıca metinde aynı terimin, “kenar” anlamıyla misahÀt  

“alan, yüz ölçümü” ilminde kullanıldığı görülmektedir.  

“ … ol ãaùó ki iki òaùù ortasında vÀúıè olur zÀviye-i mesaùùaóa dirler ve her 

birisine ol iki òaùùuŋ ol3044 zÀviyenüŋ êılèıdur dirler”. 72a/14-17. [… o düzlem ki 

iki çizgi ortasında meydana gelir, düzlemin açısı derler ve her birisine o iki 

çizginin o açının kenarı derler]. 

 Buradan hareketle metnin yazıldığı tarih (H. 934/1527) itibariyle de dılè teriminin 

kullanım alanının, hem Kerecî okulunun belirlediği çizgide hem de eski İslam 

matematiğindeki ilk anlamıyla görüldüğü söylenebilir. 

 “úısm-ı åÀnî kaèb-ı Àãam beyÀnındadur istiòrÀcınuŋ ùarìúi oldur ki evvelÀ kaèb-ı 

ãaóìó çıúarup bir èaded ziyÀde idüp baèdehÿ bir èaded ziyÀde eyledügüŋ èadedi yine 

kaèb-ı ãaóìóe urasın ne óÀãıl olursa üçe  êarb idesin cümle óÀãıla úatasın ve bÀúì-yi  

eczÀéi  aŋa nisbet idesin” 60a/1-6. [İkinci kısım irrasyonel sayıların küpkökü 

üzerinedir. Çözümünün yolu şudur ki ilk olarak tam sayının küpkökünü çıkarıp bir 

sayı artırıp sonra bir sayı arttırdığın sayıyı yine tamsayının küpköküne çarpasın ne 

meydana gelirse üçe çarpasın, toplam sonuca ekleyesin ve kısımların çıkanlarını ona 

oranlayasın.]  

EczÀé terimi cüzé kelimesinin çoğuludur. Kısımlar anlamında olup, kesir çizgisinin 

altındaki kısımlardır. Matematiksel olarak rasyonelliği ifade eder. 

                                                           
3044 (72a/17) ol: evvel Cam. 102b/7. 
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 “úısm-ı åÀliå mÀlu’l-mÀl istiòrÀcınuŋ  beyÀnındadur pes mÀlu’l-mÀluŋ mertebesi 

oldur kim  bir èadedüŋ kim mÀlu’l-mÀlın ùaleb eyleseŋ ve andan istiòrÀc eyledügüŋ 

èadedi gendü nefsine urasın ne óÀãıl olursa gine evvelkiye urasın ve andan daòı 

60b/17-21. ne óÀãıl olursa mÀlu’l-mÀl diyesin pes mesfÿruŋ iòrÀcına beş ãaùır itmeŋ 

gerek ki ãaùr-ı evvele ãaffı’l-èaded  dirler ve ãaùr-ı åÀnîye mÀlu’l-mÀl dirler ve ãaùr-ı 

åÀliå üçünci  êarbdan óÀãıl olan òÀneye dirler ve ãaùr-ı rÀbièikinci êarbdan óÀãıl olan 

aèdÀduŋ òÀnesine dirler  ve ãaùr-ı òÀmis ãaff-ı êılèa dirler bunuŋ istiòrÀcınuŋ  ùarìúi 

oldur ki bir èaded bulup yazalum ki anuŋ  mÀlu’l-mÀl maùlÿbdur  pes yazduàuŋ 

aèdÀdı bir munùaú  ve üç Àãam üzerine óisÀb idesin” 61a/1-9. [Üçüncü kısım 

dördüncü dereceden kökün çözümü üzerinedir. Son olarak dördüncü dereceden 

kökün derecesi odur ki bir sayının ki dördüncü dereceden kökünü bulmak istesen ve 

ondan çıkardığın sayıyı kendisine çarpasın ne sonuç ortaya çıkarsa yine öncekine 

çarpasın ve ondan dâhi ne sonuç ortaya çıkarsa dördüncü dereceden kök diyesin. 

Sonra adı geçenin çıkanına beş satır eklemen gerekir ki birinci satıra sayı dizisi 

derler ve ikinci satıra dördüncü dereceden kök derler ve üçüncü satır üçüncü 

çarpımdan ortaya çıkan haneye derler ve dördüncü satır ikinci çarpımdan ortaya 

çıkan sayıların hanesidir ve beşinci satır üçüncü dereceden köklerin dizisidir. Bunun 

çözümünün yolu şudur ki bir sayı bulup yazalım ki onu dördüncü dereceden kökü 

istenendir. Son olarak yazdığın sayıları bir rasyonel sayı ve üç irrasyonel sayı 

üzerine hesaplayasın.] 

Bu kısımda dikkat çeken nokta dördüncü dereceden kökün bulunması için 

kullanılan mÀlu’l-mÀl terimidir. Bu terim ileriki kısımlarda da görüleceği üzere metinde iki 

anlam taşıyan terimlerden mÀl teriminin türevidir. Bu türevin işlevi mÀl teriminin iki 

anlamına göre de değişir. Metindeki sekizinci bölümde mÀl terimi “tam kare” olarak yani 

“bir sayının kendisiyle çarpımından oluşan sonuç, x2” olarak karşımıza çıkmaktadır. x 

burada bilinmeyen bir sayı değil, bir tam sayıdır. Yani bilinendir. Buna göre mÀlu’l-mÀl 

yani x4 de “tam karenin karesi yahut bilinen sayının dördüncü dereceden kökü” olarak 

ifade edilebilir. Müellif bu kökün bulunmasına göre de bir cetvel çizmiştir.  
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“úısm-ı rÀbiè mÀlu’l-kaèb istiòrÀcınuŋ beyÀnındadur úaçan bir miúdÀr èadedüŋ mÀl-ı 

kaèbı iòrÀc olınmaú murÀd olsa evvelÀ mÀl-ı kaèbuŋ mertebesi oldur ki bir meblaà ki 

mÀl-ı kaèb olsa gerekdür gendü andan iòrÀc eyledügüŋ èadedi gendü nefsine urasın 

ve ne óÀãıl 67a/1-4. olursa gine gendü istiòrÀc olan èadede urasın ve andan daòı ne 

óÀãıl olursa gine iòrÀc eyledügüŋ  èadede urasın ve andan daòı ne óÀãıl olursa gine 

iòrÀc eyledügüŋ èadede urasın aãıl mÀl bulına” 67b/1-5. [Dördüncü kısım beşinci 

dereceden kökün çözümü üzerinedir. Ne zaman bir miktar sayının beşinci dereceden 

kökü bulunmak istense ilk olarak beşinci dereceden kökün derecesi şudur ki bir 

meblağ ki beşinci dereceden kökü olması gerekir. Kendisini ondan çıkardığın adedi 

kendisine çarpasın ve ne ortaya çıkarsa yine kendi çıkardığın sayıya çarpasın ve 

ondan dâhi ne sonuç ortaya çıkarsa yine çıkardığın sayıya çarpasın ve ondan dâhi ne 

sonuç ortaya çıkarsa yine çıkardığın sayıya çarpasın asıl meblağ buluna.] 

Bu kısımda, mÀlu’l-kaèb olarak verilen terim “beşinci dereceden kök” demektir. 

Tam kare ve tam küp olarak nitelendirilen sayıların beşinci mertebeyi oluşturmasıyla 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca dördüncü dereceden kökte olduğu gibi x5 ifadesinde x bilinen 

bir sayıdır. 

Osmanlı Klasik cebrinde bilinmeyeni temsil eden üç ana terim mevcuttur. Bu 

terimlerin hepsi metnimizde geçmektedir. Şey  “x”, mÀl  “x2” ve kaèb  “x3” Bilim 

tarihçileri tarafından kabul edilen şudur ki diğer terimler bu terimlerin türevleridir (Baga, 

2010: 95). Bu üç terimin İslam cebrindeki tarihsel süreci üzerinde mevcut çalışmalar 

olduğu için ayrıntılı bir incelemeye girme gereği görülmemiştir (ayrıntılı bilgi için bk. 

Baga, 2010). Ancak tarihsel sürece bağlı olarak, metinde bu terimlerin kullanım alanları ve 

buna bağlı olarak da değişen anlamları üzerinde durulması gerekmektedir.  Bu değişimler 

sırasıyla şöyledir:  

Şeyé terimi “bilinmeyen niceliğin birinci kuvvetini, yani x’i” temsil etmektedir. 

Metnimizde de bu şekilde görülmektedir. Ancak İslam cebrinin tarihsel sürecine 

bakıldığında bu terim yer yer başka bir terimle, ceõir terimiyle aynı anlamda kullanılmıştır. 

Ceõir terimi, İslam matematik tarihine bakıldığında “niceliğin herhangi bir dereceden kökü 
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için değil de sadece karekökü yani kendisi ile çarpılan her nicelik” için kullanılmıştır. Şeyé 

teriminin kendisiyle çarpımı mÀl terimini, yani bilinmeyen niceliğin karesini verdiğinden 

bir bakıma mÀlın kökü, yani ceõri konumundadır. Bu sebeple şeyé ve ceõrin aynı anlamda 

kullanılması normal görülmektedir (Baga 2012: 103). Harezmî ile cebre giren şeyé 

teriminin ceõir ile anlam ayrımı, yani birinin bilinmeyen niceliğin birinci kuvvetini, 

diğerinin de karekökü temsil edişi Kerecî okuluyla gerçekleşir. Bunun Osmanlı Klasik 

cebrinde yer buluşu da bu şekildedir. Baga Osmanlı Klasik cebrinde bu ayrımın net 

olduğunu belirtir (2012: 104). Ancak incelenen metinde müellif cezir terimini hem şeyé 

yerine hem de karekökü yerine kullanmaktadır. Bununla birlikte şeyé terimini de 

kullanmaya devam etmektedir. 

 “…evvel oldur ki her èadedi ki gendü nefsine vireler óÀãıl olana mÀl ve murabbaè ve 

mecõÿr dirler ve ol èadede ceõir ve şey dirler ve eger ol ceõir şey  diyü ad 

virdügümüz nesneéi mÀla êarb ideler óÀãıl olana kaèb dirler ve mekaèb daòı dirler” 

82a/5-10. [… ilki şudur ki her sayıyı kendisiyle çarpalar ortaya çıkan sonuca 

bilinmeyen niceliğin karesi, x2 (mÀl/murabbaè/mecõÿr) derler ve o sayıya bilinmeyen 

nicelik, x (ceõir/şey) derler ve eğer o ceõir ve şey diye ad verdiğimiz sayıyı 

bilinmeyen niceliğin karesine çarparlarsa ortaya çıkan sonuca bilinmeyen niceliğin 

küpü (kaèb/mekaèb) derler]. 

 Metinde yer alan bu ifade ceõr teriminin şeyé terimiyle aynı anlamda kullanıldığını 

göstermektedir. Bunda belki de müellfin etkilendiği matematik âlimlerinin rol oynadığı 

düşünülebilir. Buradan hareketle aslında Osmanlı Klasik cebrinde tevarüs edilen geleneğe 

yönelik olarak Kerecî okulundan önceki dönemdeki gibi birtakım terim karmaşalarının 

hâlâ devam ettiğini söylemek mümkündür. İncelenen metinde bu iki terimin aynı manada 

kullanılması ve yeri geldikçe de aynı ifade içinde yer alan iki ceõr teriminin farklı manada 

oluşu, anlamlandırma hususunda güçlüğe de sebep olmuştur.  

MÀl teriminin şey teriminin kendisiyle bir kez çarpımından meydana geldiği 

yukarıda da belirtilmişti. MÀl, buna göre “bilinmeyen niceliğin karesi, x2”dir. Aslında 

İslam cebrinde mÀl teriminin, eskiden aynı anlamda kullanılan şeyè teriminden mi yoksa 
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ceõr teriminden mi türediği tartışılmıştır (Baga, 2010: 106) Ancak incelenen metinde mÀl 

terimi üç farklı anlamda görülmektedir. Birincisi “sermaye, meblağ”, ikincisi “bilinmeyen 

niceliğin karesi” ve üçüncüsü “tam kare”dir. Buradan hareketle özellikle mÀl teriminin 

sadece “bilinmeyen niceliğin karesi”ni değil, aynı zamanda cebir ilmi denildiğinde ilk akla 

gelen anlamıyla, “tam kareyi” karşılaması bu terimin hangisinden meydana gelmiş 

olabileceği hususunda bir fikir vermiştir. Nitekim tam kare terimi bugün modern 

matematikteki tanımıyla “karekökü bir sayma sayısı olan pozitif sayılara” denmektedir. Bu 

sayı bilinen bir sayıdır. Burada mÀl terimi “tam kare” olarak kullanıldığında, bilinen bir 

sayıya işaret ettiğinden karekökü ceõri vermektedir. Yani ceõirden türemektedir. Ancak 

bilinmeyen bir sayıya işaret ettiğinde ise kökü şeyéi vermektedir. Yani şeyéden 

türemektedir, diye düşünmek metindeki terim karmaşası hususunda aydınlatıcı 

olabilmektedir.   

MÀl terimi üzerinde bir diğer tartışmalı husus Kerecî ve Magribî’nin de üzerinde 

durduğu murabbaè ve mecõÿr terimlerinin mÀl terimiyle aynı anlamda, yani birbirinin 

yerine kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgilidir. Meczÿr ve murabbaè terimlerinin Osmanlı 

Klasik cebrinde kullanım alanlarının ayrıldığı ve meczÿrun hesaba, murabbaènın ise 

hendesiye ait bir terim olduğu düşünülmektedir (Baga, 2010: 105). İncelenen metne 

bakıldığında müellif bu üç terimi ortak anlamda ele alır.  

“faãl-ı åÀmin muêallièÀt beyÀnındadur bir niçe úısm üzerine beyÀn olınur úısm-ı 

evvel ceõr-i manùıú beyÀnındadur ceõir aŋa dirler ki bir èadedi gendü nefsine urasaŋ 

ol èadede ceõir dirler ve êarbdan óÀãıl olan èadede mecõÿr dirler ve murabbaè daòı 

dirler ve mÀl daòı dirler” 53a/1-6. [Sekizinci fasıl, denklemleri ifade eder. Birkaç 

kısım üzerinde açıklanır. Birinci kısım rasyonel sayıların karekökünün bulunmasıdır. 

Cezir ona derler ki bir sayıyı kendiyle çarpasın ve işte o sayıya cezir derler ve bu 

çarpımdan ortaya çıkan sonuca meczur derler ve murabba dâhi derler ve mÀl dâhi 

derler].  

“…evvel oldur ki her èadedi ki gendü nefsine vireler óÀãıl olana mÀl ve murabbaè 

ve mecõÿr dirler ve ol èadede ceõir ve şey dirler ve eger ol ceõir şey  diyü ad 
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virdügümüz nesneéi mÀla êarb ideler óÀãıl olana kaèb dirler ve mekaèb daòı dirler” 

82a/5-10. [… ilki şudur ki her sayıyı kendisiyle çarpalar ortaya çıkan sonuca 

bilinmeyen niceliğin karesi, x2 (mÀl/murabbaè/ mecõÿr) derler ve o sayıya 

bilinmeyen nicelik, x (ceõir/şey) derler ve eğer o ceõir ve şey diye ad verdiğimiz 

sayıyı bilinmeyen niceliğin karesine çarparlarsa ortaya çıkan sonuca bilinmeyen 

niceliğin küpü (kaèb/mekaèb) derler]. 

Bu ifadeden anlaşıldığı üzere, bu üç terim arasında bir koşutluk söz konusudur. MÀl terimi 

metinde “meblağ/miktar” dışında, “bilinmeyen niceliğin karesi” ve “tam kare” 

anlamlarıyla kullanıldığından onunla koşutluk gösteren murabbaè ve mecõÿr terimleri de 

bu iki anlamı taşımaktadır.  Metinde meczur, yani cezr kökünün ism-i mef’ulu olan bir 

kelimeyle, mÀl teriminin eşit olması, müellifin mÀl teriminin şey’den türeyebildiği gibi, 

aynı zamanda ceõirden türediğini de kabul ettiğini göstermektedir. Murabbaè terimi 

yukarıdaki alıntılarda görüldüğü üzere, bilinen ve bilinmeyen niceliklerin, yani her türlü 

niceliğin karesi olarak Osmanlı Klasik cebrinde görülür (Baga, 2010: 106). Metinde 

murabbaè, misÀhat ilminde kare anlamıyla da kullanılmaktadır. 

“úısm-ı evvel murabbaèÀtuŋ misÀóatı beyÀnındadur yaèni şïl şekil ki anı dört êılè-ı 

müstaúìm ióÀùa itmiş ola eger her dört êılè berÀber olacaú olursa ve her dört zÀviye 

daòı úÀyim olacaú olursa ol vaút murabbaè dirler” 75a/1-5. [… Birinci kısım 

karelerin alanlarının hesaplanması üzerinedir. Yani şöyle bir şekil ki onu dört doğru 

çizgi oluşturmuş olsun. Eğer her dört çizgi eşit olursa ve her dört açı dâhi dik olursa 

ona kare derler]. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir terim ise kaèb terimidir. Kaèb teriminin 

kullanımı da mÀl terimi gibi çift yönlüdür. Nitekim sekizinci kısımda mÀl, mecõÿr ve 

murabbaè terimlerinin “tam kare” olarak adlandırıldığı kısımda kaèb karşımıza “tam küp, 

yani bilinen niceliğin üçüncü dereceden kökü” anlamıyla çıkmaktadır. Ancak aşağıdaki 

cebr-i mukÀbele kısmında kaèb “bilinmeyen niceliğin üçüncü dereceden kökünü” ifade 

eder. Aşağıdaki alıntıya dikkat edildiğinde mÀl ve kaèb ana terimlerinden türeyen birçok 

yan terim olduğu görülür.  
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“faãl-ı èÀşur cebr-i muúÀbelenüŋ úÀèidesin ve istiòrÀcınuŋ ùarìúin ve aŋa müteèalliú 

mesÀéili beyÀn ider bir muúaddime altı úısm üzerine beyÀn olınur. muúaddime 

şunlaruŋ beyÀnındaduki taúdìm olınması lÀzımdur ki ol ùoúuz nesnedür evvel oldur 

ki her èadedi ki gendü nefsine vireler óÀãıl olana mÀl ve murabbaè ve mecõÿr dirler 

ve ol èadede ceõir ve şey dirler ve eger ol ceõir şey diyü ad virdügümüz nesneéi mÀla 

êarb ideler óÀãıl olana kaèb dirler ve mekaèb daòı dirler ve eger kaèba êarb ideler 

óÀãıl olana mÀl u mÀl dirler ve eger mÀl-ı mÀla vursalar óÀãıl olana mÀl-ı kaèb dirler 

ve eger mÀl-ı kaèba vursalar óÀãıl olana kaèb-ı kaèb dirler ve eger kaèb-ı kaèba 

vursalar óÀãıl olana mÀl-ı mÀl-ı kaèb dirler ve eger mÀl-ı mÀl-ı kaèba vursalar óÀãıl 

olana mÀl-ı kaèb-ı kaèb dirler ve eger mÀl-ı kaèb-ı kaèba vursalar  óÀãıl olana kaèb-ı 

kaèb-ı kaèb dirler bu úıyÀs üzere ne miúdÀr óÀcet olursa lÀ-àayr-ı nihÀye iòrÀc 

olınur.” 82a/19. [Onuncu bölüm cebir ve muúÀbelenin kurallarını ve çözüm yollarını 

ve ona ait olan meseleleri açıklar. Giriş altı bölüm üzerine açıklanır. Giriş şunların 

üzerinedir ki bunlar dokuz tanedir. Birincisi odur ki sayıyı kendisiyle çarparlarsa, 

ortaya çıkan sonuca mÀl ve murabba ve meczur derler ve o sayıya cezir ve şey derler 

ve o cezir, şey diye ad verdiğimiz sayıyı mÀl ile çarpsalar ortaya çıkan sonuca kaèb 

derler mekaèb(<mukaèb) dâhi derler (x. x2= x3) ve eğer kaèba çarpsalar ortaya çıkan 

sonuca mÀl u mÀl derler (x.x3=x4)  ve eğer mÀl-ı mÀla çarpsalar ortaya çıkan sonuca 

mÀl-ı kaèb derler (x.x4=x5) ve eğer mÀl-ı kaèba çarpsalar ortaya çıkan sonuca kaèb-ı 

kaèb derler (x. x5=x6)  ve eğer  kaèb-ı kaèba çarpsalar ortaya çıkan sonuca  mÀl-ı mÀl-

ı kaèb derler  (x.x6= x2. x2. x3 = x7)  ve eğer mÀl-ı mÀl-ı kaèba çarpsalar ortaya çıkan 

sonuca mÀl-ı kaèb-ı kaèb derler (x.x7= x2. x3. x3 = x8) ve eğer mÀl-ı kaèb-ı kaèba 

çarpsalar ortaya çıkan sonuca kaèb-ı kaèb-ı kaèb derler (x.x8= x3. x3. x3 = x3). Bu 

kıyas üzerine ne miktar daha yazılması gerekiyorsa sonsuz biçimde yazılabilir].  

Müellifin en başta belirttiği dokuz nesne cebir ve mukÀbelede üç ana terimden 

türeyen yan terimlerin oluşturduğu mertebeye/dereceye işaret etmektedir. Yani şeyé veya 

ceõir birinci, mÀl ikinci, kaèb üçüncü mÀl u mÀl dördüncü vs. şeklinde sayı kendini dokuz 

dereceye tamamlar. Dereceyi belirleyen üssü olan ifadenin değeridir. Üssü 2 olan ikinci, 6 

olan altıncı derecede yazılır ve işlem ona göre hesaplanır. 
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Osmanlı’daki hesap kitaplarına bakıldığında cebir ve mukÀbele olarak adlandırılan 

bölümde mesÀéil-i sitte denilen, ilk üçü “yalın”, yani müfredÀt ve son üçü “katışık” yani 

mukterinÀt olarak bilinen “altı denklem tipi” çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu 

denklem tipleri aşağıdaki gibidir: 

1. bx= c                                                   4. c= ax2+bx 

2. ax2=bx                                                5. bx=ax2+c 

3.ax2=c                                                    6. ax2= bx+c (Salih, 2004: 206)  

Metnimizde de cebir ve mukÀbele kısmına gelindiğinde bu denklem tiplerinin 

kullanıldığı görülür. İfade şu şekildedir:  

“úısm-ı evvel cebr-i muúÀbelenüŋ altı meséelesinüŋ beyÀnındadur üçine müfredÀt ve 

üçine muúterinÀt dirler faãl-ı evvel cebr-i muúÀbelenüŋ altı meséelesinüŋ úavÀèidin 

beyÀn ider üçine müfredÀt ve üçine muúterinÀt dirler” 85b/12-17. [Birinci kısım 

cebir ve mukÀbelenin altı denkleminin üzerinedir. Üçüne yaıln ve üçüne katışık 

derler. Birinci bölüm cebir ve muúÀbelenin altı denkleminin kurallarını açıklar. 

Üçüne yalın üçüne katışık derler]. 

Cebirsel bir denklemde bilinmeyene ulaşmak için kullanılan yöntemlerin ilk ikisi 

cebir ve mukÀbeledir. Bu iki yöntem, Osmanlı hesap kitaplarında en yaygın biçimde 

kullanılan çözüm yöntemidir.  

İzgi (1991: 194) bu terimi “bir denklemde bilinenlerin yardımıyla bilinmeyen 

niceliklerin tespitini öğreten bilimdir.” şeklinde tanımlamıştır. Cebir ve mukÀbele terimi 

için gerek bilim tarihi gerekse matematik bölümünde hazırlanan tezler incelendiğinde bu 

terimin en kapsamlı tanımı Elif Baga tarafından yapıldığı görülür. Buna göre “ Cebir ve 

MukÀbele ilmi, bilinen ve bilinmeyen arasında bir bağıntı olmak şartıyla; çarpma, bölme, 

toplama vb. gibi işlem veya dirhem, dinar, kök on √10 vb. gibi büyüklük/değer şeklinde 

olan ve en az iki varsayılan bilinen ile belli kurallara uygun tasarrufta bulunarak 
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istenen/sorulan bilinmeyenleri çıkarma (istihraç/istinbat) yöntemlerinin en yaygın ve 

gelişmişidir.” (2012: 91).3045 

Metinde, mesÀéil-i sitte yerine altı mes’ele denilmiştir. Eserin diğer sekiz 

nüshasının karşılaştırılmasında da S. nüshasından farklı bir ifade görülmemiştir. Müellif bu 

altı denklem tipini verirken ait olduğu sınıfı yani “yalın” yahut “katışık” olduğunu belirten 

tamlamalar kurar. Bu ifadeler şu şekildedir:  

“meséele-i evvel-i muúterinÀt 88b/9; 97b/13, meséele-i åÀnì-i muúterinÀt 92a/17, 

ikinci meséele muúterinÀtdan 90a/13; 100a/17, üçünci meséele muúterinÀtdan 101b/4, 

meséele-i evvel-i müfredÀt 95a/9, meséele-i åÀliå-i müfredÀt 97a/19, ikinci meséele 

müfredÀtdan 86a/16, üçünci meséele müfredÀtdan” 86b/21.  

Cebir ve muúÀbeleden sonra redd  denklemin çözümü için kullanılan bir diğer 

yöntem olarak metnimizde görülür. Redd, “denklemin her iki tarafında çarpım durumunda 

bulunan sabit sayıların birbirlerine bölünmek suretiyle azaltılması” olarak tanımlanabilir 

(Baga, 2012, 20).  

Metinde  “altıncı reddi bildürür redd-i òilÀf tekmìldür yaèni èaded-i aèôamdan bir 

nesne naúã itmekdür.” 86a/3-4. [Altıncı reddi bildirir redd-i hilÀf tamamlamadır. Yani 

büyük sayıdan bir sayı azaltmaktır.] ifadesiyle reddin bir çeşidi olan redd-i óilÀfdan 

bahseder. Buna göre redd-i óilÀf,  “denklemdeki iki veya daha üst dereceden terimin 

katsayısı birden büyük ise katsayısı birden büyük olan sayıyı bir denklem tipine 

                                                           
3045 Bu tanım Elif Baga’nın çeşitli kaynaklardan topladığı bilgilerle oluşturduğu tanımdır. Bu kaynaklar 

şunlardır: İbnü’l-Havvâm, Fevâidü’l-Bahâiyye fi’l-Kavâidi’l-Hisâbiyye, Hasan Hüsnü Paşa 1292/8, vr. 90b; 

İhsan Fazlıoğlu, İbn el-Havvâm ve Eseri Fevâidü’l-Bahâiyye fi’l-Kavâidi’l-Hisâbiyye: Tenkitli Metin ve 

TarihiDeğerlendirme, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, s. 109, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi 

Bölümü1993; Nizâmuddin Nisâbûrî, eş-Şemsiyye fi’l-Hisâb, III. Ahmed 3152, vr. 97b; Elif Baga, 

Nizâmuddin Nisâbûrî ve eş-Şemsiyye fi’l-Hisâb Adlı Matematik Risâlesinin Tahkik Tercüme ve Tarihi 

BirDeğerlendirmesi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, s. 226, Sakarya Üniversitesi SBE 2007; İbnü’l-

Hâim,el-Mumti’ fi Şerhi’l-Mukni’, Şehid Ali Paşa 2706, vr. 56a; Ali Kuşçu, Risâletü’l-Muhammediyye fi’l-

Hisâb, Ayasofya 2733/3, vr. 135b-136a; Mustafa Mawaldi, Ebhâsu’l-Mu’temer es-Senevî es-Sâbi’ Aşerli-

Tarîhi’l-Ulûm Inde’l-Arab, “Tahkîk ve Dirâse Mahtût: Kitâbu’n-Niseb fî Ilmi’l-Cebr ve’l-Mukâbele li-

Takıyiddin b. Ma’ruf”, s. 449-455, Halep 2007. 
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indirgemek için büyük sayıdan bir sayı azaltılmasıdır.” Bu şekilde bir tamamlama 

gerçekleşmektedir.  

Bir diğer çözüm yöntemi tekmìldir. Tekmìl  “tamamlamak” anlamındadır. 

 “dördünci tekmìli bildürür tekmìl aŋa dirler ki bir èaded vÀóide noúãÀn olsa ol 

noúãÀn miúdÀrı ol èaded-i vÀóid üzere ziyÀde ideler tÀ kim èaded-i vÀóid tamÀm 

ola.” 84b/5-7. [Dördüncü tekmili bildiri tekmil ona derler ki bir sayı birden eksik 

olsa, ol eksik miktarı ol bir sayısının üzerine eklesinler ta ki bir sayısı tamamlansın.]  

 Eğer denklemdeki ikinci veya daha üst dereceden terimin katsayısı birden küçükse 

bir denklem tipi oluşturmak için bu yöntem kullanılır (Baga, 2012: 181).   

Cebir kavramı muúÀbele kavramıyla oluşturduğu anlamın dışında bir de 

“tamamlama, pozitifleştirme” anlamıyla metinde yer almaktadır. Bu noktada cebir yöntemi 

“Bir eşitliğin her iki tarafına aynı terim veya değeri ekler veya çıkarırsan işlem sonunda 

eşitlik korunur.”(Baga, 2012: 181) şeklinde bir kuramı temsil etmektedir. 

“çün úırú bir dirhem ola on üç şey óÀãıl olur ki evvel maèÀdil ùoúuz şey olsa gerek 

pes on üç şeyéi beş yüz otuz üç dirhemile cebr iderüz.” 96a/9-12. [Çünkü kırk bir 

dirhem ola 13x meydana gelir ki önce eşiti 9x olmalı. Bundan sonra 13x’i 533 

dirhem ile tamamlarız.] 

Osmanlı Klasik cebrine göre metinde uygulanan cebir ve tekmil yöntemleri, 

denklemde katsayısı iki veya daha fazla olan terimlerin birden küçük olması durumunda 

bire tamamlama olarak ifade edilirken, redd/redd-i hilÀf yöntemi denklemde katsayısı iki 

veya daha fazla olan terimlerin birden büyük olması durumunda uygulanan bir yöntem 

olarak ifade edilebilir (Baga, 2012: 181). 

MisÀóat ilmi bu kısımda ele alınması gereken ayrı bir bölümdür. Bu ilim için 

“uygulamalı geometri” teriminin kullanımı bilim tarihçileri arasında yaygındır. MisÀhatı 

Hendesî’den ayırmak gerekir. MisÀhat hendesî şekillerin sürekli veya süreksiz nicelikle 

temsil edilen önceden belirlenmiş bir birimle ölçülmesini arttıran bilimdir. Hendesî ise saf 
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miktarda yani sürekli niceliğe dayalı nazarî geometridir (Fazlıoğlu, 2004: 18). Ancak terim 

sözlüğü bölümünde anlamlandırmanın daha anlaşılır olması için “alan ölçüsü, yüz ölçümü, 

uzunluğu ve hacmi” gibi ifadelerle tanımlama yapılmıştır. 

MisÀhat ilmi, genel olarak çizgileri (hutut), yüzeyleri (sutuh) ve cisimleri 

(ecsam/hacimler) ölçme yollarını/yöntemlerini öğreten ilim dalıdır (Fazlıoğlu, 2004: 18). 

Öğrenciler için kaleme alınan hesap eserlerinde misÀhatın anlatıldığı kısımlar hendesî 

şekiller ile mesafelerin misÀhaları çizimleriyle beraber kural- örnek sürecini içeren bir 

anlayışla aktarılır. Bu tür eserlerin hacimleri kitlenin bilgi seviyesine bağlıdır. Başlangıç 

seviyesinde bir eserde bu ilim ile ilgili örnekler bir kural bir örnek olarak verilirken ileri 

seviyedeki öğrenciler için konuyla ilgili hem farklı kurallar hem de daha fazla ve zor 

örnekler çözümlenmeye çalışılır (Fazlıoğlu, 2004: 26). İncelenen eser de mübtedìler içün 

yazıldığından bir kural bir örnek şeklinde konu anlatılmıştır. 

Bu aşamaya kadar metinde dizin veya terim sözlüğüne bakıldığında açık bir şekilde 

anlaşılamayacak terimler üzerinde durulmuştur. Bu noktada Osmanlı matematik 

eserlerindeki metin kurgusunun hemen hemen aynı olsa da kullanılan terimlerin kavram 

alanlarının oluşturduğu farklılıklardan doğacak yanlış anlamalar biraz olsun metnimiz 

üzerinden en aza indirilmeye çalışılmıştır.  
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Metinde birden fazla anlam taşıyan terimleri anlamlarına göre şu şekilde tasnif 

edebiliriz: 

TERİM 1. ANLAM 2. ANLAM 3. ANLAM 

MÀl Meblağ/ miktar Tam kare Bilinmeyen 

niceliğin karesi 

Kaèb Tam küp/Küp kökü Bilinmeyen 

niceliğin küpü 

Küp 

Murabba Tam kare Bilinmeyen  

niceliğin karesi  

Kare 

Ceõir Karekökü  Bilinmeyen nicelik  

Mecõÿr Tam kare Bilinmeyen 

niceliğin karesi 

 

ëılè 

 

Küp kökü, üçüncü 

dereceden kök 

Kenar  

Mukaèb Tam küp Bilinmeyen 

niceliğin küpü 

 

 

Tablo 4 
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3.3. TERİM SÖZLÜKLERİ 

1. MATEMATİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

 

-A- 

A: [Tr] A (kenarı). “her ne óÀãıl olursa 

misÀóat-ı müåelleå olur miåÀl a b c.” 

73b/10. 

A B : [Tr] A B (kenarı). “iki sÀúuŋ daòı 

miåÀl ab ac birbirine berÀberdür.” 73b/11. 

A C : [Tr] A C (kenarı). Bkz. A B. “miåÀl 

ab ac birbirine berÀberdür.”73b/11. 

AèdÀd : [Ar] Sayılar. “aãıl mÀl 

òÀnesinden ol miúdÀr aèdÀd ùaró idesin 

pes êarb-ı mesfÿrda  óÀãıl olan aèdÀdı aãıl 

mÀldan ùaró olunduúda…” 66a/1-4. 

AèdÀd-ı mütebÀyene : [Ar] Ortak 

bölenleri olmayan, ayrık 

sayılar/Aralarında asal sayılar. “úısm-ı 

òÀmis maèrifet-i istiòrÀcınuŋaèdÀd-ı 

mütedÀóile ve aèdÀd-ı mütevÀfaúa ve 

aèdÀd-ı mütebÀyenedür.” 31a/10-11; 

“eger iki maòrec bir birinde dÀòil olmasa 

ve ikisinüŋ ortasında muvÀfaúat daòı 

olmasa meåelÀ maòrec-i åülüå ile rubèuŋ 

ikisinüŋ daòı birbirine maòreci dÀòil 

degüldür hem muvÀfaúat daòı yoúdur pes 

üç ki maòrec-i åülüådür ve dört ki 

maòrec-i rubèdur birbirine êarb idesin on 

iki olur eyle olsa maòrec-i åülüå ve rubè 

on iki olur.” 31b/9-16. 

AèdÀd-ı mütedÀóile : [Ar] Tam bölen 

sayılar, girişken sayılar. “úısm-ı òÀmis 

maèrifet-i istiòrÀcınuŋaèdÀd-ı mütedÀóile 

ve aèdÀd-ı mütevÀfaúa ve aèdÀd-ı 

mütebÀyenedür.” 31a/10-11; “iki maòreci 

birbirinde dÀòilmidür degilmidür ùarìúi 

oldur ki èaded-i maòrec-i ekåeri èaded-i 

maòrec-i eúalla úısmet idesin eger úÀbil-i 

taúsìm olup faøla úalmazsa ol vaút bileler 

ki maòrec-i eúall ekåerde dÀòilimiş.” 

31a/13-17.  

AèdÀd-ı mütevÀfaúa (<mütevÀfıúa) :[Ar] 

Yöndeş/Uygun sayılar. “úısm-ı òÀmis 

maèrifet-i istiòrÀcınuŋaèdÀd-ı mütedÀóile 

ve aèdÀd-ı mütevÀfaúa ve aèdÀd-ı 

mütebÀyenedür.” 31a/11; “iki maòrec 

ortasında muvÀfaúat olacaú olursa bir 

maòreci bir maòrece êarb idesin meåelÀ 
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maòrec-i südüs ile maòrec-i rubèı ùaleb 

eyleseŋ pes bu iki maòrec ortasında 

muvÀfaúat nıãf olmaú göründi pes iki 

maòrecden birinüŋ nıãfın birine êarb 

idesin ki on iki olur eyle olsa maòrec-i 

rubè ve südüs on iki oldı.” 31a/2-8.  

èAded : [Ar] Sayı. “otuz bir èaded olur.” 

26b/19. 

 èaded-i aèôam : Büyük sayı  

“yaèni èaded-i aèôamdan bir nesne naúã 

itmekdür.” 85a/4. 

èaded-i evvel : Birinci sayı. 

Orantılı dört sayı hesabında birinci sayı. 

“èaded-i evvelüŋ nisbeti èaded-i 

åÀnìye…” 39b/4. 

èaded-i rÀbiè: Dördüncü sayı. 

Orantılı dört sayı hesabında dördüncü 

orantı. “èaded-i evvelüŋ èaded-i rÀbiè 

êarbı mesÀvìdür.” 39b/5-6. 

èaded-i åÀliåe : Üçüncü sayı. 

Orantılı dört sayı hesabında üçüncü 

orantı. “èaded-i åÀliåüŋ èaded-i rÀbièe 

nisbeti gibidür.” 39b/4.  

 èaded-i åÀnìnüŋ : İkinci sayı. 

Orantılı dört sayı hesabında ikinci orantı. 

“èaded-i evvelüŋ nisbeti èaded-i 

åÀnìye…” 39b/4. 

 èaded-i êılè: Bilinen veya 

bilinmeyen tam veya rasyonel, tek veya 

çok terimli her türlü ifadenin üç ve daha 

üst dereceden kökü olan sayı. “bir èadedi  

gendü nefsine urasın  ne óÀãıl olursa  girü 

fevúinde olan èadede girü êarb idesin  ne 

óÀãıl olursa aŋa mekÿb dirler aãıl èaded-i 

êılè dirler.” 56b/11-14.   

 èaded-i emvÀl: Malların sayısı. 

“her ne miúdÀr úalursa èaded-i emvÀle 

úısmet idesin.” 90a/1. 

èaded-i erùal : Raùılların sayısı. 

“bahÀsı ne miúdÀr olur ùarìú oldur ki 

ùoúsan altı ki èaded-i erùaldur.” 110a/1-2.  

èaded-i küsÿrÀtı : Küsur olarak 

kalanların sayısı. “iki cÀnibde èaded-i 

küsÿrÀtı ùaró idüp…” 14b/14.  

èaded-i maùlÿb : Talep edilen sayı. 

“ne vÀúıè olursa èaded-i maùlÿb ol olur.” 

40a/1. 

  èaded-i maúsÿm : Bölünen sayı. 

“maørÿbıla maørÿbu fihde óÀãıl olan 

aèdÀdı yaèni yigirmi bir ile elli iki èadedi 

birbirine êarb idüp göresinkim biŋ ùoúsan 
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iki èaded olur ki èaded-i maúsÿm dinür.” 

13b/6.  

èaded-i maúsÿmunèaleyhe : Ortak 

bölenlerin sayısı. “èaded-i maòrec-i kesr-i 

maørÿbı èaded-i kesr-i maørÿbu fihe êarb 

olunduúda ne óÀãıl olursa èaded-i 

maúsÿmun èaleyh dinilüp…” 13a/10. 

èaded-i mÀl : x2 Bilinmeyen 

niceliğin karesi olan sayı. “…bu altı 

èadedi èaded-i mÀla úısmet iderüz.” 

90a/10. 

èaded-i mezbÿr : Adı geçen sayı. 

“…olan èaded-i mezbÿr ãaùr-ı åÀliåde olan 

aèdÀda êarb…”68a/6.  

èaded-i miål-i mekaèb : Küp kökü 

olanın katının sayısı. “…óÀãıl olan èaded-

i miål-i mekèab ola ol vaút kaèb-ı munùaú 

olur.” 59b/13. 

èaded-i miåúÀl : MiskÀlin sayısı. 

“ùarìúi oldur ki èaded-i miåúÀlüŋ…” 

21b/19. 

èaded-i miúdÀr-ı êılè-ı aúãarın : 

Kısa kenarın ölçüsünün sayısı. 

“…baèdehÿ ol ãaúladuàuŋ èaded-i 

miúdÀr-ı êılè-ı aúãarın…”  74a/7.  

èaded-i müfred : Yalın sayı. Cebir 

ve muúÀbelede müfredat olarak 

nitelendirilen yalın denklemleri oluşturan 

yalın terim. “bu úıyÀs üzere êarb olına 

çün êarb-ı èaded-i müfredi èaded-i 

müfrede êarb olınmanuŋ úÀèidesi maèlÿm 

oldı.” 83b/7-8. 

èaded-i vÀóid : Tek sayı. “…ol 

noúãÀn miúdÀrı ol èaded-i vÀóid üzere 

ziyÀde ideler tÀ kim èaded-i vÀóid tamÀm 

ola.” 84b/6-7.   

èaded-i maòrec-i kesr-i maørÿb : 

Çarpılanın kesrinin paydasının sayısı. 

“…óıfô idesin baèdehÿ èaded-i maòrec-i 

kesr-i maørÿbı…”13a/8. 

èaded-i kesr-i maørÿbufih : 

Çarpanın kesrinin sayısı. “…èaded-i kesr-

i maørÿbu fihe êarb olunduúda…”13a/9. 

Aóad : [Ar] Bir. “pes aóadı maòrecinüŋ 

åülüåine êarb idesinkim…” 31a/8. 

ÁóÀd : [Ar] Birler. “…vÀúıè olan küllì 

aèdÀdı fevúinde ÀóÀd òÀnesinde…” 

10b/11.   

AómÀs : - [Ar] Beşte birler. 
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 erbaèatü-aómÀs: Beşte dört. 

“erbaèa’tü-aómÀsuŋ maòreci beşdür.” 

30b/5. 

Áòõ [id-]: [Ar] Almak, elde etmek. “… 

dört èaded ve rubè rubè olur ve bu 

meblaàuŋ ceõrin Àòõ  iderüz.”89b/10. 

AúsÀm : [Ar] Kısımlar, bölümler, 

parçalar. “…bir dirhem vÀúıè oldı óÀãılı 

êarb heme  aúsÀm…” 107a/16.   

Aúãar : [Ar] Kısa. “…êılèaynuŋ 

aúãarıdur.” 74b/7; 

èAks_i êarb: [Ar] Ters çarpım. “…êarb-ı 

èaded-i müfredi èaded-i müfrede êarb 

olınmanuŋ úÀèidesi maèlÿm oldı úısmet 

daòı maèlÿm olur úısmet èaks-i êarbdur.” 

83b/9. 

Al-:   [Tr] Bir sayıdan bir sayıyı alıp 

çıkarmak. “bir dirhem úısm-ı evvelden 

aluruz.” 104b/4 İşlem yapmak, elde 

etmek. “baèdehÿ bu cümlenüŋ ceõrin 

aluruz.” 84a/15.  

Altı meséele :[Tr- Ar]: MesÀéil-i sitte. 

Cebr-i muúÀbelenin yalın terimli 

(MüfredÀt) ve katışık terimli (Mukterinat) 

olarak nitelendirilen altı denklem türü. 

“faãl-ı evvel cebr-i muúÀbelenüŋ altı 

meséelesinüŋ úavÀèidin beyÀn ider üçine 

müfredÀt ve üçine muúterinÀt dirler.” 

85b/15-17. 

Bu denklem türleri şöyledir: 

 meséele-i  evvel-i müfredÀt. bx= c 

“meséele-i evvel-i müfredÀt yigirmi ùoúuz 

dirhem maèÀdil beş ceõirdür dişeler…” 

85b/17. 

 meséele-i åÀliå-i müfredÀt ax2=bx. 

“meséele-i åÀliå-i müfredÀt eger diseler ki 

yetmiş beş aèdÀd…”98a/19. 

 ikinci meséele müfredÀtdan ax2=c 

“ikinci meséele müfredÀtdan eger on bir 

ceõir üç mÀla…”87a/16.  

 meséele-i evvel-i muúterinÀt c= 

ax2+bx. “…olına meséele-i evvel-i 

muúterinÀt ceõir ve mÀl..”88b/9. 

 meséele-i åÀnì-i muúterinÀt  

bx=ax2+c. “meséele-i åÀnì-i muúterinÀt 

úaçan şey ve dirhem…” 93a/17. 

 üçüncü  meséele muúterinÀtdan 

ax2= bx+c. “…ve nìm dirhem olur üçünci 

meséele muúterinÀtdan eger…”101b/4. 

èAmÿd : [Ar] Dikme, dikey çizgi. 

“birbirine beraber iki zÀviye óÀãıl olsa ol 
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vaútin her birisine ol zÀviyenüŋ 

úÀyimedirler ve her birisine ol òaùùuŋ ki 

üzerine vÀúıè ola aŋa èamÿd 

dirler.”72b/4. 

Artuú : [Tr] Artık, fazla. Artmış olan. 

“…eksük olur veyÀ artuú olur.”78a/21. 

Artur -: [Tr] Yüklemek, arttırmak, 

fazlalaştırmak. “çün südüsi mÀl-ı rÀbiè ile 

bÀúì mÀl-ı evvel üzere arturavuz.” 

117b/1. 

èArø : [Ar] En, genişlik. “èarøı bir zirÀè 

ve bir çÀr yek olsa.” 43b/4. 

Aãıl mÀl: [Ar] Ana mÀl. Problemde 

mevcut olan ana meblağ. “…aãıl mÀl ki 

iki yüz altmış iki biŋ dört yüz ùoúsÀn 

dörtdür.” 33a/17. 

èAşer : [Ar] On. “èaşerüŋ nıãfı ki 

beşdür.” 32a/11. 

èAşerÀt : [Ar] Onlar.  

 èaşerÀt-ı ulÿf : On binler. 

“fevúinde èaşerÀt-ı ulÿf òÀnesinde…” 

27a/8. 

èAşìr : [Ar] Onda bir. “ve üç òumus rubè-

ı rubè-ı şey ve rubè-ı dirhem ve èaşìr 

dirhem olur.” 117b/4. 

Aèôam : [Ar] En büyük.  “yaèni èaded-i 

aèôamdan bir nesne naúã itmekdür.” 

85a/4.  

 

-B- 

B: [Tr] B (kenarı). “…her ne óÀãıl olursa 

misÀóat-ı müåelleå olur. miåÀl a b c.” 

73b/10. 

B C : [Tr] B C (kenarı). “baèdehÿ evvel 

êılè-ı Àòaruŋ nıãfından ki yÀ ziyÀde ve yÀ 

eksikdür bc.” 73b/13. 

BahÀ : [F] Kıymet, bedel, değer. “…ne 

miúdÀr bahÀya olur bilmek 

dileseŋ…”20b/6. 

 bahÀ-yı cümle : Toplam 

kıymet. “hem bahÀ-yı cümle rÀ kerdend 

ez rÿy-ı óisÀb.” 114b/15. 

 bahÀ-yı her : Her kıymet. 

“ez bahÀ-yı her yekì zeyn sengihÀ-yı dil-

pezìr.” 114b/12a. 

 bahÀsın eyle:  Kıymetini 

öğrenmek, değer biçmek. “her birinüŋ 

bahÀsın eyle raúam.” 51b/3a  
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BÀúì : [Ar] Çıkarma işleminden sonra 

kalan terim, çıkan, artan, artmış olan. 

“…åülÿåin iòrÀc idüp bÀúì úalan 

åülüåÀndan…”24a/2 

bÀúì -yi åÀnì : İkincinin çıkanı. 

“bÀúì úırú sekiz úalur buŋa bÀúì-yi åÀnì 

dirler.” 48b/9. 

 bÀúì -yi eczÀéi : Kısımların çıkanı. 

“…ve bÀúì-yi   eczÀéi aŋa nisbet idesin.” 

60a/5. 

 bÀúì-yi evvel : Birincinin çıkanı. 

“bÀúì úaldı yazasınkim bÀúì-yi evvel 

budur.” 48b/3. 

 bÀúì-yi úısm-ı åÀnì : İkinci kısmın 

çıkanı. “…bÀúì-yi úısm-ı åÀnì miúdÀr 

olsa aãıl ol mÀl-ı mechÿl…” 104b/1. 

BerÀber [gel-/ol-]: [F] Birlikte, eşit, aynı.  

 berÀber gelse: İki çarpımın aynı 

değerde gelmesi. “…óÀãılı iki êarb 

berÀber gelse…” 96a/5. 

berÀberliú : Eşit. Aynı. 

“…maèÀdileéi beyÀn ider bu maèÀdile 

didügümüz berÀberliú maènÀsındadur.” 

85b/11. 

 berÀber olmaú: Eşit olmak. 

“…naúã eyleseŋ cümle aúsÀm berÀber 

olsa..”108a/14.  

Beyø : [Ar] Yarım ay/ yay şekli. “…her 

şekil ki anda iki úavs ola her biri 

nıãfından eksük olursa oŋa beyø 

dirler.”77a/5.  

Bì cìm : [Ar] B C (kenarı). “…baèdehÿ ol 

òaùùı bì cìm yaèni bì cìm…”74b/10.  

Buçuú: Buçuk, yarım. “buçuú çÀryek ve 

kire şeklin vaøè idesin.” 17a/3.  

Bul -: [Tr] İşlemin sonucunu elde etmek. 

“…pes yüz aúçe zÀyid bulundı.”49b/20. 

-C- 

C : [Tr] C (kenarı). “her ne óÀãıl olursa 

misÀóat-ı müåelleå olur miåÀl a b c.” 

73b/10. 

Cebr [id-]: [Ar] Herhangi bir 

denklemdeki negatif bir terimin, 

denklemin karşı tarafına eklenmek 

suretiyle eksi işaretinin giderilmesidir.

 “baèdez cebir bir mÀl ve bir 

dirhem…”100b/6. 

 cebr-i muúÀbele: Cebir, herhangi 

bir denklemdeki negatif bir terimin, 
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denklemin karşı tarafına eklenmek 

suretiyle eksi işaretinin giderilmesidir. 

MuúÀbele ise herhangi bir denklemde, 

aynı cinsten terimlerin birbirinden 

çıkarılmasıdır. Cebr-i muúÀbele ise bu iki 

işlemin birlikte uygulandığı bir denklem 

çözümlemesidir. “faãl-ı èÀşur cebr-i 

muúÀbelenüŋ úÀèidesin ve istiòrÀcınuŋ 

ùarìúin ve aŋa müteèalliú mesÀéili beyÀn 

ider.” 82a/1-2.  

 cebr idmek: Cebir işlemini 

uygulamak, bir işlemi pozitifleştirmek 

yahut tamamlamak. “…dirhemile cebr 

iderüz.” 96a/12. 

Cedvel: [Ar] Cetvel, cetvel yöntemi. 

Tamsayıların kökünün daha kolay 

bulunması için kök hesabında kullanılan 

bir yöntem.. “…iòrÀc olınması cedvel 

ùarìúi ile ÀsÀn olmaàın…”70b/10. 

Cemè : [Ar] Toplama, bir araya getirme.  

Bu kelime cemè eyle-, id-, ol-, yardımcı 

fiilleriyle terimleşerek matematikteki dört 

işlemden toplama işlemini ifade etmek 

için kullanılır. “…çün bu iki òÀric-i 

úısmeti cemè eylerüz.”99a/20. 

Ceõir : <ceõr . [Ar] Niceliğin herhangi bir 

dereceden kökü. Yani, kareköklü sayının 

kökü. “x. her èadedi ki gendü nefsine 

vireler óÀãıl olana mÀl ve murabbaè ve 

mecõÿr dirler ve ol èadede ceõir ve şey 

dirler.” 82a/6-7. 

 ceõr-i åÀnìye : İkincinin herhangi 

bir dereceden kökü. “…nıãf-ı murabbaè-ı 

cüõÿr-ı evveli daòı ceõr-i åÀnìye 

úataruz.”93b/13. 

Ceõir :<ceõr [Ar] Kare kök. . “ceõir aŋa 

dirler ki bir èadedi gendü nefsine urasaŋ 

ol èadede ceõir dirler.”53a/3-4. 

 ceõr-i ãaóìó : Tamsayının 

karekökü “…bir mÀldan ceõr-i ãaóìói 

çıúarasın.” 55b/2.  

 ceõr-i Àãamm : İrrasyonel sayının 

karekökü. Bir tam sayının karekökü 

alındığında kalan olması.“…óisÀb idesin 

eger bÀúì èaded úalursa ceõr-i Àãam 

diyesin.” 54a/3. 

 ceõr-i manùıú/munùaú: Rasyonel 

sayının karekökü. Bir tam sayının 

karekökü alındığında kalan olmaması. 

“ve eger ãaóìó çıkup hiç bÀúì èaded 

úalmazsa ceõr-i munùaú  diyesin.” 54a/4.  
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 ceõr-i kÀmil : Tam ceõir. “…ceõr-i 

kÀmil ne miúdÀr olur ùarìú oldur ki 

maòrec-i rubèı maòrec-i òumsa vurasın 

yigirmi èaded óÀãıl olur.” 86a/8-10. 

 lÀ-ceõir :Kare kökü olmayan sayı, 

karekökü yok. “…óÀlì úoyup lÀ-ceõir 

diyesin.”54a/13. 

Cim : [Ar] C (kenarı). “…miåÀl-i 

müåelleå elìf bì cìm..” 74a/12. 

Cümle [eyle-/id-]: [Ar] 1. Birikmek, 

toplamak.  

 cümle eyle-: Toplamak. 

“…mezbÿr óÀãıluŋ üzerine ilóÀú idesin ve 

cümle eyleyesin.” 70a/4. 

 cümle id-: Toplamak “…cümle 

idesin ki dört biŋ sekiz yüz altmış bir 

dirhem olur.” 33a/15. 

2.  Hep, bütün , toplam. “baèdehÿ mezbÿr 

cümleéi maòrec-i maúsÿmun…” 28b/5. 

“…küsÿrÀtı bir òÀne vÀúıè olmışdur 

cümle bu üç òÀneéi…”20b/13. 

Cüõÿr : [Ar] Kökler. “…úısmet eyleseŋ 

òÀric-i úısmet cüõÿr olur.” 83b/12. 

Cüzé : [Ar] Kısım, bir kesrin parçası, 

metinde birimlerin küsuratını anlatmak 

için kullanılır. Başka bir deyişle 

terimlerin rasyonel türlerini ifade etmek 

için kullanılan terimdir. 

 cüzé-i aèzam: Büyük kısım.“…ve 

şïl miúdÀr ki cüzé-i aèôamdan naúã 

olunup vÀóide…”85a/6. 

 cüz-i ceõir:  
 

 
    Niceliğin 

herhangi bir türden kökünün 1 ile oranı, 

rasyonel ifadesi. “ol èaded ki anuŋ vÀóide 

nisbeti vÀóidüŋ ceõre nisbeti olduàı 

gibidür aŋa cüzé-i ceõir dirler.” 82b/9-11.  

 cüzé-i kaèb: 
 

  
 Bilinmeyen 

niceliğin küpünün 1 ile oranı, rasyonel 

ifadesi. “ancılayın anuŋ nisbeti cüzé-i mÀl 

ile bile cüzé-i mÀluŋ cüzé-i ceõre nisbeti 

olduàı gibi oŋa cüzé-i kaèb diyü oúurlar.” 

82b/13-15. 

cüzé-i mÀl: 
 

  
     Bilinmeyen 

niceliğin karesinin 1 ile oranı, rasyonel 

ifadesi.“ ve daòı şïl nesne kim nisbeti 

cüzé-i ceõir ile bile vÀóide oŋa cüzé-i mÀl 

dirler.” 82b/11-12. 

cüzé-i mÀl-ı mÀl: 
 

  
   

Bilinmeyenin dördüncü dereceden 

kökünün 1 ile oranı, rasyonel ifadesi. 
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“girü ve ancılayın anuŋ nisbeti cüzé-i 

kaèb ile cüzé-i kaèb nisbeti gibi ola3046 

oŋa cüzé-i mÀl-ı mÀl dirler.” 15/17. 

RÀdde çek -: [Ar-Tr] Çizgi çekmek. 

“…ùÿlına ve èarøına rÀdde çekesin.” 6b/6 

-Ç- 

Çıúar - : [Tr] Matematikte dört işlemden 

biri, çıkarma işlemi. “…bir mÀldan ceõr-i 

ãaóìói çıúarasın.” 55b/2. 

Çehar: [F] Dört. 

çehÀr òums: 
 

 
 Beşte dört. 

“…yaèni çehÀr òumsı òumsu mÀl üzerine 

arturuz.” 97a/13. 

çehÀr tüsè-i dirhem: 
 

 
 dirhem. üç 

“dirhem ve çehÀr tüsè-i dirhem olur.” 

86a/21. 

-D- 

DÀl : [Ar] D( kenarı). “…yaèni beyi dÀla 

êarb idesin her ne óÀãıl olursa…” 73a/20. 

ëarb [eylemek/idmek/itmek/olmak]: [Ar] 

Çarpmak. Matematikte dört işlemden biri, 

çarpma. “rÀbièa êarb yaèni iki biŋi ùoúuza 

                                                           
3046 ile cüzé-i kaèb nisbeti gibi ola: ile cüzé-i kaèb 

nisbeti gibi ola cüzé-i mÀl oŋa cüzé-i mÀl-ı mÀl 

MK.115b/9, Kas.70b/5, BH. 47b/13, Z. 123a/6-7. 

êarb altınuŋ rÀbièe êarbı gibidür yaèni 

üçüŋ altıya êarbı gibidür.”39b/10-12; 

“…olan èadede êarb idesin ki yigirmi 

èaded olur.”9b/12. 

 êarb-ı èaded-i müfred: Yalın 

denklemi oluşturan yalın terimlerin 

sayısının çarpımı. “…bu úıyÀs üzere êarb 

olına çün êarb-ı èaded-i 

müfredi…”83b/7.  

 êarb-ı fevúÀnì: Üstlerin çarpımı. 

“şekl-i åÀnì êarb-ı fevúÀnì beyÀnındadur.” 

3b/7. 

 êarb-ı muóÀõÀtı: Karşı, aynı 

hizada duranların çarpımı. “şekl-i åÀliå 

êarb-ı muóÀõÀtı beyÀn ider.” 4a/1.  

 êarb-ı taòtÀnì: Altların çarpımı. 

“şekl-i evvel êarb-ı taòtÀnì 

beyÀnındadur.”3a/13. 

 êarb-ı fülÿs: Sikkelerin çarpımı. 

“faãl-ı åÀnì êarb-ı fülÿsı beyÀn ider”. 

13b/14. 

êarb-ı úafes :[Ar] Şebekenin  

çarpımı. Aktarmasız çarpma. “miåÀl-i 

Àòar şekl-i rÀbiè êarb-ı úafesinüŋ istiòrÀcı 

beyÀnındadur.”6b/1. 
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DÀìre : [Ar] Daire, çember. “dÀìre bir 

şekle dirler ki anı bir degirmi òaùù ióÀda 

itmiş ola.” 76a/19-76b/1. 

Defèa : [Ar] Kere, kez “…bir 

miúdÀr mÀl ile ticÀret eylese evvel defèa 

üç mÀlı…”119a/19.  

Degirmi : [Tr] Yuvarlak, dairevì. dÀìre 

bir şekle dirler ki  “… anı bir degirmi òaùù 

ióÀda itmiş ola.” 76b/1. 

Derece : [Tr] Basamak. “…beşinci 

dereceye ãaffı’l-mÀl dirler.” 67b/15. 

Dest-i rÀst: [Fr] Sağ taraf. “…bir mertebe 

dest-i rÀst ùarafına kim ÀóÀd…”53b/9. 

ëılè : 1. [Ar] Bilinen veya bilinmeyen 

tam veya rasyonel, tek veya çok terimli 

her türlü ifadenin üç ve daha üst 

dereceden kökü.  “õikr olan mÀlıŋ êılèı 

dört yüz yigirmi bir èaded (6)  vÀúıè 

olurmış”66a/5. 

2. [Ar] Kenar. “ol òaùùlaruŋ her birisine 

êılè dirler.” 72b/15. 

êılè-ı aúãar : Kısa kenar. “…ùarìúi 

oldur ki iki êılè-ı aúãarın cemè idesin.” 

74a/2. 

êılè-ı Àòaruŋ: Diğer kenar. 

“…êılè-ı Àòaruŋ nıãfından ki yÀ ziyÀde ve 

yÀ eksikdür.” 73b/12. 

 êılè-ı bì cìm: B C kenarı  “..ve 

êılè-ı bì cìm yaèni bì cìm êılèın on dört 

zirÀè…” 74a/16. 

 êılè-ı elìf bì : A B kenarı. 

“…êılèları muòtelifdür êılè-ı elìf bì yaèni 

elìf bì..”74a/13. 

 êılè-ı elìf cìm: A C kenarı. “… 

êılèın on zirÀè farø iderüz ve êılè-ı elìf 

cìm…”74a/14.   

 êılè-ı eùvÀl:En uzun kenar. 

“…zirÀèı on dört zirÀè ki êılè-ı eùvÀldür 

úısmet idesin.” 74b/1.  

 êılè-ı úÀyime: Dik kenar.  “…êılè-

ı kÀyimenüŋ birini birinüŋ nıãfına 

êarb…” 74b/16. 

 êılè-ı müstaúìm: Doğru kenar. 

“…êılè-ı müstaúìm ióÀùa itmiş ola.” 

75a/3. 

 êılè-ı åÀliå: Üçüncü kenar. “êılè-ı 

åÀliå ki eùvÀldür; ölçesin her neye 

yetişürse…”74a/8. 
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ëılèayn : [Ar] İki kenar. “…yaèni elìf bì 

ki êılèaynuŋ aúãarıdur.” 74b/7. 

Dirhem: [Ar] Eski okkanın dört yüzde 

biri, gümüş para. “…her dirhem bir 

aúçedür; bir aúçe yüz fülÿsdur.”14a/4.  

 dirhem-i küsÿrÀt : Kalanların 

dirhemi. “…dirhem-i küsÿrÀt ki iki 

òÀnedür cümle yedi òÀneéi…” 17a/6.  

ëurÿbÀt : [Ar] Çarpanlar. “faãl-ı evvel 

êurÿbÀtuŋ envÀèın…”2b/1. 

-E- 

Ebced : [Ar] Arap alfabesine göre harf 

değerleri ve bu değerlerin sayısal 

karşılıklarını gösteren sistem. 

“…didügümüz elìf bi cìm dÀldur miåÀl-i 

ebced…”73a/16. 

EczÀé : [Ar] cüzéün ç. Parçalar, kısımlar, 

kesirler.  

 eczÀé-i cüõÿrı: Köklerin kısımları. 

“…beş ãubuè ceõir olur baèdehÿ eczÀé-i 

cüõÿrı eczÀé-i…” 86b/7. 

 eczÀé-i emvÀle: Tam karelerin  

kısımları.  “…beş ãubuè ceõir olur 

baèdehÿ eczÀé-i cüõÿrı eczÀé-i emvÀle 

úısmet iderüz.” 86b/7-8. 

 eczÀé-i şeyé: Bilinmeyen 

niceliğin, yani x’in  kısımları. “…ve nıãf-

ı tüsè-i dirhem olur çün eczÀéi şeyè 

dirhemi tebdil…”104a/1. 

Ehilleyci : <ehille [Ar] Hilal şekli. “…her 

biri nıãfından eksük olursa oŋa beyø 

dirler  ve ehlileyci  dirler.” 77a/4. 

Ekåe - : [Tr] Eksiltmek. “…dirhemi bu 

óÀãıldan ekåerüz.” 118b/21. 

Ekåer : [Ar] Büyük. “…ve åümündür çün 

ekåer eúalla úısmet úÀbil-i taúsìm oldı.” 

31a/19.  

 ekåer-i óÀãıl-ı evveli: Birincinin 

sonucunun büyüğü. “pes ekåer-i óÀãıl-ı 

evveli eúall-ı óÀãıl-ı ekåere…” 99a/14. 

 ekåer-i òÀric-i úısmet: Bölümün 

büyüğü. “…ekåer-i òÀric-i úısmetden 

vaøè eyledüŋ…”98b/16.   

 ekåer-i úısım: Parçanın büyüğü. 

“…ve ekåer-i úısım bir şeyéi  ve iki 

dirhemi…”98a/2.   

Eksük/ Eksik : [Tr] Eksik. “…eksik ola 

ve her şekil ki anda iki úavs ola her biri 

nıãfından eksük olursa oŋa beyø dirler.” 

77a/3-4.  
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Eksü - : [Tr] Eksiltmek. “…eksüp ve her 

birinüŋ óiããesin ziyÀde 

itdügümüzden…”117b/14. 

Elde: [Tr] Toplama yaparken birden 

dokuza kadar olan sayılar aynen toplanır. 

Ancak eğer toplama on ve onu geçerse 

birler basamağı alınır onlar basamağı elde 

var bir diye tutulur. “beş èaded åebt idüp 

altı elde diyüp óıfô idesin.” 10a/16. 

Elìf : [Ar] A (kenarı). “…müåelleå ol 

olur; miåÀl-i müåelleå elìf bì cìm 

ki…”74a/12. 

Elìf bì : [Ar] A B  

 êılè-ı elìf bì: A B kenarı. 

“…êılèları muòtelifdür êılè-ı elìf bì yaèni 

elìf bì…”74a/13.  

Elìf cim : [Ar] A C  

 êılè-ı elìf cìm: A C kenarı. 

“…êılèın on zirÀè farø iderüz ve êılè-ı elìf 

cìm…”74a/14.   

Elìf dÀl : [Ar] A D (kenarı). “…idesinkim 

elìf dÀl baèdehÿ bu òaùù-ı nıãf-ı …” 

73b/14.  

EmvÀl : [Ar] MÀl teriminin x2 den daha 

büyük katlarını temsil eden terim.  

emvÀl-i cüõÿr: Köklerinin tam 

kareleri. “…şuncılayınki eger emvÀl-i 

cüõÿrda úısmet olsa.”84b/10. 

Erbaèa : [Ar] Dört. 

 erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsebe: 

Orantılı dört sayı yöntemi. “…pes imdi 

erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsebe ile iòrÀc 

olur.” 45b/6.  

erbaèatü-aómÀsuŋ: Beşte dört. 

“…meåelÀ åülüåÀnuŋ maòreci üçdür ve 

erbaèa’tü-aómÀsuŋ maòreci beşdür.” 

30b/5-6. 

EsdÀs : [Ar] Altıda birler.  

 åelÀåetü-esdÀs: Altıda üç. 

“…åelÀåetü  esdÀs  ve nıãf-ı  

südüs…”103b/20. 

 åelÀåetü’s-esdÀs-ı yek: Birin altıda 

üçü. “….yanında åelÀåetü’s-esdÀs-ı  yek 

dirhem ve tüsè-i dirhem…” 103b/6. 

òamsetü’s-esdÀs-ı úısım: Kısmın 

altıda beşi. “…ãaóib-i rubè yanında 

òamsetü’s-esdÀs-ı úısım…”103b/2. 

EşkÀl : [Ar] Şekiller. “…ammÀ bu eşkÀl 

şïl maóallde yazılur ki mÿt ile…” 18a/1. 
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EşyÀé : [Ar] Şeyé teriminin x den daha 

büyük katlarını temsil eden terim.  

 eşyÀé-i dirhem: Dirhemlerin 

bilinmeyenleri. “….şeyéi redd iderüz ve 

eşyÀ-i dirhemi redd iderüz.”97a/17. 

 eşyÀé-i emvÀl: MÀlların 

bilinmeyenleri. “…yedi yüz on dört şey 

olur pes eşyÀ-i  emvÀle úısmet iderüz.” 

96b/11. 

EtsÀè : [Ar] Dokuzda birler. 

 sebèatü- etsÀè: Dokuzda yedi. 

“…ve sebèa’tü-etsÀèuŋ maòreci..”30b/6. 

Eúall : [Ar] En küçük. “ne óÀãıl olursa 

eúallın ekåerinden ùaró idüp…”50a/4. 

 eúall-ı óÀãıl-ı ekåere: En büyüğün 

sonucunun en küçüğü.  “pes ekåer-i óÀãıl-

ı evveli eúall-ı óÀãıl-ı ekåere úısmet 

eyledüŋ.”98b/14. 

 eúall-ı òÀric-i úısmeti: Bölümün 

en küçüğü. “ve eúall-ı òÀric-i úısmeti 

ekåer-i òÀric-i úısmetden vaøè eyledüŋ.” 

98b/15. 

EùvÀl : [Ar] En uzun. “…ùarafından êılè-ı 

åÀliå ki eùvÀldür ölçesin her neye 

yetişürse…”74a/8. 

 Evsaùeyn: Ortalar; İçler. Orantılı dört 

sayı hesabında ikinci ve üçüncü sayı 

olarak nitelendirilen sayıların ortak adı. 

“òÀric-i úısmet ne olursa evsaùeynde olan 

maèlÿma êarb idesin.”40a/19. 

Evvel : [Ar] Birinci, ilk, önce, başta. 

“…evvel ne miúdÀr óiããe almış olur ùarìú 

oldur ki…”103a/9. 

-G- 

áayr : [Ar] sız siz olmayan, bulunmayan 

anlamında tamlama kurar.  

 àayr-ı müstaèmel: Kullanılmayan. 

“….ammÀ àayr-ı müstaèmel nesne 

olınmaàın…” 70b/13. 

 àayr-ı nihÀye: Sonu olmayan. 

“…bÀúìsi ile àayr-ı nihÀye iòrÀc olınur.” 

82b/17.  

 lÀ- àayr-ı nihÀye: Sonu olmayan. 

“…bu muêallaèÀtda lÀ-àayr-ı nihÀye kaèb 

kaèb-ı kaèba varınca iòrÀc olınur.” 

70b/12.   

Gel- : [Tr] 1. Sonuç  hasıl olmak. “…ve 

åülüå subuè dirhem gelse her úısım ol 

taúdìrce ne miúdÀr olmaú gerekdür.” 

100a/21. 
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2. Sıranın gelmesi, işlemde başka 

aşamaya geçmek. “…nisbet maèlÿm oldı 

geldüŋ imdi ikinci ùopuŋ altÿn ve…” 

113a/2.  

Getür-:  : [Tr] İletmek, bir sayıyı bir 

sayıya eklemek.  “…çün mÀlı bire 

getürelüm bu nisbet üzere eşyÀéi 

daòı…”118a/14. 

Gider- : [Tr] Eksiltmek . “…otuz iki oldı 

pes yedi èadedin giderdüŋ…” 48a/11. 

Götür-: [Tr] Eklemek, iletmek. “…girü 

götürüp gine úısm-ı evvel üzerine ziyÀde 

edelüm.” 104b/7. 

 

-H- 

ÓÀdde : [Ar] Dar. “…ve eger ol iki 

zÀviye birbirine beraber olmasa ol vaút 

büyügine münferice dirler ve küçügine 

óÀdde dirler.” 72b/5-7. 

 óÀddetü’z-zÀviye : Dar açı. “şöyle 

bilinsinkim müåelleå üç êılèı bile 

mütesÀvì ola ol elbette óÀddetü’z-zÀviye 

olur.” 73b/1-2. 

 óÀddetü’z-zevÀyÀ: Dar açılar. 

“…zÀviye iètibÀriyle yÀ óÀddetü’z-zevÀyÀ 

ve…” 73a/5. 

ÓÀãıl [ol-]: [Ar] Bir işlem sonucunda elde 

edilen değer, sonuç. “…óÀãıl üzerine 

zìyÀde idesin.”78a/2;  “…úırú ùoúuz aãıl 

mÀl óÀãıl olur.” 101a/10. 

ÓÀãıl-ı êarb : [Ar] Çarpım. “…óÀãıl-ı 

êarb yigirmi sekiz èaded olur.” 13b/9. 

Òamse : [Ar] Beş. “…òamsetü derÀhime 

ve südüsi…”113b/9. 

ÒÀmis : [Ar] Beşinci. 

 úısm-ı òÀmis Beşinci kısım. 

“úısm-ı òÀmis ãaóìó ile küsÿrı ãaóìó ile 

küsÿra…” 12b/16. 

ÒÀne : [F] Sayıların sağdan sola doğru 

sıra sayılarının her biri. “…óÀãıl olan 

meblaàdan ol miúdÀr òÀne ùaró 

idüp…”15a/10. 

òÀne-i èaşerÀt: Onlar hanesi. 

“èaşerÀt òÀnesinde olan èadede êarb 

idüp…”4b/20.  

ÒÀrc : [Ar] Gider, sarfiyat. “…otuz aúçe 

òÀrciçün evinde úoyup mÀèadÀsın 

alup…” 49a/4. 
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ÒÀric-i úısmet:: Bölüm. “…yedi yüz 

yigirmi dinÀr òÀric-i úısmet vÀúıè olur.” 

116b/2.   

Óıfô [idmek/itmek/olmak]: [Ar] 

Saklamak. “…yazup maúsÿm diyü óıfô 

idesin.” 13a/7. 

Óiããe : [Ar] Pay. “úısmet olındıúda her 

nefere üçer aúçe óiããe Àèid olur.” 26a/13. 

 óiããe almak: Pay almak. “birisi 

nıãf ve birisi åülüå ve birisi rubè ve birisi 

südüs óiããe alalar.” 32b/2-3. 

 óiããe eylemek : Paylaştırmak. 

“…üslÿb üzerine óiããe eylemek dileseŋ 

ùarìú oldur ki…” 32b/7. 

 óiããe itmek : Paylaştırmak. “…üç 

nefer kimesneye  óiããe itmek dileseler…” 

102b/18. 

 óiããe olınmaú: Paylaştırılmak. 

“…ve birisine èaşer  óiããe olınmaú murÀd 

olsa…”33a/9. 

 óiããe virülmek: Paylaştırılmak. 

“…birer aúçe óiããe virüldükde bÀúì nesne 

úalmaz.” 26a/18. 

ÓisÀb [id-/it-/ol-]: [Ar] Hesap, 

hesaplamak.  “…yigirmi beş aúçe ve rubè 

dirheme olsa ol óisÀb üzere…” 21b/2; 

“…üslÿb üzerine óisÀb idesin.” 15a/13. 

Óarf : [Ar] Sayı, işaret.  

 óarf-i evvel: Birinci sayı.   

 óarf-i òÀmis: Beşinci sayı.   

óarf-i rÀbiè : Dördüncü sayı. 

óarf-i åÀliå: Üçüncü sayı.   

óarf-i åÀnì: İkinci sayı.  

“õikr olan aèdÀdı yazup pes óarf-i 

evvelüŋ üzerine bir ãıfır úoyup ceõir 

diyesin diyesin ve óarf-i åÀnìyi óÀlì 

úoyup lÀ-ceõir diyesin ve óarf-i åÀliå 

üzerine bir ãıfır úoyup ceõir diyesin ve 

óarf-i rÀbièóÀlì úoyup lÀ-ceõir diyesin ve 

óarf-i òÀmis üzerine ãıfır úoyup ceõir 

diyesin ve òÀne-i sÀdisi óÀlì úoyup lÀ-

ceõir diyesin.” 54a/7-13. 

ÒaùÀ : [Ar] Hata, yanlış. “…èamelì oldur 

ki mÀl-ı mefrÿø ki òaùÀ andadur mÀl-

ı…”46a/7. 

òaùÀ-yı vÀóid: Tek yanlış. 

“mechÿlüŋ iòrÀcı òaùÀ-yı vÀóid ile daòı 

mümkìndür.” 46a/1. 
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 òaùÀ-yı åÀnì: İkinci yanlış.  

“…òaùÀ vÀúıè oldı zÀyid pes sekiz ki òaùÀ-

yı åÀnìdür.” 48b/1. 

 òaùÀ-yı evvel : Birinci yanlış. 

“…on altıdan gideresin ki òaùÀ-yı 

evveldür…” 48b/2. 

 òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì: İkinci 

varsayımın tam karesinin yanlışı. 

“…mefrÿø-u evveli òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-

ı åÀnìye viresin.” 47b/10. 

 òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı evvel: 

Birinci varsayımın tam karesinin yanlışı. 

“…baèdehÿ mÀl-ı mefrÿø ol òaùÀ-yı mÀl-ı 

mefrÿø-ı evvele viresin.” 47a/14. 

ÒaùÀyeyn : [Ar] Çift yanlış hesabı; 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 yöntemi. “…òaùÀyeyn 

ile mümkìndür netice aŋa dirler ki…” 

46a/4. 

Òaùù : [Ar] Çizgi. “eger iki òaùù birbirine 

ulaşacak olursa…” 72a/13. 

 òaùù-ı müstaúìm: Düz çizgi. “ve 

òaùù-ı müstaúìm aŋa dirler ki farø olınan 

noúùaları birbirin ióÀùa eyleye…” 72a/5. 

Òaùùayn : İki çizgi. 

 òaùùayn-i mütevÀzìyen: Paralel iki 

çizgi. “…ol vaút ol iki òaùùa òaùùayn-ı 

mütevÀzìyen dirler.” 72a/11.  

Óavø : [Ar] Havuz. Matematikte 

kullanılan bir problem türü. 

 ùÿl-ı óavø : Havuzun uzunluğu. 

“…pes ùÿl-ı  óavø kim sekiz zirÀèdur.” 

79a/21. 

Hecdeh : [F] Onsekiz. “lülü-i miåúÀl be si 

vü laèl hecdeh zer be çÀr.” 110b/11. 

Heft: [F]  Yedi.   

heft- tüsè-i dirhem: 
 

 
 dirhem. 

“…bir dirhem  ve heft tüsè-i 

dirhem…”112a/3. 

HilÀlì : [Ar] Yeni ay (şekli). “..úÀèide  

misÀóat-ı hilÀlì misÀóat-ı úıùèa-ı ãuàrÀyı 

misÀóat-ı…”78a/11.  

Hindì : [Ar] Hinte ait. 
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 ruúÿm-ı h.: Hint rakamları. 

“…ammÀ ruúÿm-ı hindì birle yazılsa bu 

üslÿb üzere yazıla.” 14a/14.  

Òums : [Ar] Beşte bir. 

òums-ı mÀl  Bilinmeyen niceliğin 

karesinin beşte biri. “…kÀmil iderüz 

yaèni çehÀr òumsı òums-ı mÀl üzerine…” 

97a/13. 

 

-I- 

IsúÀù [eyle-/ ol-]: [Ar] Düşürme, 

indirgemek. “…muúÀbele didügümüz şïl 

müşterek nesnenüŋ ısúÀùıdur.” 85a/15; 

“…nıãf-ı  südüs úısmı nıãf-ı südüs-i  

úısım ile ısúÀù  idelüm.” 103b/12. 

 

 

-İ- 

İflÀs : [Ar] Tüccarın borcunu 

ödemeyecek hale gelmesi. “…ùaleb 

eyledüklerinde medyÿn olan kimesne 

iflÀs èarø idüp…” 35b/7. 

İfrÀz [eyle-/it-/ol-]: [Ar] Ayırmak. “…beş 

yüz aúçesin ifrÀz eyledüŋ biŋ yüz elli altı 

dirhem úaldı.” 49b/2. 

İki: [Tr] İki, sayı. “…ve ol ikinüŋ yanına 

bir ãıfır úoduú.” 27b/20;  “…pes yüz aúçe 

zÀyid bulundı baèdehÿ iki 

òaùÀnuŋ…”49b/20.  

 ikinci: Sıra sayı sıfatı. “…ikinci 

úısım úanùÀr-ı ãaàirdür.” 20a/13.  

 ikişer: Üleştirme sayı sıfatı. Her 

birine iki verilen. “…üç nefere ikişer 

virdüŋ bÀúì nesne úalmadı.” 27b/19. 

İllÀ : [Ar] Notasyona göre işlemlerdeki 

eksi  işaretini simgeler. “…òÀric-i úısmet 

beş mÀl ve beş ceõir illÀ beş dirhem…” 

84a/9.  

İlóÀú [eyle-/it-/id-/ol-]: [Ar] Katma, 

eklemek. “…baèdehÿ bir ol miúdÀr daòı 

ilóÀú eyledüŋ…”48a/10. 

İóÀùa [eyle-/it-/id-]: [Ar] Kuşatma, 

kuşatmak. “…noúùaları birbirin ióÀùa 

eyleye.” 72a/6. 

 İòrÀc [eyle-/ol-/id-]: - [Ar] Çıkarma, 

matematikteki dört işlemden biri çıkarma 

işleminin uygulanması. “…dirhem oldı 
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yedi yüz otuz dirhemin iòrÀc 

eyledüŋ…”49a/16. 

 iòrÀc-ı mechÿl: Bilinmeyinin 

çıkarılması. “…ihrÀcı mechÿl òaùa-yı 

vÀóidle…”46a/3.  

İmtihÀn [it-/id-] : [Ar] Sınama. “…müşkil 

sÿèÀldür bunı imtihÀn itmedüŋ…” 

113b/4. 

İndür - : [Tr]  Azaltmak. “…pes mÀlı bire 

indürürüz.” 102a/12. 

İstiånÀ [ol-]: [Ar] Riyazi ilimlerde 

çıkarma işleminin yapılacağı değerler 

arasındaki eksi simgesini karşılayanإّلا yı 

tabir etmek için kullanılır. “…münfìyye 

dirler ki iki kelime ortasında istiånÀ ola.” 

84a/14. 

İstiòrÀc [id-/it-/ol-] : [Ar] Sonuç çıkarma, 

netice, çözüm.  

“…bu fennüŋ mÀhirleri úısmet-i 

àuremÀnuŋ istiòrÀcında…”35a/7. 

-K- 

Kaèb : [Ar] Herhangi bir cebir, hesap 

değerini tam küpü,  yani iki kez 

kendisiyle çarpma işleminin sonucudur. 

“bir èadedi  gendü nefsine urasın ne óÀãıl 

olursa girü fevúinde olan èadede girü êarb 

idesin ne óÀãıl olursa aŋa mekÿb dirler 

aãıl èaded-i êılè dirler ve kaèb daòı 

dirler.” 56b/11-14.  

 lÀ- kaèb : Tam küp olmayan. 

“…óÀlì úoyup lÀ-kaèb diyesin.” 57a/2. 

 kaèb-ı ãaóìó: Tam sayıların tam 

küpü. “…yine kaèb-ı ãaóìóe 

urasın.”60a/4. 

 kaèb-ı Àãamm: İrrasyonel sayıların 

tam küpü  “úısm-ı åÀnì  kaèb-ı Àãam 

beyÀnındadur.” 60a/1. 

 kaèb-ı munùaú: Rasyonel sayıların 

tam küpü. “…iki úısımdur birisi kaèb-ı 

munùaúdur ve birisi kaèb-ı…”56b/9.   

 Kaèb : [Ar] x3 Bilinmeyen 

niceliğin küpü, üçüncü dereceden kök. 

Yani x. x2= x3 “eger ol ceõir, şey diyü ad 

virdügümüz nesneéi mÀla êarb ideler óÀãıl 

olana kaèb dirler.” 82a/8-9.   

 kaèb-ı kaèb: x. x6=   .   =     (6. 

mertebe). “ve eger mÀl-ı kaèba vursalar 

óÀãıl olana kaèb-ı kaèb dirler.” 82a/12.  

 kaèb-ı kaèb-ı kaèb : x.x8=   .   . 

   =    (9. mertebe). “ve eger mÀl-ı 
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kaèb-ı kaèba vursalar óÀãıl olana kaèb-ı 

kaèb-ı kaèb dirler.” 82a/16. 

ÚÀbil : [Ar] Olan, olabilir. 

 úÀbil-i taúsìm: Kalansız 

bölünebilir. “eger úÀbil-i taúsìm olup 

faøla úalmazsa…” 31a/15. 

 úÀbil-i úısmet: Kalansız 

bölünebilir. “…ùÿlına úÀbil-i úısmet 

ola…” 72a/1.  

ÚÀèide : [Ar] Kural, usul, esas. “…her 

vaút ki vÀúıè ola bu úÀèide üzere óisÀb 

olına…” 110b/7.  

Úal-: [Tr] İşlemin sonucunda elde olan. 

“…ikinüŋ yanına bir ãıfır úoduú aãıl 

mÀlda yigirmi bir úaldı.” 27b/21; “…her 

veznede yüz aúçe resm-i mìzÀn alınsa bir 

úalmadan…”25b/4.  

Úaldır -:  [Tr] Yok etmek. “çün òumsın 

úaldıravuz bÀúì ne miúdÀr úalursa 

ikincinüŋ…” 117a/17. 

KÀm : [Tr] Zaman. “…ùoúuz kÀm ve bir 

subuè kÀmda  yetişmiş olur.” 105b/3.    

KÀmil : [Ar] Eksiksiz, tam.  

 kÀmil id-: Tamamlamak. “birden 

eksük olursa kÀmil iderüz.”89a/4. 

 kÀmil ol-: Tamamlamak. “ziyÀde  

idesin tÀ mÀlı kÀmil ola.” 86b/14. 

 kÀmil úıl-: Tamamlamak. 

“…dirhem ve åülüåÀn dirhem olur pes 

mÀlı kÀmil úıluruz.”99b/13. 

Úat - : [Tr] Eklemek. “…êarb idesin 

cümle óÀãıla úatasın.” 60a/5. 

ÚaùùÀè : [Ar] Kesen.  

 úaùùÀè-ı dÀìre : Dairenin keseni. 

“úaùùaè-ı dÀìre bir şekle dirler ki iki nıãf-ı 

úuùrı…” 77a/1. 

úavÀèid : [Ar] Kaideler, yöntemler, 

kurallar. “…olınmasınuŋ úavÀèidin beyÀn 

ider.” 17b/8. 

Úavs : [Ar] Yay. “…her şekil ki anda iki 

úavs ola.” 77a/3.   

Úayd : [Ar] Kaydetmek. “…òÀnesidür 

úayd idüp baèdehÿ bir èaded daòı 

ùaleb…”53b/10.  

ÚÀyim : <úÀéim [Ar] Dik. “eger 

zÀviyeleri úÀyim olursa…”75a/14. 

 úÀyimü’z- zevÀyÀ: Dik açılar. 

“…veyÀ úÀyimü’z-zevÀyÀ…” 73a/5. 
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 úÀyimü’z- zÀviye: Dik açı. 

“…úÀyimü’z-zÀviye midür yÀ murabbaè 

mıdur yoúsa muèayyen midür.” 75b/16. 

Úaøiyye : [Ar] Mesele, konu. “…çün bu 

úaøøiyeler muèayyendür ki…” 39b/12. 

Kelime : [Ar] Kavram. “…münfìyye 

dirler ki iki kelime ortasında istiånÀ 

ola…” 84a/14. 

Kem [eyle-/id-/it-/ol-]: [F] Az, noksan, 

eksik, eksiltmek.  “…ve dördünci úısmuŋ 

òumsın kem eyleseler cümle aúsÀm.” 

107b/2.   

Kemmiyye : [Ar] Sayı, adet, nicelik. 

 kemmiyye-i bir şeyé: Bir x’in 

niceliği. “…üç yüz  yigirmi ùoúuz  dirhem 

gelür  ve kemmiyye-i  bir şey…”104b/17.  

kemmiyye-i bir ceõir:  Bir x’in 

niceliği. “…cevÀb virürüz ki kemmìyye-i 

bir ceõir dört dirhem…” 91b/2. 

kemmiyye-i bir mÀl: Bir x2nin 

niceliği. “ve kemmìyye-i bir mÀl on altı 

dirhem olur.”91b/3. 

 kemmiyye-i ceõir: x’in  niceliği.  

“…ve nıãf-ı èaşìr dirhem vÀúıè olur ki 

kemmiyye-i ceõir…” 86a/15. 

 kemmiyye-i mÀl: x2nin niceliği. 

“…ve kemmìyye-i mÀl yigirmi beş 

dirhem olur.”91b/4. 

 kemmiyye-i mÀl-ı åÀnì: İkinci 

x2’nin niceliği. “…dirhem vÀúıè olur 

kemmiyye-i mÀl-ı åÀnì bu olur.” 106a/7.

 kemmiyye-i mÀl-ı evvel: Birinci 

x2’nin niceliği. “…pes cevÀb virelüm ki 

kemmiyye-i mÀl-ı evvel..”117b/9. 

 kemmiyye-i miúdÀr-ı ceõir:, x’ in 

miktarının niceliği. “…kemmìyye-i 

miúdÀr-ı ceõir dört dirhem olur.” 93a/2. 

 kemmiyye-i ùop: Topun niceliği. 

“….cevÀb virelüm ki kemmiyye-i ùop…” 

114b/2.   

 kemmiyye-i vezn-i Àbı: Suyun 

ağırlığının niceliği “…ãuyı döküp boş 

ùabaàı vezn idelüm kemmiyye-i vezn-i 

Àbı…” 113b/7. 

kemmiyye-i yek ceõir: Bir x’in 

niceliği. “…maèÀdil üç ceõir diseler 

kemmiyye-i yek ceõir ne miúdÀr…” 

86b/11. 

kemmiyye-i yek mÀl:  Bir x2’nin 

niceliği. “…kemmiyye-i yek mÀl 

altıdirhem ve rubè dirhem…” 97b/9.   
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Kerre : [Ar] Kez, defa. “…yigirmi dört 

kerre yüz biŋ…” 11a/4. 

Kesr : [Ar] Kesir, kısım. 

 kesr-i maúsÿmunèaleyhdür : 

Bölenin kesri. “…óÀãıl olur ve iki ki 

kesr-i maúsÿmun èaleyhdür dörde…” 

28a/6. 

Kez : [F] Kerre, defa. “…ceõrin Àòõ 

idesin kim iki buçuú kez olur.” 78b/15. 

Úısm [eyle-/id-/ol-] : [Ar] Bahis, kısım, 

bölüm, parça. “…iki úısım üzeredür 

müfred ve mürekkeb.” 82b/19.   

úısm-ı esàar: En küçük parça. 

“…úısm-ı eãàara êarb idesin ne  óÀãıl 

olursa…”117b/21. 

úısm-ı ekåer: En büyük parça. 

“…südüs şey úırú iki dirhem olur  pes 

úısm-ı ekåer yüz yigirmi…” 99b/2. 

úısım eyle-: Parçaya ayırmak. 

“…dört úısım eyleseler muòtelif ammÀ 

şöylece eyleseler úi…”107a/20. 

úısım id-: Parçaya ayırmak. 

“…ùarìúi oldur ki mecmÿè-ı òÀric-i 

úısmet iki úısım iderüz.” 100b/1. 

úısım olın-: Parçaya ayrılmak. 

“…eger seksen bir dirhem dört úısım 

olınsa…”106b/5. 

Úısmet [eyle-/id-/it-]: [Ar] Bölme, 

matematikte dört işlemden biri. “…bÀúì 

her ne miúdÀr maòÀriciyle úısmet murÀd 

olursa…”35a/3. 

 úısmet:-i ekåer : En büyüğünün  

bölümü. “…ve åülüå  dirhem olur úısmet-

i ekåer òÀric-i úısmet…”100b/11.   

 úısmet:-i muòtelif : Paydası eşit 

olamayan kesirlerin bölümü. “…geldüŋ 

her iki úısmet-i muòtelif  aãıl mÀl…” 

100b/14. 

 úısmet eyle-: Bölmek. 

“…evsaùeynüŋ birisi ki maèlÿmıdı aŋa 

úısmet eyle…” 40a/5.  

 úısmet: id-: Bölmek. “…ona  

úısmet iderüz  otuz altı dirhem  òÀric-i 

úısmet…”101a/4.   

 úısmet it-: Bölmek. “…åüliåÀn 

olur ve åÀliåi rÀbièe úısmet itseŋ…” 

40a/14. 

 Úısmet:-i àuremÀ: Miras 

paylaşımı, miras paylaşımının 

hesaplanmasını içeren hesap bölümü. 
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“…bu fennüŋ mÀhirleri úısmet-ı 

àuremÀnuŋ istiòrÀcında…” 35a/7. 

Úısù : [Ar] Hisse, pay. “…aãıl úısù ki 

seksen beş kerre yüz biŋ ve elli 

biŋ…”25a/4.   

Úıùèa : [Ar] Parça. “…eger iki úıùèa  

muòtelif  biri veterde şirket…”77a/7.  

 úıùèa-ı dÀìre: Dairenin parçası. 

“eger úıùèa-ı dÀìrenüŋ nıãfı olacaú 

olursa…”77b/8.  

ÚıyÀs : [Ar] Karşılaştırma, Klasik cebirde 

çözüm yolu için kullanılan terimlerden 

birisidir. “…olınca bu úıyÀs 

üzerineãıfırların åebt idesin.” 67b/8. 

Úıymet : [Ar] Değer, baha, bedel. 

“…sekizer aúçeden cümle ne úadar 

úıymet  vÀúıè olur.” 16b/2. 

Kuèÿb: Bilinmeyen niceliğin kübününün, 

x3’ün, üst katları. “…cins vÀúıè olur miåÀl 

emvÀl-i emvÀl ve kuèÿb-ı kuèÿb ve 

bundan àayrı daòı ne úadar 

olursa…”83b/14-15. 

Úuùr : [Ar] Çap. “ol veter-i òaùar3047ki 

dÀirenüŋ rÀst ortasında vÀúıè ola aŋa úuùr 

dirler.” 76b/8-9.  

 úuùr-ı dÀìre: Dairenin çap. 

“…úuùr-ı dÀìre farø iderüz pes tamÀm 

úuùr yigirmi bir…”81b/13. 

 úuùr-ı eùvÀl: En uzun çap. “úuùr-ı 

eùvÀlin ulaşdura tÀ kim iki úıùèa 

birbirinden…”78a/14. 

 úuùr-ı maùlÿb: İstenen çap. . 

“…mecmÿè-ı evvel úuùr-ı maùlÿb 

olur.”77b/17. 

 úuùr-ı şekil: Şeklin çapı. “ve úuùr-ı 

şekil şïl òaùùa dirler ki…”75b/7. 

 úuùr-ı ùop-ı evvel: Birinci topun 

çapı. “…dirhem oldı úuùr-ı ùop-ı evvel bu 

miúdÀr olur.” 112b/12.  

Úuùreyn : [Ar] İki çap.  

 misÀóat-ı úuùreyn: İki çapın 

alanının ölçüsü. “….misÀóat-ı úuùreynin 

oluşdurasın tÀ kim iki müåelleå ola.” 

75b/3. 

-M- 

                                                           
3047 (77b/8) óaùar: òaùù MK. 105a/4, Kas. 65b/4, 

BH. 44b/2, Cam. 106a/3; óattuŋ AE. 71b/10. 
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MÀbeyn : [Ar] Ara, orta. “….mÀbeyninde 

bir miúdÀr mufÀãala vÀúıè ola…” 7a/15.  

 

Maòrec : [Ar] Payda, basit kesirde 

çizginin altındaki kısım. “…úanúı maòrec 

úanúı maòrecde dÀòildür.” 31b/17; 

“…maòrec-i nıãf ikidür maòrec-i åülüå 

üçdür ve maòrec-i rubè dörtdür ve 

maòrec-i òumus beşdür ve maòrec-i 

30a/19-21. südüs altıdur ve maòrec-i 

sebèa yedidür ve maòrec-i åümün 

sekizdür ve maòrec-i tüsiè ùoúuzdur ve 

maòrec-i èaşìr ondur.” 30b/1-3. 

 maòrec-i èaşìr: Onda birin 

paydası. “…maòrec-i èaşìr ondur.” 30b/2. 

 maòrec-i eúall: En küçüğün 

paydası. “…úalmazsa ol vaút bileler ki 

maòrec-i eúall ekåerde…”31a/16.  

 maòrec-i kesr-i maørÿbı: 

Çarpılanın kesrinin paydası. “…baèdehÿ 

maòrec-i kesr-i maørÿbı maòrec-i kesr-

i…”11b/10. 

 maòrec-i kesr-i maørÿbufihe: 

Çarpanın kesrinin paydası. “…maòrec-i 

kesr-i maørÿbu fihe êarb idesin ne óÀãıl 

olursa…” 11b/10.   

 maòrec-i kesr-i maúsÿm: Bölünen 

kesrin paydası. “…vurasınkim maòrec-i 

kesr-i maúsÿmdur sekiz óÀãıl…” 28a/7. 

maòrec-i kesr-i maúsÿmun aleyh: 

Bölen kesrin paydası. “…vurasınkim 

maòrec-i kesr-i maúsÿmun èaleyhdür 

yigirmi dört…” 28a/5.  

 maòrec-i kesr-i mürekkebe: 

Birleişk kesrin paydası. “…maòrec-i 

kesr-i mürekkebedür maòrec-i kesr-i 

mürekkebe aŋa dirler ki bir maòreci bir 

maòrece êarb itmeden  óÀãıl ola.”30b/17-

19. 

 maòrec-i küsÿr-ı muøÀfa: 

Tamlamalı kesrlerin paydası. “…úısm-ı 

åÀliå maòrec-i küsÿr-ı muøÀfadur.” 30b/7. 

 maòrec-i küsÿr-ı müfred: Basit 

kesrin paydası. “….ammÀ maòrec-i 

küsÿr-ı mütekerrire maòrec-i küsÿr-ı 

müfredden…” 30b/4.  

 maòrec-i küsÿr-ı mütekerrir: 

Tekrarlı kesrin paydası. “…úısm-ı åÀnì 

maòrec-i küsÿr-u mütekerrirdür.” 30b/3. 

 maòrec-i maúsÿm: Bölünenin 

paydası. “…baèdehÿ ãÿret-i maúsÿmun 

èaleyhi maòrec-i maúsÿma…”28b/7. 
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 maòrec-i maúsÿmunèaleyh: 

Bölenin paydası. “…maòrec-i maúsÿmun 

èaleyhe vurasın.” 28a/12.  

MaòÀric : [Ar] Paydalar, basit kesirde 

çizginin altındaki sayılar. “…bÀúì her ne 

miúdÀr maòÀriciyle úısmet murÀd…” 

35a/3. 

 maòÀric-i müfred : Basit kesrin 

paydaları. "…üzere evvel maòÀric-i 

müfredi beyÀn ider.” 30a/18.  

Maúsÿm : [Ar] Bölünen. “…olursa yazup 

maúsÿm diyü óıfô idesin.” 13a/7. 

Maúsÿmun èaleyh : [Ar] Bölen. “…kim 

mecmÿè-ı evvel diyesin ki maúsÿmun 

èaleyh olsa gerekdür.”50b/20.  

MÀl : [Ar] 1.  Para, nakit, hesap işlerinde 

kullanılan bir miktar meblağ. “…ùoúsan 

dört aúçe mÀlı ôÀhir olsa õikr olan…” 

33a/4.  

mÀl-ı kÀmil : Tam mÀl:  “her ceõir 

ne miúdÀr olur mÀl-ı kÀmil ne úadar 

olur.”88b/21. 

 mÀl-ı mefrÿø: Çift yanlış 

hesabında varsayılan miktar. “…èamelì 

oldur ki mÀl-ı mefrÿø ki òaùÀ andadur.” 

46a/7. 

mÀl-ı mefrÿø-ı evvel: Çift yanlış 

hesabında birinci varsayılan miktar. 

“…mÀl-ı mefrÿø-ı evveli òaùÀ-yı åÀnìye 

urasın.” 50a/2. 

 mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì: Çift yanlış 

hesabında ikinci varsayılan miktar. 

“…mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìyi òaùÀ-yı evvele 

urasın.” 50a/2.  

mÀl-ı maùlÿb: Talep edilen miktar. 

“mÀl-ı maùlÿbuŋ neticesine 

urasın…”46a/7 

 mÀl-ı medyÿn: Borçlunun malı. 

“…aãıl mÀl-ı medyÿnı yazup ve 

dÀyinlerüŋ…” 38b/9 

mÀl-ı mechÿl: Çift yanlış 

hesabında bilinmeyen miktar. “…mÀl-ı 

mechÿl cemè eyleseŋ úırú beş dirhem 

olsa.” 46a/12. 

2. Tam kare, her sayının kendisiyle 

çarpımının sonucudur . “…ceõir aŋa dirler 

ki bir èadedi gendü nefsine urasaŋ ol 

èadede ceõir dirler ve êarbdan óÀãıl olan 

èadede mecõÿr dirler ve murabbaè daòı 

dirler ve mÀl daòı dirler.” 53a/3-6.  
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 mÀlu’l- miéÀt : Yüzün tam karesi, 

1002. “…murabbaèı üç biŋ altmış zirÀè 

olur ve mÀlu’l-miéÀt…”81a/14. 

 mÀl-ı kaèb-ı munùaú: Rasyonel 

sayıların . = ’i  (5. mertebe). 

“eger bÀúì èaded úalmayup tamÀm vefÀ 

iderse ol vaútin mÀl-ı kaèb-ı munùaú 

diyesin.” 70b/6.  

 mÀl-ı kaèb :  . =   (5. 

mertebe). “bir meblaà ki mÀl-ı kaèb olsa 

gerekdür.” 67a/4.   

mÀl-ı kaèb-ı Àãamm: İrrasyonel 

sayıların . = ’i (5. mertebe) “…ve 

eger bÀúì èaded úalursa mÀl-ı kaèb-ı 

Àãammm diyesin.” 70b/7-8. 

3. Bilinmeyen niceliğin kendisiyle 

çarpımının sonucudur. Yani ceõir veya 

şey’in kendisiyle çarpımıdır. MÀl buna 

göre,  x² Bilinmeyen niceliğin karesi.  

“her èadedi ki gendü nefsine vireler óÀãıl 

olana mÀl ve murabbaè ve mecõÿr dirler 

ve ol èadede ceõir ve şey dirler.” 82a/5-7.  

 mÀl-ı kaèb : x. x4= .  =  (5. 

mertebe). “ve eger mÀl-ı mÀla vursalar 

óÀãıl olana mÀl-ı kaèb dirler.”82a/11. 

 mÀl-ı kaèb-ı kaèb: x. x7= . .

 =  (8. mertebe). “ve eger mÀl-ı 

mÀl-ı kaèba vursalar óÀãıl olana mÀl-ı 

kaèb-ı kaèb dirler.” 82a/14. 

 mÀl-ı mÀl-ı kaèb: x. x6=  . . 

 =  (7. mertebe). “ve eger kaèb-ı 

kaèba vursalar óÀãıl olana mÀl-ı mÀl-ı 

kaèb dirler.” 82a/13. 

 mÀl-ı kaèb-ı kaèb-ı mÀl-ı kaèb-ı 

kaèbuŋ : . . . .  .   =  

(16. mertebe).  “ve daòı mÀl-ı mÀl-ı 

kaèbuŋ nisbeti mÀl-ı kaèb-ı kaèb-ımÀl-ı 

kaèb-ı kaèbuŋ…” 82b/7. 

 mÀl-ı mÀl : x. x3= x2.x2=x4  (4. 

mertebe) “…murabbaè ı dört mÀl-ı mÀl 

ve dört mÀl illÀ sekiz kaèb olur.” 84b/4. 

mÀl-ı mechÿl: Cebr ve 

muúÀbelede bilinmeyen miktar. 

“…seksen mÀl-ı mechÿl olur ve bir şeyéi 

maèÀdil yigirmi mÀl…” 98a/20. 

 mÀl-ı şeyé: x. x2=x3 “ol vaútin 

mÀl-ı şeyéi redd iderüz.” 97a/16. 

Maùlÿb : [Ar] İstenilen, talep edilen.  

“…idesin ol òaùù maùlÿb olur óÀãıl olan..” 

77b/19. 
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 èaded-i maùlÿb: Talep edilen sayı. 

“úısmet ne miúdÀr vÀúıè olursa èaded-i 

maùlÿb ol olur.” 11b/13.   

Maørÿb : [Ar] Çarpılan. “…maørÿbda 

olan èadedi ùoúuz ùoúuz ùaró…” 11a/14. 

Maørÿbun fih : [Ar] Çarpan. “…oldur ki 

úaçan maørÿb ile maørÿbu fihi…”4a/2.  

Meblaà : [Ar] Genellikle toplama veya 

çarpma işlemi sonucunda çıkan değer, 

sonuç. “iki biŋ yetmiş dirhem bÀúì 

úalurpes bu meblaà on iki…” 49a/17. 

Mechÿl : [Ar] Bilinmeyen. “eger mechÿl 

evsaùeynden birisiyse yaèni yÀ åÀliåden yÀ 

åÀnìden…”41a/2. 

Mecmÿè :[Ar] Toplam. 

 mecmÿè-ı aèdÀd : Sayıların 

toplamı. “…mecmÿè-ı aèdÀda êarb 

idesinne óÀãıl olursa…”57a/8. 

 mecmÿè-ı bÀúì: Çıkanın toplamı. 

“…eksük olursa mecmÿè-ı bÀúì misÀóat-ı 

úıùèa olur.” 79a/4.  

 mecmÿè-ı mÀl-ı mechÿl: 

Bilinmeyen miktarın toplamı. “…altı  

dirhem  ve åi subuè dirhem ola  ve 

mecmÿè-ı mÀl-ı mechÿl..” 105a/5. 

 mecmÿè-ı mertebe-i ÀóÀd: Birler 

basamağının toplamı. “aèdÀd-ı mecmÿèı 

mertebe-i ÀóÀdda farø idüp…”11b/5. 

 mecmÿè-ı misÀóat : Alanların 

ölçüsünün toplamı. “…ile misÀóat idüp 

mecmÿè-ı misÀóat bunlaruŋ misÀóatı 

olur.” 76a/12. 

 mecmÿè-ı müåelleåÀt: Üçgenlerin 

toplamı. “mecmÿè-ı müåelleåÀtüŋ  

misÀóatınuŋ ùarìúi oldur ki 

eger…”74b/13. 

 mecmÿè-ı òÀric-i úısmet: 

Bölümün toplamı. “her úısmın bir úısm-ı 

Àòara úısmet eyledüŋ mecmÿè-ı òÀric-i 

úısmet..”101a/19. 

Mecõÿr : [Ar] 1.Tam kare; bir sayının 

kendisiyle çarpımının sonucudur. “ceõir 

aŋa dirler ki bir èadedi gendü nefsine 

urasaŋ ol èadede ceõir  dirler ve êarbdan 

óÀãıl olan èadede mecõÿr dirler.”53a/5. 

2.  Bilinmeyen niceliğin kendisiyle 

çarpımının sonucu. Yani ceõir ve şeyéin 

kendisiyle çarpımından olan. x.x= x2 “her 

èadedi ki gendü nefsine vireler óÀãıl olana 

mÀl ve murabbaè ve mecõÿr dirler ve ol 

èadede ceõir ve şey dirler.” 83a/7. 
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Mefrÿø :[Ar] Bilinmeyenin yerine 

varsayılan, varsayım, farz edilmiş. 

“èamelì oldur ki mÀl-ı mefrÿø ki òaùÀ 

andadur.” 46a/7.3048  

Mekaèb : <mukaèb [Ar] 1) Küp kökü 

olan, tam küp. Bir sayının kendisiyle iki 

kez çarpımının sonucu. “bir èadedi  

gendü nefsine urasın ne óÀãıl olursa  girü 

fevúinde olan èadede girü êarb idesin  ne 

óÀãıl olursa aŋa mekÿb  dirler.”56b/13.  

2) x3 Bilinmeyen niceliğin küpü. 

Bilinmeyen niceliğin bilinmeyen 

niceliğin karesiyle çarpımının sonucu. 

Yani ceõir ve şeyè’in mÀl ile çarpımı.  “ol 

ceõir,şey diyü ad virdügümüz nesneéi 

mÀla êarb ideler óÀãıl olana kaèb dirler ve 

mekaèb daòı dirler.” 83a/9. 

Merkez : [Ar] Daire veya çemberin tam 

orta noktası. “…ve ol noúùaya merkez 

dirler.”76b/5. 

Mertebe : [Ar] Derece, basamak. “…idüp 

bir mertebe dest-i rÀst ùarafına kim ÀóÀd 

òÀnesidür.”53b/9.   

                                                           
3048

 Daha ayrıntılı kullanımları için mÀl 

maddesine bakınız. 

 mertebe-i ÀóÀd: Birler basamağı. 

“mertebe-i ÀóÀdda olan aèdÀdı taòtında 

mertebe-i…”11a/2.   

 mertebe-i èaşerÀt: Onlar 

basamağı. “…èadede ve taòtında 

mertebe-i èaşerÀtda olan 

èadedi…”11a/12. 

 mertebe-i miéÀt : Yüzler 

basamağı. “…olan aèdÀdı fevúinde 

mertebe-i miéÀtda olan  aèdÀda…”10a/4. 

 mertebe-i ulÿf : Binler basamağı. 

“…yazup baèdehÿ taòtında mertebe-i ulÿf 

ile mertebe-i…”27a/7. 

MesÀéil: [Ar] Meseleler, problemler, 

denklemler. “faãl-ı sÀbiè òaùÀ-yı vÀóid ve 

òaùÀyeyn úavÀèidin  ve aŋa müteèalliú 

mesÀéili beyÀn ider” 2b/13-14. 

Mesaùùaóa : <musaùùaó, musaùùıh [Ar] 

Uzunluk ve genişliği olan, çizgi ile biten 

büyüklük, yani düzlem. “ãaùó ki iki 

òaùùortasında vÀúıè olur zÀviye-i 

mesaùùaóa dirler.” 73a/15. 

Meséele: [Ar] Problem. “meséele-i Àòar 

eger bir óavø olsa üzerinde bir çeşme 

vÀúıè olsa ol çeşmeden 78b/20-21. õikr 

olan óavøa ãu ãalı virseler beş gün ve nìm 
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günde óavø dolsa ve çeşmeéi baàlayup 

óavø-ı mesfÿruŋ dibinde bir delügi olsa 

ãalı virseler üç günde ve bir günüŋ åi 

rubèında óavø-ı mezbÿr boşalsa bu 

taúdìrce ùolı olup iki cÀnibin bile açsalar 

ne miúdÀr zamÀnda óavø-ı mezbÿr tehi 

olur.”79a/1-7. 

MetÀè : [Ar] Ticaret malı, mal. “bir 

metÀèa virse baèdehÿ otuz gün 

geçdükden…”36b/6. 

MetrÿkÀt : [Ar] Miras bırakılan şeyler. 

“müteveffÀ-i mezbÿruŋ metrÿkÀtı 

ãatılduúda..”34a/2. 

Miål : [Ar] Kat, kere, defa.  “ve taòtında 

daòı miålin yazup birbirine êarb 

idüp…”55b/16. 

 miål-i åülüå-i åemen-i yÀúÿt-ı åÀnì 

: İkinci yakutunun değerinin üç katı. 

“…yÀúÿt-ı åÀliå biŋ füloriden miål-i 

åülüå-i åemen-i  yÀúÿt-ı åÀnì kemdür.” 

116a/16. 

 miål-i nıãf-ı åemen-i åÀnì: 

İkincinin değerinin yarısının katı. “…biŋ 

dinÀrdan miål-i nıãf-ı åemen-i åÀnì 

eksikdür.” 115b/21.    

 miål-i nıãf-ı åemen-i yÀúÿt-ı rÀbiè: 

Dördüncü yakutun değerinin yarısının 

katı. “…yÀúÿt-ı evvel biŋ füloriden miål-i 

nıãf-ı åemen-i yÀúÿt-ı rÀbiè kem 

olsa…”116a/18. 

 miål-i rubè-ı åemen-i yÀúÿt: 

Yakutun dörtte bir katı. “üçünci yÀúÿt 

úıymeti biŋ dinÀrdan miål-i rubè-ı åemen-

i yÀúÿt eksikdür.” 117a/2.  

 miål-i südüs: Altıda bir katı. 

“åemen-i yÀúÿt-ı rÀbiè biŋ filÿriden miål-i 

südüsi…”116a/17. 

 miåli id-: Katını almak. “altmış 

dört èadedi dört gendü miåli idesinkim.” 

63a/20. 

 miåli ol-: Katı olmak. “…cüõÿr ol 

dirhem miåli olur  ki mÀl eyledür.” 

90b/16. 

 miål-i mÀl-ı mechÿl: Bilinmeyen 

miktarın katı. “ve otuz üç miål-i mÀl-ı 

mechÿl ziyÀde olsa…”102b/1. 

 miåill-i óÀãıl-ı êarb-ı evvel: 

Birincinin çarpımının katı. “iki êarbdan 

óÀãıl olan altı miåill-i óÀãıl-ı êarb-ı evvel 

ola.” 96b/2.  
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MiéÀt : [Ar] Yüzler. “küllì èadedi 

fevúinde miéÀt òÀnesinde olan dört 

èadede…”3b/4. 

 miéÀt-ı ulÿf  Yüzbinler. “…olursa 

aãıl mÀl ki miéÀt-ı ulÿf òÀnesi 

ùarafından…”55a/18.  

MisÀóat : [Ar] Alan hesabı, yüz ölçümü. 

“úısm-ı evvel misÀóatüŋ muúaddimÀtın 

beyÀn ider.” 71b/2. 

 misÀóat-ı beyø: Yay şeklinin 

alanının ölçüsü. “..cümle idesinkim 

misÀóat-ı beyø olur.”79a/16. 

 misÀóat-ı dÀìre : Dairenin alanının 

ölçüsü. “…nıãfına êarb idesin her ne óÀãıl 

olursa misÀóat-ı dÀìre olur.” 78a/11. 

 misÀóat-ı hilÀlì : Hilal şeklinin 

alanının ölçüsü. “úıùèa-ı èuômadan ikisin 

bÀúì her ne úalursa misÀóat-ı  hilÀlì ol 

olur.” 79a/18. 

 misÀóat-ı muèayyen (<maèin): 

Eşkenar dörtgenin alanının ölçüsü. “nıãf-ı 

úuùr-ı Àòaruŋ cemèisine êarb idesin her ne 

óÀãıl olursa misÀóat-ı muèayyen 

olur.”76a/13. 

 misÀóat-ı muòÀmmes: Beşgenin 

alanının ölçüsü. “her birin ölçüp cümle 

idesin ki misÀóat-ı muòammes olur.” 

77a/16. 

 misÀóat-ı murabbaè: Karenin 

alanının ölçüsü. “êılèlaruŋ birisini gendü 

nefsine êarb idesin her ne óÀãıl olursa 

misÀóat-ı murabbaè olur.” 76a/8. 

 misÀóat-ı müåelleå: Üçgenin 

alanının ölçüsü. “êılè-ı kÀyimenüŋ birini 

birinüŋ nıãfına êarb idesin ne óÀãıl olursa 

misÀóat-ı müåelleå olur.”75a/17. 

 misÀóat-ı müåelleåÀt : Üçgenlerin 

alanının ölçüsü. “misÀóat-ı müåelleåÀtüŋ 

şïl şekle dirler ki anı üç òaùù-ı müstaúìm 

ióÀùa itmiş ola. 72b/13. 

 misÀóat-ı münóarifÀt : 

Yamukların alanının ölçüsü. “ve misÀóat-

ı münóarifÀt daòı hemÀn úÀèide-i meõkÿr 

üzerine istiòrÀc olına.”77a/4. 

 misÀóat-ı müsteùìl: Dikdörtgenin 

alanının ölçüsü. “misÀóat-ı müsteùìl ùarìúi 

oldur ki gendü ùÿlın èarøına êarb idesin 

her ne óÀãıl olursa misÀóat ol olur.” 

77a/19. 

 misÀóat-ı úaùtÀè: Kesenin alanının 

ölçüsü. “misÀóat-ı úaùtÀè çün ÀóÀd-ı êılèın 

nıãf-ı úavsa êarb idesin.”78a/10. 
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 misÀóat-ı úıùèa : Parçanın alanının 

ölçüsü. “eger nıãfından eksük olursa 

mecmÿè-ı bÀúì misÀóat-ı úıùèa 

olur.”79a/4. 

 misÀóat-ı úıùèa-ı dÀìre: Dairenin 

alanının ölçüsü. “úÀèidedür misÀóat-ı 

úıùèa-ı dÀìre eger úıùèa-ı dÀìrenüŋ nıãfı 

olacaú…”77b/7 

 misÀóat-ı úıùèa-ı ãuàrÀ: Küçük 

paracının alanın ölçüsü. “úÀèide  misÀóat-

ı óilÀlì misÀóat-ı úıùèa-ı ãuàrÀyı misÀóat-

ı…”79a/17. 

 misÀóat-ı úıùèa-ı èuôma: Büyük 

parçanın alanının ölçüsü. “misÀóat-ı óilÀlì 

misÀóat-ı úıùèa-ı ãuàrÀyı misÀóat-ı úıùèa-ı 

èuômadan ikisin bÀúì her ne úalursa 

misÀóat-ı  hilÀlì ol olur.”79a/19. 

 misÀóat-ı úuùreyn : Çapların 

alanının ölçüsü. “misÀóat-ı úuùreynin 

oluşdurasın tÀ kim iki müåelleå 

ola.”75b/3. 

misÀóat-ı id-: Alan ölçüsünü 

bulmak. “her birin müåelleåÀt ile misÀóat 

idüp…”77a/13. 

MiúdÀr : [Ar] Ölçü, değer. “…ne miúdÀr 

olursa dirhem üzerine ziyÀde iderüz.” 

100a/13. 

 miúdÀr-ı azılla:  Azıllanın miktarı. 

“…olursa miúdÀr-ı azıllaya úısmet idesin 

iki yüz yigirmi…”81a/2. 

 miúdÀr-ı ceõir: x’in miktarı. 

“èaded-i emvÀle úısmet iderüz òÀric-i 

úısmet miúdÀr-ı ceõr olur.”92a/10. 

   miúdÀr-ı òÀric-i úısmet: Bölümün 

miktarı. “…ùoúuz  dirhem ve nìm dirhem 

olur miúdÀr-ı òÀric-i úısmet úısmetin bu 

olur.”96a/3. 

 miúdÀr-ı laèl: Laèlin miktarı. “bu 

gÿşüvÀrenüŋ altÿnı ol miúdÀr olur 

miúdÀr-ı laèl daòı…”111a/9. 

 miúdÀr-ı mÀl: Bilinmeyen 

niceliğin karesi.  “ve miúdÀr-ı mÀl úaç 

olur ùarìú oldur ki…”86b/12. 

 miúdÀr-ı muóìù: Çevrenin miktarı. 

“…maèlÿm olup ve miúdÀr-ı muóìù nÀ-

maèlÿm olacaú olursa…”77b/2  

 miúdÀr-ı murabbaè: Bilinmeyen 

niceliğin karesinin miktarı.  “ve rubè 

dirhem òÀrc-i úısmet gelür miúdÀr-ı 

murabbaè òÀric-i úısmet…”96a/1.   
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Muèayyen : <maèìn [Ar] Eşkenar 

dörtgen. “…ammÀ zÀviyeleri úÀyim 

olmasa ol vaút muèayyen dirler.”76a/11. 

MuèÀmelÀt : [Ar] İşlemler.  

 envÀè-i muèÀmelÀt. İşlemlerin 

çeşitleri. “çün bu úaøøiyeler muèayyendür 

ki cümle envÀè-i muèÀmelÀt vech-i 

meşrÿh üzere…”39b/13. 

MuêallaèÀt : [Ar] Kökler. “ÀsÀn olmaàın 

cedvel ile yazıldı bu muêallaèÀtda lÀ-

àayr-ı nihÀye…” 70b/11. 

Muòammes: [Ar] Beşgen. “meåelÀ 

muòammes üç müåelleå úısım olınur.” 

77a/14. 

 MuøÀèaf [eylemek/idmek]: <muøÀèaf 

[Ar] Bir şeye katıp, ekleme; tamamlama. 

“…farø eyledüŋ muøaèaf eyledüŋ iki 

biŋaltı yüz dirhem oldı.” 50b/9. 

MuóÀõÀt : [Ar] Aynı hizada bulunanlar.  

“her ne miúdÀr muóÀõÀt ile êarb olınmaú 

murÀd olursa.” 7a/18.  

Muóìù : [Ar] Çevre. “her ne óÀãıl olursa 

muóìù ol olur eger muóìù…”77b/4. 

 muóìù-i dÀìre : Dairenin çevresi. 

“pes tamÀm úuùr yigirmi bir zirÀè olur  ve 

muóìù-i dÀìre altmış altı zirÀè olur.” 

81b/14. 

Murabbaè : [Ar] 1. Cebir ve hesap 

ilminde herhangi bir değeri tam kare 

yapma, yani kendisiyle çarpma işleminin 

neticesi, tam kare; bilinen ve bilinmeyen 

her türlü niceliğin karesi. “bir èadedi 

gendü nefsine urasaŋ ol èadede ceõir 

dirler ve êarbdan óÀãıl olan èadede 

mecõÿr dirler ve murabbaè daòı 

dirler.”53a/6; “her èadedi ki gendü 

nefsine vireler óÀãıl olana mÀl ve 

murabbaè ve..”83a/6. 

 murabbaè-ı cüõÿr-ı evvel : Birinci 

köklerin tam karesi. “…murabbaè-ı 

cüõÿr-ı evveli ki sekize cümle iderüz.” 

94a/3. 

 murabbaè-ı nıãf-ı eşyÀé: 

Bilinmeyenlerin yarısının tam karesi. 

“murabbaè-ı nıãf-ı eşyÀyı óÀãıl-ı êarb-ı 

èaded-i emvÀli bir dirhem 

arturuz.”93a/16-17. 

murabbaè-ı nıãf-ı cüõÿr : Köklerin 

yarısının tam karesi. “…murabbaè iderüz 

ve mÀl ile olan dirhemden murabbaè-ı 

nıãf-ı cüõÿrı…” 90a/17. 
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 murabbaè eyle-: Tam kare 

işlemini uygulamak. “...murabbaè 

eyledüŋ altı èaded  ve rubè oldı.”91a/3. 

 murabbaè id-: Tam kare işlemini 

uygulamak. “cüõÿrı murabbaè iderüz ve 

altı dirhem üzerine  artururuz.”92b/19. 

2. geo. [Ar] Kare. “her dört zÀviye daòı 

úÀyimolacaú olursa ol vaút murabbaè 

dirler.” 76a/5. 

MurabbaèÀt : [Ar] geo. Kareler. 

“…müstaúìm ola iki úısımdur úısm-ı 

evvel murabbaèÀtuŋ misÀóatı 

beyÀnındadur.”76a/1.  

Muòtelif : [Ar] Zıt, farklı 2. Çeşit,  çeşitli. 

“muòtelif her úısmın gendü nefsine 

urasın.” 96a/18. 

 muòtelifün-bile’l-ıêlÀè: Çeşit 

kenar üçgen. “yÀ mütesÀvìye’s-sÀúayn 

olur ve yÀ muòtelifü bile’l-ıêlÀè olur.” 

73a/4. 

Muúabele [id-]: [Ar] 1. Bir denklemde, 

aynı cinsten terimlerin birbirinden 

çıkarma işlemi. “yedinci muúÀbele 

beyÀnındadur ol muúÀbele didügümüzşïl 

müşterek nesnenüŋ ısúÀùıdur .”86a/14-15; 

“yaèni iki ùarafdan ısúÀù idelüm ve beş 

şeyéi  beş şeyéile muúÀbele idelüm.” 

85b/6. 

MuúÀrin : [Ar] Biraraya gelmiş, 

yakınlaşmış, bitişmiş. “ve muúÀrinin daòı 

bu nisbet üzere naúã iderüz.”103a/14. 

MuvÀfaúat : [Ar] Uygunluk. “ve ikisinüŋ 

ortasında muvÀfaúat daòı 

olmasa…”31b/10. 

MuúterinÀt : [Ar] Katışık terimler, iki 

terimin bir terime eşit olduğu üç denklem 

türü. “üçine müfredÀt ve üçine muúterinÀt 

dirler.” 85b/14. 

Muúterife3049 : [Ar]. : <müteferrika 

Mukterife eyleyici, işleyici anlamında 

olup metin içerisindeki bağlama 

uymaktadır. Ancak karşılaştırmayı temel 

aldığımızda da anlam bütünlüğü 

sağlanmaktadır. Bu anlamda da  muhtelif 

masraflar ve bunlar için ayrılan para, 

ücret. “üçünci faãıl mesÀéil-i muúterife 

beyÀnındadur.” 102b/17. 

Mümedd: <mümidd [Ar]. Uzunluk, 

genişlik “pes mümedd-i dıraòtı rubè-ı 

muóìù-i dÀìre olur.”81b/15.  

                                                           
3049

 muúterife: müteferriúa MK. 153a/2, Kas. 

88a/11, BH. 57a/19, Z. 142b/1, Cam. 145b/3. 
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Mücennes [eyle-/id-/ol-] : <mücennis 

[Ar] Aynı cins olmak. “maørÿbu fihde 

mücennes eyledügüŋ aèdÀdı birbirine 

êarb idesin.” 14a/5. 

Mücessem : [Ar] Üç boyutlu, eni, boyu 

ve derinliği olan cisim. “pes mezbÿr 

óavøuŋ içine bir mücessem nesne 

bıraúsalar…”80a/15. 

Müåelleå : [Ar] Üçgen. “èamÿda úÀèide 

dirler çünki bu üç êılè müåelleåden 

birine…”73a/1.  

 müåelleå-i úÀyimü’z- zÀviye: Dik 

açılı üçgen.  “eger müåelleå-i  úÀyimü’z-

zÀviye olacaú  olursa gerekse…”74b/14. 

MüåelleåÀt : [Ar] Üçgenler. “her birin 

müåelleåÀta úısm idesin her birin 

müåelleåÀt ile misÀóat idüp…”77a/12. 

Müéeyyed : [Ar] Teyid edilmiş, 

sağlamlaştırılmış, delil olarak gösterilmiş 

Müfred : [Ar] 1. Basit. Kesir 

çeşitlerinden basit kesir. Bkz. maòrec-i 

küsÿr-ı müfred. 2. Cebr-i MukÀbelede 

basit çarpma. “müfred aŋa dirler ki 

maørÿb ve maørÿbu fih bir mertebede ola 

şuncalayınki ceõri ceõre yÀ mÀlı mÀla yÀ 

kaèbı kaèba yÀ ceõri mÀla yÀ mÀlı kaèba 

bu miåilli daòı ne miúdÀr olursa…” 

83a/19. 3. Altı denklem türünden yalın 

denklemlerin terimleri. Bkz. êarb- èaded-

i müfred.  

MüfredÀt : [Ar] Yalın terimler, bir 

terimin bir terime eşit olduğu üç denklem 

türü. “faãl-ı evvel cebr-i muúÀbelenüŋ altı 

meséelesinüŋ úavÀèidin beyÀn ider üçine 

müfredÀt ve üçine muúterinÀt dirler”. 

85b/17. 

Mümkìn : [Ar] Bir işlem veya denklemin 

kurallara uygun olarak doğru sonuca 

ulaşabileceği durum, olma ihtimali. 

“mechÿlüŋ iòrÀcı òaùÀ-yı vÀóid ile daòı 

mümkìndür.” 47a/1.    

Münferice’[Ar] Geniş. . “ve eger ol iki 

zÀviye birbirine beraber olmasa ol vaút 

büyügine münferice dirler.” 72b/6. 

münferice’z- zevÀyÀ:  Geniş açı.  

“…veyÀ münferice’z-zevÀyÀ olur.” 74a/6. 

Münfì : <menfì [Ar] Eksi, negatif. “..illÀ 

iki ceõri nÀúıã ve münfìdür pes imdi 

zÀyidi…”85a/16. 

 Münøamm : [Ar] Eklenmiş. “åülüå åÀliå 

eger olursa münøamm hem-çü-nÀn girü 

biŋ olur.” 51b/6a. 
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MünóarifÀt : [Ar] Yamuklar. “ve 

misÀóat-ı münóarifÀt daòı hemÀn úÀèide-i 

meõkÿrüzerine istiòrÀc olına…”77a/5.  

MünóÀrife : [Ar] Yamuk. “ve eger 

ãÿretleri àayrı olsa ol vaútin münóÀrife 

dirler.” 75b/6. 

Mürekkeb [ol-]: [Ar] 1.Birleşik kesir. 

Bkz. maòrec-i kesr-i mürekkebe.  2. 

Cebr-i MukÀbelede birleşik çarpma. 

“mürekkeb aŋa dirler ki maørÿb ve 

maørÿb-u fih bir mertebede olmaya ve 

hem maørÿb maørubu fih iki mertebede 

ola.” 84a/1. 

MüsÀvÀt : [Ar] Eşitlikler, aynı derecede 

olma. “bu cümleye  müsÀvÀt üzere úısmet 

olınduúda…”105a/11. 

MüsÀvì: [Ar] Eşit, eşit işareti. “ikiyi üçe 

úısmet müsÀvìdür altıyı ùoúuza úısmet 

itmegile..” 41a/9.     

Müåbet: [Ar] Artı, pozitif. “ısúÀù eyledüŋ 

iki mÀlı maèÀdil altı şey olur bu iki 

maèÀdil müåbetdür.” 85b/1. 

Müstaúìm : [Ar]  Doğru, düz. “dördünci 

úısım êılèları müstaúìm olmayan 

şekillerüŋ misÀóatı beyÀnındadur.” 

76a/18. 

Müseddes : [Ar] Altıgen. “ve müseddes 

dört müåelleå úısm olur.”77a/17.  

MüåelleåÀt: [Ar]  Üçgenler. 

Trigonometri. “misÀóat-ı müåelleåÀtüŋ 

şïl şekle dirler ki anı üç òaùù-ı müstaúìm 

ióÀùa itmiş ola.” 72b/13-14. 

MüsteånÀ : [Ar] Öncesinde eksi simgesi 

bulunan, çıkan . “lafôdan müsteånÀ ısúÀù 

olınup müsteånÀ meneh(<minh) üzerine 

ziyÀde olınmaúdur.”84b/16.  

MüsteånÀ meneh(<minh) : [Ar] 

Sonrasında eksi simgesi bulunan, eksilen. 

“lafôdan müsteånÀ ısúÀù olınup müsteånÀ 

meneh(<minh) üzerine ziyÀde 

olınmaúdur.”84b/17.  

Müsteóil : [Ar] Cebirsel bir işlem veya 

denklemin kurallara uygun bir şekilde 

doğru sonuca ulaşma imkânsızlığı. “eger 

murabbaè-ı nıãf-ı cüõÿr bu dirhemden 

kem olacaú olursa meséele-i müsteóil 

olur.”  91a/19. 

Müsteùìl : [Ar] Dikdörtgen. “êılèları 

berÀber  olmasa ol vaút müsteùìl dirler.” 

76a/15. 

MüteèÀdileyn : [Ar] Bir denklemde 

birbirine eşit olan terimlerin her ikisi 
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(Oğuz, 2010: 136). “bir kaèbıla muúÀbil 

idevüz yaèni iki müteèÀdileyn bile 

giderelüm.” 85b/4.  

Mütekerrir :<mütekerrer [Ar] Tekrarlı 

(kesir). “úısm-ı åÀnì maòrec-i küsÿr-u 

mütekerrirdür.” 30b/4.  

MütesÀvì [ol-] : [Ar] Birbirine eşit, eşit 

olmak. “ve eger êılèları mütesÀvì ammÀ 

zÀviyeleri úÀyim…”76a/9. 

 mütesÀvì-i nıãf-ı veter: Kirişin 

yarısının eşiti. “eger sehim mütesÀvì-i 

nıãf-ı veter olursa úıùèa nıãf-ı dÀìre olur.” 

79a/7. 

 mütesÀvì’s-sÀúayn: İkizkenar. 

“…gerekse mütesÀvì’s-sÀúayn olsun…” 

74b/15. 

mütesÀvìye-bile’l-ıêlÀè: 

Eşitkenarlar, (Eşit kenar üçgen). “pes 

imdi müåelleå iètibÀriyle yÀ mütesÀvìye-

bile’l-ıêlÀèolur.” 73a/3. 

Müteúaddemin : [Ar] Öncekiler. “ammÀ 

müteúaddemin bunlaruŋ istiòrÀcı ÀsÀn 

olmaú içün óıføa úÀbil ola.” 74a/12.  

MütevÀzìyen : [Ar] Paralel. “ol vaút ol iki 

òaùùa òaùùayn-ı mütevÀzìyen dirler.” 

73a/11.  

-N- 

Naúl [eyle-/id-] : [Ar] Taşıma, aktarma. 

“dört òÀne dest-i rÀst ùarafına naúl idüp 

yazasın.”71a/9. 

Naúã [eyle-/id-/it-/ol-]: [Ar] Eksiltme, 

eksiltmek. “ikinci úısmı gendinüŋ rubèı 

miúdÀr naúã eyleseŋ…”109a/11; “ve şïl 

miúdÀr ki cüzé-i aèôamdan naúã olunup 

vÀóide getürmişdüŋ.”86a/6.  

NÀúıã: [id-/ol-] [Ar] İşlemlerdeki eksi 

terim, herhangi bir değerin negatif olma 

durumunu gösteren işaret. “eger ikisi bile 

zÀyid yÀ nÀúıã olacaú olursa ziyÀde 

olandan…”48a/11. 

 nÀúıã:ol-: Negatif olma. “òaùÀnuŋ 

ikisi bile zÀyid ola ve yÀ nÀúıã ola.” 

48a/9. 

Nefs : [Ar] Kendi.  

 [gendü] nefsine ur-: Bir niceliği 

kendisiyle çarpmak. “ùarìúi oldur ki 

cüõÿrı nefsine uravuz.” 91b/6;  “eger bir 

mÀl-ı mechÿlı gendü nefsine urasın ve ne 

óÀãıl olursa…”101a/1. 

 [gendü]  nefsine vir-: Bir niceliği  

kendisiyle çarpmak. “…gendü nefsine 
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vireler óÀãıl olana mÀl ve murabbaè 

ve…”83a/6. 

 [gendü]  nefsine vur-: Bir niceliği 

kendisiyle çarpmak. “ol mÀlı gendü 

nefsine vursaŋ.”103a/19.  

 [gendü]  nefsine êarb [eyle-/id-

/ol-]: Bir niceliği kendisiyle çarpmak. 

“êılèlaruŋ birisini gendü nefsine êarb 

idesin.” 76a/7. 

Nesne : [Tr] Varlık, madde, şey, sayı. 

“küsÿr şïl nesnedür kim aúçeden kem 

ola.” 15a/3.  

Netice : [Ar] Sonuç. “óÀãıl olan  aèdÀdı 

mÀl-ı mefrÿøuŋ neticesine úısmet idesin.” 

47a/9. 

 netice-i mÀl-ı maùlÿb: Talep 

edilen miktarın sonucu. “úırú beşe 

urasınkim netice-i mÀl-ı maùlÿbdur.” 

47a/19.    

netice-i mÀl-ı mefrÿø: Varsayılan 

miktarın sonucu. “…ùoúuz dirhem oldı 

netice-i mÀl-ı mefrÿø bu olur.”47a/17. 

Nevè : [Ar] Sınıf, kategori. “heme  aúsÀm  

berÀber vÀúıè oldı bu nevèe mesÀéil her 

gÀh ki  vÀúıè ola.” 108a/17. 

Nıãf : [Ar] Yarım, yarı, bir bütünün 

yarısı.  

 nıãf-ı cüõÿr : Köklerin yarısı. 

“…dirhem miåli olur ki mÀl eyledür nıãf-ı 

cüõÿr…” 90b/16. 

 nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr : Köklerin 

tam karesinin yarısı. “…yüz on iki olur 

bunı óıfã iderüz baèdehÿ nıãf-ı murabbaè-

ı cüõÿr…” 93b/18. 

 nıãf-ı cüõÿr-ı evvel : Birinci 

köklerin yarısı. “…Àòõ iderüz ve nıãf-ı 

cüõÿr-ı evvel üzerine arturuz.” 94a/12. 

 nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı evvel : 

Birinci köklerin tam karesinin yarısı. 

“…dirhemi nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı 

evvelden kem iderüz.” 93a/9. 

 nıãf-ı dÀìre: Dairenin yarısı. 

“…ióÀùa itmiş ola gerek ol nıãf-ı dÀire 

olsun…”76b/12.   

 nıãf-ı dirhem : 
 

 
  dirhem. “…nıãf 

dirhem nıãf dirheme êarb olsa.” 14b/6.   

 nıãf-ı êılè : Kenarın yarısı. 

“…êılèları mütesÀvìyedür nıãf-ı êılè  b c 

ki dÀldur.” 74a/17. 
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nıãf-ı aóad-ı êılè: Kenarın birinin 

yarısı. “…elìf dÀldur  pes ol òaùù-ı nıãf-ı 

aóad-ı êılèı…”74a/19. 

nıãf-ı eşyÀé: Bilinmeyenlerin 

yarısı “…çün bir dirhemi nıãf-ı eşyÀ 

üzerine artururuz.” 119a/19. 

 nıãf-ı èaşìr : Onda birin yarısı. “… 

ve nıãf-ı èaşìr dirhem vÀúıè olur.” 86a/15. 

 nıãf-ı muóìù: Çevrenin yarısı. 

“rubèı muóìù-i dÀìre kim nıãf-ı muóìù 

nıãfıdur.” 77b/9.  

 nıãf-ı rubè-ı åülüå:  Dörtte üçün 

yarısı. “bir èaded ùaleb idelüm ki ol 

èadedden nıãf-ı rubè-ı åülüå küsÿrsüz 

óÀãıl olsun.” 87b/7-8. 

nıãf-ı åülüå: Üçte birin yarısı. 

“…nıãf-ı åülüå ve rubè òumus küsÿrsüz 

çıúa.” 16b/12. 

 nıãf-ı şey: 
 

 
 “ve ikinci úısmı bir 

şey ve nıãf-ı şey dutaruz.” 107b/6. 

nıãf-ı úuùr : Çapın yarısı. “her 

birine ol òaùùlaruŋ nıãf-ı úuùr dirler.” 

76b/6.  

 nıãf-ı tüsè-i dirhem: 
 

 
 dirhem. 

“nıãf-ı  tüsè-i  dirhemi  anuŋ üzerine ilóÀú  

eyledüŋ…”105a/2.  

 nıãf-ı úavs-ı úıùèaya: Parçanın 

yayının yarısı. “nıãf-ı úuùur nıãf-ı úavs-ı 

úıùèaya êarb idesin.” 77b/18.  

 nıãf-ı úavs: Yayın yarısı. “…çün 

ÀóÀd-ı êılèın nıãf-ı úavsa êarb idesin.” 

79a/10.  

nıãf-ı ceõr-i evvel : Birincinin 

herhangi bir dereceden kökünün yarısı. 

“…bu ceõri nıãf-ı ceõr-i 

evvelden…”92a/6. 

 nıãf id-: İkiye bölmek. “on dört 

keyil nıãf idesin kim yedi olur.” 20a/16.   

 nıãf ol-: Yarım olmak. “birisi nıãf 

olur birisi nıãfından  eksük olur.” 79a/20-

21. 

Nisbet : [Ar] Oran. “èaded-i evvelüŋ 

nisbeti èaded-i åÀnìye èaded-i åÀliåüŋ 

èaded-i rÀbièe nisbeti gibidür.” 39b/4-5. 

 nisbet-i erbaèa-ı emsÀli: 

Örneklerin dördünün oranı. “èaded-i 

evvelüŋ nisbeti èaded-i åÀnìye èaded-i 
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åÀliåüŋ èaded-i rÀbièe nisbeti gibidür.” 

86b/14. 

 nisbet id-: Oranlamak. “…ve 

bÀúì-yi eczÀéi   aŋa nisbet idesin.” 61a/6. 

NoúãÀn : [Ar] Eksik, eksiltme. “bir èaded 

vÀóide noúãÀn olsa ol noúãÀn miúdÀrı ol 

èaded-i vÀóid üzere ziyÀde ideler.” 84b/6. 

Noúùa : [Ar] Yer, mevki. “anuŋ ortasında 

bir noúùa ola ki cemiìè óuùÿùı ol noúùadan 

ol muóìùi  iòrÀc ideler.” 76b/3.  

èÖşr : [Ar] Onda bir, 
 

  
 .“eger yüz altmış 

sekiz biŋ ùoúuz yüz yigirmi dirhemüŋ 

èöşri ne olur diseler.” 31a/2. 

 èöşr-i nıãf-ı åümün: 
 

  
 .
 

 
.
 

 
 = 

 

   
 = 

160 ta bir. “èadedüŋ úıymeti yüz yigirmi 

altı dirhem ve yedi åümün ve èöşr-i nıãf-ı 

åümün dirhem vÀúıè olur.” 19a/10. 

 èöşr-i òumus rubè: 
 

  
 . 
 

 
 .
 

 
 = 

 

   
 = 

200 de bir. “…biŋ beş yüz on bir aúçe ve 

rubè dirhem ve èöşr-i òumus rubè dirhem 

olur.” 24b/16. 

 èöşr-i rubè: 
 

  
 . 
 

 
 = 

 

  
 = 20 de bir. 

“…dört dirhem ve rubè ve èöşr-i rubè 

dirhem vÀúıè olur.” 19b/3. 

-Ö- 

Ölç- : [Tr] Ölçmek. “yaèni bì cìm 

êılèından ölçesin her nereye yetişürse 

ol…” 74b/8. 

Penc : [F] Beş .  

 penc subuè: 
 

 
  Yedide beş. 

“…úısmet iki dirhem ve penc subuè 

dirhem ve åülüå subuè dirhem 

gelse…”101a/20. 

 penc südüs: 
 

 
  Altıda beş. “bir şey 

úalur üçünci úısmı penc südüs şey 

ùutaruz.” 109a/19. 

 penc südüs sümün: 
 

 
. 
 

 
 = 

 

  
 Kırk 

sekizde beş. “…ururuz ne óÀãıl olursa 

penc südüs sümün úısmet iderüz.”116b/1. 

 penc-i åümün: 
 

 
  Sekizde beş. 

“penc åümün dirhem şeş åümün dirhem 

yedi åümün dirhem.” 15a/17. 

 

-R- 

Raúam : [Ar] Sayı işaretleri. “…fennì 

raúam úılmaàıla raàbet bulduúları 

müşÀhede olınmaàın…”3a/6. 
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RÀbiè : [Ar] Dördüncü . “…iki 

ùarafında olan èadedi maèlÿm ki evveliyle 

rÀbièdür birbirine êarb idesin.” 41a/4. 

RÀbièü’l-èaded : Sayının dördüncüsü. 

Kök bulma işleminde kullanılan cetvel 

yönteminde beşinci dereceye verilen ad.  

“ve beşinci dereceye ãaffı’l-mÀl dirler ve 

rÀbièü’l-èaded daòı dirler.” 67b/15-16.  

Redd [eyle-/ id-]: [Ar] Denklemin iki 

tarafında çarpım durumunda bulunan 

sabit sayıların birbirine bölünmek 

suretiyle azaltılması veya 

indirgenmesidir.  “…dirhem redd eyler  

ve cümle redd eyledükleri cemè olıcaú.” 

105a/10.  

 redd-i òilÀf . Redd işleminde 

büyük sayıdan bir sayı azaltılması 

durumudur. “altıncı reddi bildürür redd-i 

òilÀf tekmìldür yaèni èaded-i aèôamdan 

bir nesne naúã itmekdür.” 85a/3.   

Rubè : [Ar] Dörtte bir, 
 

 
. “her müddi 

yigirmi üç aúçe ve rubè dirheme 

olsa…”18b/3. 

 rubè-ı dirhem : 
 

 
 Dörtte bir 

dirhem. “…ve üç òumus rubè-ı rubè-ı şey 

ve rubè-ı dirhem ve èaşìr dirhem olur.” 

117b/4. 

 rubè-ı çÀryek: 
 

 
 Dörtte bir çÀryek. 

“ve rubè-ı çÀryek altı barmaú ve yigirmi 

beş tìl abrìşim olur.” 15b/15. 

 rubè-ı mÀl: 
  

 
  Malın dörtte biri. 

“…mÀluŋ südüsin redd eylese ve rubè-ı  

mÀl óiããe alan…”104a/2. 

 rubè-ı rubè-ı şey: 
 

 
 . 

 

 
 . x = 

 

  
  

x’in on altıda biri. “yaèni üç òumus ve 

rubè-ı rubè-ı şey ve rubè-ı dirhem ve 

èaşer dirhem üç rubè-ı şey 

arturalum.”117b/2. 

 rubè-ı muóìù-i dÀìre: Dairenin 

çevresinin dörtte biri. “rubèı muóìù-i dÀìre 

kim nıãf-ı muóìù nıãfıdur aŋa êarb 

idesin.”77b/9. 

 rubè-ı südüs: 
 

 
 . 

 

 
 = 

 

  
 = Yirmi 

dörtte bir. “úıymetinüŋ åülüåiyle rubè-ı 

südüsi yüz seksen dinÀrdur dise…”46b/9.  

 rubè-ı şey: 
 

 
  x’in dörtte biri. “bu 

taúdìrce rubè-ı şey yüz yigirmi altı 

dirhem olur.” 99b/1. 

 üç rubè-ı rubè-ı şey: 
 

 
 . 

 

 
. x = 

  

  
   

x’in on altıda üçü. “…mÀlı iki dirhem ve 
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èaşer dirhem ve üç rubè-ı rubè-ı şey ve 

üç…”117a/19. 

 åi- rubè-ı şey: 
  

 
  x’in dörtte üçü. 

“şey farø iderüz ve keår-i yek şeyéi 

vÀúıèdirhem ve åi rubè-ı dirhemi pes 

birbirine ururuz.” 98b/20. 

-S- 

SÀbiè : [Ar] Yedinci. “miåÀl-i Àòar şekl-i 

sÀbiè  êarb-ı cümleéi beyÀn ider.”8b/6. 

äaff: [Ar] Sıra, dizi. Tamsayıların kökünü 

bulma işleminde kullanılan cetvel 

yönteminin işleme göre oluşturduğu her 

sıra dizisi. 

 ãaff-ı êılè:  Bilinen veya 

bilinmeyen tam veya rasyonel, tek veya 

çok terimli her türlü ifadenin üç ve daha 

üst dereceden kökünün dizisi. “baèdehÿ 

bir èaded bulup ãıfır Àòirüŋ üzerine 

vaøèidesin ve miålin daòı ãaff-ı êılèda 

yazasın.”69a/1. 

 ãaff-ı evvel : Tamsayıların kökünü 

bulma işleminde kullanılan cetvel 

yönteminin işleme göre oluşturduğu her 

sıra dizisinin birincisi. “baèdehÿ ãaff-ı 

mÀlda olan aèdÀdı ãaff-ı evvelde olan 

èadede êarb idüp…” 69a/3. 

 ãaff-ı kaèb  : Tamsayıların kökünü 

bulma işleminde kullanılan cetvel 

yönteminin işleme göre oluşturduğu sıra 

dizilerinden tam küp, yani bir sayının 

kendisiyle iki kez çarpımının oluşturduğu 

dizi, yani x.x.x=x3(3. mertebe) “…olan 

èadede êarb idüp ne óÀãıl olursa ãaff-ı 

kaèbda yazasınkim…”69a/4. 

 ãaff-ı mÀl-ı kaèb : Tamsayıların 

kökünü bulma işleminde kullanılan cetvel 

yönteminin işleme göre oluşturduğu sıra 

dizilerinden tam kare ve tam küp 

ifadelerinin çarpımından oluşan dizi yani 

. =  (5. mertebe)’in dizisi. “…aãıl 

mÀl òÀnesidür aŋa ãaff-ı mÀl-ı kaèb 

dirler.” 67b/11. 

 ãaff-ı mÀl : Tamsayıların kökünü 

bulma işleminde kullanılan cetvel 

yönteminin işleme göre oluşturduğu her 

sıra dizilerinden tam kare, yani bir 

sayının kendisiyle çarpımının 

oluşturduğu dizi, yani x.x=x2(2. mertebe)  

“baèdehÿ ãaff-ı mÀlda olan aèdÀdı ãaff-ı 

evvelde…”69a/2. 

 ãaff-ı mÀlu’l-mÀl : Tamsayıların 

kökünü bulma işleminde kullanılan cetvel 

yönteminin işleme göre oluşturduğu sıra 
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dizilerinden tam kare ve tam kare 

ifadelerinin çarpımından oluşan dizi, yani 

x2.x2 = x4 dizisi  “ve üçünci dereceye ãaff-

ı mÀlu’l-mÀl dirler.” 67b/2. 

 ãaffı’l-èaded : Sayı dizisi. 

Tamsayıların kökünü bulma işleminde 

kullanılan cetvel yönteminin işleme göre 

oluşturduğu sıra dizilerinden birinci 

haneye verilen ad.  “pes bunuŋ evvel 

òÀnesine istiòrÀc olınan èadedi yazasın 

aŋa ãaffı’l-èaded dirler.”67b/9-10. 

äaóÀó : [Ar] Tam sayılar. “úısm-ı rÀbiè 

ãaóÀó ile küsÿrı küsÿra itmek 

beyÀnındadur ùarìúi oldur ki ãaóÀóı gendü 

küsÿrı maòrecine vurasın.” 28b/1-2.  

äaóió : [Ar] Tam sayı. “çünkim ãaóìói 

ãaóìóe êarb itmeŋüŋ 

úÀèidesinden…”12a/9.  

äaúla-: [Tr] Elde tutmak, kaydetmek 

“baèdehÿ ol ãaúladuàuŋèaded-i miúdÀr-ı 

êılè-ı aúãarın…” 75a/7. 

SÀúayn : [Ar]  İki kenar, ikizkenar. “ùarìú 

oldur ki iki sÀúayndan bÀúì úalan êılè ki 

yÀ sÀúayndan büyük olur veyÀ küçük 

olur.” 73b/4-5. 

æÀliå : [Ar] Üçüncü. “oldı ãıfır åÀliå 

üzerine yazduú ve miålin daòı…”54b/1. 

åÀliåü’l-èaded: Sayının üçüncüsü. 

Tamsayıların kökünü bulma işleminde 

kullanılan cetvel yönteminin işleme göre 

oluşturduğu her sıra dizisinde üçlü 

köklerin bulunduğu dizide yer alan 

sayılar. “ne óÀãıl olursa ãaff-ı kaèbda 

yazasınkim aŋa åÀliåü’l- èaded dirler.” 

69a/5. 

æÀnì : [Ar] İkinci. “yÀ èaks üzerine yaèni 

åÀnìyi evvele úısmet ki üçi ikiye úısmet 

itmekdür.” 41a/10.  

åÀnìye’l-èaded: Sayının ikincisi. 

Kök bulma işleminde kullanılan cetvel 

yönteminde üçüncü dereceye verilen ad.  

“üçünci dereceye ãaff-ı mÀlu’l-mÀl dirler 

ve åÀnìye’l-èaded daòı dirler.” 67b/12-13. 

äaùó : [Ar] Uzunluk ve genişliği olan, 

çizgi ile biten büyüklük, yani düzlem. 

“bir ãaùóda şöylece vÀúıè ola ki ol iki 

òaùùlar…” 73a/9. 

 ãaùó-ı müstevì :  Eşit düzlem. “ve 

ãaùó-ı müstevì aŋa dirler ki anuŋ cemiìè 

cihÀtın bir òaùù-ı müstaúìm farø 

iderler.”73a/7. 
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äaùr : [Ar] Satır, sıra. Tamsayıların 

kökünü bulma işleminde işlemin 

yapıldığı sıra. .  

 ãaùr-ı åÀliå : Üçüncü sıra.  “pes 

birbirine êarb idesin ne óÀãıl olursa ãaùr-ı 

åÀliåde yazasın.” 58a/12. 

 ãaùr-ı åÀnì: İkinci sıra. “êarb idüp 

ne óÀãıl olursa ãaùr-ı åÀnìde olan 

èadedden…”69a/7. 

 ãaùr-ı rÀbiè: Dördüncü sıra. 

“…ãaùr-ı rÀbiède muúÀbelesinde 

yazasın.” 58a/20. 

 ãaùr-ı çehÀrda: Dördüncü sıra. “ve 

miålin daòı taòtında  ãaùr-ı çehÀrda 

yazasınkim…” 58a/10.   

 ãaùr-ı evvel: Birinci sıra.  “…vaúıè 

olan ãıfıruŋ üzerinde yazasınkim aŋa ãaùr-

ı evvel diyesin.” 58a/9.  

 ãaùr-ı òÀmis: Beşinci sıra. “ve 

miålin  daòı ãaùr-ı òÀmisde yazasın 

birbirine êarb idesin.” 61b/2.   

Sebèa: [Ar] Yedi . “…südüs altıdur ve 

maòrec-i sebèa yedidür.”30b/1. 

sebèa’tü-etsÀè: 
 

 
  Dokuzda yedi. 

“ve sebèa’tü-etsÀèuŋ maòreci ùoúuzdur.” 

60b/7. 

æebt [id-/ol-] : [Ar] Yazma, kaydetme, 

deftere geçirme. “…olan aèdÀduŋ åebti 

içün baèdehÿ fevúinde…” 9a/1;  “…olsa 

miåúÀlüŋ yemìnì ùarafına åebt 

iderdüŋ.”24a/1. 

Sehm : [Ar] Hisse, pay, bir parça.- “ne 

óÀãıl olursa ol úıùèanuŋ sehmine úısmet 

idesin.”76b/15. 

æelÀåe : [Ar] Üç.  

 åelÀåete- erbaèa : Dörtte üç. “…üç 

dirhem ve åelÀåete-erbaèa óÀãıl olur.” 

11b/11. 

åelÀåetü-esdÀs-ı dirhem: 
 

 
 dirhem. 

“…åelÀåetü-esdÀs-ı  dirhemi  ve åelÀåe  

nıãf-ı…”103b/16.   

åelÀåe  nıãf-ı  südüs  dirhem: 3. 
 

 
 . 

 

 
 = 

 

  
. “ve åelÀåe  nıãf-ı  südüs  dirhem 

úaldı.”  103b/17. 

æemÀniye: [Ar] Sekiz.  

 åemÀniyete’t- tisèa yek şey:  
 

 
 x= 

  

 
  x’in dokuzda sekizi.  “…ãÀóib-i 
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åülüåÀn yanında åemÀniyete’t-tisèa yek 

şey…”104a/19. 

æemen : [Ar] Kıymet, değer, fiyat, tutar. 

“bir miåúÀl laèlüŋ åemenidür  on dirheme 

ururuz.” 112a/19. 

SermÀye : [F] Ticarette ana mal, ana para. 

“aãıl sermÀyesin biŋ dört yüz dirhem farø 

eyledüŋ” 49a/14. 

äıfır : <sıfr [Ar] Rakam. 

 ãıfır-ı vasaù: Ortadaki sıfır. 

“mezbÿr üçi ãıfır-ı vasaùuŋ üzerine ãaùr-ı 

evvelde yazasın.” 59a/1. 

æi : <se [F] Üç 

 åi-åümün: 
 

 
  Sekizde üç. “bahÀsı 

on  ùoúuz dirhem ve åi åümün 

dirhem…”75a/6.  

 åi-òums:  
  

 
  Beşte üç. “…ùarìúi 

oldur ki mÀlı kÀmil úıluruz yaèni åi òums 

mÀlı…”89b/1. 

 åi-rubè: 
 

 
 Dörtte üç. “olsa ki beş 

ceõir  ve bir mÀl yigirmi altı dirhem ve åi 

rubè…”88b/12. 

 åi-rubè-ı dirhem: 
 

 
 dirhem. “üç 

dirhem ve åi rubè dirhem úalur.” 90a/10. 

 åi-rubè-ı şeyé : 3.
 

 
. x = 

  

 
  x’in  

dörtte üçü. “aãıl mÀlı bir şey dutaruz åi 

rubè-ı şeyéi çehÀr…”101b/10. 

 åi-subè : 
  

 
  Yedide “üç. úuùrın 

murabbaè iderüz ne óÀãıl olursa åi subèa 

ururuz.” 112b/15. 

 åi südüs : 
 

 
 Altıda üç. “yaèni 

südüsi şeyèe ururuz åi südüs kaèb ve 

südüs subuè kaèb óÀãıl olur. “112b/6. 

 åi-tüsè-i bir şey: 
 

 
 .x= 

  

 
 x’in 

dokuzda üçü. “úısm-ı evveli  åi tüsè-i bir 

şey dutaruz.”109a/16. 

Silsile : [Ar] Sayı dizisi . “her silsilede ki 

vÀóidüŋ nisbeti ceõr ola ceõrüŋ…”82a/18. 

SÿéÀl [eyle-/it-: [Ar] Soru. “miåÀl-i Àòar 

eger sÿèÀl olsa ki yüz altmış..”35a/1. 

 sÿéÀl  eyle-: Soru sormak. “úıymet 

ne miúdÀrdur diyü sÿèÀl 

eyleseler…”46b/8. 

 sÿéÀl it-: Soru sormak. “günüŋ 

nesinde bir yire cemè olur diyü suéÀl 

itseler” 80b/11. 

Subè : [Ar] Yedide bir, 
 

 
. “…ve subèın 

yigirmi sekizden giderürüz.”89a/14. 
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äuàrÀ :  [Ar] Küçük . “úÀèide  misÀóat-ı 

óilÀlì misÀóat-ı úıùèa-ı ãuàrÀyı misÀóat-

ı…”79a/7. 

Südüs : [Ar] Altıda bir, 
 

 
. “şeyéi nıãf-ı 

şeyée virürüz südüs mÀl óÀãıl olur.” 

99b/10. 

 südüs subuè: 
 

 
 . 
 

 
 = 

 

  
  Kırk iki de 

bir. “südüs subuè kaèb óÀãıl olur ki…” 

112b/6. 

æülüå : [Ar] Üçte bir, 
 

 
. 

 åülüå subuè dirhem: 
 

 
 dirhem. 

“…ve åülüå subuè dirhem 

gelse…”100a/20. 

 åülüå-i diger: Diğerinin üçte biri.  

“…åelÀåeye ururuz ve åülüå-i diger 

üzerine ziyÀde iderüz.” 101a/1. 

 åülüå-i nıãf-ı südüs: 
 

 
 .

 

 
.
 

 
 =

 

  
. 

Otuz altıda bir. “…ve åülüå-i  nıãf-ı südüs  

dirhem olur ki…”103b/3. 

 åülüå-i şey: 
 

 
 x’in üçte biri. “çün 

bu iki òÀric-i úısmeti cemè eylerüz åülüå-i 

şey óÀãıl olur.” 99a/20. 

æülüåÀn : [Ar] Üçte iki, 
 

 
. “baèdehÿ 

mesfÿr bÀúì úalan åülüåÀndan ùarafında 

olan…”23a/9. 

æümün : <åümn [Ar] Sekizde bir, 
 

 
. 

“meåelÀ südüs ile åümünüŋ 

maòrecinde…”31a/2. 

 åümün åümün: 
 

 
 .
 

 
 = 

 

  
 Altmış 

dörtte bir. “…aúçe ve åümün dirhem ve 

nıãf-ı åümün dirhem ve åümün åümün 

dirhem vÀúıè olur.” 23a/12. 

 

ãÿret : [Ar] Görünüş, örnek, pay.  

 ãÿret-i sekiz: Sekizin görünüşü, 

payı. “ãÿret-i sekiz úırÀùı yazup ve 

taòtında daòı õikr…”23b/16. 

 ãÿret-i åÿdüs: Altıda birin 

görünüşü, payı. “yigirmi beş ki ãÿret-i 

åÿdüs miåúÀldür.” 23b/6. 

 ãÿret-i eşkÀl-i keyil: Keyilin 

şekillerinin örnekleri. “aóad ùarafına 

yazasın ãÿret-i eşkÀl-i keyil” 18a/8. 

 ãÿret-i kesir: Kesrin görünüşü, 

payı.  “ùarìúi oldur ki ãÿret-i kesri ãÿret-i 

kesre êarb idevüz.” 11b/8. 
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 ãÿret-i küsÿr-ı maúsÿm: 

Bölünenin kesirlerinin görünüşü, payı. 

“baèdehÿ üç ki (16) ãÿret-i küsÿr-ı 

maúsÿmdur.”28b/15.  

 ãÿret-i maúsÿmunèaleyh: Bölenin 

görünüşü, payı.  “baèdehÿ ãÿret-i 

maúsÿmun èaleyhi maòrec-i maúsÿma 

urup”28b/7. 

 ãÿret-i nıãf: Yarımın görünüşü, 

payı. “ãÿret-i nıãf ki ellidür fevúinde 

yazasın.” 14b/11. 

 ãÿret-i nìm dirhem: Yarım 

dirhemin görünüşü, payı. “ve ãÿret-i nìm 

dirhem ki ellidür.” 15a/3.   

 ãÿret-i rubè: Dörtte birin 

görünüşü, payı. “ãÿret-i rubè ki yigirmi 

beş èadeddür.”14b/8. 

   ãÿret-i yek: Birin görünüşü, payı. 

“…óÀãıl olur bir èaded daòı ki ãÿret-i yek 

åülÿådür.”29a/12.   

-Ş- 

Şekl : [Ar] Şekil, biçim, resim. 

“..yazılmaú murÀd olsa  küllì zirÀèuŋ 

şekilleri beyÀn olundı.” 15b/20. 

 şekl-i beyø. : Yarım ay/yay şekli. 

“…şekl-i beyø mürekkeb ola.” 78a/12.   

 şekl-i åÀliå: Üçüncü şekil. “şekl-i 

åÀliå êarb-ı muóÀõÀtı beyÀn ider.”4a/1.  

 şekl-i åÀmin: Sekizinci şekil. 

“şekl-i åÀmin êarb-ı  cümleéi beyÀn ider.” 

9a/15. 

 şekl-i åÀnì: İkinci şekil. “şekl-i 

åÀnì êarb-ı fevúÀnì beyÀnındadur.” 3b/7. 

 şekl-i evvel: Birinci şekil. “şekl-i 

evvel êarb-ı taòtÀnì beyÀnındadur.” 

3a/13. 

 şekl-i hilÀlì: Yeni ay şekli. 

“…bilgil ki şekl-i hilÀlì iki úıùèa  ùutılur.” 

78a/19. 

 şekl-i òÀmis: Beşinci şekil. “şekl-i 

òÀmis úaçan bir êarb itmek 

dileseŋ…”7a/8. 

 şekl-i rÀbiè: Dördüncü şekil. 

“şekl-i rÀbiè êarb-ı úafesinüŋ istiòrÀcı 

beyÀnındadur.” 6b/1. 

 şekl-i sÀbiè: Yedinci şekil. “şekl-i 

sÀbiè  êarb-ı cümleéi beyÀn ider.” 6b/6. 

 şekl-i sÀdis: Altıncı şekil. “şekl-i 

sÀdis êarb-ı cümleéi beyÀn ider.”7b/14. 
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 şekl-i tÀsiè: Dokuzuncu şekil. 

“şekl-i tÀsiè bir úalmadan istiòrÀc  olan 

êarbları beyÀn ider.” 10b/6. 

Şeyé: [Ar] Bilinmeyen nicelik x. “her 

èadedi ki gendü nefsine vireler óÀãıl 

olana mÀl ve murabbaè ve mecõÿr dirler 

ve ol èadede ceõir ve şey dirler.” 82a/7; 

“ve bir mÀl maèÀdil yigirmi şeyé 

olur.”85a/13  

-T- 

Ùaleb [eyle-/id-/ol-/kıl-]: [Ar] Bir sayı 

bulmak, bir işlem yapmak. “ceõrin ùaleb 

eyledügüŋ mÀlı yazup baèdehÿ yemìnì 

ùarafında…”53a/9; “pes bir èaded ùaleb 

idelüm ki…”105b/17; “ÀóÀd òÀnesidür 

úayd idüp baèdehÿ bir èaded daòı ùaleb 

úılup…”54b/10; “pes ùaleb olan èaded bir 

vÀúıè oldı.”65a/13. 

TamÀm [ol-] [Ar] Eksiksiz, tam. 

tamam ol-: Tamamlanmak. 

“…ùoúuz dirhem olur müfredÀt tamÀm 

olur.” 87a/9. 

tamÀm-ı óavø-ı mezbÿr:  Adı 

geçen havuzun tamamı. “on bir raùl Àb 

ùaşra çıúsa bu taúdìrce tamÀm-ı óavø-ı 

mezbÿruŋ içinde úaç raùl Àb vardur.” 

79a/17. 

Tanãìf id- : [Ar] Yarı yarıya bölme, iki 

eşit kısma ayırma. “baèdehÿ yedi keyil 

tanãìf idesinkim üç buçuú olur.” 18b/6.  

Taòt : [Ar] Aşağı, alt. “…taòtında yigirmi 

beşeri yazup birbirine êarb idesin.”14b/9. 

TaòtÀn : [Ar] Alttaki, altta olan unsurların 

çarpım yolu. “taòtÀnì ùarìúi ile meåelÀ 

dört yüz yigirmi üç pÀre úumÀş…”8a/1. 

Taóúìú : [Ar] Doğru olup olmadığını 

araştırma, Sağlama. “…maèÀdil altmış 

mÀl-ı mechÿl olsa pes geldüŋ taóúìú mÀl-

ı mechÿla…”98b/1. 

Taúsìm [id-/it-] : [Ar] Bölme, bölmek. 

“miåÀl-i Àòar úaçan kim bir taúsìm 

çıúarımasaŋ bu ùarìúle göresin.”27a/3; 

“…yüz yetmiş üç dirhemi on üç kişiye 

taúsìm itseŋ…”27b/2 

Ùaraf : [Ar] Taraf, yan, yön. “yemìnì 

ùarafına åebt idüp êarb idesin.”15a/7. 

ùaraf-ı êılè-ı elìf: A kenarının 

tarafı. “…ùaraf-ı êılè-ı elìf  bì  yaèni elìf 

bì ki…”74b/6. 
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Ùarafeyn: [Ar] Yanlar, Dışlar. Orantılı 

dört sayı hesabında birinci ve dördüncü 

sayı olarak nitelendirilen sayıların ortak 

adı. “…êarb olına ne óÀãıl olursa 

ùarafeynde olanuŋ birisi…”39b/20. 

Ùarìú : [Ar] Yol, yöntem 

 ùarìú-i èameli : İşlemin yolu. 

“miåÀl òaùÀ-yı vÀóid ùarìú-i èamelì oldur 

ki…”46a/6. 

ùarìú-i iòrÀc-ı ceõr: Bilinmeyen 

niceliğin yani x’in çıkarılmasının yolu. 

“…ve yek mÀl úırú ùoúuz dirhem olur 

ùarìú iòrÀc-ı ceõr…”93a/14. 

 ùarìú-i istiòrÀc-ı òaùÀyeyn: Çift 

yanlış hesabının sonucunun bulunmasının 

yöntemi. “…ùarìú-i istiòrÀc-ı òaùÀyeyn 

naôar eyle…” 47a/8. 

 ùarìú-i misÀóat : Alan hesabının 

yolu. “ùarìú-i misÀóat  oldur ki êılèlaruŋ 

birisini gendü…”75a/6. 

Ùaró [eyle-/id-/it-/ol-] : [Ar] Bir adedi 

diğerinden çıkarma. “ne  miúdÀr ise 

mesfÿr åüliåÀndan ùaró idüp bÀúìsin aúçe 

óükm idesin ve ùaró itdügüŋ küsÿrÀt 

òÀnelerin…”22b/13-14. 

Tebdìl [eyle-]: [Ar] Değiştirme. “ve nıãf-ı 

tüsè-i dirhem olur çün eczÀéi şeyé  

dirhemi tebdìl eyledüŋ…”104a/1. 

Tekmìl [id-] : [Ar] Birden küçük olan 

katsayıyı bire tamamlama işlemi. 

“dördünci tekmìli bildürür tekmìl aŋa 

dirler ki bir èaded vÀóide noúãÀn olsa ol 

noúãÀn miúdÀrı ol èaded-i vÀóid üzere 

ziyÀde ideler tÀ kim èaded-i vÀóid tamÀm 

ola.”84b/5; “eger birden nÀúıã olursa 

tekmìl iderüz.”90a/16. 

Ùop : [Tr] Top. (Top problemlerinde 

kullanılan unsur). “çün bunı ikinci ùopuŋ 

nuúresinden naúã idevüz.” 112a/11. 

Ùut-: [Tr] Tutmak, saklamak. “küllì mÀlı 

bir şey ve bir úısm ve bir dirhem 

ùutaruz.”103a/10. 

Ùÿl : [Ar] Uzunluk. “eger bir kemòÀnuŋ 

ùÿlı altı buçuú zirÀè olsa.”43b/1. 

Tüsè : [Ar] Dokuzda bir, 
 

 
. “åülüå ve 

tüsèortasında muvÀfaúat åülüå olmaú 

göründi.”31a/7. 

Tüsèa : <tisèa [Ar] Dokuz. “óÀãıl oldı ki 

cemiì è küsÿrÀtı tüsèanuŋ maòrecidür.” 

32a/13.  
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-U- 

Ulÿf : [Ar] Binler. “ulÿf òÀnesinde olan 

èadedi birbirine êarb idüp…”6a/15. 

 ulÿf ulÿf: Milyonlar. “…yazasın 

ki ulÿf ulÿf òÀnesi üzerinde vÀúıè  

olan…”57a/18. 

Ulaş-: [Tr] Bitişmek. “…ile àayr-ı nihÀye 

iòrÀc olına birbirine ulaşmaya.” 72a/10. 

Uaşdur- : [Tr] Bitiştirmek. “úuùr-ı eùvÀlin 

ulaşdura tÀ kim iki úıùèa 

birbirindenmümtÀz ola.”78a/14.  

èUmú : [Ar] Derinlik. “ùÿlına ve èarøına 

ammÀ èumúına degül anuŋ nihÀyeti cism 

olur.”72a/3. 

Ur - : >vurmak, [Tr] Çarpmak, 

matematikte dört işlemden biri, çarpma. 

“…úırú beşe urasınkim netice-i mÀl-ı 

maùlÿbdur.”46a/19. 

-Ü- 

Üslÿb : [Ar] Yol, biçim, usul. “bu üslÿb 

üzere bu mÀlı úısmet eyleseler.”102b/21. 

-V- 

VÀóid : [Ar] 1. Tek. Bkz. òaùÀ-yı vÀóid. 

2.  Bir. “nisbeti olduàı gibidür ol èaded ki 

anuŋ vÀóide nisbeti vÀóidüŋ ceõre nisbeti 

olduàı gibidür.”82b/9-10. 

Var- : [Tr] İşlemde başka bir düzeye 

geçmek. “bir dirhem ùutılur varuruz nıãf-ı 

vÀsıùaéı murabbaè iderüz.”99a/2. 

Vasaù : [Ar] 1.Orta, 2. Orantılı dört sayı 

hesabında ortada sadece tek başına 

bulunan sayı. “ãıfırı vasaùuŋ üzerine ãaùr-ı 

evvelde yazasın.” 58a/2;  

Vaøè [eyle-/id-/ol-] : [Ar] Koyma, 

belirleme, tayin etme. “ve åülüå 

dirhemden vaøè idevüz.” 113a/16.  

Ve : [Ar] 1.Notasyon sisteminde artı 

işareti. “…úısmet iki dirhem ve penc 

subuè dirhem ve åülüå subuè dirhem 

gelse…”100a/20. 

2.  Farsça kuruluşlu sayı sisteminde  , 

virgül, ondalık sayı işareti. “…üzerine 

úataruz yedi dirhem ve nìm dirhem 

olur.”101b/2. 

VefÀ id- : [Ar] Yetme, kÀfi gelme. “eger 

bÀúì èaded úalmayup tamÀm vefÀ iderse 

ol vaútin…”70b/6.   
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Veter : [Ar] Kiriş. “ve her êılè ki 

zÀviyeye nisbet muúÀbelesinde vÀúıè ola 

veter  dirler.”72b/16. 

 veter-i òaùar3050: Çizginin kirişi. 

“ol veter-i òaùar ki dÀirenüŋ rÀst ortasında 

vÀúıè ola.” 76b/8. 

Vur - : [Tr] Çarpmak, matematikte dört 

işlemden biri, çarpma. “…aŋa vurasın ne 

óÀãıl olursa otuz ùoúuza úısmet  idesin.” 

88a/4. 

-Y- 

Yaz - : [Tr] Yazmak, kaydetmek. “ne 

óÀãıl olursa yuúaruda yazduàuŋ èadede 

úısmet idüp…”12b/2. 

Yek : [F] Bir. “…dört dirhem ve yek mÀl 

illÀ iki yüz altmış altı şey…” 95b/4. 

 yek åülüå: 
 

 
  Üçte birin biri. 

“…üçünci yÀúÿt åemeni yek åülüå biŋ 

dinÀrdan naúã olına.” 116a/10.   

 yek subuè: 
 

 
 Yedide birin biri. 

“…yek subuè ceõir maèÀdil beş dirhem ve 

åülüå dirhemdür dişeler.” 86a/1.  

                                                           
3050 Bu kelime diğer nüshalarda óaùù olarak yer 

almaktadır. Büyük ihtimal S. de yanlış yazılmıştır.  

Yekÿn : [Ar] Toplam. “yekÿn 

2200…”52b/11. 

Yemìnì : [Ar] Sağ, sağ taraf. “…úÀèide  

üzerine yemìnì  ùarafına åebt 

idüp…”16a/15. 

Yer : [Tr] 1.Yer, mesafe. “bir peyki bir  

yere gönderseler  ammÀ şöylece 

ıãmarlasalar  ki…”105a/4. 2. Yer, 

neticenin yazıldığı kısım. “…cemè idesin 

bir yere yazasın kim buŋa evvel diyesin 

ki…”47b/7. 

Yerine : Yerine, bir şeyin yerini almak 

üzere. “yüz dirhem altÿnı naúã idüp anuŋ 

yerine yüz dirhem nuúre getürevüz.” 

114a/14. 

YesÀrì : [Ar] Sol,sol taraf. “ãaùıruŋ miéÀt 

òÀnesinden ùarafına ki yesÀridür.”7a/14. 

Yetiş - [Tr]:  Yeterli olmak. “ve ãÀóib-i 

nıãf-ı südüs ve nıãf-ı südüs mÀl 

yetişür.”104a/14. 

Yevme’l-úısù : [Ar] Çalışılmayan günler 

için kesilen para. “pes cevÀb viresinkim 

ber-mÿcib-i yevme’l- úısù üç ay ve 

yigirmi…”43a/10. 

-Z- 
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Øabt : [Ar] Tutmak, saklamak -1- “ne 

miúdÀr èaded olursa øabt idesinkim 

maúsÿmun èaleyh olısardur.”44b/9.  

Øamm [id-/it-/ol-]:[Ar] Ekleme, katma. 

“mezbÿr mÀluŋ üzerine øamm idesinkim 

úırú altı olur.”29a/6; “…èadede øamm 

olına ki elli iki èaded olur.”13b/2. 

ZÀviye : [Ar] Açı. “ol zÀviyenüŋ êılèıdur 

dirler.” 72a/17. 

zÀviye-i mesaùùaóa: Düzlemin 

açısı. Bkz. Mesaùùaóa. 

ZÀyid : [Ar] <zÀéid İşlemlerdeki artı 

terim, herhangi bir değerin pozitif olma 

durumunu gösteren işaret. “pes òaùÀ on 

altı vÀúıè oldı zÀyiddür.”48a/14. 

ZevÀyÀ : [Ar] Açılar. “…veyÀ 

münferice’z-zevÀyÀ olur.”73a/6. 

ZiyÀde [eyle-/id-/it-/ol-]: [Ar] Artma, 

çoğalma. 

 ziyÀde eyle-: Arttırmak. “ziyÀde 

eyledügümüz miúdÀr-ı muúÀrinine daòı 

ziyÀde  iderüz.”89b/3. 

 ziyÀde id-: Arttırmak. “vÀóid 

üzere ziyÀde ideler tÀ kim èaded-i vÀóid 

tamÀm ola.”84b/7. 

 ziyÀde it-: Arttırmak. “…oldı 

kieksüp ve her birinüŋ óiããesin ziyÀde 

itdü gümüzden soŋra…”117b/14. 

 ziyÀde ol-: Artmak. “…òÀnesinde 

olan èadedden ziyÀde olmaya…”53b/2.  

ziyÀde olan: Eklenen. “anuŋ 

birbirinüŋ üzerine ziyÀde olan şekle hilÀl 

dirler.”77a/9. 

2.  Fazla 

 ziyÀde gel-: Fazla olmak. 

“…dirhem ziyÀde gelse ol taúdìrce aãıl ol 

mÀl-ı mechÿl…”101b/8. 

 ziyÀde ol-: Fazla. “zÀyid yÀ nÀúıã 

olacaú olursa ziyÀde olandan eúallın ùaró 

idüp…”47a/11. 
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2. PROBLEMLERDE KULLANILAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ, PARA BİRİMLERİ VE 

KIYMETLİ TAŞLARIN ADLARININ SÖZLÜĞÜ 

-A- 

Adım: [Tr] İki ayak arasındaki mesafe. 

“bir fersaò  yol iki biŋ  iki yüz adım  

olsa.” 105a/5. 

Aúçe: [Tr] Bir paranın üçte biri değerinde 

altın veya gümüşten yapılmış Osmanlı 

sikkesi. “pÀre úumÀş her pÀresi biŋer 

aúçeye ne miúdÀr olur.” 11a/2.  

Azılla : <azÀla [Ar] 100x1 terazi aşını, 

yani 100x145,63cm=145,63 metrekare 

(Hinz, 1990: 80). “…yüz miúdÀrı bir 

azılladur  otuza úısmet idesin.”78b/7. 

-B- 

Barmaú(à) : [Tr] Uzunluk ve genişlik 

ölçüsünde kademin 12 arşının 24’te biri 

olup 12 hat olarak kabul edilir (Parlatır: 

2011: 1340). “ve bir barmaú didügümüz 

yüz barmaàı bir zirÀè  ola.”15b/5. 

-Ç- 

ÇÀryek : [F] 0, 25 arşın değerinde bir İran 

ağırlığıdır. (Hinz, çÀrek olarak verir. 

1990: 13; İnalcık, 2013: 249). “dördünci 

úısm-ı çÀryekdür ki zirÀèuŋ dört baòåinde 

biridür pes bu taúdìrce bir kire üç barmaú 

ve on iki tìl abrìşim ve elli mÿy-ı daúìú 

olur.”15b/12-14. Metinde çÀryek zirÀèın 

alt ölçülerinden biri olarak 

tanımlanmıştır.  

-D- 

DÀng : [F] Arapçalaştırılmış hali dÀniú, 

genel olarak altıda bir anlamındadır, 

ağırlık ve para birimi olarak bir bölü altı 

dirhem ya da bir bölü altı dinar miskaldir 

krş dÀyıú- (Hinz, 1990, 13). “úırÀù  nìm 

dÀng   bir dÀng åümün miåúÀl.”22a/14. 

DÀyıú : <dÀng, [F] Arapçalaştırılmış hali 

dÀniú, genel olarak altıda bir 

anlamındadır, ağırlık ve para birimi 

olarak bir bölü altı dirhem ya da bir bölü 

altı dinar miskaldir. Krş. dÀng. “ammÀ 

úırÀù ve dÀyıú yazmaú dileseŋ 18, 

75.”22b/1. 

DerÀhim : [Ar] Dirhemler, akçeler, 

paralar. “beş murabbaè eyledüŋ 

pesderÀhimi yigirmi kerre gendü nefsine 

urasın.” 97b/1. 
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DinÀr : [Ar] Çeyrek lira değerinde altın 

para. -  

Bir ölçü birimi olarak da kullanılan dinÀr 

metnimizde sadece para anlamıyla 

kullanılmıştır. “yÀúÿtuŋ åemeni sekiz yüz 

altmış dinÀr ola ve yetmiş cüz ola cümle 

beş yüz yetmiş iki cüzéi bir dinÀr olandan 

ve üçünci yÀúÿt yedi yüz on üç dinÀr 

olur.” (115b/12-13). 

Dirhem : [Ar] Eski okkanın dört yüzde 

biri, gümüş para. 

Metinde 13b/14-24a/10 arasında bir 

ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır. 

“faãl-ı åÀnì êarb-ı fülÿsı beyÀn ider ve 

dirhem ve mÿt ve zirÀè ve miåúÀl ve 

úanùÀr êarb olınmasınuŋ úÀèidesin 

bildürür úısm-ı evvel küsÿrÀt-ı fülÿsı  ve 

êarb olınması úÀèidesin beyÀn  ider küsÿr 

şïl nesnedür kim aúçeden kem ola evvelÀ 

her dirhem  bir aúçedür bir aúçe yüz 

fülÿsdur ve her fülÿs yüz şièirdür ve bir 

şièir yüz òardaldur   ve bir òardal yüz 

õerredür ve bir õerre yüz òaşivdür.” 

(13b14-15; 14a1-6.) 

 

 

-F- 

FersÀò : [Ar] Uzunluk ölçüsü, fersah 3 

mile eşittir, her mil ise her biri 4 şer’i 

arşın olan bin kulaç eder, yani 6 km dir 

(Hinz,1990: 76; Halil İnalcık aynı ölçüyü 

farsah olarak adlandırmış ve 7500 

arşun=5685 m. olarak tanımlamıştır. İnalcık, 

2013: 249). 

 Fülÿs : [Ar] Bakır sikkeler, pullar, 

paralar. Metinde fülÿs akçenin yüzde biri 

olarak tanımlanır. “her dirhem bir 

aúçedür bir aúçe yüz fülÿsdur.” 14a/4. 

Fülori : <filori  [İt] XI  yüzyılda Floransa 

şehrinde basılan altın sikke. “…altÿnuŋ 

miåúÀli altmış bir aúçeye ãatılsa fülori elli 

beş dirheme çıúsa…”41a/2. 

-G- 

Gümüş : [Tr] Gümüş, parlak beyaz renkte 

kolay işlenebilen kıymetli maden krş 

gümiş. “…gümüşi ne  miúdÀr olurbilmek 

dileseŋ ùarìúi oldur  ki…”111b/13. 

-H- 

Óabbe : [Ar] Arpa tanesinin ağırlığıdır, 

bu ölçü hakkında çelişkili bilgiler vardır, 

3,125 gr. (Hinz, 1990: 15).  
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Metinde “… her keyil(<keyl Tahıl, 

hububat ölçüsü) elli  sÀàardur(Kupa, kap) 

ve her sÀàar elli  óabbedür…”(17b/9-10) 

şeklinde verilmiştir. 

Òardal : [Ar] Bir hardal tanesinin ağırlığı 

değerinde yani, 0,000707gr olan ölçüdür. 

(Hinz, 1990: 16). Metinde “ve bir òardal 

yüz zerredür”(14a/6) şeklinde yüz zerreye 

eşit olduğu belirtilir.  

Òaşiv : <òaşv, [Ar] Zerrenin yüzde biri 

kadar olan bir ağırlık ölçüsü. Metinde “ve 

bir òardal yüz õerredür ve bir õerre yüz  

òaşivdür” şeklinde bir tanımlama söz 

konusudur.   

-K- 

ÚanùÀr : [Ar] Osmanlı’da standart olarak 

17600 dirhem=44 okka ve 56, 449 kg. 

denktir. (İnalcık, 2013: 250). 

Metinde kantar için,  

“… meåelÀ úanùÀr iki úısımdur. Úısm-ı 

evvel úanùÀrı kebìrdür  ki İstambulda ve 

Rÿm ilinde istièmÀ olınur. anuŋ her 

yüzyetmişaltı dirhemi bir lodradur. Her  

yüz  lodra bir úanùÀrdur  her úanùÀr 

onyedibiŋaltıyüz  dirhemdür ki úırúdört  

vaúıyye olur. ikinci úısım úanùÀr-ı 

ãaàìrdür ki Anaùolı vilÀyetinde istièmÀl  

olınur anuŋ her yüzaltmış  dirhemi bir 

lodradur her yüz  lodrası bir úanùÀrdur her 

úanùÀr onaltıbiŋ dirhemdür ki úırú  

vaúıyye olur …” (20a/8-17) şeklinde bir 

tanımlama vardır. Buna göre kantarın iki 

çeşit olduğu ve büyük kantarın İstanbul 

ve Rum kesiminde, yani Bizans’ta, küçük 

kantarın ise Anadolu’da kullanıldığı 

belirtilir. Buna göre büyük yani birinci 

kantar 176 dirhem=1 lodra ve 100 lodra 

bir kantardan, 17600 e tekabül 

etmektedir. Yani 44 okkadır. Küçük 

kantar ise 160 dirhem=100 lodra yani 

1600 dirhemdir. 

 úanùÀr-ı ãaàìrdür: Küçük kantar.  

 úanùÀr-ı kebìr: Büyük kantar. 

ÚırÀù : <úìrÀù, [Ar] şer’isi, orta 

büyüklükte beş arpa ağırlığında olan ve 

kuyumcular arasında kullanılan miskalin 

yirmi dörtte biri kadar bir ağırlık 

ölçüsüdür, Mekke, Mısır, Suriye ve 

Anadolu’da 1 úìrÀù daima 1/24 miskal ve 

genellikle 4 habbeye eşittir,  yani ağırlığı 

0,2004 gr.dır. (Hinz, 1990: 33-34). 

Metinde kıratla ilgili net bir tanımlama 

yoktur. Sadece bu ibare geçmektedir. 
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“meåelÀ bir miåúÀl yigirmi dört úırÀùdur 

ve her úırÀù dört şaèirdür bu taúdìrce bir 

miåúÀl ùoúsan altı şaèir yazılur.” (22a/14). 

Úıùèa : [Ar] Parça, top (kumaş). İpek veya 

tafta kumaşlar için kullanılan bir ölçüdür. 

1 kıtèa ipek yahut tafta 100 arşın yani 

65m.dir. Standart olarak 20 arşın, 13m.ye 

teakbül eder. (İnalcık, 2013: 254). 

 “şekl-i evvel êarb-ı taòtÀnì beyÀnındadur 

meåelÀ dört yüz seksen üç úıùèa úumÀş 

her pÀresi üçer yüz altmış birer aúçeye 

olsa úıymeti ne miúdÀr olur bilmek 

dileseŋ… “(3a/13-15). 

Keyil : <keyl, kile, kileç;  [Ar] Tahıl, 

hububat ölçüsü. 36 litre yani 20 okkaya 

denk düşmektedir (İnalcık, 2013: 251). 

Tam olarak bir standartı yoktur. 

Osmanlı’da resmi olarak İstanbul’da 

buğday kilesi 20 okka, yani 25,656 kg. 

dır. Arpa da ise 22, 25 kg üzerinden 

hesaplanır. (Hinz, 1990: 51).  

Metinde müddün ve habbenin alt birimi 

olarak verilmektedir. “meåelÀ bir mÿt 

yigirmi keyildür ve her keyil elli sÀàardur 

ve her sÀàar elli óabbedür”(17b/9-10). 

 

-L- 

Lidre : [Ar] İpek için kullanılan ağırlık 

ölçüsüdür. İnalcık litre olarak kelimeyi 

almış ve Selçuklu ve Osmanlı’da standart 

olarak 100 dirhem yani yaklaşık 320.7 

gr.lık bir ağırlık olduğunu belirtmiştir. 

(İnalcık, 2013: 251).  

Metinde net bir tanımlama yoktur. İfade 

şu şekildedir: “miåÀl-i Àòar ùoúsan iki biŋ 

beş yüz elli lidre herìr olsa her otuz lidre 

herìr bir vezne óisÀb olsa alandan  ve 

ãatandan…” (25b/1-3). Ancak ipeğin 

ağırlığının hesaplanmasında kullanıldığı, 

problemden anlaşılmaktadır. 

Lodra: [Ar] İpek için kullanılan ağırlık ve 

ölçü birimi 120 dirheme eşittir ve 384,9 

grdır. (Hinz, 1990: 18).  

Metinde lodra, kantar ve lodranın 

çarpımının anlatılmasında tanımlanmıştır. 

Bu kısım için bkz. Kantar. 

Lülü : <lüélü [Ar]  İnci.  “ve bir lülü 

olsaammÀ laèlüŋ åülÿå 

bahÀsına…”50a/11. 
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-M- 

MiåúÀl: [Ar] Osmanlı’da 0,15 dirhem 

yani yirmi dört kırat değerinde 

standartlaşmış bir ağırlık ölçüsü (İnalcık, 

2013: 252). 

Metinde miskÀl üzerine şöyle bir 

tanımlama yapılmıştır: “úısm-ı òÀmis 

küsÿrÀt-ı miåúÀl ve êarb olınmasınuŋ  

úavÀèidin beyÀn ider meåelÀ bir miåúÀl 

yigirmi dört úırÀùdur ve her úırÀù dört 

şaèirdür bu taúdìrce bir miåúÀl ùoúsan altı 

şaèir yazılur ammÀ bu ãÿret ile êarb-ı 

vÀóiden  istiòrÀc itmek mümkìn olmaduàı 

açıldan ustaõlar bir miåúÀli yüz elli şaèir 

farø eylemişlerdür tÀ kim küsÿrÀtıla êarb 

olınmaàa ÀsÀn olsun.” (22a/4-11). Buna 

göre asıl miskÀl 24 kırÀt değerindedir ve 

her kıratı da 4 şaèire eşit yani 0, 05 grdır. 

Ancak şaèir ölçüsü bu miktar alındığında 

miskÀl 96 şaire tekabül etmektedir. Bu 

sayının tam bir sayı olmayışı işlem 

yapılırken miskÀlin küsüratıyla 

hesaplanmasında güçlük meydana 

getirmektedir. Bu sebeple hocaların genel 

olarak kabul ettiği 1 miskÀlin 100 şaèire 

denk olduğudur. İşlemlerde böyle bir 

ölçüt kullanılmaktadır. 

MìzÀn : [Ar] Ölçü, tartı, ölçek, miktar.  

Metinde kumaş, buğday, şeker gibi 

ürünlerin tartılmasında kullanılan bir 

ölçüdür. Hattâ resm-i mìzÀn olarak ölçü 

vergisinden de bahsedilir. Bunlarla 

beraber aşağıdaki örnekte olduğu gibi, 

tam küpün anlatıldığı bölümlerde mìzÀn 

miktar, yani çıkan sonuç anlamı kazanır. 

“kaèbuŋ mìzÀnı oldur ki kaèb-ı ãaóìói 

gendü nefsine urasın”(60b/10-11) 

resm-i mìzÀn. : Ölçü vergisi.  

Mÿt : [Ar] Elli şiniklik tahıl ölçeği. Hinz 

bu ölçü için 20 kile değerinde tahıl ölçeği 

olarak tanımlama yapar ( Hinz, 1990: 56; 

Parlatır, 2011: 1140).  

Metinde de Hinz’inkiyle aynı şekilde bir 

tanımlama görürüz.  

“… meåelÀ bir mÿt yigirmi keyildür…” 

(17b/9) Yine bu ifadenin devamında 

keyil/kileyi şinik ölçüsüyle eşleştirerek 

verdiği de görülür. Bu bakımdan ilk 

tanım da doğru kabul edilmelidir. 

“ve her keyil elli sÀàardur ve her sÀàar 

elli óabbedür pes bu taúdìrce rubè keyil 

bir şinik dinür.” (17b/9-11). 
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Mÿy-ı daúìú: Tıpkı ibrişim gibi ipek 

tellerdir. Bir ibrişim demeti çile olarak 

nitelendirilir. Mÿy-ı dakik ise, çile gibi 

olmakla birlikte, daha ince tellerden 

oluşan bir demettir. Tal ve tìl gibi 

ölçekten ziyade ölçüt olarak ele 

alınmalıdır. [F+Ar] 

 “pes bu taúdìrce bir kire üç barmaú  ve 

on iki tìl abrìşim ve elli mÿy-ı daúìú olur 

ve rubè-ı çÀr yek altı barmaú ve yigirmi 

beş tìl abrìşim olur ve nìm çÀr yek on iki 

barmaú ve elli tìl abrìşim olur.” (17b/13-

16) 

MürvÀrì: [F] İnci, mücevher. “pes lÀzım 

oldı ki mürvÀrì on sekiz cüzé 

ola.”111a/10. 

-N- 

Narò : [F] <nirò,  nark, Çarşıda pazarda 

satılan şeyler için resmi makamlarca 

gösterilen fiyat. “úaçan bir müdd kendüm 

yetmiş aúçeye olsa nÀnuŋ naròı yedi yüz 

elli dirhem…”40b/6. 

Nuúre : [Ar] Külçe halinde gümüş. “aãıl 

nuúreéi yazup ve úıymetin daòı küsÿrÀtı 

ile taòtında åebt idüp…”24b/4.  

 

-P- 

PÀre: [F] Parça, top (kumaş). İpek veya 

tafta kumaşlar için kullanılan bir ölçüttür.  

Metinde pÀrenin bir ölçüsü yoktur. Ölçüt 

olarak kabul edilebilir. Üst ve altların 

çarpımı konuları kumaş problemleri 

üzerinden işlenir. “şekl-i åÀnì êarb-ı 

fevúÀnì beyÀnındadur meåelÀ altı biŋ üç 

yüz úırú beş pÀre úumÀş olsa her pÀresi 

üç biŋ iki yüz seksen dörder aúçeye ne 

miúdÀr aúçe olur.” (3b/7-9). 

-R- 

Raùıl : <rıùl [Ar]12 okka, 333,6 gr olan 

ağırlık ölçüsü. (İnalcık, 2013: 253). “eger 

üç cins sükker olsa bir cinsüŋ ùoúsan altı 

raùılı on sekiz  dirheme olsa ve bir 

cinsiotuz dirheme ve bir cinsi dört 

dirheme olsa bu üç cins sükkerden ùoúsan 

altı raùıl sükker alsalar.”109b/16-20. 

Rişte: [F] İpek anlamında olup, metinde 

zirÀènın alt birimlerinden biri olarak yer 

alan bir uzunluk ölçüsüdür. Tam olarak 

bir değer verilmemiştir ancak metinde 

yapılan işlemde zirÀènın küsurat hanesine 

göre,  on binde biri olarak görülmektedir.  
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Metinde şu şekilde geçmektedir: “ on iki 

zirÀè ve rubè ve kire tÀfta her zirÀè 

yigirmi sekizer aúçeden cümle ne úadar 

úıymet  vÀúıè olur diseler ùarìúi oldur ki 

muúaddemÀ zirÀèuŋ èadedin yazup ve 

küsÿrÀtuŋ èaşerÀtı içün zirÀèuŋ yemìnì 

ùarafına bir ãıfır úoyup baèdehÿ rubè kire 

küsÿrÀt ki ùoúuz barmaú otuz yedi rişte ve 

elli mÿy-ı daúìú olur.” (16b/1-7). Bu 

ifadededen 12 zirÀènın küsuratı üzerinden 

yapılan işlemde, rişte virgüllü kısımda 

yer alır. 

-S- 

SÀàar: [F] Kadeh, kupa, kap. 0, 25 kileye 

tekabül eden bir ağırlık ölçüsüdür.  

Metinde sÀàar olarak geçmekle birlikte, 

Osmanlı’daki ölçü birimlerini ele alan 

kaynaklarda kadeh olarak geçmektedir 

(İnalcık, 2013: 250). 

Metinde kile, müdd ve habbeyle bir 

tutulan ve buğday, arpa gibi tahılları 

ölçmek için kullanılan bir ölçü olarak 

verilmiştir.  

“meåelÀ bir mÿt yigirmi keyildür ve her 

keyil elli sÀàardur ve her sÀàar elli 

óabbedür pes bu taúdìrce rubè keyil bir 

şinik dinür ve on iki sÀàar elli óabbe 

yazılur ve nìm keyilyigirmi beş sÀàar 

yazılur. üç şinik otuz yedi sÀàar ve elli 

óabbe yazılur ve bir keyil elli sÀàar 

yazılur.”(17b/10-14) 

-Ş- 

Şaèir : <şaèire [Ar] Arpa tanesi 

ağırlığında yani, 0,05 gr olan ölçüdür. 

(Hinz, 1990: 42). 

Hinz bu terimi müennes biçimiyle şaèira 

şeklinde alır. Metinde şièir şeklini de 

görebildiğimiz şaèir yüz òardala 

eşitlenmiştir.  “her dirhem” bir aúçedür bir 

aúçe yüz fülÿsdur ve her fülÿs yüz 

şièirdür ve bir şièir yüz 

òardaldur.”(14a/4-5). 

Şinik : [Yun] Sekiz kiloluk tahıl ölçeği. 

0,5 kile ve 0, 25 kile için kullanılan bir 

ölçek (Parlatır, 2011: 1582; İnalcık, 2013: 

254). 

 Metindeki şu ifadeden, “meåelÀ bir mÿt 

yigirmi keyildür ve her keyil elli sÀàardur 

ve her sÀàar elli óabbedür pes bu taúdìrce 

rubè keyil bir şinik dinür.”(17b/9-11). 

şiniğin müdd/mÿtun alt birimlerinden biri 

olduğunu anlıyoruz.  
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-T- 

Tal : [Tr] Dal.  

Metinde ipek tellerin her biri için 

kullanılmıştır. Mevcut bir ipek ölçeği 

olmamakla birlikte metinde “…abrìşimüŋ 

daòı yüz talı bir barmaú ola.” (15b/4) 

şeklinde ölçüt anlamı yüklenmiştir. 

Tìl: [T] Bir çeşit ölçü birimi, ipek için 

kullanılır. 

“pes bu taúdìrce bir kire üç barmaú  ve on 

iki tìl abrìşim ve elli mÿy-ı daúìú olur ve 

rubè-ı çÀr yek altı barmaú ve yigirmi beş 

tìl abrìşim olur ve nìm çÀr yek on iki 

barmaú ve elli tìl abrìşim olur.”(15b/13-

16). 

-V- 

Vaúıyye : <vÀúıyye, vuúiyye [Ar] Okka, 

dört yüz dirhemlik Osmanlı ağırlık 

ölçüsü. Okkayla eş değerde tutulmuştur. 

Yani 400 dirhem=1.2822945 kg.dır. 

(Hinz, 1990: 44; İnalcık, 2013: 254).  

Standartlaşmış bir ölçü olup, metinde 

büyük ve küçük kantarı tarifte kullanılır. 

“úanùÀrı kebirdür ki İstÀmbulda ve Rÿm 

ilinde istièmÀl olınur anuŋ her yüz yetmiş 

altı dirhemi bir lodradur her yüz lodra bir 

úanùÀrdur  her úanùÀr on yedi biŋ altı yüz 

dirhemdür ki úırú dört vaúıyye olur. 

ikinci úısım úanùÀr-ı ãaàirdür ki Anaùolı 

vilÀyetinde istièmÀl olınur anuŋ her yüz 

altmış dirhemi bir lodradur her yüz 

lodrası bir úanùÀrdur her úanùÀr on altı biŋ 

dirhemdür ki úırú vaúıyye olur.” (20a/9-

17). 

Vezn : [Ar] Tartma, tarılma, tartı,  ağırlık. 

Tıpkı mìzÀn gibi bir tartıdır. “…yedi 

zirÀève èarøı üç buçuú zirÀè olsa ammÀ 

vezni üç biŋ altı yüz dirhem vÀúıè 

olsa…”44b/2. 

Vezne : [Ar] Bir lodrası 120 dirheme eşit 

olan 30 lodralık ağırlık ölçüsüdür. Yani 

bir dirhem 3,207 gr. olarak 

değerlendirildiğinde vezne 11, 545 kg. 

dır. İnalcık bir dirhemin gramını 384,84 

gr. olarak alır. (Hinz, 1990: 44; İnalcık, 

2013: 254).  

Metinde ipeğin ölçülmesi için 

kullanılmıştır. “ miåÀl-i Àòar ùoúsan iki 

biŋ beş yüz ellilidre herìr olsa her otuz 

lidre herìr bir vezne óisÀb olsa alandan ve 

ãatandan her veznede yüz aúçe resm-i 

mìzÀn alınsa bir úalmadan istiòrÀc itmek 
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dileseŋ muúaddemÀ herìri yazup bir 

òÀnesin ùaró idüp mÀèadÀsınuŋ åülÿåin 

iòrÀc idesin baèdehÿ iki ãıfır ziyÀde idüp 

cevÀb viresinkim ùoúsan iki biŋ beş yüz 

elli lidre herìr üç biŋ seksen beş vezne  

olur.” (25b/1-10). 

-Z- 

Zer : [Ar] Altın. “…bahÀ-yı zer kim bir 

miåúÀl ve dört dirhem 

dutılmışıdı.”110b/18. 

Õerre : [Ar] Dirhemin alt ölçeklerinden 

bir ağırlık ölçüsü. Bir arpanın yüzde 

birlik kısmı. (Sami, 2010: 1359). 

 Metinde şu şekilde geçmektedir: 

“ve bir òardal yüz õerredür ve bir õerre 

yüz òaşivdür.”(14a/6). 

ZirÀè: [Ar] Dirsekten orta parmak ucuna 

kadar olan uzunluk, arşın 1 zirÀè 65cm. 

(Hinz, 1990: 79).  

Metinde ipek için kullanılan bir uzunluk 

ölçüsü olarak tanımlanır. 

“úısm-ı åÀnì küsÿrÀtı zirÀè ve êarb 

olınması úÀèidesin beyÀn ider küsÿrÀt-ı 

zirÀè mÿy-ı daúìúden alınur yaèni ol 

mÿyuŋ yüz talı bir tìl abrìşim ola ve 

abrìşimüŋ daòı yüz talı bir barmaú ola ve 

bir barmaú didügümüz yüz barmaàı bir 

zirÀè  ola.”(15b/1-6).  
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İKİNCİ CİLT 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİZİN  

 

 

-A- 

a : 3. Tekil şahıs zamiri krş o -102- [Tr] 

 a.+ nda 77a/3 

 a.+ ndadur 46a/7 

 a.+ ndan 108a/1, 44b/9, 60b/12, 

60b/19, 60b/21, 67a/4, 67b/2, 67b/3,72b/18 

 a.+ nı 113b/8, 72b/8, 72b/13, 75a/2, 

76b/1 

 a.+ nuŋ 104a/2, 114a/14, 20a/10, 

20a/14, 34a/15, 46a/13, 53b/4, 71b/5, 72a/1, 

72a/3, 72a/7, 72b/17, 73a/9, 73b/6, 75a/11, 

75a/16, 75b/2, 76a/1, 76b/1, 77a/5, 77a/8, 

78a/21,80a/20, 81a/4, 82b/13, 82b/15, 82b/9, 

99b/6 

 a.+ nüŋiçün 21a/6, 51b/13, 51b/16, 

52a/6 

 a.+ nüŋiçünkim 51b/19 

 a.+ nuŋ 61a/7 

 a.+ ŋa 103a/18, 109a/8, 2b/12, 2b/13, 

2b/17, 2b/18, 2b/4, 2b/7, 30b/18, 38b/15,  

39b/2, 39b/21, 40a/5, 43a/8, 45a/13, 45a/16, 

46a/4, 52a/20, 53a/18, 53a/3, 55b/1, 56a/17, 

56b/1, 56b/10, 56b/13, 57a/10, 57a/14, 

57a/9, 60a/6, 67b/10, 67b/11, 68a/5, 71b/3, 

71b/5, 72a/2, 72a/4, 72a/5, 72a/7, 72b/4,  

72b/8, 76b/8, 76b/9, 77b/10, 82a/2, 82b/11, 

82b/19, 83a/1, 84b/15, 84b/5, 87a/9 

 a.+ ŋa vurasın 88a/3 

 a.+ ŋada 83b/21 

a : A kenarı -1- [Tr] 

 a.  73b/10 

 lÀ- à.-ı nihÀye 70b/12 
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Àb : Su -15- [F] 

 À.  113b/20, 114a/13, 114a/16, 

114a/4, 114a/6, 114b/5, 114b/8, 78b/10, 

79a/17, 79a/18, 80b/17 

 À.-ı ãÀfì 113b/14 

 À.+ a 114a/10 

 kemmiyye-i vezn-i À.+ ı 114a/1 

 À. olsa 79a/14 

a b : A B kenarı -1- [Tr] 

 a.  73b/11 

abrìşim : < ibrişim, Kalınca bükülmüş ipek 

iplik -9- [F] 

 a.  113b/15, 15b/14, 44b/1, 44b/6 

 a.+ i 44b/19 

 a. ola 15b/4 

 a. olur 15b/15, 15b/17 

 a.+ üŋ 15b/4 

ac : A C kenarı -1- [Tr] 

 a.  73b/11 

aç -: Açmak -1- [Tr] 

 a.- salar 79a/6 

açıldan: Açıdan -1- [Tr] 

 a. 22a/9 

ad : İsim -2- [Tr] 

 a. virdügümüz 82a/8 

 a. virseŋ 104a/16 

aèdÀ : Düşmanlar -1- [Ar] 

el-muôafferi èale’l-a. ÀfitÀb-ı dìn-i devlet 

1b/10 

aèdÀd : Sayılar -90- [Ar] 

 a.  66a/2, 70b/5 

 a.-ı mesfÿruŋ 67b/17 

 a.-ı mütebÀyenedür 31a/11 

 a.-ı mütedÀóile 31a/10 

 erbaèa-ı a.-ı mütenÀsebe 45b/6 

 miåÀl-i erbaèa-ı a.-ı mütenÀsebe 

39b/7 

 erbaèa-ı a.-ı mütenÀsebeden 39b/14, 

40a/15 

 a.-ı mütenÀsebenüŋ 39b/1 

 erbaèa-ı a.-ı mütenÀsibenüŋ 2b/11 

 a.-ı mütevÀfaúa 31a/11 

 a.+ a 10a/5, 33b/3, 44b/14, 44b/17, 

54b/17, 64b/6, 65b/14, 65b/21, 68a/6, 8a/11, 

8a/15, 8a/19, 9a/3, 9b/18 
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 mecmÿè-ı a.+ a 56a/8, 9a/7 

 a.+ dan 63b/12 

 a.+ ı 10a/11, 10a/2, 10a/4, 11a/16, 

11a/3, 11b/5, 12a/17, 13a/1, 13a/5,  

 13b/4, 16a/18, 23a/7, 32b/15, 34a/13, 

37a/5, 38b/12, 44b/13, 46a/9, 51a/2, 52a/21, 

54a/7, 57b/10, 58b/10, 61a/12, 61a/8, 62b/1, 

62b/2, 62b/3, 63b/9, 64b/18, 64b/19, 64b/20, 

65b/11, 66a/3, 68b/10, 68a/3, 69a/15, 

69a/19, 69b/20, 70a/16, 70a/20, 70b/3, 

8a/10, 8a/14, 9a/7, 9b/11 

 erbaèa-ı a.+ ı 39b/3 

 mecmÿè-ı a.+ ı 8a/18, 9a/12 

 ùarìú-i a.+ ı 67b/5 

 a. olsa 97a/20 

 a.+ uŋ 22b/10, 24a/17, 24b/14, 47b/1, 

53b/20, 58a/7, 61a/14, 61a/5, 91a/5, 9a/1 

èaded : Sayı -728- [Ar] 

 èa.  105a/18, 105b/1, 105b/17, 

106b/13, 109a/6, 109b/1, 10a/16, 110a/4, 

111a/1, 11b/1, 12a/14, 13a/16, 13a/18, 

13a/19, 13a/20, 13a/6, 13b/1, 13b/7, 13b/8, 

16b/9, 28a/17, 28b/15, 28b/18, 29a/10, 

29a/12, 29a/8, 32a/12, 32a/5, 32b/14, 

35b/16, 3b/14, 41b/13, 41b/15, 42b/13, 

45a/11, 46a/20, 46b/1, 46b/17, 48b/2, 4b/13, 

4b/2, 50b/2, 51b/2, 52b/1, 53a/17, 53a/21, 

53b/10, 53b/17, 53b/7, 53b/8, 54a/1, 54a/14, 

54a/19, 54a/20, 54b/10, 54b/12, 54b/3, 

55a/10, 55a/14, 55a/6, 55b/13, 55b/14, 

55b/9, 56a/10, 56a/14, 56a/4, 56a/9, 56b/2, 

57a/16, 57a/7, 57b/23, 57b/3, 58a/1, 58a/16, 

58b/12, 59a/1,59a/3, 59a/17, 60a/10, 60a/12, 

60a/2, 60a/3, 60a/8, 60b/2, 60b/3, 60b/4, 

60b/8, 61a/21, 61a/7, 61b/10, 61b/19, 61b/9, 

62a/10, 62a/11, 62b/10, 62b/20, 62b/21, 

63b/10, 63b/13, 65a/13, 65a/6, 66a/4, 66a/5, 

67b/20, 68a/15, 68a/20, 68a/8, 68a/9, 

68b/20, 68b/9, 69a/21, 69a/5, 69a/8, 69b/13, 

69b/15, 69b/5, 6a/2, 70a/1, 70a/2, 70a/7, 

70a/8, 70a/9, 70b/1, 70b/4, 74a/5, 79a/21, 

7a/15, 7b/8, 81b/18, 82b/9, 83a/4, 83a/5, 

84b/5, 86a/9, 87b/7, 88b/11, 89b/10, 90a/11, 

90a/3, 90a/6, 90a/7, 90b/7, 91a/20, 91b/21, 

92a/2, 92a/3, 93b/6, 9a/5, 9a/8 

 ãaffı’l- èa.  61a/2, 67b/10 

 åÀliåü’l- èa.  67b/14, 68a/5, 68b/11 

 åÀnìye’l- èa.  67b/13 

 èaded-i èa.  39b/3 

 rÀbièü’l- èa.  67b/15, 68a/3, 68b/19, 

69b/21 
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 èa.-i aèôamdan 85a/4 

 èa.-i åÀliåe 39b/7 

 èa.-i åÀliåüŋ 39b/4 

 èa.-i åÀnìnüŋ 39b/6 

 èa.-i åÀnìye 39b/4 

 èa.-i èaded 39b/3 

 èa.-i êılè 56b/13 

 èa.-i emvÀl 93b/2, 93b/5 

 èa.-i emvÀle ururuz 91a/4 

 èa.-i emvÀle 90a/1, 91a/10, 91a/19, 

91a/7, 91b/1, 93a/19 

 óÀãıl-ı êarb-ı èa.-i emvÀli 93a/16 

 èa.-i erùaldur 110a/2 

 èa.-i evvelüŋ 39b/5 

 èa.-i küsÿrÀtı 14b/14 

 èa.-i maèÀdil 88b/10 

 èa.-i maùlÿb olur 12a/7 

 èa.-i maùlÿb 11b/13, 40a/1, 41a/15, 

42a/13, 42a/19, 42b/13, 43a/9, 44a/12, 

44b/14, 46a/10, 47b/13, 47b/5, 50a/7, 51a/4 

 èa.-i maùlÿbdur 42b/5, 43b/8, 46b/5, 

47a/5, 51a/10, 52b/7 

 èa.-i maúsÿm 13b/6 

 èa.-i maúsÿmı 13a/11, 13b/10 

 èa.-i maúsÿmunèaleyhe 13a/10, 

13a/11, 13b/10, 13b/11 

 èa.-i mÀla ururuz 91a/15 

 èa.-i mÀla 89b/18, 90a/10 

 èa.-i mÀldur 90a/4 

 èa.-i mezbÿr 68a/6 

 èa.-i miål-i mekaèb ola 60b/13 

 èa.-i miåúÀlüŋ 22b/19 

 èa.-i miúdÀr-ı êılè-ı aúãarın 74a/7 

 èa.-i müfrede 83b/8 

 êarb-ı èa.-i müfredi 83b/7 

 èa.-i rÀbiè 39b/6 

 èa.-i rÀbièe 39b/5 

 èa.-i vÀóid 84b/6, 84b/7 

 ãaffı’l- èa.+ de 69a/11, 70a/13, 

70a/18, 70a/20 

 åÀliåü’l- èa.+ de 68a/16, 68b/16, 

69b/11, 69b/20, 70a/19 

 åÀnìye’l- èa.+ de 68a/18, 68b/8, 

69a/21, 69b/13, 70b/1, 70b/2 

 rÀbièü’l- èa.+ de 68a/14, 68b/14, 

68b/2, 69a/13, 69b/18, 69b/9, 70a/15, 70a/16 
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 ãaffı’l- èa.+ de olan 68b/1, 68b/13, 

68b/15, 68b/21, 68b/4, 68b/7, 69a/3 

 rÀbièü’l- èa.+ de olan 69a/1, 69a/13 

 èa.+ den 105a/14, 106a/1, 26b/16, 

4b/16, 53b/2, 68a/7, 87b/8, 90a/9, 91b/14, 

92a/1, 92a/11, 92a/5 

 èa.+ dür 106b/19, 107a/12, 107a/3, 

107a/7, 109b/5, 14b/8, 32b/9, 34a/8, 55a/1, 

6b/9, 87b/9, 90a/8 

 èa.+ e 105a/17, 105a/21, 106a/19, 

106a/5, 106b/17, 106b/19, 107a/12, 107a/3, 

107a/7, 10a/12, 10a/13, 10a/3, 10a/6, 

110a/10, 110a/6, 111a/7, 113a/12, 119a/15, 

12b/12, 12b/2, 12b/8, 13b/2, 28b/12, 29a/14, 

29a/16, 32a/12, 32b/12, 3a/21, 3b/2, 3b/5, 

40b/12, 40b/3, 42a/11, 42a/17, 46a/21, 

4a/10, 4a/12, 4a/13, 4a/18, 4a/19, 4b/11, 

4b/12, 4b/17, 4b/19, 4b/20, 53a/4, 53a/5, 

53b/13, 53b/3, 53b/6, 55b/10, 56a/12, 

56b/12, 57a/13, 57b/3, 58a/15, 58a/5, 

58b/12, 58b/5, 58b/7, 59a/14, 59a/7, 5a/9, 

5b/11, 5b/20, 5b/5, 5b/9, 60a/16, 60b/15, 

61b/18, 61b/5, 61b/7, 62a/1, 62a/9, 62b/14, 

62b/17, 62b/19, 63a/19, 63a/9, 64a/11, 

64a/14, 64a/2, 65a/12, 65a/9, 65b/12, 65b/2, 

68a/17, 68a/4, 68b/13, 68b/2, 68b/20, 68b/4, 

68b/7, 69a/16, 69b/10, 69b/17, 69b/19, 

69b/8, 6a/1, 6a/12, 6a/13, 6a/5, 6a/8, 6b/16, 

70a/1, 70a/17, 70a/7, 70b/3, 82a/7, 88b/6, 

94b/19, 94b/7, 9b/12, 9b/16 

 åÀliåü’l- èa.+ e 69a/17 

 åÀnìye’l- èa.+ e 69a/20 

 ãıfru’l- èa.+ e 26b/14 

 rabièü’l- èa.+ e 68a/13 

 rÀbièü’l- èa.+ e 70a/4 

 èa.+ e uralum 113a/11 

 èa.+ e urasın 63b/17, 67b/1, 67b/3, 

67b/4 

 èa.+ e urasınkim 64b/1 

 èa.+ e uravuz 91b/6 

 èa.+ e ururuz 91b/18 

 èa.+ e vurasınkim 7b/3 

 èa.+ i 105a/13, 105b/21, 106a/17, 

108b/6, 10a/12, 10a/14, 10a/18, 10a/19, 

10a/5, 10b/12, 10b/17, 110a/7, 111a/3, 

11a/12, 11a/14, 11a/17, 11a/19, 11b/12, 

12b/12, 12b/8, 13a/8, 13b/4, 26a/16, 26a/9, 

29a/7, 29b/12, 31a/14, 34b/10, 3a/20, 3b/1, 

3b/4, 40a/3, 45a/12, 46a/21, 47a/12, 47b/2, 

4a/11, 4a/15, 4a/17, 4a/7, 4a/9, 4b/10, 4b/11, 
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4b/17, 4b/18, 4b/6, 50a/5, 53a/20, 53a/3, 

53b/13, 53b/16, 53b/20, 53b/5, 54b/16, 

54b/4, 54b/8, 55a/4, 55a/9, 56a/12, 56a/14, 

56a/2, 56a/7, 56b/10, 57a/13, 57a/21, 

57b/10, 57b/12, 57b/14, 57b/2, 58a/14, 

58b/3, 59a/13, 59a/4, 59a/7, 5a/2, 5a/4, 5a/8, 

5b/10, 5b/12, 5b/16, 5b/17, 5b/19, 5b/21, 

5b/3, 5b/4, 60a/3, 60b/11, 60b/15, 60b/20, 

60b/7, 61b/11, 61b/17, 61b/24, 61b/4, 61b/6, 

62a/15, 62a/18, 62a/20, 62a/8, 62b/13, 

62b/16, 62b/18, 63a/17, 63a/8, 64a/10, 

64b/14, 64b/16, 64b/3, 65a/11, 65a/9, 65b/1, 

65b/20, 67a/5, 67b/9, 68a/12, 68a/14, 69a/1, 

69a/14, 69b/12, 69b/2, 69b/5, 6a/11, 6a/13, 

6a/16, 6a/3, 6a/4, 6a/6, 6a/7, 6b/15, 74a/4, 

76a/4, 77b/20, 7b/3, 82a/5, 89b/5, 90a/4, 

90a/8, 90a/9, 91a/19, 91a/7, 91b/12, 

91b/14,91b/18, 91b/8, 91b/9, 92a/6, 93b/5, 

97a/3, 97b/6, 9a/11, 9b/15, 9b/17, 9b/19, 

9b/20 

 maòrec-i kesr-i maørÿb-ı èa.+ i 13a/8 

 èa. idesin 69b/2 

 èa. idi 58b/8, 94a/2 

 èa.+ idür 42b/11 

 èa.+ in 16b/3, 48a/11, 69b/6, 6b/9 

 èa.+ ine 53a/7 

 èa.+ iyle 83a/4 

 èa. ola 13a/19, 58b/13, 69b/16 

 èa. olandan 86a/11 

 èa. oldı 105b/21, 48a/17, 48a/19 

 èa. olsa 108b/21, 88b/10, 97b/3 

 èa. olur 106b/18, 108b/6, 10a/8, 

11b/16, 11b/18, 12b/11, 12b/5, 12b/9, 

13a/17, 13a/21, 13b/2, 13b/6, 13b/9, 26b/19, 

32b/11, 34b/10, 34b/6, 45a/14, 45a/8, 46b/3, 

46b/4, 54b/18, 55a/5, 57a/21, 58a/8, 58b/14, 

58b/6, 58b/9, 59a/6, 60a/17, 62a/17, 62a/19, 

62a/2, 62a/21, 63a/16, 63a/20, 63b/11, 

63b/8, 64a/1, 64a/12, 64a/15, 64a/4, 64b/1, 

64b/17, 64b/6, 64b/8, 65a/17, 65b/13, 65b/3, 

65b/5, 68a/12, 68b/14, 68b/17, 68b/3, 68b/6, 

68b/8, 69a/15, 69a/19, 69a/2, 69b/16, 69b/2, 

69b/4, 7b/4, 8a/12, 8a/16, 8a/20, 90a/5, 

90b/20, 91a/18, 93a/13, 93b/3, 94a/1, 

95a/10, 97a/5, 9b/12, 9b/20 

 èa. olursa 10b/8, 44b/11, 44b/8, 5a/5, 

69b/10, 69b/18, 70a/4 

 èa. úala 56a/21 

 èa. úaldı 106a/1, 48a/16, 48a/18, 

56a/20 

 èa. úalmayup 70b/5 
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 èa. úalmazsa 54a/4 

 èa. úalur 111a/2, 55a/3, 56a/1, 

56a/15, 57b/9, 58b/1, 88a/14, 90a/9, 90b/7, 

91a/17, 92a/10, 92a/6 

 èa. úalursa 54a/3, 56a/18, 70b/7 

 èa.+ ü 6b/19 

 èa.+ üŋ 105b/19, 106b/13, 107a/11, 

107a/2, 107a/6, 19a/9, 23b/10, 26b/18, 

26b/21, 29b/6, 32b/16, 32b/9, 34a/19, 

34a/21, 34b/4, 53a/10, 55b/3, 55b/5, 56a/19, 

56b/18, 56b/20, 56b/4, 60a/7, 60b/1, 60b/19, 

61a/11, 62b/11, 67a/2, 78b/17, 78b/18, 7b/2, 

7b/6, 87b/10, 89a/14, 93b/4, 94b/9 

 èa. virelüm 112a/8 

 èa. viresinkim 26b/9 

èadem : Yokluk, bulunmama -1- [Ar] 

 èa.-i iútidÀr 35b/8 

adım : İki ayak arasındaki mesafe -4- [Tr] 

 a.  105a/7 

 a.+ ı 105a/10 

 a.+ ıdur 105a/20 

 a. olsa 105a/5 

èadl : Adalet -1- [Ar] 

 ÀsumÀn-ı èa.-i dÀd 1b/11 

 nÀşiri’l- a.-i ve’l- iósÀn 1b/7 

ÀfitÀb : <ÀftÀb Güneş -1- [F] 

 el-muôafferi èale’l-aèdÀ À.-ı dìn-i 

devlet 1b/10 

aàac : Ağaç -7- [Tr] 

 a.  81a/6, 81a/8 

 a.+ a 81a/4 

 a.+ dan 81a/4 

 a.+ ı olsa 80b/16 

 a.+ ınuŋ 80b/19 

 a.+ uŋ 81a/13 

aóad : Bir -3- [Ar] 

 a.  18a/8 

 nıãf-ı a.-ı êılèı 73a/19 

 a.+ ı 31a/8 

ÀóÀd : Birler -64- [Ar] 

 À.  20b/1, 24b/6, 26a/17, 27a/14, 

38b/10, 3a/20, 4a/11, 4a/3, 4a/4, 4a/8, 4b/12, 

4b/15, 4b/16, 4b/19, 4b/6, 4b/9, 53b/9, 

55a/7, 55b/5, 56a/5, 56b/19, 58b/11, 58b/2, 

59a/1, 5b/17, 5b/4, 5b/7, 5b/9, 60a/9, 61a/14, 

65a/14, 65a/6, 67b/6, 6b/12, 6b/13, 70a/10, 
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70a/14, 7b/6, 8a/10, 9a/2, 9b/11, 9b/14, 

9b/17 

 À.-ı êılèın 78a/10 

 mecmÿè-ı mertebe-i À.+ da 11b/5 

 mertebe-i À.+ da 23a/2, 26a/20, 4a/5, 

4b/7 

 À.+ da olan 5b/3 

 mertebe-i À.+ da olan 10a/2, 10a/3, 

4a/14, 5b/15 

 À.+ ı 24a/16 

 mertebe-i À.+ ı 4b/21, 5a/17, 7b/10 

 À.+ ın 5a/6, 5b/13, 6a/8 

 mertebe-i À.+ ın 5b/1, 5b/6, 6a/14 

Àòar : Diğer, başka bkz diger -100- [Ar] 

 À.  43a/2 

 kemòÀ-yı À.  43b/11, 44a/5 

 meséele-i À.  105a/3, 105b/7, 106b/4, 

107a/19, 108a/8, 108b/16, 109a/15, 109b/15, 

110b/8, 111b/8, 112a/16, 113b/1, 115a/14, 

115b/20, 116b/9, 117a/5, 117b/18, 119a/18, 

119a/6, 78b/20, 79a/12, 80a/17, 80a/5, 

80b/16, 80b/6, 81b/8, 89a/19, 89b/14, 94b/3, 

95a/17 

 miåÀl-i À.  10b/6, 12a/1, 15a/1, 

16b/18, 17a/14, 18b/13, 19a/12, 19b/12, 

19b/4, 21a/1, 21b/1, 23b/1, 23b/14, 24b/1, 

24b/9, 25a/1, 25a/12, 25b/1, 26b/1, 27a/3, 

27b/1, 27b/12, 29b/9, 34a/1, 36b/4, 38a/1, 

41a/1, 41a/8, 41b/1, 41b/13, 42a/14, 42a/8, 

42b/1, 42b/16, 42b/8, 43a/13, 43b/1, 43b/9, 

44b/1, 45a/1, 46b/6, 4b/1, 50a/10, 51b/1, 

5a/11, 6b/1, 7a/8, 7b/14, 8b/6, 9a/15 

 òalìçe-i À.  44b/3 

 ùarìú-i À.  32a/14, 78b/17 

 úısm-ı À.  101a/5 

 ùop-ı À.  112a/18 

 úısm-ı À.+ a 100a/19 

 meséele-i À. bir 104a/14, 88a/8 

 miåÀl-i À. bir 21b/12, 33a/1, 44a/4, 

49a/1 

 munùaú-ı À.+ dur 61b/1 

 úısm-ı À.+ ın 100b/2 

 À.+ uŋ 53b/11 

 êılè-ı À.+ uŋ 73b/12 

 nıãf-ı úuùr-ı À.+ uŋ 75a/11 

 úuùr-ı À.+ uŋ 75b/13 

Àhen : Demir -1- [F] 
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 sìm-Àb elem- À.  111b/18 

ÀhesteÀheste : Yavaş yavaş -1- [F] 

 À.  113b/16 

Àòir : Son, sonraki -5- [Ar] 

 À.  53a/16 

 À.+ dür 68a/11 

 À.+ üŋ 55a/7, 67b/20, 70a/10 

 À. olınca 67b/7 

aómÀs : Beşte birler -1- [Ar] 

 erbaèatü- a.+ uŋ 30b/5 

aóvÀl : Durumlar -1- [Tr] 

 a.+ leri 30a/17 

Àòõ : Alma, kabul etme -23- [Ar] 

 À. eyleseŋ 56a/16  

 À. iderüz 100a/14, 101b/1, 101b/19, 

102b/11, 81b/5, 88b/18, 89b/10, 91a/6, 

92a/3, 92b/21, 92b/8, 93a/12, 93a/17, 

93b/12, 93b/4, 94a/1, 95a/2, 98a/8, 99a/4, 

99b/17 

 À. idesin 78b/15, 89b/20 

Àèid : Kazanç, gelir -7- [Ar] 

 À. olan 103a/17 

 À. olup 49b/5 

 À. olur 26a/14, 36a/1, 36a/4, 36a/6, 

38b/15 

èaúab : Arkası sıra -3- [Ar] 

 èa.+ ince 105a/9, 80a/20 

 èa.+ inden 105a/8 

aúçe : Bir paranın üçte biri değerinde altın 

veya gümüşten yapılmış Osmanlı sikkesi -

117- [Ar] 

 a.  10b/8, 14a/4, 14b/3, 15a/11, 15a/2, 

16a/18, 16b/13, 17a/8, 17b/4, 18b/12, 18b/3, 

19a/13, 20b/16, 21a/3, 21b/13, 21b/2, 

22b/13, 23a/12, 24a/4, 24b/16, 24b/2, 

25a/13, 25b/11, 25b/4, 26a/13, 26a/18, 

26a/19, 33a/4, 35b/10, 35b/2, 35b/20, 35b/4, 

35b/5, 35b/6, 36a/2, 36a/3, 36a/4, 36a/6, 

36b/10, 36b/12, 36b/14, 36b/5, 36b/7, 

37a/19, 38b/1, 38b/14, 38b/3, 3a/19, 41b/10, 

41b/14, 42a/2, 42b/18, 43a/14, 48a/3, 49a/4, 

49a/9, 49b/20, 6b/11 

 a.+ den 10b/16, 14a/3, 16b/2, 24a/12, 

6b/4, 7a/12, 8a/2, 8a/4, 8a/5 

 a.+ dür 14a/4, 25a/14, 35b/13, 43a/15 

 a.+ éi 13a/16, 26a/19, 26b/2, 34a/2, 

43a/5 

 a.+ nüŋ 54a/6 
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 a. olur 10b/13, 25a/8, 26a/22, 3b/10, 

43a/18, 7a/6, 8b/2 

 a.+ si 49a/10, 49a/6 

 a.+ sin 49b/2 

 a.+ ye 10b/11, 11a/2, 11a/6, 18b/14, 

25a/2, 3b/10, 40b/7, 40b/8, 41a/1, 41a/10, 

41a/2, 42a/15, 42a/9, 4b/3, 8b/10, 8b/12, 

8b/8, 9b/2, 9b/3, 9b/5, 9b/6 

 a.+ ye olsa 19b/12, 19b/5, 24b/11, 

3a/15, 40b/6, 41a/9, 41b/2, 5a/15 

èaks : Ters, zıt -2- [Ar] 

 èa.  40a/10 

 èa.-i êarbdur 83b/9 

aúsÀm : Kısımlar, bölümler, parçalar -6- [Ar] 

 a.  107a/16, 107b/2, 108a/14 

 a.+ ı 106b/7, 107b/10, 108b/2 

aúãar : Kısa -4- [Ar] 

 a.+ ıdur 74b/7 

 èaded-i miúdÀr-ı êılè-ı a.+ ın 74a/7 

 êılè-ı a.+ ın 74a/2 

 êılèayn-ı a.+ ındur 74a/18 

al - : 1.Almak -12- [Tr] 

 a.  108b/18, 108b/19, 109a/17, 

109a/18 

 a.- ınmış olur 109b/21, 110b/2, 

110b/5 

 a.- ınsa bir úalmadan 25b/4 

 a.- ınur 15b/3, 42b/2 

 a.- maàa virilmişdür 109a/11 

 a.- maya 113b/15 

2.Payına düşmek, pay almak. -10- [Tr] 

 óiããe a.- alar 32b/3 

óiããe a.- an 103a/1, 103a/2, 103a/4 

 óiããe a.- mış olur 103a/9 

a.- duàı 103a/1, 103a/3, 103a/4 

 a.- salar 109b/19 

 a.- up 43a/1 

3.  Elde etmek -3- [Tr] 

 a.- dı 51b/2 

 iş a.- sa 43a/14 

 a.- up 49a/5 

4.  Bir yerden alıp, çıkarmak -17- [Tr] 

 a.- duú 48a/7, 48a/9 

 a.- ıp çıúsa 47b/18 
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 a.- up çıúsa 47b/20, 48a/2 

 a.- asın 80a/12 

 a.- ıp 108b/20 

 a.- up 104a/17, 104a/20, 104b/10 

 a.- uruz 104b/4 

5. İşlem yapmak, elde etmek -5- [Tr] 

 a.- uruz 102a/15, 89a/14, 90b/8, 

91b/10, 92a/20 

aèlÀ : yüksek, en yüksek -1- [Ar] 

 elóamdülillÀhi’l- a.  1b/3 

èalÀ : Yüce, üst -2- [Ar] 

 èa.  1b/4 

èalÀ-úadri’ t-ùÀúÀ: Güç yettiği kadar -1- [Ar] 

 èa. èilm-i óisÀba 2a/7 

èalÀhÀõÀ : Bundan dolayı krş èalÀhÀõihi -

1- [Ar] 

 èa.  34b/11 

èalÀhÀõihi : Bundan dolayı krş èalÀhÀõa -

3- [Ar] 

 èa.  36b/1, 38b/6, 97b/17 

èale: Arapça ön ek.  Üst, üzere. -2- [Ar] 

 el-muôafferi èa.-aèdÀ ÀfitÀb-ı dìn-i 

devlet 1b/10 

 èa.-infirÀd her 35b/15 

aèlem : Çok bilen, bilgili -1- [Ar] 

 a.- èulemÀéi’l- èiôÀm 1b/18 

èaleyna : Üzerinde, üzerine -1- [Ar] 

 èa.  1b/20 

Àli : Yüce -1- [Ar] 

 tedbìr-i meãÀlió-i milk-i À.  1b/16 

Àlihi : Tapınılan şey -1- [Ar] 

 À.  1b/4 

èallÀm : Çok bilgin, Allah’ın sıfatlarından 

biridir -1- [Ar] 

 el-manôÿr-ı bì- naôari’l- meliki’l- èa.  

1b/20 

alma : Elma -9- [Tr] 

 a.  108b/19, 108b/20, 109a/10, 

109a/14, 109a/17, 109a/20 

 a.+ dur 109a/6 

 a.+ ya urıruz 109a/3, 109b/7 

alt : Alt -13- [Tr] 

 a.+ ına 10a/15, 10a/20, 10a/8, 18b/1, 

26a/5, 4b/5, 9b/10, 9b/13 

 a.+ ıncı 67b/16 
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 a.+ ında 20a/1, 20b/5, 3b/3, 8a/16, 

8a/21, 9b/20 

altı : Altı -87- [Tr] 

 a.  101a/14, 101a/15, 101a/16, 

101a/8, 104a/5, 104a/8, 104b/21, 107b/11, 

108b/18, 109a/19, 109a/2, 109b/5, 10a/16, 

10a/19, 119b/11, 11b/17, 14a/12, 15b/15, 

18a/10, 26b/8, 28a/13, 28a/14, 34a/2, 39b/8, 

44a/2, 44b/5, 48b/12, 48b/13, 54a/21, 54b/7, 

57b/14, 57b/25, 58a/3, 58b/12, 62a/18, 

70a/12, 70a/17, 70b/3, 78b/14, 79a/21, 7b/2, 

82a/3, 85a/21, 85b/13, 85b/15, 86a/2, 

89a/18, 89b/14, 90a/3, 90a/9, 90b/18, 

92b/17, 92b/18, 92b/19, 92b/7, 94a/9, 

95a/15, 96b/2, 96b/9, 97b/9, 99b/14 

 a.+ dur 116a/19, 29a/4, 30b/1, 31a/4, 

32a/1, 32b/10 

 a.+ ncı 83a/20, 85a/3 

 a.+ nuŋ 39b/10, 39b/9 

 a. ola 22b/20 

 a. olur 26b/12, 57b/13, 60b/3 

 a.+ ya 30b/11, 39b/11, 69b/15, 

70a/21 

 a.+ yı 26b/12, 40a/12, 40a/9, 60b/4, 

70a/12 

altıbiŋ : Altı bin -4- [Tr] 

 a.  26b/8, 35b/6, 36a/4, 50b/5 

altıbiŋikiyüz : Altı bin iki yüz -1- [Tr] 

 a.+ den 26b/19 

altıbiŋikiyüzon : Altı bin iki yüz on -3- [Tr] 

 a.  26b/17, 26b/3, 26b/5 

altıbiŋikiyüzyigirmi : Altı bin iki yüz yirmi -

1- [Tr] 

 a. oldı 27a/15 

altıbiŋsekizyüzotuziki : Altı bin sekiz yüz 

otuz iki -2- [Tr] 

 a.+ den 27a/11 

 a. oldı 27a/10 

altıbiŋüçyüzúırúbeş : Altı bin üç yüz kırk 

beş -1- [Tr] 

 a.  3b/7 

altıbuçuú : Altı buçuk -1- [Tr] 

 a.  43b/1 

altısubuè : Yedide altı krş subè -1- [Ar] 

 a. 96b/17, 96b/21 

altıyüz : Altı yüz -4- [Tr] 

 a.  51b/12, 52a/20 
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 a. ola 51b/21 

 a. olmaú 51b/16 

altıyüzaltmışaltı : Altı yüz altmış altı -1- [Tr] 

 a.  115b/2 

altıyüzaltmışdört(d) : Altı yüz altmış dört -

3- [Tr] 

 a.  105a/12, 105a/9 

a.+ e urasın 105a/15 

altıyüzelliüç : Altı yüz elli üç -3- [Tr] 

 a.  7a/15 

 a.+ er 7a/11 

 a.+ üŋ 7b/1 

altıyüzonaltı : Altı yüz on altı -1- [Tr] 

 a.  112b/16 

altıyüzonyedi : Altı yüz on yedi -1- [Tr] 

 a.  40b/13 

altıyüzotuz : Altı yüz otuz -2- [Tr] 

 a.+ dur 34a/12 

 a.+ uŋ 34b/2 

altıyüzseksenüç : Altı yüz seksen üç -2- [Tr] 

 a.  27a/7 

 a.+ i 27a/9 

altıyüzúırú : Altı yüz kırk -3- [Tr] 

 a.  115a/10, 116b/5, 52b/6 

altıyüzúırúbir : Altı yüz kırk bir -2- [Tr] 

 a.  52a/5, 52a/8 

altıyüzúırúüç : Altı yüz kırk üç -1- [Tr] 

 a.  55a/14 

altıyüzùoúsanbir : Altı yüz doksan bir -

2- [Tr] 

 a.  59a/5, 59a/7 

altıyüzyetmişiki : Altı yüz yetmiş iki -2- [Tr] 

 a.  108b/21, 109a/6 

altıyüzyigirmibeş : Altı yüz yirmi beş -

4- [Tr] 

 a.  116a/13, 81a/15 

 a.+ e 68a/19 

 a. olur 68a/17 

altıyüzyigirmiiki : Altı yüz yirmi iki -1- [Tr] 

 a.  27a/12 

altmış : Altmış -26- [Tr] 

 a.  100a/12, 106b/13, 106b/17, 

107a/8, 111a/1, 29a/15, 46b/11, 46b/16, 

80b/19, 81a/13, 84b/10, 85a/11, 85a/8, 

94b/2, 98b/1, 98b/3 



543 

 a.+ dan 111a/2, 81b/2 

 a.+ ı 29a/15 

 a.+ ıdı 109a/8 

 a. olur 109a/12, 110a/20 

 a.+ uŋ 98b/4 

 a. viresinkim 80a/1 

altmışaltı : Altmış altı -4- [Tr] 

 a.  81b/14, 90a/4 

 a. olur 58b/4 

 a.+ yı 58b/4 

altmışbeş : Altmış beş -3- [Tr] 

 a.  114a/15, 114a/21 

 a. olur 10a/15 

altmışbiŋseksenbir : Altmış bin seksen bir -

2- [Tr] 

 a.  65b/13, 65b/4 

altmışbir : Altmış bir -5- [Tr] 

 a.  105b/21, 23a/5, 41a/2 

 a.+ e 41a/5 

altmışbirbuçuú : Altmış bir buçuk -1- [Tr] 

 a.  22b/18 

altmışdört : Altmış dört -11- [Tr] 

 a.  48b/7, 62a/2, 62a/20, 62a/9, 

84b/14, 94b/16, 94b/18, 95b/20 

 a. olur 93b/19, 94a/3, 94a/4 

altmışdörtbuçuú : Altmış dört buçuk -1- [Tr] 

 a.  41a/6 

altmışiki : Altmış iki -3- [Tr] 

 a.  114b/5, 14a/11, 17a/11 

altmışikibiŋbeşyüz : Altmış iki bin beş yüz -

2- [Tr] 

 a.  42b/17, 43a/4 

altmışsekiz : Altmış sekiz -1- [Tr] 

 a.  115b/16 

altmışùokuz : Altmış dokuz -1- [Tr] 

 a.  58b/14 

altmışüç : Altmış üç -3- [Tr] 

 a.  58a/5 

 a. olur 34b/5, 58a/3 

altmışüçbiŋ : Altmış üç bin -1- [Tr] 

 a.  11a/5 

altmışyedi : Altmış yedi -2- [Tr] 

 a.  94b/8, 97b/12 

altÿn : Altın -26- [Tr] 
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 a.  111a/10, 111b/10, 111b/14, 

112a/3, 113a/2, 114b/4, 23b/2 

 a.+ dan 113b/1, 114a/10 

 a.+ dan-ıdı 114a/7 

 a.+ dur 111a/14 

 a.+ ı 111a/9, 111b/12, 112b/1, 

113a/19, 113b/10, 113b/3, 113b/7, 114a/13, 

114a/7 

 a.+ la 112a/18 

 a. olsa 114a/2 

 a. olurmış 112a/1 

 a.+ uŋ 24a/5, 41a/2, 41a/3 

amÀn : Korkusuzluk, eminlik -1- [Ar] 

 ve’l- a.  1b/7 

Àmed : Àmeden, gelmek fiili geçmiş zaman 

üçüncü şahısta çekimlenmiş, geldi -1- [F] 

 À.  114b/15a 

èamel : Uygulama, işlem -9- [Ar] 

 èa.  56a/18, 84a/2, 92a/16, 92b/4, 

94a/8 

 binÀ-i èa.+ i 45b/12 

 ùarìú-i èa.+ i oldur 46a/6 

 èa. ideler 84a/11 

 èa.+ inüŋ 53a/8 

ammÀ : Ama, fakat, lakin, ancak; şu kadar 

ki, o kadar ki, öyle ki -47- [Ar] 

 a.  102b/18, 105a/4, 108a/9, 109a/16, 

109a/18, 112a/19, 113b/4, 117a/6, 118b/4, 

11b/2, 14a/14, 15b/19, 17b/15, 18a/1, 

18a/14, 18a/15, 1b/5, 22a/17, 22a/7, 22b/1, 

30b/4, 30b/8, 31b/20, 32b/1, 33a/6, 35a/6, 

35b/2, 36b/15, 38b/1, 38b/5, 3a/10, 40a/7, 

44b/15, 44b/2, 47b/17, 50a/11, 51b/7, 56b/8, 

60b/9, 70b/13, 72a/14, 72a/3, 73a/12, 75a/9, 

75b/15, 82b/18, 94b/5 

èÀmil : İşleyen, yapan -5- [Ar] 

 èÀ.  25a/1, 25a/12, 42b/16, 43a/14 

 úısù-ı èÀ.+ dür 43a/5 

Àmìr : Emreden buyuran-1- [Ar] 

 À.  114b/10a 

èamÿd : Dikme, dikey çizgi -3- [Ar] 

 èa.  72b/18, 72b/4 

 èa.+ a 73a/1 

èAmur : <èAmr, ö.i. Sorularda bir kişiyi 

temsil etmek için kullanılan isimlerden 

biridir.  -8- [Ar] 

 èA.  116b/11 



545 

 mÀl-ı èA.  117a/4 

 èA.+ a 116b/9 

 mÀl-ı èA.+ ı 116b/15, 116b/16 

 èA.+ uŋ 36b/5, 37a/14, 37a/7 

ancı : Ancak, anca-2- [Tr] 

 a.+layın 82b/13, 82b/15 

anÀr : Nar -11- [F] 

 a.  108b/18, 108b/18, 109a/10, 

109a/13, 109a/17, 109a/19, 109a/6, 41b/13, 

41b/15 

 a.+ a ururuz 109a/2, 109b/5 

Anaùolı : Anadolu -1- [Tr] 

 A.  20a/14 

èArabì : Arapça, dil -1- [Ar] 

 èA.  2a/9 

èarø : En, genişlik -27- [Ar] 

 èa.+ ı 43b/10, 43b/11, 43b/2, 43b/4, 

44a/6, 44b/2, 44b/5, 78b/11, 78b/16, 78b/4, 

79a/13, 79a/15 

 èa.+ ın 43b/14, 44b/10, 44b/7 

 èa.+ ına 43b/16, 43b/6, 43b/7, 44a/1, 

44a/11, 44a/9, 6b/6, 71b/4, 72a/3, 72a/4, 

75a/16, 75b/20 

Àãamm : İrrasyonel sayı -13- [Ar] 

 À.  56b/19, 61a/9, 67b/19 

 ceõr-i À.  54a/3, 55b/1, 56a/21, 56b/1, 

56b/6 

 kaèb-ı À.  60a/1 

 mÀl-ı kaèb-ı À.  70b/7 

 kaèb-ı À.+ dur 56b/9 

 kaèb-ı À. olup 60b/14 

èarø : Bildirme -1- [Ar] 

 èa. idüp 35b/8 

artur - : Yüklemek, arttırmak, fazlalaştırmak

 -30- [Tr] 

 a.- alum 116b/17, 117b/3 

 a.- asın 105b/10, 77b/16, 87b/19, 

99b/6 

 a.- avuz 117b/1, 92a/5 

 a.- mazdan 117b/7 

 a.- uruz 100b/10, 118a/19, 86a/3, 

89b/6, 90b/10, 91a/9, 92a/20, 92b/20, 

93a/11, 93b/12, 95a/8, 95b/13, 97a/2, 

99b/14, 99b/17 

 a.- uz 101a/15, 91b/11, 93a/12, 

93a/17, 96a/13, 97a/14 
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artuú : Artık, fazla -5- [Tr] 

 a.  72b/9, 77b/11 

 a.+ mıdur 78a/6 

 a. olur 78a/21, 78a/8 

ÀsÀn : Kolay -4- [F] 

 À.  38b/19 

 À. olmaàın 70b/10 

 À. olmaú 73a/12 

 À. olsun 22a/11 

ÀsitÀne : <ÀstÀne Eşik -1- [F] 

 À.-i saèadet 1b/16 

èasel : Bal -4- [Ar] 

 èa.  21a/2, 21b/12, 21b/14 

 èa.+ üŋ 21a/13 

aãàar : En küçük -1- [Ar] 

 úısm-ı a.+ a 117b/21 

aãóÀbihi : Peygamberimizi görmek ve 

sohbetine ermek şerefini kazanmış olanlar -

1- [Ar]  

 a.  1b/4 

aãla : Katiyyen, hiçbir vakit -1- [Ar] 

 a.  38b/20 

aãıl : Ana,temel, kök -133- [Ar] 

 a.  100a/16, 100a/4, 100b/14, 

101a/10, 101a/11, 101a/12, 101b/10, 101b/3, 

101b/7, 101b/8, 102a/17, 102a/21, 102a/3, 

102a/5, 102a/6, 102b/14, 102b/2, 102b/3, 

103a/7, 104a/12, 104b/1, 105a/2, 105b/12, 

105b/13, 105b/14, 105b/6, 106b/16, 106b/2, 

109a/1, 109a/10, 109b/14, 109b/2, 110a/7, 

111b/7, 112a/4, 114b/8, 115a/12, 116b/15, 

117a/1, 117a/4, 118b/2, 119a/17, 119a/9, 

119b/12, 119b/4, 119b/5, 120a/3, 24a/13, 

24b/4, 25a/4, 27a/14, 27b/20, 32b/12, 

32b/18, 33a/17, 34b/7, 35b/12, 36b/3, 

38b/12, 38b/9, 39a/1, 43a/16, 46a/13, 

46a/14, 46b/10, 46b/11, 48a/14, 48a/3, 

48a/5, 48b/13, 49a/12, 49a/14, 49b/5, 49b/8, 

50a/8, 53b/14, 53b/21, 53b/6, 54a/18, 

54b/19, 54b/3, 55a/9, 55b/12, 55b/17, 

56a/13, 56a/9, 56b/13, 57a/14, 57b/4, 

58a/16, 59a/14, 60a/17, 61b/8, 62a/11, 

63b/12, 66a/1, 66a/3, 67b/11, 67b/4, 69b/4, 

70b/4, 70b/8, 87a/14, 87a/16, 87a/20, 

87b/12, 87b/16, 87b/19, 87b/6, 87b/9, 88a/1, 

88a/10, 88a/13, 88a/15, 88a/3, 88b/2, 88b/4, 

88b/6, 94a/18, 94b/11, 96b/18, 97a/4, 97a/8, 

97a/9, 97b/19, 98b/17, 99b/20, 99b/7, 99b/9 

 úısm-ı a.  101a/5 
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 a. ol 101b/21, 88a/20 

ÀsumÀn : Gökyüzü -1- [F] 

 À.-ı èadl-i dÀd 1b/10 

aşaàa : Aşağı -1- [Tr] 

 a.+ da 72b/11 

èaşer : On -6- [Ar] 

 èa.  117a/19, 117b/2, 31b/20, 33a/9 

 maòrec-i èa.  32a/10 

 èa.+ üŋ 32a/11 

èaşerÀt : Onlar -55- [Ar] 

 èa.  20b/3, 20b/9, 21b/15, 22b/21, 

26b/14, 27a/9, 3b/1, 4a/10, 4a/16, 4a/17, 

4a/9, 4b/10, 4b/14, 4b/20, 53a/11, 55b/6, 

57a/1, 5a/3, 5b/12, 5b/18, 5b/20, 5b/3, 5b/5, 

61a/15, 6a/6, 6b/15, 8a/14, 8a/17, 9a/6, 

9b/15, 9b/17 

 èa.-ı ulÿf 10a/20, 27a/8, 54a/15, 

57a/3, 61a/16 

 èa.+ da 4a/7 

 mertebe-i èa.+ da 10a/6, 21a/6, 

26a/10, 26a/15, 26a/8, 5a/2, 7b/7, 9b/21 

 òÀne-i èa.+ da 21b/16 

 mertebe-i èa.+ da olan 10a/10, 

10a/12, 10a/5, 6a/4 

 mertebe-i èa.+ da olanı 4b/8 

 èa.+ ı 16b/4 

 èa.+ içün 24a/16, 38b/11, 7b/6 

èÀşir : Onuncu bkz.èÀşur -1- [Ar] 

 faãl-ı èÀ.  2b/17 

èÀşur : <èÀşir onuncu bkz. èÀşir -1- [Ar] 

 faãl-ı èÀ.  82a/1 

èaşir : Onda bir -4- [Ar] 

 èa.  117b/4 

 maòrec-i èa.  30b/2 

 nıãf-ı èa.  86a/15 

ÀşiyÀne : Mesken, yer -1- [F] 

 À.+ lerinde 1b/16 

èaùÀ3051 : (<òaùÀ )Yanlış -1- [Ar] 

 èa. eyleye 46a/5 

ay : Ay  -5- [Tr] 

 a.  32a/17, 42b/18, 43a/10, 43a/6 

 a.+ dur 32a/15 

ÀyÀ: Meğer ki   -1- [F] 

                                                           
3051

Bu kelime diğer nüshalarda òaùÀ şeklindedir. 
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 a. 51b/3. 

èayn : Bir şeyin benzeri, tıpkısı -7- [Ar] 

 èa.+ ı 111b/11 

èa.+ ın 62b/11 

 èa.+ ına urasınkim 48b/5 

èa. ola 43b/13, 44a/8 

èa.-ı mefrÿø-ı åÀnìye viresin 47b/9 

 èa.-ı mefrÿø-u evveli 47b/9  

ayru ayru : Ayrı ayrı -1- [Tr] 

 a.  8b/15 

aèzam : Büyük bkz. èuôma  -1- [Ar] 

 cüzé-i a.+ dan 85a/6 

azılla : <azÀla 100x1 terazi aşını, yani 

100x145,63cm=145,63 metrekare -6- [Ar] 

 a.  78b/12 

 a.+ dur 78b/7 

 a.+ nuŋ 80a/1 

 a. ola 78b/5, 78b/9 

 miúdÀr-ı a.+ ya 80a/2 

aèôam : Büyük -1- [Ar] 

 èaded-i a.+ dan 85a/4 

èazm : Yola çıkma, ahreket etme -3- [Ar] 

 èa. eylediler 119b/10, 119b/6 

 èa. eylese 119b/15 

Àzìz : Sayılan, sevilen, kıymetli -1- [Ar] 

 ôıllullÀhi’l- meliki’l- À.- müsteèÀn 

1b/8 

-B- 

b : B kenarı krş. be -1- [Tr] 

 b.  73b/10 

baède : sonra -1- [Ar] 

 b.  1b/5 

 b.’l-êarb óÀãıl olan 16a/16, 23b/10 

 b.’l- muúÀbele 118b/18 

 b.’l- ùarói’l- küsÿrÀt 17a/8 

 b.’r- redd úılmışdur 103a/18 

 b.’z- cebir 100b/6 

 b.’z- cebr-i muúÀbele 104b/16 

 b.’z- el-cebr ve’l- muúÀbele 115b/9 

 b.’z- muúÀbele 103b/20, 116b/19, 

85b/8 

b.’z- muúÀbele-i kemmiyye 117b/6 

 b.’z- tekmìl-i mÀl 98b/7 

 b.’z- úısmet 97b/8 
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baèdehÿ : Ondan sonra -294- [Ar] 

 b.  102a/15, 103a/1, 103b/13, 104b/6, 

104b/9, 105a/15, 106a/16, 106a/3, 106a/7, 

106b/16, 107a/10, 107a/2, 107a/5, 107b/15, 

109a/5, 109b/10, 10a/1, 10a/10, 10a/17, 

111a/18, 111a/3, 111a/5, 113b/14, 113b/15, 

113b/20, 116a/21, 118a/16, 11a/17, 11a/19, 

11b/10, 11b/16, 11b/18, 12a/15, 12a/16, 

12b/1, 12b/10, 12b/6, 12b/7, 13a/11, 13a/19, 

13a/3, 13a/8, 13b/10, 13b/2, 13b/7, 14a/20, 

14b/13, 15a/5, 15a/7, 16b/10, 16b/5, 17a/4, 

17a/5, 17b/2, 18a/20, 18a/21,18a/4,  18a/7, 

18b/6, 19a/18, 19a/6, 20a/1, 20b/10, 20b/11, 

20b/2, 21a/9, 21b/17, 21b/6, 22b/11, 22b/21, 

22b/6, 23a/4, 23a/5, 23a/6, 23a/9, 23b/5, 

25b/7, 26a/16, 26a/7, 26b/11, 26b/14, 

26b/16, 26b/19, 26b/6, 28a/13, 28b/13, 

28b/15, 28b/17, 28b/3, 28b/5, 28b/7, 29a/10, 

29a/5, 29a/7, 29a/9, 33a/13, 33a/16, 34a/13, 

34a/14, 34b/7, 36b/11, 36b/6, 36b/8, 37a/7, 

3a/19, 3a/21, 3b/1, 3b/12, 3b/3, 44b/17, 

45a/9, 46a/18, 46b/16, 47a/14, 47b/11, 

47b/12, 47b/18, 47b/20, 47b/3, 47b/8, 

48a/10, 48a/14, 48a/8, 48b/10, 48b/4, 48b/7, 

49b/20, 49b/3, 4a/16, 4a/8, 4b/15, 4b/16, 

4b/6, 4b/9, 50a/1, 50b/13, 50b/19, 50b/21, 

52a/14, 52a/20, 52b/2, 53a/9, 53b/10, 

53b/17, 53b/4, 53b/8, 54a/14, 54b/10, 

54b/15, 54b/6, 55a/3, 55a/6, 55b/5, 55b/9, 

56a/1, 56a/4, 56a/6, 56b/1, 57a/12, 57a/19, 

57a/7, 57b/1, 57b/12, 57b/23, 58a/13, 58a/4, 

58b/11, 58b/2, 59a/1, 59a/13, 5a/17, 5a/2, 

5a/7, 5b/15, 5b/2, 5b/7, 60a/10, 60a/15, 

60a/3, 60a/9, 60b/3, 60b/5, 61a/14, 61a/21, 

61b/17, 61b/24, 61b/3, 62a/15, 62a/21, 

62a/8, 62b/10, 62b/12, 63a/17, 63a/8, 

63b/16, 63b/18, 63b/9, 64a/10, 64a/22, 

64b/14, 64b/18, 65a/11, 65a/6, 65a/8, 65b/1, 

65b/11, 65b/20, 67b/20, 68a/13, 68a/16, 

68a/18, 68a/21, 68a/3, 68a/5, 68b/11, 

68b/19, 68b/3, 69a/13, 69a/15, 69a/19, 

69a/20, 69a/3, 69a/5, 69b/14, 69b/2, 69b/21, 

69b/5, 6a/10, 6a/12, 6a/15, 6a/4, 6b/11, 

6b/14, 6b/17, 6b/6, 6b/8, 70a/15, 70a/6, 

70a/9, 70b/2, 73b/11, 73b/14, 74a/17, 

74a/19, 74a/21, 74a/7, 74b/10, 74b/4, 76a/2, 

77b/20, 79a/8, 7a/1, 7b/1, 7b/5, 7b/7, 7b/9, 

80a/13, 80b/13, 86b/5, 86b/7, 87a/16, 87a/5, 

88a/1, 88a/13, 88a/15, 88a/3, 88b/2, 88b/4, 

89a/11, 89a/14, 89b/5, 8a/13, 8a/18, 8a/9, 

8b/1, 8b/16, 90a/16, 91b/20, 92a/10, 92b/6, 

93b/10, 93b/18, 94a/17, 95b/16, 96b/7, 

97b/6, 9a/1, 9a/10, 9a/12, 9a/6, 9b/10, 9b/14, 

9b/16, 9b/8 
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baåìr : Görüp, anlayan -1- [Ar] 

 nezd-i b.  114b/13a 

baàla - : Bağlamak, kapatmak -2- [Tr] 

 b.- yalum 113b/16 

b.- yup 79a/2 

bahÀ : Kıymet, bedel, değer -36- [F] 

 b.  114b/13, 114b/13a, 114b/14 

 b.-yı cümle 114b/15 

 b.-yı her 114b/12a 

 b.-yı laèl 111b/1 

 b.-yı miåúÀli 41a/7 

 b.-yı yÀúÿt 46b/10 

 b.-yı yÀúÿt-ı evvel 116a/14, 116b/5 

 b.-yı zer 110b/14 

 b.+ da 110b/17 

 b. ider 20b/7 

 b.+ larına 111a/13 

 b.+ sı 109a/3, 109a/4, 109b/6, 

109b/7, 109b/9,110a/1, 115a/20, 116a/12, 

116b/3, 116b/6, 24a/5 

 b.+ sın 4b/5, 51b/3a 

 b.+ sına 50a/11, 50b/1 

 b.+ sınuŋ 116a/13 

 b.+ ya 19b/13 

 b.+ ya olur 19b/6, 21b/14, 41b/15, 

41b/4 

balıú(à) : Balık bkz. balıà -9- [Tr] 

 b.  81a/1, 81a/2 

 b.+ da 81a/3 

 b. olduàı 81a/12, 81a/6, 81a/7, 81b/1, 

81b/4 

 b.+ a 81a/3 

baŋa : Bana -1- [Tr] 

 b.  116b/10 

baòå : Üzerine konuşulan şey, iddia -4- [Ar] 

 b.+ inde 15b/10, 15b/11, 15b/12, 

15b/9 

baèøı : Birtakım, birkaç. -5- [Ar] 

 b.  2a/10, 2a/4, 2a/9, 55b/2, 97a/21 

barmaà : Uzunluk ve genişlik ölçüsünde 

kademin 12 arşının 24’te biri olup 12 hat 

olarak kabul edilir. Bkz. barmaú. -1- [Tr] 

 b.+ ı 15b/5 
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barmaú : Uzunluk ve genişlik ölçüsünde 

kademin 12 arşının 24’te biri olup 12 hat 

olarak kabul edilir. Bkz. barmaà -9- [Tr] 

 b.  15b/13, 15b/15, 15b/16, 15b/5, 

16b/6 

 b. ola 15b/4 

 b. olur 15b/17, 15b/18, 15b/19 

başla -: Başlamak -1- [Tr] 

 b.- yalum 103b/10 

başúa : Başka-2- [Tr] 

 b.  78a/15, 78b/1 

başúa başúa : Başka başka -1- [Tr] 

 b.  9b/8 

baùÀne : <Battaniye, Üzeri tüylü veya tüysüz 

yün veya pamuk örtü -1- [Ar] 

 b.  43b/3 

bc : B C kenarı -1- [Tr] 

 b.  73b/13 

bÀ-şed : Olur, olmalı. -1- [F] 

 b.  114b/14a 

bÀsiù : Açık, geniş -1- [Ar] 

 b.ü’l- emni 1b/6 

bÀúì : Çıkarma işleminden sonra kalan terim, 

artan, artmış olan -169- [Ar] 

 b.  102b/15, 117a/17, 117b/1, 

117b/17, 118a/17, 119b/14, 119b/19, 14b/3, 

16a/18, 17b/5, 20a/5, 22b/2, 24a/7, 26a/14, 

26a/18, 26b/13, 27a/1, 27b/19, 29a/19, 

29b/12, 30a/14, 35a/3, 38b/17, 40b/3, 45b/8, 

47a/5, 48a/12, 48a/2, 48a/9, 48b/9, 49a/9, 

49b/16, 49b/21, 50a/5, 52b/12, 54a/3, 54a/4, 

54b/6, 55a/13, 55a/14, 55a/2, 55b/2, 56a/14, 

56a/15, 56a/18, 56a/20, 56a/21, 56b/6, 

57b/10, 57b/9, 58b/1, 59a/15, 60a/18, 60b/8, 

62a/11, 66a/4, 70b/5, 70b/7, 74b/4, 78a/18, 

7b/12, 80a/13, 88b/7, 89b/21, 8b/3, 91a/7, 

91b/12, 92b/4, 95a/19 

 mecmÿè-ı b.  78a/4 

 b.-yi åÀnì 47b/2, 48b/9 

 b.-yi åÀnìyi 47b/3, 48b/10 

 b.-yi eczÀéi 60a/5 

 b.-yi evvel 47a/13, 48b/3 

 b.-yi evvele 47b/3, 48b/10 

 b.-yi mezbÿruŋ 49b/1 

 b.-yi úısm-ı åÀnì 104b/1 

 b.+ si 104a/18, 70b/15, 82b/17 
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 b.+ sin 15a/11, 16b/13, 17b/4, 

18b/12, 22b/13, 4b/14, 53b/7, 54a/1, 54a/19, 

54b/5, 55b/13, 57a/15, 5a/1, 5b/6, 61b/9, 

62b/20, 63b/13, 68a/21, 68a/8, 6a/9, 94a/7 

 b.+ sini 17a/8 

 b.+ sinüŋ 101a/21, 91b/10 

 b. úalacaú olursa 60b/14 

 b. úalan 119b/3, 11b/1, 22b/10, 

23a/9, 23b/11, 24a/2, 26a/16, 29b/6, 38b/11, 

47a/12, 47b/2, 49a/7, 56a/13, 60b/15, 69b/5, 

73a/2, 73b/4, 7b/3, 91a/5, 91b/14, 94b/9 

 b. úalanuŋ 100b/9, 74a/6 

 b. úaldı 117a/14, 11a/15, 11a/17, 

11a/19, 27a/13, 27a/15, 27a/7, 27b/17, 

27b/21, 27b/5, 27b/8, 48a/21, 48a/7, 48b/3, 

49b/11, 60b/2, 98b/17 

 b. úalmasa 56a/17 

 b. úalsa 88a/10, 97b/19 

 b. úalur 106a/11, 112a/13, 113a/17, 

117a/20, 119a/3, 26b/10, 27b/3, 49a/17, 

49b/1, 79a/8, 89b/13, 91b/15, 92a/2 

 b.+ yi 113a/11, 74b/5 

 b.+ sin 53b/14, 55a/1 

BÀyezìd :ö.i. II  Bayezid Osmanlı 

padişahlarının sekizincisi -1-[Ar] 

ibn SulùÀn B. òÀn 1b/14 

be : B kenarı krş b -2- [Tr] 

 b.  73a/17 

 b.+ yi 73a/20 

be : Farsça e, a yönelme hal eki -2- [F] 

 b.  110b/9a 

 b.  114b/14a 

beg : Bey -1- [Tr] 

 b.  113b/5 

be-gÿyì: Farsça “be” istek kipi ekinin 

“goften” fiilinin geniş zamandaki düzensiz 

şekli “gu” fiilinin ikinci tekil şahısta 

çekimlenmiş hali. “Söylesen”-1- [F] 

 b.  110b/11a 

be-her : Her bir-1- [F] 

 b.  18b/14 

beher-óÀl : Herhalde, mutlaka -1- [F] 

 b.  73b/6 

Bekir : <Bekr ö.i. Sorularda bir kişiyi temsil 

etmek için kullanılan isimlerden biridir -

5- [Ar] 

 B.  36b/11, 36b/9 
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 óiããe-i B.  37a/20 

 B.+ üŋ 37a/18, 37a/21 

belki : İhtimal, muhakkak, olabilir, umulur -

1- [F] 

 b.  2a/16 

ben : Ben -3- [Tr] 

 b.+ üm 116b/10, 116b/12, 116b/13 

bende : Kul, köle -1- [F] 

 b.-i naóif 2a/2 

be-nisbet: Oran üzerine, orana göre -2- 

[F+Ar] 

 b.  95b/12, 97a/14 

be-èözür : Bundan dolayı -1- [F+Ar] 

 b.  96b/10 

ber : Üzerine -7- [F] 

b.  111b/17 

 b.- muúteøÀ-yı óisÀb 112a/2, 114b/7, 

55b/14, 68a/9, 69a/8, 70a/11 

 b.- muúteøÀè-yı óisÀb 54b/12 

berÀber : Birlikte -22- [F] 

 b.  103a/6, 106b/8, 107a/17, 109b/20, 

72b/1, 80b/1, 81a/2, 90b/21 

 b.+ dür 73b/11 

 b. gelse 96a/5 

 b.+ lıú 85b/11 

 b. ola 80b/5 

 b. olacaúolursa 75a/4 

 b. olmasa 72b/5, 75a/14 

 b. olmaúdur 85b/12 

 b. olsa 107b/3, 108a/14, 111b/14, 

117a/10, 75b/1 

 b. olsun 76b/7 

berÀr : verdi (?)-1- [F] 

 b.  110b/10 

berÀt : Rütbe ve nişan veya bir imtiyaz 

verildiğini belgeleyen tuğralı ferman veya 

kağıt -3- [Ar] 

 resm-i b.  25a/14, 43a/15 

 resm-i b.+ ı 25a/19 

berìn : Bunun üzerine, üzerine -99- [F] 

 b.  10b/14, 10b/19, 10b/5, 11a/5, 

11a/8, 11b/21, 13b/13, 15b/21, 16b/17, 

17a/13, 20b/17, 21a/15, 21b/11, 22a/3, 

23a/8, 23b/9, 24a/9, 25a/11, 25b/13, 27a/2, 

27a/5, 27b/10, 27b/21, 28a/18, 28a/3, 

28b/21, 29b/2, 29b/8, 30a/4, 32a/20, 35a/2, 

36a/8, 37b/4, 38b/21, 3b/17, 3b/6, 40b/15, 
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41b/12, 42a/7, 42b/15, 42b/7, 43a/12, 43b/8, 

44a/3, 44b/21, 45b/5, 47a/7, 48b/14, 4a/20, 

50a/9, 51a/10, 52b/7, 54a/13, 54a/20, 54b/5, 

54b/9, 55a/12, 55b/18, 55b/4, 56a/4, 56b/16, 

57a/6, 57b/11, 57b/18, 57b/5, 58a/17, 

58b/16, 5a/10, 60a/18, 60a/8, 61a/13, 

61a/20, 62a/12, 62b/4, 64a/16, 64a/4, 64b/8, 

65a/17, 65b/5, 6a/17, 72a/12, 72a/17, 72b/4, 

72b/7, 73b/16, 73b/2, 74b/12, 75a/10, 

75a/11, 75a/15, 75a/5, 75b/2, 75b/7, 76a/15, 

76b/4, 77a/6, 80b/3, 8b/5, 9a/14 

beş : Beş -132- [Tr] 

 b.  100a/2, 100a/3, 100a/6, 100a/7, 

100a/8, 101a/19, 101a/20, 108b/18, 10a/16, 

113b/11, 115a/4, 115a/7, 119a/11, 119b/1, 

119b/14, 11a/15, 11b/15, 12a/8, 12b/13, 

13a/13, 13a/16, 17a/11, 17a/5, 18a/10, 

18b/13, 18b/15, 20b/10, 20b/6, 21b/13, 

22a/2, 30a/13, 41a/11, 41a/8, 42a/11, 43b/9, 

46a/15, 52a/10, 52a/13, 52a/19, 60a/12, 

60b/1, 60b/2, 60b/4, 60b/7, 61a/2, 68a/13, 

68a/9, 68b/13, 68b/2, 68b/20, 68b/7, 69a/4, 

74b/5, 79a/1, 79a/8, 7b/3, 7b/8, 80a/12, 

80a/7, 83a/13, 83a/14, 83a/17, 83a/21, 

83b/1, 83b/2, 83b/3, 83b/4, 84a/10, 84a/3, 

84a/5, 84a/6, 84a/8, 84a/9, 84b/19, 84b/20, 

84b/21, 85b/1, 85b/18, 85b/20, 85b/6, 86a/1, 

86b/9, 87b/1, 88b/12, 88b/18, 

89b/15,90b/11, 90b/13, 91b/1, 91b/4, 

92b/12, 96a/16, 97a/12, 97a/14, 97a/7 

 nıãf-ı b.  90a/2 

 b.+ dür 28b/17, 30a/21, 30b/6, 32a/11 

 b.+ e 12a/8, 28b/10, 30b/12, 30b/21, 

68b/16, 68b/21, 85b/19 

 b.+ er 9b/6 

 b.+ i 11a/17, 60a/12, 60a/15, 68a/10, 

68a/16, 68a/18, 68a/21, 68b/4, 79a/7, 80a/13 

 b.+ inci 3a/7, 62a/15, 67b/15, 84b/15 

 b.+ inci bir 83a/19 

 b.+ inciye 106b/7 

 b.+ iŋ 27b/17, 27b/4 

beşbiŋaltıyüzyigirmibeş : Beş bin altı yüz 

yirmi beş -1- [Tr] 

 b.  97b/7 

beşbiŋdörtyüzelliùoúuz : Beş bin dört yüz 

elli dokuz -1- [Tr] 

 b.  41b/9 

beşbiŋikiyüzoniki : Beş bin iki yüz on iki -

1- [Tr] 

 b.  24a/18 
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beşbiŋüçyüzelli : Beş bin üç yüz elli -1- [Tr] 

 b.  20b/15 

beşbiŋyüz : Beş bin yüz -1- [Tr] 

 b.  35b/20, 35b/4 

beşbuçuúåümün: Sekizde beş buçuk[Tr+Ar]

 b.  15a/15 

beşåümün : Sekizde beş -1- [Tr+Ar] 

 b.  14a/11,16b/16, 24a/18, 35b/21, 

42a/2, 84b/11, 89b/13 

 b.+ e olsa 41b/14 

 b.+ inde 80b/15 

beşsubuè : Yedide beş -1- [Tr+Ar] 

 b.  105a/18 

beşsüdüs : Altıda beş -1- [Tr+Ar] 

 b.  115b/4 

beşsüdüssümün : Yirmidörtte beş  -2- 

[Tr+Ar] 

 b. 116a/16, 116a/18 

beşyüz : Beş yüz -9- [Tr] 

 b.  29b/10, 42b/12, 42b/15, 49a/8, 

49b/15, 49b/2, 56a/18, 68b/6 

beşyüzdört(d) : Beş yüz dört -3- [Tr] 

 b.  32a/11, 32a/9 

 b.+ ile 32a/9 

beşyüzellibirbiŋaltıyüzùoúsÀnaltı : Beş yüz 

elli bir bin altı yüz doksan altı -1- [Tr] 

 b.  63b/10 

beşyüzelliiki : Beş yüz elli iki -1- [Tr] 

 b.  115b/9 

beşyüzonbir : Beş yüz on bir -1- [Tr] 

 b.+ er 8a/2 

beşyüzoniki : Beş yüz on iki -1- [Tr] 

 b. olur 93b/17 

beşyüzotuzaltı : Beş yüz on altı -2- [Tr] 

 b.  106a/20, 106b/2 

beşyüzotuzüç : Beş yüz otuz üç -5- [Tr] 

 b.  55b/3, 56b/3, 96a/11, 96a/13, 

96a/14 

beşyüzseksenbir : Beş yüz seksen bir -

2- [Tr] 

 b.  105a/16 

 b. úalur 105a/14 

beşyüzyetmişaltı : Beş yüz yetmiş altı -

1- [Tr] 

 b.  93b/21 
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beşyüzyetmişdört(d) : Beş yüz yetmiş dört -

1- [Tr] 

 b.  109b/1 

b.+ i 109b/10 

beşyüzyetmişiki : Beş yüz yetmiş iki -3- [Tr] 

 b.  115b/10, 115b/13, 115b/16 

beşyüzyigirmialtı : Beş yüz yirmi altı -

1- [Tr] 

 b.  106a/17 

beyÀn : Açıklama, bildirme -114- [Ar] 

 b.  17b/7 

 b.+ ındadur 102b/17, 12a/4, 28a/1, 

28a/10, 28b/2, 29a/2, 2b/10, 31b/16, 35a/6, 

39b/3, 3a/13, 3b/7, 53a/1, 53a/3, 55b/1, 

56b/8, 60a/1, 60b/18, 67a/1, 6b/2, 72b/12, 

74b/19, 75a/2, 76a/10, 76a/19, 78b/2, 82a/4, 

85b/13, 94a/9 

 b.+ ındadur ol 85a/14 

 b. idelüm 87a/10 

 b. ider 10b/7, 11b/8, 12a/13, 12b/17, 

13b/14, 14a/2, 15b/2, 17b/8, 20a/8, 22a/5, 

24a/11, 25b/14,25b/16, 25b/17, 25b/18, 

25b/19, 25b/20, 26a/2, 26a/3, 29b/4, 2b/12, 

2b/14, 2b/16, 2b/19, 2b/2, 2b/4, 2b/6, 2b/8, 

30a/17, 30a/18, 32a/14, 32a/20, 3a/1, 3a/10, 

3a/3, 3a/4, 3a/5, 3a/7, 3a/8, 45b/12, 4a/1, 

71b/1, 71b/2, 74a/1, 7b/14, 82a/3, 82b/18, 

85b/11, 85b/16, 8b/7, 9a/16 

 b. itmişler 35a/8 

 b. olan 38b/5, 5b/1, 76a/3 

 b. olına 15b/7, 72b/11 

 b. olınan 103a/13, 14b/4, 15a/12, 

16a/14, 22b/15, 3b/13, 47a/6, 76a/8 

 b. olınmışıdı 113a/6 

 b. olınur 11a/11, 17b/9, 2a/21, 2b/20, 

53a/2, 73a/15, 82a/3 

 b. olundı 11a/10, 15b/21, 35b/1, 

3a/12, 40a/8, 40b/5, 45b/7, 70b/14 

 b. úılavuz 2b/17 

beyø : Hilal şekli -4- [Ar] 

 b.  77a/4 

 şekl-i b.-i mürekkeb ola 78a/12 

 şekl-i b.+ i 78a/12 

 misÀóat-ı b.  78a/16 

beyt : Ev, hane, konak, menzil, mesken -

2- [Ar] 

 b.  111b/16 
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 b.ü’l-verese 33a/5 

bıraú(à) - : Bırakmak bkz bıraú -2- [Tr] 

 b.- salar 79a/15 

b.- avuz 113b/7 

bi : Ön takı olan bu edat, başına eklendiği 

söz veya söz öbeğine ile, için anlamı veya 

ikileme anlamı kazandırarak zarf grubu 

oluşturur -13- [Ar] 

 b.- ùarìú-i cedvel 59a/19 

 b.- ùarìú-i fevúÀnı 8b/7 

 b.- ùarìú-i muóÀõÀt 4b/1, 5a/11 

 b.- ùarìú-i naúã 90b/12 

 b.- ùarìú-i noúãan 92a/12 

 b.- ùarìú-i òaùÀ-yı vÀóid 46b/6 

 b.- ùarìú-i ziyÀde 90b/13 

 b.- ùarìúi’z- ziyÀde 92a/7 

 b.- ùarìúi’z- ziyÀde 91b/3 

şebìh-i b.-muèayyen ortasında 76a/6 

 şebih-i b.-muèayyen dirler 75b/2 

misÀóat-ı şebìh-i b.-muèayyen ùarìú 

oldur 76a/1 

bi :<ba B kenarı -6- [Ar] 

 b.  73a/16, 74a/12, 74a/16, 74b/6, 

74b/7 

 êılè-ı b.  74b/7 

bì : sız, maz olumsuzluk eki -6- [F] 

 b.- iòtiyÀr 110b/10a 

 b.- iştibÀh 111b/17 

 b.- miúdÀr 2a/7 

 el-manôÿr-ı b.- naôari’l- meliki’l- 

èallÀm 1b/20 

 b.- naôÀr 114b/10 

 b.- şekk 51b/8 

bi cim : B C kenarı -4- [Ar] 

 b.  73b/15, 74b/10 

 êılè-ı b.  74a/16 

biç - : Biçmek  -3- [Tr] 

 b.- seler 43b/3, 43b/9, 44a/5 

bil - : Bilme, anlama, bir işi bilme durumu -

34- [Tr] 

 b.- düŋ 113b/10 

b.- dürür 14a/1, 84a/12, 84b/5, 85a/3 

 b.- eler 31a/16 

 b.- gil 39b/3, 78a/19 
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b.- insinkim 73b/1 

 b.- mek 111b/13, 112b/2, 113b/6, 

17a/18, 18b/4, 19a/15, 19b/14, 19b/6, 

24b/11, 25a/15, 25a/3, 31a/12, 33a/11, 

35b/12, 37a/2, 3a/16, 44b/6, 48a/4, 49a/13, 

50b/4, 79a/19, 81a/5, 81b/11, 9b/7 

 b.- meseŋ 75b/15 

bilÀdillÀh : Allah’ın hükmündeki beldeler -

1- [Ar] 

 b.  1b/9 

bile : dahi, da (Bağlaç) -21- [Tr] 

 b.  105a/10, 113b/20, 117a/18, 

117b/3, 13a/2, 31a/9, 47a/9, 47a/10, 47b/11, 

73b/1, 79a/6, 7a/10, 81a/11, 81a/1, 82b/12, 

82b/13, 85a/17, 85b/4 

 b.+ dür 91b/19, 91b/7 

 b. olan 91b/14 

bi’l : ile manasında ek. -4- [Ar] 

 misÀóat-ı müåelleå-imütesÀvìye-b.-

ıêlÀè ol olur 73a/21 

 mütesÀvìye-b.-ıêlÀè olur 73a/3 

 misÀóat-ı müåelleå-imütesÀvìye-b.-

ıêlÀèùarìú oldur 73a/7 

 muòtelifü- b.-ıêlÀè olur 73a/4 

bin : <ibn kelimesinin kısaltılmış biçimi oğul

 -1- [Ar] 

 b.  2a/3 

biŋ : Bin-27- [Tr] 

 b.  115a/15, 115a/16, 115a/17, 

115a/18, 115a/2, 115b/1, 115b/21, 115b/7, 

116a/1, 116a/10, 116a/13, 116a/2, 116a/7, 

24b/10, 24b/12, 30a/9, 50b/9, 51b/13, 

51b/17,51b/20 

b.+ de 43a/15 

 b.+ den 52a/7 

b.+ deki 25a/14 

 b.+ er 11a/2 

 b. olur 51b/6, 51b/7, 51b/8 

binÀ : Dayama, istinat,bir mesele veya 

davayı bir şeyin üzerine kondurma -1- [Ar] 

 b.-i èameli 45b/12 

biŋaltı : Bin altı -1- [Tr] 

 b.  95a/11 

biŋaltıyüz : Bin altı yüz -1- [Tr] 

 b.  36b/14 

biŋaltıyüzellialtı : Bin altı yüz elli altı -

1- [Tr] 
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 b.  49b/1 

biŋaltıyüzellibeş : Bin altı yüz elli beş -

2- [Tr] 

 b.  112a/19, 113a/9 

biŋaltıyüzseksenbir : Bin altı yüz seksen bir -

3- [Tr] 

 b.  65a/16, 65b/1, 65b/2 

biŋaltıyüzyetmişbeş : Bin altı yüz yetmiş beş

 -1- [Tr] 

 b.  10b/10 

biŋaltıyüzyigirmi : Bin altı yüz yirmi -

1- [Tr] 

 b.  107a/2 

biŋbeşyüz : Bin beş yüz -1- [Tr] 

 b.  50b/8 

biŋbeşyüzotuz : Bin beş yüz otuz -2- [Tr] 

 b.  100a/3, 100a/8 

biŋbeşyüzseksenyedi : Bin beş yüz seksen 

yedi -1- [Tr] 

 b.  58b/9 

biŋbeşyüzyigirmidört : Bin beş yüz yirmi 

dört -2- [Tr] 

 b.  113b/2, 114a/2 

biŋdörtyüz : Bin dört yüz -1- [Tr] 

 b.  49a/14 

biŋdörtyüzellisekiz : Bin dört yüz elli sekiz -

1- [Tr] 

 b.  91b/19 

biŋdörtyüzotuzüç : Bin dört yüz otuz üç -

1- [Tr] 

 b.  5a/13 

biŋdörtyüzotuzyedi : Bin dört yüz otuz yedi -

4- [Tr] 

 b.  112b/18, 113a/15, 113a/4, 113a/8 

biŋdörtyüzúırúbeş : Bin dört yüz kırk beş -

1- [Tr] 

 b.  49b/5 

biŋdörtyüzùoúuz : Bin dört yüz dokuz -

2- [Tr] 

 b.  105b/1, 105b/2 

biŋdörtyüzyigirmibeş : Bin dört yüz yirmi 

beş -2- [Tr] 

 b.  118b/17, 118b/7 

biŋdörtyüzyigirmidört : Bin dört yüz yirmi 

dört -1- [Tr] 

 b.  114a/9 
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biŋdörtyüzyigirmiiki : Bin dört yüz yigirmi 

iki -1- [Tr] 

 b.  105a/17 

biŋellialtı : Bin elli altı -1- [Tr] 

 b.  69b/3 

biŋikiyüz : Bin iki yüz -3- [Tr] 

 b.  114b/4, 51a/8 

biŋikiyüzaltmış : Bin iki yüz altmış -2- [Tr] 

 b.  34a/21 

 b.+ dur 34a/11 

biŋikiyüzelli : Bin iki yüz elli -2- [Tr] 

 b.  50a/8, 68b/17 

biŋikiyüzkırúbeş : Bin iki yüz kırk beş -

1- [Tr] 

 b.  49b/19 

biŋikiyüzonbeş : Bin iki yüz on beş -1- [Tr] 

 b.  107a/6 

biŋikiyüzotuzüç : Bin iki yüz otuz üç -

2- [Tr] 

 b.  105a/19, 105a/6 

biŋikiyüzseksensekiz : Bin iki yüz seksen 

sekiz -5- [Tr] 

 b.  95a/19, 95b/12, 95b/14, 95b/16, 

95b/9 

biŋikiyüzúırúbeş : Bin iki yüz kırk beş -

3- [Tr] 

 b.  105a/13, 105a/20 

 b.+ i 105a/15 

biŋikiyüzyetmişaltı : Bin iki yüz yetmiş altı -

2- [Tr] 

 b.  106a/6 

 b.+ dan 106a/9 

biŋsekizyüz : Bin sekiz yüz -1- [Tr] 

 b.  51a/7 

biŋsekizyüzyetmiş : Bin sekiz yüz yetmiş -

1- [Tr] 

 b.  49b/11 

biŋsekizyüzyetmişsekiz : Bin sekiz yüz 

yetmiş sekiz -1- [Tr] 

 b.  8a/12 

biŋsekizyüzyigirmiùoúuz : Bin sekiz yüz 

yirmi dokuz -1- [Tr] 

 b.  24a/11 

biŋseksen : Bin seksen -1- [Tr] 

 b.  43a/8 
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biŋúırúaltı : Bin kırk altı -1- [Tr] 

 b.  91b/21 

biŋùoúsaniki : Bin doksan iki -1- [Tr] 

 b.  13b/5 

biŋüçyüz : Bin üç yüz -1- [Tr] 

 b.  49b/8 

biŋüçyüzotuziki : Bin üç yüz otuz iki -

1- [Tr] 

 b.  118b/19 

biŋüçyüzseksenùoúuz : Bin üç yüz seksen 

dokuz -3- [Tr] 

 b.  58a/13, 58a/7, 58b/8 

biŋüçyüzúırúyedi : Bin üç yüz kırk yedi -

1- [Tr] 

 b.  24b/8 

biŋyediyüzelli : Bin yedi yüz elli -1- [Tr] 

 b.  115a/5 

biŋyediyüzúırú : Bin yedi yüz kırk -1- [Tr] 

 b.  43a/18 

biŋyüzellialtı : Bin yüz elli altı -1- [Tr] 

 b.  49b/2 

biŋyüzoniki : Bin yüz on iki -2- [Tr] 

 b.  15a/2, 15a/5 

biŋyüzseksenbir : Bin yüz seksen bir -

1- [Tr] 

 b.  113a/16 

biŋyüzúırkbeş : Bin yüz kırk beş -1- [Tr] 

 b.  49a/11 

biŋyüzúırúbeş : Bin yüz kırk beş -1- [Tr] 

 b.  49b/6 

biŋyüzyetmişdört : Bin yüz yetmiş dört -

1- [Tr] 

 b.  41a/14 

bir : 1. Bir, rakam-668- [Tr] 

 100a/1, 100a/11, 100a/11, 100a/5, 

100a/5, 100a/19, 100b/15, 100b/16,100b/19, 

100b/1, 100b/2,100b/6, 100b/6,100b/8, 

101a/12,101a/13, 101a/14, 101a/19, 

101a/7,101b/10, 101b/16, 101b/5, 102a/2, 

102a/7, 102a/8, 102a/9, 102b/17, 102a/18, 

102b/4, 102b/4,102b/5, 102b/5, 102b/6, 

102b/8, 103a/10, 103a/10, 103a/11,103a/11, 

103a/12, 103b/4, 103b/18,104a/14, 104a/16, 

104a/19,104a/20, 104b/10, 104b/12, 

104b/12, 104b/13,104b/13, 104b/14, 

104b/14, 104b/19, 104b/20, 104b/3,104b/3, 

104b/5, 104b/5, 104b/5,104b/6, 104b/8,  
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105a/10, 105a/1, 105a/4,105a/5, 105b/14, 

105b/1, 105b/5, 105b/15,105b/8, 

106a/12,106a/21, 106b/11, 106b/21, 107a/9, 

107b/10, 107b/13, 107b/16, 107b/17, 

107b/18, 107b/19,107b/20, 107b/5, 107b/6, 

107b/7, 107b/7, 107b/8,107b/9, 

108a/16,108a/17, 108a/18, 108a/19, 108b/1, 

108a/21, 108a/21, 108a/4, 108b/10, 108b/16, 

108b/17, 108b/17,108b/4, 108b/18, 108b/20, 

108b/9, 109a/16,109a/16, 109a/19, 109a/20, 

109a/20,109a/3, 109a/4,109b/17, 109b/6, 

109b/7, 109b/9, 110a/12, 110a/18, 110a/5, 

110b/13,110b/14,111a/11, 111a/12,111a/14, 

111a/16, 111a/17, 111a/17, 111a/8, 111a/19, 

111b/2, 111b/5, 111b/8, 111b/9, 112a/13, 

112a/16, 112a/16,112a/18, 112a/2, 112a/3, 

112a/5, 112a/5, 112a/9, 

112b/10,112b/2,113a/13, 113a/17, 113a/6, 

113b/1, 113b/12, 113b/15, 114a/15, 114a/19, 

114a/4, 114b/13, 115a/21, 115a/2, 115a/4, 

115a/8, 115b/10, 115b/1, 115b/13, 115b/17, 

115b/3, 115b/4, 115b/5, 115b/5, 115b/6, 

115b/6, 115b/7, 115b/9, 116a/11, 116a/17, 

116a/18,116a/6, 116a/9,116b/15, 116b/17, 

116b/20,116b/3,117a/13, 117a/12, 117a/15, 

117a/16,117a/18, 117b/13, 117b/16, 117b/5, 

117b/6, 117b/9, 118a/15, 118a/18, 118a/19, 

118a/1, 118a/3, 118a/4, , 118a/5, 

118a/6,118b/10, 118b/12, 118b/15, 

118b/15,118b/17,118b/9119a/18, 119a/19, 

119a/20,119b/6, 120a/2, 11a/10, 11a/11, 

12a/3, 12b/14, 14a/4, 14a/4, 14a/5, 14a/6, 

15b/13, 15b/5, 15b/5, 15b/3, 15b/7,15b/4, , 

16a/10, 16a/11, 16a/5, 16b/18, 17a/10, 

17a/12, 17b/11, 17b/14, 17b/16, 17b/17, 

17b/9, 18a/15, 18a/16,18a/3, 18a/5,18a/9, 

18b/13, 18b/15,19a/2, 19b/10,19b/12, 19b/4, 

20a/11, 20a/11, 20a/15, 20a/16, 

20a/4,20b/13, 21b/12, 21b/1, 22a/11, 22a/14, 

22a/6, 22a/9, 23a/4, 23b/14, 25a/12, 25a/13, 

25a/1, 25a/3,25b/15, 25a/2, 25a/7, 22a/5, 

24b/6, 22b/17, 25b/6, 26b/10, 26b/15, 

26b/17, 26a/19, 27b/8, 27a/3, 30a/17, 30a/2, 

30a/6, 30b/18, 30b/18, 31b/3, 31b/3, 32a/15, 

32a/15, 32a/17, 33a/1, 34a/3, 35a/8, 35b/1, 

36b/2, 36b/6, 37a/13, 37a/20, 37b/3,38a/1, 

38a/2, 38b/6, 38b/6,38b/8, 3b/14, 40a/12, 

40b/5, 40b/6, 40b/7,40b/8, 41a/1, 42a/15, 

42b/11, 42b/16, 43a/10, 43a/14, 43b/11, 

43b/1,43b/2, 43b/3, 43b/4, 43b/4, 43b/17, 

43b/9, 43b/9, 44a/4, 44a/5, 44a/5, 44b/15, 

44b/1,44b/3, 44b/17, 44b/21, 45a/1, 45a/3, 

45b/1, 45b/3,46b/7, 46b/7, 47b/14,47b/14, 

47b/15,49a/1, 49a/1,49a/2, 49a/3,50a/10, 
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50a/10, 50a/11, 51b/2, 52a/11, 53a/2, 

53a/6,53b/9, 53b/16, 54b/8, 55a/5, 55b/2, 

56a/16,56b/15,56a/3,56b/19,57a/5,58b/10,57

b/17, 59a/3, 59a/6, 61a/8, 62b/1, 64b/18, 

65a/14, 65b/2, 65b/20, 67a/2, 67a/4, 67b/19, 

67b/6, 68b/10, 69b/14,71b/1, 72a/7,72a/9, 

72b/18, 72b/8, 73a/8, 74a/9, 73a/13, 73a/18, 

73b/13, 74b/9, 75b/15, 76a/19, 76b/11, 

76b/1, 77a/1, 78b/20, 78b/21, 78b/3, 78b/5, 

78b/778b/9, 79a/12, 79a/15, 79a/3,79a/8, 

7a/13, 7a/15, 7a/9,80a/1, 80a/7,80a/8, 

80a/6,80b/17, 80b/6, 81a/10, 81a/2, 81a/2, 

81a/3,  81a/4, 81a/4,81b/6, 81b/10, 81b/17, 

81b/8, 82a/3, 82b/20, 83a/13, 83a/14, 

83a/16, 83a/16, 83a/16, 83a/19, 83a/19, 

83a/20, 83a/2, 83b/18,83b/20, 83b/2, 83b/3, 

83b/6, 85a/13, 84b/12,84b/14, 

85a/10,85a/11, 85a/12, 85a/4, 85b/2, 85b/2, 

85b/3, 85b/4, 85b/5, 85b/5,85b/8, 85b/9, 

86b/15, 86b/17, 86b/18, 87a/20, 87b/1, 

87b/15, 87b/17, 87b/17, 87b/4,88a/18, 88a/6, 

88a/9, 88b/12, 89a/17, 89a/7, 89b/13, 

89b/16, 89b/2, 89b/7,90a/12, 90b/14, 90b/4, 

90b/19, 90b/17, 90b/2, 90b/8, 90b/9,91a/17, 

91a/2, 91b/16, 92a/12, 92a/13,92a/21, 92a/7, 

92b/5, 93a/16, 93a/2, 93a/8, 93b/14, 93b/15, 

93b/1, 93b/7, 94b/15, 94b/16, 94b/7, 

94b/8,95a/13, 95a/16, 95b/1, 95a/21, 95a/6, 

96a/16,96a/6, 96a/19, 96b/15, 96b/19, 

96b/19, 96b/19, 96b/20, 96b/21, 96b/4, 

96b/8, 96b/8, 97a/10, 97a/17, 97a/1 97a/5, 

97b/13, 98a/14, 98a/18, 9a/4, 98a/20, 98a/2, 

98a/3, 98a/4, 98a/5, 98a/7, 98a/9, 

98b/21,98b/7, 98b/9, 99a/13 99a/16, 

99a/18,99a/1, 99a/6, 99b/11, 99b/11, 99b/14,  

99b/4,99b/9, 9a/9, 

 kemmiyye-i b.  104b/17, 85a/13, 

85a/2, 85b/9, 91b/2, 91b/3, 93a/13, 93b/7 

 subè b.  105b/16 

 südüs b.  119a/6, 120a/2 

 südüsåümün b.  116a/14 

.  109b/16 

 sümün b.  115a/5 

 yetmişüç b.  108a/6 

 b.+ den 85a/5, 89a/2, 89a/4, 90a/14, 

90a/15, 91a/2, 92a/14, 92b/1, 92b/3, 94a/5, 

94a/6 

 b.+ e 100a/9, 101a/17, 102a/12, 

118a/14, 85a/5, 89a/3, 89a/6, 90a/15, 92b/1, 

92b/14, 94a/6 

 b.+ er 26a/18, 26b/20, 27b/16, 81a/1 
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 b.+ er virdüŋ 27a/11, 27a/15, 27b/11, 

27b/21 

 b.+ er viresin 27b/3 

 b.+ er viricek 27a/12 

 b.+ i 27b/9 

 b.+ inci 3a/2 

 alınsa b. úalmadan 25b/4 

 şekl-i tÀsiè b. úalmadan 10b/6 

 úısm-ı åÀdiå b. úalmadan 26a/1 

 úısm-ı åÀdis b. úalmadan 29b/3 

 úıymeti b. úalmadan 9b/7 

 úıymetleri b. úalmadan 10b/2 

2. Bir, Sayı sıfatı -79- [Tr] 

 b.  104a/15, 104a/16, 104a/4, 105a/4, 

105a/7, 105a/9, 105b/15, 10b/12, 119b/2, 

13a/18, 16b/5, 18a/4, 19a/3, 19b/15, 20b/10, 

20b/2, 21b/16, 23a/3, 26a/5, 27a/14, 27b/20, 

29a/12, 36b/14, 3b/12, 47b/16, 47b/19, 

48a/1, 48a/10, 48a/16, 48a/18, 49a/15, 4a/5, 

4b/5, 53a/11, 53a/13, 53a/3, 54a/10, 54a/8, 

54b/10, 55a/6, 55b/6, 55b/8, 55b/9, 56a/4, 

56b/10, 56b/2, 57a/7, 57b/23, 59a/1, 59a/4, 

5a/17, 60a/2, 60a/3, 60a/9, 60b/19, 60b/3, 

61a/17, 65a/6, 6b/7, 79a/15, 79a/4, 80a/17, 

80a/20, 80b/14, 80b/15, 84a/21, 84b/1, 

84b/2, 84b/3, 84b/5, 86a/11, 8a/12, 8b/16, 

90b/7, 91a/17, 9b/10, 9b/13 

 b. olursa 92a/18 

3.  Herhangi biri, biri -120- [Tr] 

 b.  105b/17, 113b/12, 113b/13, 

116a/5, 25b/3, 2a/3, 2a/8,37a/17,37a/17, 

47b/7, 53a/17, 53a/20, 53b/10, 53b/17, 

54a/14, 59a/14, 60a/10, 61a/21, 61a/7, 

62b/10, 65b/12, 67b/20, 69a/5, 70a/9, 73b/6, 

74a/18, 76b/2, 80a/17, 80b/11, 81b/7, 87b/7, 

97b/17 

 b.+ i 103a/8, 37a/13, 37b/3, 39b/15, 

65a/14, 77a/4, 77a/6, 77a/7, 91a/18, 92a/14 

 b.+ idür 15b/10, 15b/11, 15b/13, 

15b/9 

 b.+ in 75b/4, 76a/12, 76a/15, 76a/2, 

78b/1, 7b/2, 80b/7 

 b.+ ine 31b/6, 32b/16, 33a/10, 34a/5, 

34b/11, 35b/17, 73a/1, 76b/5 

 b.+ ini 74b/16 

 b.+ inüŋ 109b/21, 115a/19, 116b/14, 

117b/14, 117b/15, 31b/6, 33a/13, 34b/13, 

35b/11, 35b/14, 35b/15, 36b/16, 37a/2, 
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37a/3, 50b/3, 51b/3a, 72a/18, 74a/19, 74a/2, 

74b/16, 77a/8, 78a/15, 80b/17, 80b/18 

b.+ biriyle 112a/21, 36b/8 

 b.+ birin 72a/6 

 b.+ birinde 31a/13, 31b/19, 31b/9 

 b.+ birinden 78a/14 

 b.+ birine 10a/18, 116a/20, 11b/16, 

11b/18, 12b/1, 12b/11, 12b/5, 13a/6, 13b/5, 

14b/9, 31b/11, 31b/14, 39b/19, 40a/4, 

44b/10, 44b/8, 4b/6, 52a/17, 54a/17, 54b/2, 

55a/8, 55b/11, 55b/16, 57a/11, 57a/20, 

5a/18, 5b/12, 60a/13, 61b/2, 68a/1, 68a/11, 

6a/16, 70a/14, 72a/10, 72a/13, 72b/1, 72b/5, 

73b/11, 75b/9, 80b/18 

 b.+ birine urasın 43b/15, 44a/9, 

88a/12 

 b.+ birine ururuz 98b/21,100b/4 

 b.+ ibirinde 31b/18, 31b/20 

 b.+ ibirine 32a/1 

b.+ biriyle 80b/15 

 b.+ isi 32b/2, 32b/3, 39b/21, 40a/16, 

40a/5, 47a/10, 47b/15, 47b/18, 47b/21, 

47b/5, 47b/6, 51b/10, 51b/10, 56b/9, 56b/9, 

72a/18, 78a/13, 78a/20, 81a/5 

 b.+ isin 40a/18, 40b/1, 75b/10 

 b.+ isine 102b/18, 33a/6, 33a/7, 

33a/8, 33a/9, 33b/6, 34a/4, 34a/5, 35b/3, 

35b/4, 35b/5, 72a/16, 72b/15, 72b/2, 72b/3 

 b.+ isini 51b/11, 75a/6 

 b.+ isinüŋ 117a/10, 73a/10, 73a/8, 

75b/12 

 b.+ isiyse 39b/18, 40a/2, 40b/1 

birbuçuú : Bir buçuk -3- [Tr] 

 b.  16a/4, 16a/5 

birle : Birlikte -3- [Tr] 

 b.  14a/14, 15b/19, 17b/15 

birsubuè : Yedide bir krş subè -1- 

[Tr+Ar] 

 b.  105b/3 

birúarar : Aynı değerde olmak -1- [Tr] 

 b. olur 114a/9 

bismillahirraómanirraóìm : Allah’ın adıyla 

başlarım İslam dininde bir işe başlarken 

söylenen cümle -1- [Ar] 

 b.  1b/2 

bist : Yirmi -1- [F] 

 b.  110b/10 



566 

bisted: Bisten “kalmak, durmak” fiilinin bist 

şeklinin  üçüncü tekil şahısta çekimi -1- [F] 

 b.  110b/10 

biz : Biz, Birinci çoğul tekil şahıs -5- [Tr] 

 b.+ e 48a/12, 48a/21, 49b/6, 50b/11, 

50b/17 

boş : Boş -3- [Tr] 

 b.  113b/12, 113b/21 

 b. olsa 80a/9 

boşal - : Boş duruma gelmek, boşalmak -

3- [Tr] 

 b.- acaú 80a/10 

 b.- sa 79a/5 

 b.- ur 80a/12 

boşalt - : Boş duruma getirmek, boşaltmak -

1- [Tr] 

 b.- sa-lar 80a/8 

böyle : Böyle-1- [Tr] 

 b.  51b/8a 

bu :1.Bu, İşaret sıfatı -393- [Tr] 

 b.  100a/13, 100a/14, 100a/6, 100a/7, 

100b/10, 100b/12, 100b/18, 100b/8, 101a/18, 

101a/21, 101a/5, 101b/1, 101b/15, 101b/19, 

101b/20, 102a/1, 102a/14, 102a/15, 102a/16, 

102b/11, 102b/12, 102b/15, 102b/16, 

102b/21, 102b/21, 103a/13, 103a/16, 

103a/21, 103a/5, 103a/6, 103a/7, 103a/8, 

103b/18, 103b/4, 103b/8, 104a/11, 104b/12, 

104b/20, 105a/1, 105a/19, 105a/2, 105a/5, 

105a/9, 105b/10, 105b/19, 105b/21, 105b/3, 

105b/4, 105b/6, 106a/11, 106a/9, 106b/13, 

106b/15, 106b/3, 106b/4, 107a/1, 107a/10, 

107a/14, 107a/15, 107a/17, 107a/18, 107a/5, 

107b/21, 108a/6, 108a/7, 108b/17, 108b/19, 

108b/20, 109a/17, 109a/21, 109a/21, 109a/4, 

109b/18, 109b/4, 109b/9, 110a/14, 110a/18, 

110a/20, 10b/4, 110b/1, , 110b/12, 110b/15, 

110b/16, 110b/4, 110b/7, 110b/6, 111a/12, 

111a/18, 111a/2, 111a/5, 111a/6, 111a/9, 

111b/1, 111b/16, 111b/21, 111b/5, 111b/6, 

111b/7, 111b/7, 112a/14, 112a/21, 112b/11, 

112b/12, 112b/14, 112b/16, 112b/19, 

112b/5, 112b/7, 112b/9, 113a/1, 113a/11, 

113a/14, 113a/18, 113a/21, 113a/21, 113a/4, 

113b/3, 113b/6, 114a/1, 114a/5, 114a/6, 

114b/8, 114b/9, 115a/1, 115a/11, 115a/12, 

115a/13, 115a/4, 115a/8, 115a/9, 115b/17, 

115b/19, 115b/5, 115b/7, 116a/12, 116a/15, 

116a/17, 116a/3, 116a/6, 116b/19, 116b/21, 

116b/6, 116b/8, 117a/2, 117b/17, 118a/14, 
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118a/17, 118a/20, 118a/8, 118b/1, 118b/2, 

118b/21, 118b/6, 119a/1, 119a/13, 119a/2, 

119a/20, 119a/6, 119b/1, 119b/13, 119b/18, 

119b/8, 11b/2, 120a/4, 120a/5, 120a/6, 

120a/7, 12b/12, 14a/14, 14a/7, 15b/13, 

15b/6, 17b/11, 18a/1, 18b/4, 20b/13, 22a/11, 

22a/6, 22a/7, 22b/3, 27a/4, 2a/11, 2a/12, 

2a/15, 2a/2, 2a/20, 2a/7, 31b/4, 32b/11, 

32b/14, 33a/14, 34a/8, 34b/10, 34b/13, 

34b/21, 34b/5, 35a/7, 35a/8, 35b/19, 35b/6, 

36b/13, 37a/1, 37a/15, 37a/14, 37a/4, 38b/4, 

38b/7, 39b/12, 39b/14, 3a/10, 40a/12, 

40a/15, 40a/7, 40b/14, 41a/10, 41a/15, 

41b/11, 41b/14, 45a/15, 45b/7, 46a/16, 

46a/18, 46a/20, 46b/2, 46b/4, 47a/15, 47a/3, 

48b/8, 49a/17, 49b/17, 50b/10, 50b/2, 50b/3, 

50b/6, 51a/2, 51a/5, 51b/10, 51b/18,51b/4a, 

51b/9, 52a/12, 52a/9, 52b/5, 53a/15,54a/1, 

56a/18, 56b/6, 58b/14, 60b/1, 61a/17, 67b/8, 

6a/19, 6b/21, 6b/8, 70a/19, 70b/11, 70b/14, 

70b/8, 72a/18, 73a/1, , 73a/10, 73a/8, 

73b/14, 74a/21, 76a/15, 78b/11, 79a/17, 

79a/5, 7b/12, 7b/5, 80b/10, 80b/19, 81a/1, 

81a/11, 81a/15, 81a/16, 81a/18, 81a/3, 

81b/1, 81b/11,82a/16, 82b/17, 83a/1, 83a/11, 

83a/14, 83b/6, 83b/7, 84a/10, 84a/11, 84a/2, 

84a/21, 84a/8, 84b/3, 85a/21, 85b/11, 85b/3, 

86a/19, 87a/15, 87a/20, 87b/3, 88b/1, 

88b/18, 88b/19, 88b/2, 88b/8,  89a/15, 

89b/10, 89b/13, 89b/20, 8a/6, 8b/12, 8b/3, 

90a/19, 90a/8, 90a/9, 90b/2,  90b/7, 91a/16, 

91a/18, 91a/6, 91b/10, 91b/12, 91b/7, 

92a/11, 92a/16, 92a/2, 92a/20, 92a/21, 92a/3, 

92b/2, 92b/21, 92b/8, 93a/11, 93a/15, 

93a/17, 93a/18, 93b/12, 93b/13, 93b/5, 

94a/7, 94b/15, 94b/18, 95a/12, 95a/14, 

95a/6, 95a/7, 96a/1, 96a/18, 96b/9, 98a/10, 

98a/11, 98a/8, 98b/10, 99a/20, 99a/3, 99a/4, 

99a/6, 99a/8, 99b/1, 99b/11, 99b/17, 99b/19, 

9a/11, 9b/6, 9b/8 

 b. olur 95a/2 

2 : Bu, İşaret zamiri -57- [Tr] 

 b.  81b/2, 84b/12, 84b/8 

b.+ dur 25a/15, 48b/3 

 b.+ ŋa 43b/3, 45b/9, 47b/11, 47b/7, 

48b/9, 52a/14, 52b/2, 56a/21, 85b/10 

 b.+ nda 120a/6 

 b.+ ndan 100a/2, 113a/5, 114a/7, 

70b/15, 83b/15, 94b/7 

b.+ nlar 50b/16 

 b.+ nlardan 76a/11 

 b.+ nlaruŋ 11a/10, 73a/12, 76a/13 
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b.+ nı 109a/5, 111a/3, 111b/14, 

112a/11, 112b/4, 113b/10, 113b/4, 113b/6, 

114a/10, 115b/8, 118a/10, 118a/12, 51b/8a, 

74b/2, 81a/12, 91b/20, 92b/8, 93b/18, 

94b/20, 96b/10 

 b.+ nuŋ 105a/7, 106b/18, 113b/2, 

15b/6, 47a/3, 49a/20, 49b/11, 53a/8, 56b/14, 

61a/6, 67b/5, 67b/9, 77b/12, 78b/14, 81a/13, 

81a/7, 81a/8, 87a/21, 91a/17, 94a/1, 94b/16, 

95a/2 

 b. olur 106a/7, 115b/11, 116a/15, 

46b/15, 46a/17, 95a/4, 98a/21 

buçuú : Buçuk, yarım-4- [Tr] 

 b.  16a/10, 16a/11, 17a/16, 17a/1, 

17a/3, 17a/9 

buàdÀy : Buğday -3- [Tr] 

 b.  42b/1, 42b/14, 42b/8 

bul - : 1. Bulmak, talep etmek -26- 

[Tr] 

 b.- alum 106b/11 

 raàbet b.- duúları 2a/6 

 b.- ına 67b/5 

 b.- up 53a/17, 53a/21, 54a/14, 

54b/10, 55a/7, 55b/9, 56a/5, 57a/7, 57b/23, 

59a/1, 60a/10, 61a/21, 61a/7, 62b/10, 65a/6, 

67b/20, 69a/6, 70a/10 

2.  Bulmak, elde etmek -5- [Tr] 

 b.- ına 38a/2 

 b.- undı 31a/21, 49b/20 

nıãf olmaú b.- undı 32a/11, 32a/4,  

buyur - : Buyurmak -4- [Tr] 

 b.- mışlar 113b/8 

 b.- mışlardur 111b/16 

setr b.- up 2a/19 

 b.- urlar 51b/1 

bürhÀn : Delil, ispat -1- [Ar] 

 ve’l- b.  1b/8 

büyüg : Büyük bkz. büyük -1- [Tr] 

 b.+ ine 72b/6 

büyük : Büyük bkz. büyüg -4- [Tr] 

 b.  77a/6, 81a/12 

 b.+ likde 111b/10 

 b. olur 73b/5 

bÿd : Varlık -3- [F] 

 b.  114b/10, 114b/11 

 b.-ı yek 110b/8a 
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-C- 

c : C kenarı -1- [Tr] 

 c.  73b/10 

cÀme : Üste giyilen gömlek türünde bir giysi

 -4- [F] 

 c.   43b/9, 44a/5 

 c.-i evvelki 43b/1344a/7 

cÀmiè : Toplayan, toplamı, içinde 

bulunduran -2- [Ar] 

 c.ü’l- óisÀb 1b/1, 2a/11 

cÀnib : Yön,taraf, yan -10- [Ar] 

 c.+ de 14b/14 

 c.+ den 85a/20 

 c.+ e 10a/17 

 c.+ i 85b/12 

 c.+ ide 6a/15 

 c.+ in 79a/6 

 c.+ inde 5a/17, 5b/11 

 c.+ ine 19a/1, 53b/17 

ce : C kenarı -1- [Tr] 

 c.  73a/17 

cebir : Bir denklemdeki negatif bir terimin, 

denklemin karşı tarafına eklenmek krş cebr -

1- [Ar] 

 c.  96b/10 

 baède’z- c. bir 100b/6 

cebr : Bir denklemdeki negatif bir terimin, 

denklemin karşı tarafına eklenmek -9- [Ar] 

 baède’z- c.-i muúÀbele 104b/16 

 c.-i muúÀbelenüŋ 2b/18, 82a/1, 

85b/13, 85b/15 

 c. iderüz 115b/8, 118a/10, 119b/21, 

96a/12,96b/10 

cedvel  : Cetvel, cetvel yöntemi-3- [Ar] 

 c.  70b/10, 70b/11 

 bi- ùarìú-i c.  59a/19 

cemè : Toplama, bir araya getirme -44- 

[Ar] 

 c. eyledüŋ 116b/7, 46a/16, 46b/4, 

80b/12 

 òaùÀ-yı c. eyledüŋ 52a/12 

 c. eyledük 105b/20, 106b/14, 

107a/15, 110b/15, 111a/12, 111b/6, 115a/4 

c. eylerüz 99a/20 
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 c. eyleseŋ 46a/12  

 c. eylesek 87a/15 

 c. iderüz 103a/14, 105a/1, 107b/11, 

108b/2, 109a/4, 110a/3, 110b/5, 119a/12, 

86a/10, 90a/5, 93b/3 

 c. idesin 47b/6, 74a/18, 74a/2, 9a/13 

 c. idüp 2a/11, 103a/5, 108b/21 

 òaùÀ-yı c. idüp 50b/19 

 c. olıcaú 104a/10 

 c. olına 109b/10, 115a/11, 115b/18, 

116a/16 

 c. olsa 116a/4, 119a/7 

 c. olup 109b/1 

 c. olur 80b/11 

 c. olurlar 80b/15 

cemèÀ : <cemìèÀn Bütün, hep -1- [Ar] 

 c.  83b/4 

cemiìè : Bütün, hep -9- [Ar] 

 c.  32a/13, 32a/18, 76b/2, 8a/10 

 c.-i cihÀtın bir 72a/7 

 c.-i nıãf 87a/14 

 c.+ sinde 76a/11 

 c.+ sine 75a/12, 75b/13 

ceõir : 1. <ceõr Kare kök krş ceõr -18- 

[Ar] 

 c.  53a/11, 53a/14, 53a/3, 53a/4, 

53b/11, 53b/4, 54a/10, 54a/12, 54a/8, 

55b/10, 55b/6, 55b/8 

lÀ- c.  53a/12, 53a/15, 54a/11, 54a/13, 

54a/9, 55b/7 

2. <ceõr Niceliğin herhangi bir dereceden 

kökü. Yani kareköklü sayının kökü. Krş. 

ceõr -87- [Ar] 

 c.  101b/1, 118b/12, 82a/7, 82a/8, 

83a/13, 83a/21, 83b/2, 83b/5, 84a/1, 84a/15, 

84a/19, 84a/20, 84a/5, 84a/7, 84a/9, 85b/18, 

86a/17, 86a/20, 86b/1, 86b/11, 86b/15, 

86b/19, 86b/2, 86b/5, 88b/12, 88b/13, 

88b/21, 89a/21, 89b/13, 89b/16, 90a/11, 

90a/21, 90b/13, 90b/18, 91a/1, 91b/2, 91b/4, 

92a/13, 92b/11, 92b/12, 92b/13, 92b/17, 

92b/5, 93a/13, 93a/20, 93a/21, 93a/3, 93a/4, 

93a/7, 93a/8, 93a/9, 93b/14, 93b/7 

 cüz-i c.  118b/15, 84a/6 

 cüzé-i c.  82b/11, 82b/12 

 kemmiyye-i c.  86a/15, 86a/5 

 kemmiyye-i miúdÀr-ı c.  93a/2 
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 miúdÀr-ı c.  86b/8, 94a/5 

 muúterinÀt-ı c.  88b/9 

 c.-i maèÀdil 86a/6, 89b/15 

 c.+ den 89a/8, 90b/3 

 c.+ dür 85a/20, 85b/18, 90b/18, 

91b/16 

 c. olsa 86b/1, 90a/21 

 tüsè-i c. olsa 86a/12 

 c. olur 84a/10, 85b/21, 86b/7, 88b/10, 

89a/11, 89b/5, 92a/21,  

 miúdÀr-ı c. olur 85b/20, 86a/19, 

90b/17 

 miúdÀr-ı c.-i vÀóid olur 90a/2 

c. úalur 89a/8, 92b/15 

 c.+ den 89b/20, 98a/10, 99a/4, 

99b/19 

ceõr : 1.Kara kök krş ceõir -60- [Ar] 

 c.  c.  100b/10, 101b/20, 102a/16 

102b/12 

 c.+ in 89b/10, 90a/6 

 ùarìú-i iòrÀc-ı c.  93a/14 

 c.-i ãaóìó olup 56a/20 

 c.-i ãaóìódür 56b/1 

 c.-i ãaóìói 55b/2 

 c.-i Àãamm 54a/3, 55b/1, 56a/21, 

56b/1, 56b/6 

 c.-i åÀnìye 93b/13 

 nıãf-ı c.-i evvelden 91a/6 

 c.-i manùıú 53a/2 

 c.-i mesfÿruŋ 54b/7 

 c.-i mezbÿruŋ 53b/15 

 c.-i munùaú 54a/4, 56a/17 

 miåÀl-i c.-i munùaú 54a/5 

 c.-i nÀúıã 84a/16 

 c.-i nıãf-ı eşyÀéi 91a/9 

 c.+ i 55a/14, 56b/4, 91a/6, 93a/18 

 c.+ in 100a/14, 100b/9, 101b/1, 

101b/19, 102a/15, 102b/11, 118a/18, 53a/8, 

54a/6, 55b/4, 56a/16, 78b/15, 78b/17, 81b/5, 

89a/14, 89b/20, 90b/8, 91a/17, 91a/6, 

91b/10, 92a/20, 92a/3, 92b/21, 92b/8, 

93a/11, 93a/17, 93b/12, 93b/4, 94a/1, 94b/9, 

95a/2, 98a/8, 99a/4, 99b/17 

 c.+ ine 78b/18 

2. Niceliğin herhangi bir dereceden kökü. 

Yani kareköklü sayının kökü. Krş. ceõr -

40- [Ar] 
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 c.-i kÀmil 86a/8 

 c.-i maèÀdil 86a/1, 86b/16, 86b/18, 

88b/11, 89a/19, 89a/5, 89b/7 

 c.+ e 82b/10, 82b/21, 83a/15, 83a/20, 

83a/21, 83a/4, 83a/6, 83b/11, 83b/1, 84a/1, 

84a/3, 84a/4, 84a/6, 86a/18, 86b/16, 86b/15, 

86b/6,  93a/6 

 cüzé-i c.+ e 82b/14 

 c.+ i 82b/21, 83a/15, 83a/18, 83a/4, 

83a/5, 83a/6, 83a/9, 86a/2, 86b/15, 89b/4, 

90a/2, 93b/16 

 mÀl-ı c.+ i 86b/17 

 c.+ in 88b/18, 90b/12 

 c. ola 82a/18 

 miúdÀr-ı c. olur 91a/8 

 c.+ ü 83a/4 

 c.+ üŋ 82a/18 

 c. ola 90a/14 

 miúdÀr-ı c. olur 91a/10, 93a/19 

 c.+ üŋ 89a/17 

cevÀb : Cevap, yanıt -109- [Ar] 

 c.  75b/4 

 c.-ı evvele 78b/19 

 c.+ ın 51b/4a 

 c. virelüm 112a/13, 114b/2, 115b/10, 

117b/9, 119a/16 

 c. viresin 12b/3, 13a/13, 14b/5, 

16a/20, 16b/14, 22b/16, 30a/10, 30a/12, 

30a/7, 33b/4, 38b/17, 3b/17, 3b/6, 42a/4, 

4a/20, 5a/10, 6a/17, 75b/5 

 c. viresinki 43a/18 

 c. viresinkim 105b/2, 10a/21, 10b/12, 

10b/18, 11a/4, 14b/15, 15a/14, 19a/8, 

19b/11, 19b/2, 20a/3, 20b/15, 21a/12, 21b/9, 

22a/2, 23a/11, 23b/12, 24a/17, 24a/4, 

24b/14, 24b/7, 25a/18, 25a/7, 25b/8, 26a/21, 

28a/19, 28b/20, 29a/18, 29b/12, 29b/7, 

30a/3, 41b/10, 42b/14, 42b/6, 43a/9, 44a/1, 

44b/18, 48b/12, 50a/7, 52b/4, 60b/6, 7a/3, 

80a/15, 81b/18, 86b/19, 88a/7, 8b/2, 97a/18 

 c. virüriz 88b/21 

 c. virürüz 100a/16, 101b/3, 102a/17, 

102b/13, 104b/19, 106b/1, 109a/10, 109b/13, 

111a/8, 113a/18, 116b/3, 117a/3, 119a/3, 

120a/3, 86a/5, 87b/15, 88b/6, 89a/16, 

90a/11, 90b/11, 90b/21, 91b/2, 92a/12, 

92a/7, 93a/1, 94a/4, 95b/21, 96a/17, 96b/13, 

97a/4, 97b/10, 99b/20 
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 c. virürüzkim 92b/10 

cevher : Mücevher -2- [Tr] 

 c.  114b/10 

c.+ iŋ 50b/2 

cevheryÀn : Mücevherler -1- [F] 

 c.  114b/11a 

cihÀt : Yönler -1- [Ar] 

 cemiìè-i c.+ ın 72a/7 

cihet : Taraf, yan, yön -1- [Ar] 

 c.+ inden 112b/21 

cìm : C kenarı -4- [Ar] 

 c.  73a/16, 74a/12, 74a/16, 74b/7 

cins :  Nev’i, çeşit, tür, şekil -41- [Ar] 

 c.  102b/15, 106b/3, 108a/7, 109a/21, 

109b/15, 109b/18, 10b/1, 113a/21, 115b/19, 

116b/8, 117b/17, 120a/4, 83b/14, 83b/19, 

83b/6, 83b/19, 84a/10, 8a/8, 8b/12, 8b/14, 

9b/6, 9b/8 

 c.+ de 10a/1, 9b/10, 9b/15 

 c.+ de olan 9b/16 

 c.+ den 103b/11, 109b/21, 83b/20 

 c.+ e 83b/16, 83b/18, 83b/20 

 c.+ i 103b/11, 109b/17, 83b/18 

 c.+ in 110a/14 

 c.+ ine 83b/13 

 c.+ üŋ 109b/16, 109b/20, 111a/13 

cism : Cisim, şekil -2- [Ar] 

 c.  72a/4 

 c. olur 72a/3 

cümle : 1.Hep, bütün -128- [Ar] 

 c.  104a/10, 104b/18, 104b/21, 

106a/21, 106b/21, 107a/8, 107b/10, 107b/16, 

107b/2, 108a/14, 108b/15, 108b/2, 108b/9, 

110a/12, 110a/17, 110a/4, 110b/5, 111a/11, 

111b/4, 112a/5, 113a/13, 114a/19, 114a/7, 

115b/10, 115b/13, 115b/16, 115b/7, 

117b/16, 119b/17, 119b/8, 15b/6, 16b/2, 

17a/6, 20b/13, 25a/5, 33a/12, 35b/16, 

36b/13, 36b/14, 36b/3, 37a/12, 37a/17, 

37a/20, 37a/8, 37b/2, 39a/1, 39b/12, 44b/20, 

49a/10, 49a/19, 49a/3, 49a/6, 49b/13, 

49b/19, 50b/10, 50b/2, 51a/11, 51a/9, 

52a/11, 54b/16, 58b/13, 58b/8, 5a/15, 60a/5, 

60b/7, 64b/16, 64b/5, 64b/7, 69b/16, 7a/9, 

81a/18, 84a/8, 87b/1, 88a/6, 8a/15, 8a/6, 

8b/12, 92a/21, 93b/13, 94b/17, 95a/16, 9b/19 

 bahÀ-yı c.  114b/15 

 miåÀl-i êarb-ı c.  7b/13 
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 óÀãıl-ı c.  106b/7 

 c.-i maòreci 28b/5 

 c.+ de 11b/4 

 c.+ de olan 11a/19 

 c.+ den 100a/15, 100b/8, 119a/20, 

119b/1, 119b/13, 119b/18, 119b/3, 119b/8 

 c.+ éi 103a/16, 112b/16, 118b/6, 

94b/15 

 êarb-ı c.+ éi 7b/14, 8b/6, 9a/15 

 c.+ nüŋ 100a/14, 101b/19, 102a/15, 

102b/11, 105b/10, 18b/4, 84b/3, 88b/18, 

89b/20, 90a/6, 92a/20, 92b/21, 93a/11, 

93a/17, 93b/12, 98a/8, 99a/3, 99b/17 

 c.+ si 35a/1 

 c.+ sinüŋ 117a/9, 17a/17, 23b/3, 6b/4 

 c.+ ye 104a/11, 81a/19 

2. Birikmek, toplamak -50- [Ar] 

 c. eyledügüŋ 70a/20, 70b/2 

 c. eyledüŋ 46b/14,  

 c. eyledük 87b/3 

c. eyleyesin 28b/4 

 c. iderüz 94a/3 

 c. idesin 32b/11, 33a/15, 34a/13, 

37a/6, 52a/21, 60b/16, 62b/15, 63a/16, 

63b/7, 68b/14, 68b/17, 68b/3, 68b/6, 68b/8, 

69a/13, 69a/14, 69a/17, 69a/21, 69b/10, 

69b/12, 69b/13, 69b/18, 69b/20, 70a/19, 

70a/4, 76a/16, 8b/1 

 c. idesinkim 34b/5, 58a/7, 64a/3, 

65b/3, 78a/16 

 c. idüp 12a/15, 3b/16, 3b/5, 47b/11, 

51a/3, 65b/14, 70a/16, 70b/2, 75b/5, 7a/3, 

7b/11 

 c. olduúda 50b/16 

cüõÿr : Kökler -50- [Ar] 

 murabbaè-ı nıãf-ı c.  90a/18, 90b/15 

 nıãf-ı c.  90b/16 

 nıãf-ı murabbaè-ı c.  93b/18 

 murabbaè-ı c.-ı evvel 94a/3 

 nıãf-ı c.-ı evvel 93a/12 

 dirhem-i nıãf-ı murabbaè-ı c.-ı 

evvelden 92a/9 

 nıãf-ı c.-ı evvelden 91a/18 

 nıãf-ı c.-ı evvele uravuz 91a/21 

 nıãf-ı c.-ı evvele 92a/21, 92b/8, 

93a/1, 93a/18, 93b/4 
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 nıãf-ı c.-ı evveli 89b/21 

 nıãf-ı murabbaè-ı c.-ı evveli 93b/13 

 nıãf-ı c.-ı evvelki 90a/7 

 nıãf-ı c.+ a 89b/19 

 emvÀl-i c.+ da 83b/10 

 murabbaè-ı nıãf-ı c.+ dan 91a/16, 

91a/4 

 nıãf-ı murabbaè-ı c.+ dan 92a/4 

 c.+ ı 83b/11, 86b/17, 91b/17, 91b/6, 

93b/9 

 eczÀé-i c.+ ı 86b/7 

 murabbaè-ı nıãf-ı c.+ ı 90a/17 

 nıãf-ı c.+ ı 88b/15, 88b/19, 89a/11, 

89a/15, 89b/17, 90a/16, 90b/20, 91a/3, 

92a/19, 92b/18, 92b/6, 93a/10, 93b/1 

 nıãf-ı murabbaè-ı c.+ ı 91b/11, 

91b/13, 91b/20, 91b/8, 93b/10 

 c. olur 83b/11, 83b/12 

 c.+ uŋ 92b/15 

cüvÀn : Genç -1- [F] 

 c.  114b/14 

cüz : Kısım, bir kesrin parçası, metinde 

birimlerin küsuratını anlatmak için kullanılır 

krş cüzé, cüzüé -22- [Ar] 

 c.  106b/3, 108b/8, 111a/7, 112a/10, 

113a/8, 29a/18, 37b/3, 94b/16 

 c. ola 113a/20, 115b/12 

 c. oldı 115b/9 

 c. olur 104b/18, 104b/21, 105a/2, 

108a/4, 108a/5, 110a/17, 117b/10, 87b/16 

 c. úalur 114a/18 

 c.-i ceõir 118b/15, 84a/6 

cüzé : Kısım, bir kesrin parçası, metinde 

birimlerin küsuratını anlatmak için kullanılır 

krş cüzüé -116- [Ar] 

 c.  110a/12, 111a/15, 12a/2, 37b/2 

 c.-i aèzamdan 85a/6 

 c.-i ceõir 82b/11, 82b/12 

 c.-i ceõre 82b/14 

 c.-i kaèb 82b/14, 82b/15, 82b/16 

 c.-i mÀl 82b/12, 82b/13 

 c.-i mÀl-ı mÀl 82b/16 

 c.-i mÀluŋ 82b/13 

 c.+ e 106b/20, 107a/13 
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 c.+ i 104b/19, 104b/21, 106a/21, 

106a/21, 106b/21, 107a/4, 107a/8, 107a/9, 

107b/16, 107b/17, 107b/20, 108a/4, 108b/16, 

108b/9, 110a/12, 110a/18, 110a/5, 110a/4, 

110b/3, 111a/11, 111a/17,111a/21, 111a/8, 

111b/4, 111b/5, 112a/12, 112a/16,112a/5, 

112a/7, 113a/13, 113a/13, 113a/15, 113a/17, 

113a/17, 114a/12, 114a/15, 114a/15, 

114a/17, 114a/19, 114a/20, 114a/21, 114a/3, 

114a/4, 115b/10, 115b/13, 115b/16, 115b/6, 

115b/7, 117b/13, 117b/16, 117b/9, 118b/11, 

119a/1, 12a/3, 12b/14,12b/14, 37a/11, 

37a/13, 37a/20, 44b/20, 44b/20, 52a/11, 

56b/5, 60b/7, 81b/7, 84a/10, 86a/11, 87a/19, 

87b/1, 87b/15, 87b/17, 88a/6,94b/16, 94b/8, 

94b/8, 95a/13, 95a/13, 95a/16, 96a/16, 

96a/16, 96a/19, 96a/19 

 c.+ i ola 107b/20, 108a/1, 52a/11 

 c.+ i oldı 52a/13 

 c.+ iden 56b/5 

 c.+ idür 52a/19 

 c.+ in 119a/1 

 c. ola 111a/11 

 c. olur 108a/3, 108b/15, 111a/17, 

117b/12, 117b/13, 117b/16, 86a/11, 87b/2, 

95a/15 

cüzüé : <cüzé Kısım, bir kesrin parçası, 

metinde birimlerin küsuratını anlatmak için 

kullanılır krş cüzé -20- [Ar] 

 c.  108b/13, 108b/14, 112a/12, 

112a/4, 115b/15, 117b/8, 84b/15, 87a/19, 

88a/18, 88a/5 

 c.+ dür 84b/15 

c. ola 108b/12, 112a/15 

 c. olur 110a/21, 115b/16, 87a/21, 

87b/14, 87b/2, 88a/8, 88b/7 

-Ç- 

çanaú : Çanak -1- [Tr] 

 ç.  113b/18 

çÀh : Kuyu, çukur -4- [Ar] 

 ç.-ı mezbÿruŋ 78b/15 

 ç.+ dur 78b/13 

 ç. olsa 78b/3 

 ç.+ uŋ 78b/11 

çÀr : Dört -1- [F] 

 ç.  110b/9a 
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çÀryek : 0, 25 arşın değerinde bir İran 

ağırlığıdır. -39- [F] 

 ç.  15b/16, 15b/17, 15b/18, 16a/1, 

16a/10, 16a/11, 16a/2, 16a/3, 16a/4, 16a/5, 

16a/7, 16a/8, 16a/9, 17a/15, 17a/2, 17a/3, 

17a/9, 44a/13, 44a/3 

 rubè-ı ç.  15b/15 

 ç.+ dür 15b/11, 15b/9 

 úısm-ı ç.+ dür 15b/12 

 ç. olsa 44a/5 

 ç. olsa ol 44a/6 

 ç. olsa 43b/4 

 ç. olur 44a/13 

çe : Kaç -1- [F] 

 ç.  114b/16 

çehÀr : Dört -24- [F] 

 ç.  89a/6 

 ç.- òumsı 97a/13 

 ç.- òumsına 101b/6 

 ç.- òumus 28b/9, 85b/21 

 ç.- òumus-ı şeyée ururuz 101b/10 

 ç.- òumusı 28b/11 

 ç.- subèı 119a/14, 93a/5 

 ç.- subuè 119a/8 

 ç.- südüs 29a/2, 29a/5 

 ç.- tüsè-i dirhem olur 86a/21 

 ç.-ı òumsı 86b/13 

 ç.-ı subè 11b/14 

 ç.-ı subèı 12b/4 

 ç.+ da 58b/2 

 ãaùr-ı ç.+ da 57a/10, 58a/4, 58b/11, 

59a/5, 62b/15, 65a/10 

 ãaùr-ı ç.+ da olan 62b/15 

çek - : Çizgi çekmek -10- [Tr] 

 daòı ç.- esin 6b/8 

 rÀdde ç.- esin 6b/6 

 rÀdde ç.- esinkim 8b/16 

 rÀdde ç.- üp 26a/5, 3b/12, 4a/5, 4b/5, 

5a/17, 8a/12, 9b/10 

Çelebi :Unvan, efendi, ağabey -1- [F] 

 Ç.  2a/1 

çeşme : Musluk, su kaynağı -3- [F] 

 ç.  78b/21 

 ç.+ den 78b/21 

 ç.+ éi 79a/2 
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çıú - : 1. Bir yerden çıkarmak, ayırmak  -

8- [Tr] 

alıp ç.- sa 47b/18 

 alup ç.- sa 47b/20, 48a/2 

 ç.- sa 40b/8, 41a/3 

 ç.- sa 79a/17 

ç.- salar 78b/10 

 ç.- up 54a/4 

2.  Çıkan, elde edilen sonuç -4- [Tr] 

 ç.- a 105b/18, 106b/12, 98b/3 

 ç.- ar 83a/16 

çıúar - : Matematikte dört işlemden biri, 

çıkarma işlemi -14- [Tr] 

 ç.- alum 113b/18, 113b/19 

 ç.- asın 55b/2 

 ç.- asınkim 34a/19 

 ç.- avuz 112b/11 

 ç.- duàuŋ 34a/18, 34a/21, 34b/2, 

34b/3 

 ç.- ımasaŋ 27a/4 

 ç.- ulur 38b/20 

 ç.- up 60a/2 

 ç.- uruz 118a/18, 91a/17 

çuúa : <çuòa Yün kumaş -2- [F] 

 ç.  43b/3 

 ç.+ nuŋ 43b/6 

çün : Çünkü -84- [F] 

 ç.  100b/13, 101a/13, 101a/15, 

102a/7, 102b/4, 103a/16, 104a/1, 105a/1, 

106a/13, 107a/15, 107b/10, 107b/4, 107b/8, 

107b/9, 108a/16, 108a/18, 108a/20, 108b/1, 

109a/21, 109a/4, 109b/9, 110a/14, 110b/5, 

110b/8a, 111b/17, 111b/6, 112a/11, 112b/11, 

112b/13, 112b/3, 112b/5, 113a/8, 114a/19, 

114b/4, 114b/6, 115a/11, 115a/4, 115a/6, 

115b/17, 115b/8, 116a/12, 116a/15, 116a/3, 

116a/9, 116b/16, 116b/6, 117a/17, 117a/2, 

117b/1, 118a/10, 118a/14, 118a/19, 118a/5, 

118a/8, 118b/12, 119a/12, 119b/21, 119b/6, 

31a/19, 39b/12, 39b/14, 40a/15, 51b/14, 

78a/10, 78a/12, 83b/7, 86a/10, 90b/9, 

91a/16, 91a/19, 95b/3, 96a/9, 96b/19, 

97a/21, 97b/5, 97a/10, 98a/17, 99a/14, 

99a/17, 99a/18, 99a/20, 99b/18, 99b/9 

 mine’l-mÀéi ç.  113b/10 

çünki : bkz çünkim -6- [F] 
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 ç.  100a/5, 103b/19, 113a/1, 117a/13, 

72a/8, 73a/1, 77b/17 

çünkim : Şundan dolayı ki -7- [F] 

 ç.  119b/10, 11a/9, 19a/2, 23a/2, 

51b/20, 52a/9, 90b/21 

-D- 

dÀd : Doğruluk, adalet -1- [F] 

 ÀsumÀn-ı èadl-i d.  1b/11 

daòı : de, dahi, bundan sonra, artık,  böylece, 

böylelikle -238- [Tr] 

 d.  100a/11, 101a/18, 101a/2, 

101b/14, 101b/15, 102a/14, 102b/5, 104a/20, 

105a/7, 105a/9, 107b/12, 107b/13, 108b/6, 

10b/3, 110a/7, 110a/8, 111a/10, 112b/10, 

113b/15, 113b/6, 114b/7, 115b/8, 116b/11, 

118a/1, 118a/14, 11a/11, 11a/16, 12a/15, 

13a/18, 13a/3, 14b/4, 15a/12, 15a/6, 15b/4, 

16a/14, 16a/15, 16a/19, 16b/8, 17b/1, 

18b/16, 18b/8, 19a/17, 19a/4, 19b/8, 20b/1, 

20b/11, 20b/5, 21a/8, 21b/16, 22b/15, 

22b/20, 22b/5, 22b/7, 23b/18, 23b/5, 24a/14, 

24b/13, 24b/4, 26b/11, 26b/5, 28a/3, 28b/3, 

29a/12, 2a/7 31b/11, 31b/12, 33a/6, 35a/8, 

35b/3, 35b/5, 36b/10, 36b/11, 36b/12, 36b/8, 

36b/9, 37a/15, 37a/18, 37a/21, 38b/1, 3a/11, 

3a/18, 3b/11, 41b/6, 42a/1, 43b/11, 44a/6, 

44b/4,44b/17, 45b/14, 46a/1, 46a/2, 47b/17, 

47b/18, 47b/19, 47b/21, 48a/1, 48a/10, 

48a/15, 48a/17, 48a/19, 48a/6, 48a/8, 49a/15, 

49a/3, 49a/8, 49b/15, 53a/6, 53b/10, 53b/12, 

53b/17, 53b/19, 53b/4, 54b/1, 54b/10, 

54b/11, 54b/14, 55a/11, 55a/7, 55a/8, 

55b/11, 55b/16, 55b/2, 56a/11, 56a/4, 56a/6, 

56b/14, 56b/2, 56b/8, 57a/19, 57a/9, 57b/10, 

57b/16, 57b/23, 57b/24, 58a/3, 58b/12, 

59a/1, 59a/2, 59a/4, 60b/11,60b/21, 61b/13, 

61b/2, 62a/18, 63a/2, 64a/1, 64b/4, 65a/15, 

65a/6, 65a/7, 67b/12, 67b/13, 67b/14, 

67b/15, 67b/2, 67b/3, 68a/1, 68a/11, 68b/20, 

69a/10, 69a/4, 69a/5, 69a/7, 69b/15, 70a/13, 

70a/2, 70a/7, 70a/9, 70b/15, 72b/9, 73b/10, 

75a/4, 76a/5, 76b/13, 7b/7, 80a/11, 80a/20, 

81b/1, 81b/6, 82a/19, 82a/21, 82a/9, 82b/1, 

82b/11, 82b/18, 82b/2, 82b/4, 82b/6, 83a/1, 

83b/15, 83b/20, 83b/9, 84a/13, 84b/13, 

84b/17, 84b/21, 84b/9, 85a/10, 85a/11, 

85a/8, 86a/3, 86b/4, 86b/5, 86b/6, 87a/10, 

87a/4, 89a/9, 89b/3, 89b/5, 89b/6, 8b/15, 

90b/2, 91a/15, 92a/15, 92b/15, 92b/16, 

92b/2, 93a/6, 93a/7, 93a/8, 93b/13, 94b/14, 

95a/7, 97a/15, 99b/14, 9a/11 

 d. çekesin 6b/7 
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 d. itmek 45a/3 

 d. olmasa 31b/10 

 d. olsa 102a/5, 111b/10, 112a/18 

 d. viresin 26b/20 

 d. virüp 26b/15, 26b/17 

dÀòil : Dahil -9- [Ar] 

 d.  31b/12 

 d.+ dür 31b/17, 31b/18, 31b/19, 

31b/20 

 d.+ imiş 31a/17 

 d.+ midür 31a/13 

 d. ola 7a/10 

 d. olmasa 31b/9 

dÀìre : Daire, çember -21- [Ar] 

 d.  72b/9, 76a/19 

 misÀóat-ı úıùèa-ı d.  77b/7 

 muóìù-i d.  81b/14 

 rubè-ı muóìù-i d.  77b/9 

 úıùèa-ı d.  72b/9, 76b/11, 78a/5 

 úuùr-ı d.  77b/1, 81b/13 

 d.-i úuùrıŋ 77a/10 

 úuùr-ı d.+i77b/12 

úaùùÀè-ı d.  77a/1 

 d.+ éi 76b/6 

 d.+ nüŋ 76b/8 

 muóìù-i d.+ nüŋ 76b/10 

 úıùèa-ı d.+ nüŋ 77b/8 

 nıãf-ı d. olsun 76b/12 

 rubè-ı muóìù-i d. olur 81b/15 

 misÀóat-ı d. olur 77b/1 

 nıãf-ı d. olur 78a/7 

daúìú : İnce -4- [Ar] 

 d.-i fikir 51b/3 

 mÿy-ı d.+ den 15b/2 

 mÿy-ı d. olur 15b/14, 16b/7 

dÀl : D kenarı -3- [Ar] 

 d.+ a 73a/20 

 d.+ dur 73a/16, 73a/17 

dÀnÀ : Bilen, bilgili -1- [F] 

 d.-yı òÀbir 114b/11a 

dÀn-ed : “danisten” bilmek fiilinin Farsça  

geniş zaman üçüncü tekil şahısta 

çekimlenmiş hali, bilir -1- [F] 

 d.  114b/16 
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dÀniş-sezÀ : Bilgi yaraşan -1- [F] 

 d.  114b/15a 

dÀnk : <dÀng, Arapçalaştırılmış hali dÀniú, 

genel olarak altıda bir anlamındadır, ağırlık 

ve para birimi olarak bir bölü altı dirhem ya 

da bir bölü altı dinar miskaldir dÀyıú -2- [F] 

 d.  22a/14, 22a/14 

êarb : Çarpmak -410- [Ar] 

 ê.  107a/16, 38b/6, 39b/10, 40a/7, 

82b/18, 83a/15, 83b/4, 96a/4, 97b/17 

 miåÀl-i ê.-ı cümle 7b/13 

 ê.-ı cümleéi 7b/14, 8b/6, 9a/15 

 óÀãıl-ı ê.-ı derÀhimi 97b/2 

 óÀãıl-ı ê.-ı èaded-i emvÀli bir 93a/16 

 ê.-ı èaded-i müfredi 83b/7 

 miåill-i óÀãıl-ı ê.-ı evvel ola 96b/2 

 ê.-ı fevúÀnì 3b/7 

 ê.-ı fülÿsı 13b/14 

 ê.-ı kafesiyle 6b/4 

 ê.-ı mesÀvìdür 39b/6 

 ê.-ı mesfÿrda 66a/2 

 ê.-ı miåúÀl 23a/4 

 ê.-ı muóÀõÀtı 4a/1 

 ê.-ı taòtÀnì 3a/13 

 miåÀl-i ê.-ı úafes 7a/7 

 ê.-ı úafesinüŋ 6b/1 

 ê.-ı vÀóiden 22a/8 

 ê.+ da olduàı 83b/17 

 ê.+ dan 14b/1, 15a/9, 16b/11, 17a/7, 

17b/2, 18b/10, 19a/7, 19b/1, 20b/14, 21a/11, 

21b/8, 24a/16, 24b/13, 24b/5, 44b/12, 51a/2, 

52a/21, 53a/5, 60b/15, 61a/4, 61a/5, 81a/19, 

83a/15, 83a/1683b/2, 83b/3, 84a/17, 84a/18, 

84a/19, 91b/7, 96b/2 

 èaks-i ê.+ dur 83b/9 

 ê. eyledüŋ 118b/6, 11a/17, 32a/17, 

32a/5, 32a/8, 80b/13,  

ê. eyledük 116a/20, 96a/4, 96b/1, 

96b/16 

 ê. eylesek 101b/6, 97b/15 

 ê.+ ı 39b/11 

 ê.+ ındadur 83a/12 

 ê. ide 84b/1, 84b/2 

 ê. idicek 83a/10 

 ê. idicek 53a/7, 83a/9 

 ê. ideler 73a/10, 82a/10, 82a/9, 84b/3 
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 ê. idelüm 106b/17, 112b/17 

 ê. iderüz 102a/8, 102a/9, 105a/20, 

106a/19, 106a/5, 108b/7, 109a/7, 109b/11, 

110a/6, 110a/9, 110b/16, 111a/4, 114a/20, 

89a/12, 90a/4, 93b/3, 95b/11, 98a/4, 98b/14, 

99a/15 

 ê. idesin 117b/21, 118a/1, 11b/11, 

11b/18, 12a/17, 12b/5, 12b/8, 13a/6, 14a/19, 

14b/9, 15a/7, 16a/16, 16b/8, 17a/4, 17b/2, 

18a/5, 18b/1, 18b/9, 19a/18, 19a/5, 19b/9, 

20a/1, 20b/11, 20b/2, 20b/5, 21a/9, 21b/6, 

23a/6, 23b/8, 24a/1, 24a/15, 24b/13, 24b/5, 

25a/16, 28b/10, 28b/14, 31a/5, 31b/14, 

31b/3, 31b/7, 32a/1, 32a/16, 32b/16, 37a/8, 

40a/20, 40a/4, 40b/10, 40b/3, 41a/12, 41b/7, 

42a/17, 42a/2, 42b/10, 42b/3, 43a/17, 43a/7, 

43b/6, 45a/11, 45a/13, 45a/8, 50b/21, 51a/1, 

52a/17, 52a/20, 54a/17, 55a/12, 55b/11, 

56a/8, 56b/12, 57a/11, 57a/21, 60a/5, 60b/4, 

60b/5, 61b/2, 61b/5, 61b/7, 62b/14, 62b/17, 

62b/19, 63a/9, 65a/12, 65a/9, 65b/2, 68a/12, 

68a/17, 68a/19, 68a/2, 68b/13, 68b/16, 

68b/2, 68b/21, 69a/16, 69a/19, 69b/11, 

69b/12, 69b/17, 69b/19, 69b/8, 70a/14, 

70a/21ol-an, 70a/3, 70b/3, 73a/20, 73b/15, 

73b/9, 74a/11, 74a/20, 74a/5, 74b/11, 

74b/16, 75a/12, 75a/17, 75a/7, 75b/11, 

75b/13, 75b/20, 77a/11, 77b/10, 77b/14, 

77b/18, 77b/3, 78a/1, 78a/11, 78b/6, 79a/20, 

80a/13, 88b/16, 89b/18, 8a/11, 9b/12, 9b/18 

 ê. idesinki 11b/16, 12b/11, 29a/14 

 ê. idesinkim 13a/17, 13a/21, 29a/11, 

29a/7, 31a/8, 46b/17, 54b/17, 57b/3, 58a/15, 

58b/6, 60a/14, 60a/16, 61b/18, 62a/1, 

62a/16, 62a/18, 62a/9, 63a/19, 63b/10, 

64a/12, 64b/15, 64b/16, 64b/3, 65b/12, 

68a/15, 68b/4, 68b/7, 70a/17, 8a/15, 8a/19 

 ê. idevüz 11b/9 

 ê. idüp 10a/13, 10a/19, 10a/6, 12a/14, 

12a/5, 12b/1, 13b/5, 14b/13, 21b/17, 28b/6, 

33b/3, 34b/12, 36b/3, 37a/4, 37a/7, 3a/21, 

3b/13, 3b/2, 3b/5, 41a/5, 42a/11, 44b/11, 

44b/12, 44b/8, 4a/10, 4a/12, 4a/18, 4a/4, 

4b/12, 4b/20, 4b/6, 53b/13, 53b/21, 53b/6, 

55a/9, 55b/16, 56a/13, 57a/13, 58a/5, 

59a/14, 59a/8, 5a/18, 5a/5, 5a/9, 5b/11, 

5b/12, 5b/5, 65b/21, 68a/4, 68a/6, 69a/12, 

6a/1, 6a/14, 6a/16, 6a/8, 6b/13, 6b/16, 6b/19, 

7a/1, 9a/11, 9a/3, 9a/8 

 ê. itdükden 22b/8 

 ê. itmeden olur 30b/11, 30b/21 
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 ê. itmeden 30b/12, 30b/13, 30b/15, 

30b/16, 30b/18, 30b/20, 83a/17, 83a/19, 

83a/20, 83a/21, 83b/1 

 ê. itmegi 12a/12, 12b/17, 3a/3, 3a/4, 

3a/5, 3a/7, 3a/8 

 ê. itmek 10b/9, 11a/6, 11b/15, 11b/7, 

12a/4, 12a/8, 12b/4, 13a/15, 14b/11, 14b/7, 

16a/12, 20a/18, 22b/4, 7a/9, 83a/14 

 ê. itmelü olsaŋ 18a/19 

 ê. itmeŋüŋ 11a/9, 3a/9 

 ê. itseŋ 106b/7, 12a/9 

 ê. olacaú 4b/1 

 ê. olana 36b/1 

 ê. olına 30b/10, 39b/20, 83a/12, 

83b/7 

 ê. olınduúda 54b/2 

 ê. olınmadan 35b/15, 37a/5 

 ê. olınmaàa 22a/10 

 ê. olınmalu olsa 18a/2 

 ê. olınmanuŋ 83b/8 

 ê. olınması 14a/2, 15b/1 

 ê. olınmasınuŋ 14a/1, 17b/7, 20a/7, 

22a/4 

 ê. olınmaú 14a/18, 6a/18, 83a/5 

 ê. olınup 13b/8 

 ê. olsa 14b/6 

 ê. olundı 32a/12 

 ê. olunduúda 102a/4, 13a/9, 53a/21, 

83a/6, 83a/7, 83a/8 

 ê. olunsa 12a/2 

 óÀãıl-ı ê.  13b/9, 95b/6 

 ê.+ ları 10b/7, 30a/16 

 ê.+ laruŋ 24a/10 

êarb-ı úafes : Şebekenin  çarpımı. 

Aktarmasız çarpma.  -3- [Ar] 

 miåÀl-i ê. 7a/7 

 êarb-ı ú.+ nüŋ 6b/1 

 êarb-ı k.+ iyle 6b/4 

dÀr-ed : “var olmak” fiilinin geniş zaman 

üçüncü tekil şahısta çekimi, “var” -1- [F] 

 d.  111b/17 

dÀşt-em :daşten  “tutmak, elde etmek” 

fiilinin birinci tekil şahıs geçmiş zamanda 

çekimi, “tuttum” -1- [F] 

 d.  110b/8 
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daèva : İnsanın haiz olmadığı sıfat veya 

fazileti taşıdığını iddia etmesi -1- [Ar] 

 d.-yı muóasibliàa 2a/15 

dÀyıú : <dÀng, Arapçalaştırılmış hali dÀniú, 

genel olarak altıda bir anlamındadır, ağırlık 

ve para birimi olarak bir bölü altı dirhem ya 

da bir bölü altı dinar miskaldir -3- [F] 

 d.  22a/17, 22b/1, 22b/4 

dÀyin : Borç veren, alacaklı kimse -5- [Ar] 

 d.+ ler 38b/1 

 d.+ lere 38b/4 

 d.+ lerüŋ 35b/11, 35b/14, 38b/9 

defèa : Kere, kez -4- [Ar] 

 d.  119a/19, 119a/21, 119b/2, 84a/21 

defÀtir : Defterler -1- [Ar] 

 d.-i meóÀãıl-ı resm-i sulùÀnì 1b/17 

deger : <diger Diğer krş. Àòar; bkz. diger  -

6- [Tr] 

 d.  34b/15, 34b/16, 34b/17, 34b/18, 

34b/20, 34b/21 

degül : Değil -9- [Tr] 

 d.  72a/14, 72a/3, 84b/18 

 d.+ dür 21a/7, 31b/12, 36b/2, 46a/4, 

83b/19, 85a/18 

d.+ midür 31a/13 

degirmi : Yuvarlak, dairevì -1- [Tr] 

 d.  76b/1 

deh : on 1- [F] 

 d.  97b/2 

dehen : <dehÀn, Ağız -1- [F] 

 d.  111b/18a 

dek : Kadar -3- [Tr] 

 d.  81a/7, 81a/8, 81b/4 

delüg : Delik -1- [Tr] 

 d.+ i olsa 79a/3 

denÀnür : <denÀnìr Dinarlar, altınlar -3- [Ar] 

 d.  97a/21, 97b/12, 97b/4 

depe : Tepe-1- [Tr] 

 d.+ sinde 80b/19 

derÀhim : Dirhemler, okkanın dört yüzde 

birleri, akçeler, paralar -6- [Ar] 

 d.  97a/21 

 d.+ e 113b/9 

 d.+ i 97b/1, 97b/4 
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 óÀãıl-ı êarb-ı d.+ i 97b/2 

 d.+ ile olan 24a/10 

derÀn : Derhal, hemen o anda -1- [F] 

 d.  110b/10a 

derece : Basamak -5- [Tr] 

 d.  67b/10 

 d.+ ye 67b/12, 67b/14, 67b/15, 

67b/16 

deriŋ : Derinlik -1- [Tr] 

 d.+ ligi  79a/15 

derviş : Yoksul, fakir, muhtaç kimse -2- [F] 

 d.+ e virse 119a/20, 119b/1 

dest : Sağ, sağ taraf-19- [F] 

 d.-i rÀst 53b/16, 53b/9, 54b/8, 55a/5, 

56a/3, 57b/14, 57b/17, 58b/10, 58b/15, 

62b/3, 64b/20, 68b/10, 68b/18, 69a/2, 69a/4, 

69b/14, 69b/21, 70a/5, 70a/8 

devlet : Devlet -1- [Ar] 

 el-muôafferi èale’l-aèdÀ ÀfitÀb-ı dìn-i 

d.  1b/10 

devletehÿ : Devleti -1- [Ar] 

 d.  1b/15 

devrÀn : Dünya, felek, zaman, talih, kader -

1- [Ar] 

 úırÀn-ı d.  1b/6 

deyn : Borç -7- [Ar] 

 d.  35b/16, 39a/1 

 d.+ e 36b/3, 38b/14 

 d.+ i olsa 38b/1 

 d.-i mesfÿr35b/2 

dıraòt : Ağaç -5- [F] 

 d.-ı mesfÿr81b/19, 81b/9 

 mümedd-i d+ı 81b/15 

 d. olsa 81b/8 

 d.+ uŋ 81b/12 

êılè : 1. Bilinen veya bilinmeyen tam veya 

rasyonel, tek veya çok terimli her türlü 

ifadenin üç ve daha üst dereceden kökü -

18- [Ar] –[67]- 

 ãaff-ı ê.  57a/10 

ãaff-ı ê+a  61a/6 

 ãaffı’l- ê.  67b/16 

 èaded-i ê.  56b/13 

 åÀliå-i úısm-ı ê.-ı kaèb 56b/8 
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 ãaff-ı ê.+ da 68a/1, 68a/11, 69a/10, 

69a/7, 70a/13 

 ãaff-ı ê.+ da olan 68a/21, 68b/11, 

68b/19, 69b/15, 69b/6, 70a/1, 70a/6 

 ê.+ ı 66a/5 

 ê.+ ın 56b/15 

2.  Kenar -49- [Ar] 

 ê.  72b/15, 73a/1, 73a/2, 73b/4, 75a/3 

 nıãf-ı ê.  73a/17, 73b/14 

 ê.-ı aúãarın 74a/2 

 èaded-i miúdÀr-ı ê.-ı aúãarın 74a/7 

 ê.-ı bi 74b/7 

 ê.-ı bicim 74a/16 

 ê.-ı åÀliå 74a/8 

 ê.-ı Àòaruŋ 73b/12 

 ùaraf-ı ê.-ı elìf 74b/6 

 ê.-ı elìfbi 74a/13 

 ê.-ı elìfcim 74a/14 

 ê.-ı eùvÀldür 74b/1 

 ê.-ı eùvÀlüŋ 74a/10 

 ê.-ı müstaúìm 75a/3 

 ê.-ı úÀyimenüŋ 74b/16 

 ê.+ a 74a/6 

 ê.+ dan 72b/17, 74a/4 

 ê.+ ı 73b/1 

 nıãf-ı aóad-ı ê.+ ı 73a/19 

 muòtelifü’l- ê.+ ı olsun 74b/15 

 ê.+ ıdur 72a/17 

 ê.+ ın 74a/14, 74a/15, 74a/16 

 ÀóÀd-ı ê.+ ın 78a/10 

 ê.+ ından 74b/8 

 ê.+ ları 73a/17, 74a/13, 74b/19, 

75a/14, 75a/18, 75a/9, 76a/18, 76a/9 

 ê.+ laruŋ 73a/10, 73a/8, 75a/6 

 ê.+ lıları 75b/15 

 ê.+ lılaruŋ 75b/10 

 ê.+ uŋ 73b/7, 73b/8, 74b/11 

êılèayn : İki kenar -2- [Ar] 

 ê.-ı aúãarındur 74a/18 

 ê.+ uŋ 74b/7 

di - : Demek, söylemek -251- [Tr] 

 d.- di 51b/4 

 d.- digümüz 85a/19 
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 d.- dügümüz 15b/5, 73a/16, 85a/15, 

85b/11 

 d.- nilse 116a/3, 117b/19, 3b/10, 

4b/4, 5a/15 

 d.- nilüp 13a/10 

 d.- nilür 13b/10 

 d.- nür 13b/6, 17b/11, 45a/9, 87b/12, 

88a/15 

 d.- riz 56a/21 

 d.- rler 30b/18, 46a/4, 47b/12, 48b/9, 

53a/3, 53a/4, 53a/5, 53a/6, 55b/1, 56a/17, 

56b/1, 56b/10, 56b/13, 56b/14, 57a/10, 

57a/15, 61a/3, 61a/4, 61a/5, 61a/6, 67b/10, 

67b/11, 67b/12, 67b/13, 67b/14, 67b/15, 

67b/16, 68a/3, 68a/5, 71b/3, 72a/1, 72a/12, 

72a/16, 72a/17, 72a/2, 72a/4, 72a/5, 72a/7, 

72b/13, 72b/15, 72b/16, 72b/2, 72b/4, 72b/6, 

72b/7, 72b/8, 73a/1, 73a/2, 75a/10, 75a/15, 

75a/5, 75b/2, 75b/7, 75b/8, 76a/19, 76b/10, 

76b/11, 76b/15, 76b/5, 76b/6, 76b/8, 76b/9, 

77a/1, 77a/5, 77a/9, 82a/10, 82a/11, 82a/12, 

82a/13, 82a/14, 82a/15, 82a/16, 82a/7, 82a/9, 

82b/11, 82b/12, 82b/17, 82b/19, 83a/2, 

84a/12, 84a/14, 84b/15, 84b/5, 85b/10, 

85b/14, 85b/17 

 d.- rüz 118b/20, 87a/5 

 d.- se 116b/11, 116b/13, 46b/9 

 d.- seler 100a/18, 101a/6, 105a/12, 

108b/18, 108b/19, 109a/17, 109a/18, 10b/11, 

10b/16, 113b/3, 115a/20, 117a/11, 118b/4, 

119a/7, 11a/3, 16b/3, 17a/2, 20b/8, 21b/14, 

21b/4, 22b/19, 23b/17, 23b/3, 24a/13, 24b/3, 

30a/2, 33b/6, 41a/11, 41b/4, 42a/1, 42a/16, 

42b/2, 42b/9, 43a/16, 46b/11, 7a/12, 80b/10, 

80b/2, 80b/9, 84b/10, 84b/19, 85a/20, 85a/9, 

85b/18, 85b/21, 86a/17, 86a/2, 86a/6, 86a/7, 

86b/10, 86b/11, 87a/1, 87a/12, 88b/13, 

89a/20, 89a/5, 89b/16, 8a/7, 8b/13, 91b/16, 

92b/13, 92b/6, 93a/3, 93b/15, 94a/13, 94b/5, 

97a/20, 97b/13, 97b/4, 99b/8 

 d.- yesin 47b/7, 50a/1, 50b/20, 

52a/14, 52b/2, 53a/11, 53a/12, 53a/14, 

53a/15, 53b/11, 54a/10, 54a/11, 54a/12, 

54a/13, 54a/3, 54a/4, 54a/8, 54a/9, 55b/10, 

55b/6, 55b/7, 55b/8, 57a/1, 57a/2, 57a/3, 

57a/4, 57a/9, 60a/10, 61a/1, 61a/15, 70b/7, 

70b/8 

 d.- yesinkim 47a/13, 47b/3 

 d.- yü 104a/16, 109a/18, 10a/1, 

10a/9, 13a/7, 18a/15, 2a/12, 44b/13, 46b/8, 

4a/7, 4b/14, 4b/8, 5a/1, 5a/7, 5b/14, 5b/2, 
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5b/7, 6a/15, 6a/9, 80a/19, 80b/1, 80b/11, 

82a/8, 82b/15, 9b/13 

 d.- yüp 10a/16, 4a/15, 53b/4, 7b/7 

2.: Varsaymak -1- [Tr] 

 d.- yelümki 118a/20 

dib : Dip, derinlik -3- [Tr] 

 d.+ inde 79a/3 

 d.+ ine 81a/7, 81a/8 

diger : Diğer, başka krş. Àòar ; bkz. deger-

14- [Tr] 

 d.  114b/12, 36b/11, 37a/21 

 åülüå-i d.  101a/1 

 meséele-i d.  102a/1, 102a/18, 

118b/3, 87b/4, 88a/18, 96a/2, 96b/15, 97a/5, 

98b/12, 99b/21, 99b/4 

dìl : Gönül -1- [F] 

 sengihÀ-yı d.- pezìr 114b/15 

dile - : İstemek -65- [Tr] 

 d.- seler 102b/18, 37a/1 

 d.- seŋ 10b/9, 111b/13, 112b/2, 

11a/6, 11b/15, 12a/8, 12b/4, 13a/15, 14b/11, 

14b/7, 16a/12, 17a/18, 17b/15, 18a/14, 

18a/3, 18a/6, 18b/4, 19a/15, 19b/14, 19b/6, 

20a/18, 22a/12, 22b/1, 22b/4, 24b/11, 

25a/15, 25a/3, 25b/5, 26a/4, 26b/4, 27b/14, 

28a/14, 28a/2, 28b/10, 29a/3, 29b/10, 29b/5, 

30a/6, 30a/8, 31a/12, 32b/7, 33a/11, 35b/12, 

37a/3, 38b/5, 39b/16, 3a/16, 43a/3, 44b/6, 

48a/4, 49a/13, 50b/4, 6b/5, 76a/7, 7a/9, 

81b/11, 83a/14, 84a/2, 8a/8, 91b/5, 93b/8, 

9b/8 

 d.- sekkim 91a/2, 91b/5 

dìn : Din -1- [Ar] 

 el-muôafferi èale’l-aèdÀ ÀfitÀb-ı d.-i 

devlet 1b/10 

dinÀr : Çeyrek lira değerinde altın para -

50- [Ar] 

 d.  115a/2, 115a/3, 115b/1, 115b/2, 

115b/4, 115b/6, 116a/11, 116a/14, 116a/16, 

116a/7, 116a/9, 116b/2, 46b/12, 46b/17, 

47a/2, 47a/4 

 d.+ dan 115a/15, 115b/21, 116a/1, 

116a/10, 116a/13, 116a/2 

 d.+ dur 46b/9 

 d.+ ı 116a/21 

 d. ola 115a/10, 115a/9, 115b/12, 

116a/18, 116b/5 
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 d. olandan 115b/10, 115b/13, 

115b/17 

 d. olmaú 115a/6 

 d. olsa 116a/4 

 d. olur 115a/11, 115a/12, 115a/5, 

115a/7, 115b/14, 115b/18, 115b/8, 116b/4, 

116b/6, 116b/7, 46b/12, 46b/13, 46b/14 

dinÀr-em : Dinar kelimesinin  Farsça birinci 

tekil şahıs iyelik çekimi, dinarım -1- [F] 

 d.  110b/10 

dirhem : Eski okkanın dört yüzde biri, 

gümüş para -1008- [Ar] 

 d.  100a/13, 100a/20, 100b/10, 

100b/15, 100b/17, 100b/2, 100b/3, 100b/6, 

101a/15, 101a/16, 101a/17, 101a/19, 101a/4, 

101a/9, 101b/12, 101b/17, 101b/2, 101b/3, 

101b/7, 101b/8, 102a/13, 102a/16, 102a/4, 

102b/10, 102b/13, 102b/9, 103a/10, 103a/20, 

103b/15, 103b/3, 103b/6, 104a/10, 104a/16, 

104a/19, 104a/20, 104a/3, 104a/5, 104a/6, 

104a/7, 104a/8, 104b/13, 104b/14, 104b/17, 

104b/18, 104b/20, 104b/3, 104b/5, 104b/6, 

105a/2, 105b/11, 105b/12, 105b/16, 105b/9, 

106a/10, 106a/11, 106a/15, 106a/16, 

106a/18, 106a/2, 106a/20, 106a/4, 106a/7, 

106a/8, 106b/2, 106b/20, 106b/21, 106b/5, 

107a/13, 107a/16, 107a/4, 107a/8, 107b/16, 

107b/17, 107b/19, 108a/1, 108a/2, 108a/3, 

108a/5, 108b/11, 108b/13, 108b/14, 108b/15, 

108b/5, 108b/8, 108b/9, 109b/14, 110a/11, 

110b/13, 110b/14, 111a/1, 111a/14, 111a/17, 

111a/18, 111a/21, 111a/4, 111b/1, 111b/18a, 

111b/4, 112a/1, 112a/12, 112a/15, 112a/16, 

112a/17, 112a/2, 112a/3, 112a/4, 112a/5, 

112a/6, 112b/10, 112b/18, 112b/8, 112b/9, 

113a/10, 113a/12, 113a/15, 113a/16, 

113a/20, 113a/4, 113a/6, 113a/9, 113b/10, 

113b/11, 113b/7, 114a/10, 114a/11, 114a/13, 

114a/14, 114a/15, 114a/17, 114a/18, 

114a/19, 114a/21, 114a/3, 114a/6, 114a/7, 

114a/8, 114b/1, 114b/5, 114b/6, 114b/7, 

115b/15, 116b/16, 116b/18, 116b/20, 117a/1, 

117a/12, 117a/15, 117a/16, 117a/18, 

117a/19, 117a/21, 117a/3, 117a/4, 117b/10, 

117b/11, 117b/12, 117b/13, 117b/15, 

117b/2, 117b/5, 118a/13, 118a/15, 118a/18, 

118a/4, 118a/6, 118a/5, 118b/10, 118b/12, 

118b/15, 118b/15,118b/16, 118b/4, 119a/14, 

119a/16, 119a/17, 119a/20,119a/2, 119a/5, 

119a/6, 119a/8, 119b/1, 119b/12, 119b/14, 

119b/18,119b/3, 119b/9, 120a/2, 12a/11, 

12b/3, 12b/4, 13a/13, 13a/14, 13b/12, 
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13b/15, 14a/10, 14a/16, 14a/17, 14a/4,14a/7, 

14a/8, 14b/15, 14b/6, 15a/15, 15a/4, 16b/16, 

16b/8, 17a/1, 17a/10, 17a/12, 17a/13, 

19a/10, 19b/3, 19b/8, 20a/4, 20b/12, 20b/17, 

21a/14, 21b/10, 21b/11, 21b/6, 22a/2, 22a/3, 

23a/12, 23a/5, 23b/15, 23b/8, 24a/11, 

24a/15, 24a/18, 24a/6, 24a/7, 24b/10, 

24b/16, 24b/2, 24b/8, 26a/11, 26a/12, 

27b/21, 28b/19, 28b/20, 28b/21, 28b/9, 

29a/10, 29a/17, 29a/19, 29a/2, 29a/3, 29a/9, 

29b/13, 29b/8, 32b/6, 33a/16, 33b/1, 34b/14, 

34b/8, 35b/17, 35b/21, 36a/1, 36a/3, 36a/5, 

36a/7, 36a/8, 37a/11, 37a/13, 37a/16, 37b/2, 

40b/16, 40b/7, 41a/11, 41a/15, 41a/7, 

42a/15,42a/15, 42a/18, 44b/19, 44b/3, 

47b/20, 48a/20, 49a/11, 49a/14, 49a/17, 

49a/18, 49a/3, 49b/1, 49b/14, 49b/15, 49b/4, 

49b/7, 50a/8, 50b/12, 50b/13, 50b/17, 

50b/18, 50b/5, 51b/2a, 52a/10, 52a/13, 

52a/19, 52a/3, 52a/4, 52a/5, 52a/7, 52a/8, 

52b/4, 80a/3, 80a/4, 83a/13, 83a/17, 83a/18, 

83b/5, 84a/5, 84a/8, 84a/9, 84b/19, 84b/21, 

84b/9, 85b/1, 85b/17, 85b/20, 85b/21, 85b/7, 

85b/8, 86a/1, 86a/14, 86a/15, 86a/20, 

86a/21, 86a/4, 86a/5, 87a/10, 87a/18, 87a/2, 

87a/21, 87a/6, 87a/8, 87b/1, 87b/14, 87b/15, 

87b/16, 87b/19, 87b/2, 88a/10, 88a/17, 

88a/19, 88a/5, 88a/8, 88b/12, 88b/17, 

88b/19, 88b/21, 88b/7, 89a/1, 89a/10, 

89a/13, 89a/18, 89b/13, 89b/14, 89b/6, 

89b/9, 90a/13, 90a/20, 90b/11, 90b/14, 

90b/16, 90b/18, 90b/4, 90b/6, 90b/8, 91a/11, 

91b/16, 91b/4, 92a/17, 92a/19, 92a/8, 

92b/11, 92b/18, 92b/19, 92b/20, 92b/5, 

92b/7, 92b/8, 93a/10, 93a/11, 93a/17, 

93a/21, 93a/7, 93a/8, 93a/9, 93b/12, 94a/10, 

94a/12, 94a/15, 94a/2, 94a/20, 94a/21, 

94b/1, 94b/10, 94b/13, 94b/15, 94b/20, 

94b/21, 94b/3, 94b/8, 95a/1, 95a/11, 95a/13, 

95a/15, 95a/3, 95a/5, 95b/12, 95b/13, 

95b/14, 95b/15, 95b/2, 95b/20, 95b/4, 95b/7, 

95b/8, 96a/1, 96a/15, 96a/18, 96a/7, 96b/5, 

96b/6, 97b/10, 97b/11, 97b/12, 97b/19, 

97b/3, 97b/9, 98a/4, 98a/5, 98a/7, 98a/9, 

98b/12, 98b/16, 98b/20, 99a/2, 99a/7, 99a/8, 

99a/9, 99b/13, 99b/16, 99b/18, 99b/7 

 åi- rubè-ı d.  104a/3, 89a/13, 98b/16 

 åülüåtüsè-i d.  112a/3 

 heft- tüsè-i d.  112a/3 

 nıãf-ı d.  103a/15, 104a/9 

 rubè-ı d.  117a/16, 117b/2, 117b/4 

 tüsè-i d.  103b/6 
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 d.-i küsÿrÀt 17a/6 

 d.-i nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı 

evvelden 92a/9 

 d.+ de 49b/17 

 d.+ den 113a/16, 113a/9, 114a/17, 

27b/3, 51b/14, 51b/17, 51b/20, 89b/12, 

90a/17, 90a/19, 90b/3 

 tüsè-i d.+ den 103b/15 

 d.+ dür 109a/3, 109a/4, 109b/6, 

109b/7, 109b/9, 111a/4, 111a/5, 112a/8, 

112a/9, 114a/2, 20a/12, 20a/16, 25a/5, 

41a/12, 42a/12, 46a/15, 48b/13, 49a/21, 

49b/15, 52a/20, 84b/10, 85a/1, 86a/1, 86a/7, 

87a/1, 88b/13, 88b/20, 89a/20, 89a/5, 

89b/16, 92b/13, 94a/19 

 d.+ e 101b/19, 102a/9, 107b/15, 

109a/19, 109a/20, 109b/17, 114a/20, 12a/8, 

13a/14, 14b/6, 14b/7, 29a/3, 41a/12, 41a/13, 

41a/3, 83a/14, 83a/17, 83b/2, 93b/2, 94b/21, 

95a/12, 95b/19, 98a/4, 98b/8 

 d.+ e olsa 108b/19, 108b/20, 109a/20, 

109b/17, 109b/18, 15a/2, 17a/1, 17a/17, 

18b/14, 18b/3, 19a/14, 20b/7, 21a/3, 21b/2, 

22b/18, 23b/15, 23b/2, 24b/3 

 d.+ e urasın 100a/2, 101a/8 

 d.+ e ururuz 100a/6, 101a/14, 111b/2, 

87b/13, 88b/5, 93b/10, 95a/5, 96a/8 

 d.+ e ururuzki 111a/19 

 d.+ i 100a/18, 100b/8, 101a/15, 

101a/2, 101a/21, 101b/18, 103a/12, 104a/1, 

106a/4, 106a/9, 107a/19, 107b/15, 108a/8, 

110a/14, 113a/14, 113a/9, 114b/5, 117b/19, 

118a/17, 118a/19, 118b/21, 119a/11, 13a/14, 

14b/7, 20a/11, 20a/15, 21b/6, 24a/12, 

24b/10, 26a/15, 26a/4, 27b/13, 27b/14, 

27b/2, 28b/10, 29a/3, 29b/10, 29b/4, 33b/2, 

49a/2, 83a/21, 83b/1, 83b/3, 84a/1, 84b/20, 

89a/16, 89b/18, 90b/9, 91a/14, 91a/3, 

92a/11, 93b/15, 94a/19, 94b/4, 95a/10, 

95a/17, 95b/17, 95b/19, 96a/14, 96a/21, 

96a/3, 98a/2, 98a/3, 99a/3 

 åelÀåetü- esdas-ı d.+ i 103b/15 

 åelÀåetü- esdÀs-ı d.+ i 103b/16 

 åi- rubè-ı d.+ i 98b/20 

 eşyÀ-i d.+ i 97a/17 

 nıãf-ı tüsè-i d.+ i 104a/2 

 rubè-ı d.+ i 99a/6 

 d.+ idi 106b/16 

 d. -idi 32b/13 
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 d.+ ile 96a/12 

 d.+ in 104b/10, 113b/8, 117a/13, 

24b/12, 47b/17, 48a/15, 48a/18, 48a/2, 

48a/20, 48a/7, 48a/9, 49a/16, 49b/10 

 d.+ ine 44b/12 

 d.+ iŋ 109a/12 

 d. ola 100b/13, 103b/19, 104a/5, 

112b/13, 114b/4, 118b/1, 119a/5, 86b/10, 

96a/9, 98a/13 

 åi- rubè-ı d. ola 94b/3 

 d. olacaúolursa 85b/2 

 d. olandan olur 96a/19 

 d. olandan 104b/19, 105a/1, 106a/21, 

107a/9, 107b/20, 108a/4, 108a/6, 108b/16, 

110a/12, 110a/19, 110a/5, 110b/4, 111a/17, 

111b/5, 112a/13, 113a/13, 113a/17, 114a/12, 

114a/15, 114a/19, 114a/4, 117b/16, 117b/9, 

12a/3, 12b/14, 37a/17, 37a/20, 37b/3, 

44b/21, 52a/11, 87a/20, 87b/1, 87b/17, 

88a/6, 94b/16, 94b/8, 95a/13, 95a/16, 96a/16 

 d. oldı 112b/12, 117b/8, 118b/1, 

46a/16, 49a/16, 49b/13, 49b/19, 49b/9, 

51b/19, 90b/21, 99a/6 

 d. olınanuŋ 110b/1 

 d. olmaú 100b/6, 103b/1, 103b/9, 

107b/12, 116b/19, 118b/18, 119b/20, 49b/7, 

50b/11, 50b/18 

 d. olsa 102a/11, 108b/3, 111b/11, 

111b/9, 112a/18, 112a/19, 113b/2, 46a/12, 

48a/3, 50b/3, 87b/6, 94b/10, 99b/7 

 d. olsun 116b/10 

 d. olup 49b/18, 51a/6 

 d. olur 100a/12, 100a/17, 100a/9, 

100b/11, 100b/21, 101a/11, 101a/6, 101b/17, 

101b/2, 101b/21, 101b/4, 102a/18, 102b/14, 

103a/15, 103a/21, 103b/4, 103b/5, 104a/6, 

104a/9, 104b/12, 104b/15, 104b/6, 105b/17, 

106a/3, 10b/19, 10b/3, 110b/15, 111b/6, 

114b/3, 116b/18, 116b/21, 117a/1, 117a/3, 

117a/5, 117b/4, 118a/20, 118a/21, 118b/19, 

119a/4, 119b/13, 119b/17, 119b/19, 11a/5, 

11a/8, 11b/20, 120a/1, 120a/2, 19b/11, 

20a/4, 21a/15, 23b/13, 24a/19, 24b/17, 

24b/8, 25a/19, 25a/9, 26a/21, 27a/1, 30a/4, 

33a/15, 35a/1, 40b/14, 42a/19, 43a/12, 

46a/16, 46b/3, 49a/20, 49b/6, 50b/10, 

50b/15, 50b/16, 50b/8, 50b/9, 51a/7, 51a/8, 

51a/9, 52a/4, 52a/6, 52a/7, 52a/8, 52b/5, 

52b/6, 84b/15, 85a/14, 85a/2, 85a/3, 85b/10, 

86a/18, 86a/20, 86a/4, 86a/6, 86b/18, 86b/2, 
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86b/20, 86b/21, 86b/9, 87a/9, 87b/3, 88b/18, 

88b/19, 88b/4, 89a/1, 89a/17, 89a/18, 89a/2, 

89b/11, 89b/14, 89b/16, 89b/8, 90a/12, 

90b/11, 90b/12, 90b/13, 90b/14, 90b/8, 

91a/1, 91a/12, 91b/1, 91b/3, 92a/13, 92a/8, 

92b/10, 92b/7, 92b/8, 93a/14, 93a/2, 93a/3, 

93a/4, 93a/9, 93b/16, 93b/21, 93b/7, 93b/8, 

94a/20, 94a/5, 94b/1, 95a/3, 95a/9, 95b/10, 

96a/14, 96a/2, 96b/12, 96b/13, 96b/14, 

97a/18, 97a/19, 97b/10, 97b/11, 97b/12, 

97b/21, 98a/12, 98a/9, 98b/10, 98b/11, 

98b/9, 99a/21, 99b/1, 99b/13, 99b/15, 99b/2, 

99b/21, 99b/3 

 åi- rubè-ı d. olur 119a/18 

 çehÀr- tüsè-i d. olur 86a/21 

 nıãf-ı tüsè-i d. olur 104a/1 

 rubè-ı d. olur 94a/21 

 d. olurdı 112b/20, 113a/4 

 d. olursa 100a/4, 90b/15 

 d. úaldı 103b/17, 48a/9, 49b/17, 

49b/2, 49b/21 

 d. úalsa 119b/15, 119b/4 

 d. úalur 100a/15, 104b/11, 104b/5, 

104b/9, 111a/6, 113a/10, 119b/10, 26a/14, 

27a/1, 88b/21, 89a/10, 89a/16, 90b/10, 

92a/12, 92b/17, 95a/20, 98a/11, 99b/19 

 rubè-ı d. úalur 99a/5 

 d. úalurdı 116b/13 

 d. uralum 119a/14 

 d. urasın 94b/7 

 d.+ üŋ 119a/12, 30a/1, 84b/19, 88a/2, 

89a/9, 92b/16 

 d. virdüŋ 27b/16 

 d. olur 91b/2, 91b/4 

divÀn : Yüksek rütbeli devlet adamlarının 

oluşturduğu meclis -1- [Ar] 

 mersÿm-ı d.  110b/11 

doàrı : Doğru -2- [Tr] 

 d.  113b/12 

 d.+ sına 72a/6 

dol - : Dolmak krş ùol -2- [Tr] 

 d.- acaú 80a/10 

 d.- sa 79a/2 

dök - : Dökmek -1- [Tr] 

 d.- üp 113b/21 

dört(d) : Dört. -187- [Tr] 
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 d.  102a/9, 104b/11, 106b/5, 107a/19, 

108a/8, 108b/2, 109b/18, 10a/1, 10b/1, 

110b/14, 110b/4, 111a/14, 111a/21, 112a/8, 

113b/15, 113b/16, 114a/15, 114a/21, 

115a/14, 115b/17, 116b/18, 117a/5, 119a/5, 

119b/8, 119b/9, 11a/18, 11a/6, 12b/10, 

12b/8, 13b/7, 15b/12, 18a/3, 18a/4, 18a/9, 

20a/2, 21b/8, 22a/6, 22b/17, 30a/11, 31b/13, 

32a/21, 35b/3, 36b/13, 37a/4, 3b/5, 41b/3, 

41b/6, 42b/3, 46a/15, 50b/2, 54b/13, 54b/16, 

55a/4, 56a/15, 56a/20, 56b/5, 57a/21, 

57b/10, 57b/2, 57b/9, 61b/11, 61b/13, 

61b/17, 61b/18, 62a/1, 62a/15, 62a/16, 

62a/20, 62a/8, 64b/15, 64b/3, 67b/19, 67b/7, 

69a/4, 75a/2, 75a/3, 75a/4, 76a/17, 80b/4, 

80b/8, 83a/16, 83b/5, 84a/19, 84a/2, 84a/20, 

84b/4, 85a/14, 85a/19, 85a/20, 85a/3, 

87b/14, 87b/16, 88b/7, 89a/4, 91a/20, 91b/2, 

92b/10, 92b/11, 92b/5, 92b/6, 93a/2, 93a/21, 

93a/8, 93b/14, 93b/6, 93b/7, 94a/17, 94a/19, 

97a/15, 98a/19, 99a/11, 99a/12, 99a/15, 

99a/17, 99a/8, 99a/9, 9b/10, 9b/15, 9b/16, 

9b/6, 9b/8 

 d.+ den 89a/15 

 d.+ dür 109b/7, 12b/10, 28a/15, 

30a/21, 32a/4, 32b/10, 87b/21, 89a/14, 

93b/2, 93b/6 

 d. olur 19b/7, 63b/19, 64b/15, 64b/3, 

93a/1 

 d. úalursa 11b/1 

d.+ e 102a/3, 110a/3, 110b/2, 110b/16, 

12a/10, 30b/13, 30b/16, 30b/19, 45b/13, 

80b/13 

 d.+ e vurasınkim 28a/6 

 d.+ er 6b/3 

 d.+ i 11b/15, 12b/5, 57b/16, 63b/19, 

80b/12 

 d.+ ünci 106b/11, 107a/14, 107b/2, 

107b/8, 108a/13, 108a/21, 108a/5, 108b/14, 

115b/15, 115b/3, 117a/8, 15b/12, 3a/6, 

61a/19, 67b/13, 76a/18, 78b/2, 83a/18, 

84a/7, 84b/3, 84b/5 

 d.+ üncinüŋ 117a/18, 117b/12 

 d.+ ünciye 106b/6,117a/8 

 d.+ üŋ 61a/21 

dörtbiŋaltıyüzúırúaltı : Dört bin altı yüz kırk 

altı -2- [Tr] 

 d.  99b/12, 99b/6 

dörtbiŋikiyüzyigirmibeş : Dört bin iki yüz 

yirmi beş -1- [Tr] 

 d.  81a/16 



595 

dörtbiŋsekizyüzaltmış : Dört bin sekiz yüz 

altmış -4- [Tr] 

 d.  106b/17, 107a/10, 107a/2, 107a/5 

dörtbiŋsekizyüzaltmışbir : Dört bin sekiz 

yüz altmış bir -1- [Tr] 

 d.  33a/15 

dörtbiŋsekizyüzaltmışbir : Dört bin seki yüz 

altmıiş bir -1- [Tr] 

 d.  33a/16 

dörtbiŋüçyüz : Dört bin üç yüz -2- [Tr] 

 d.  35b/5, 36a/1 

dörtbiŋyüzaltmışyedi : Dört bin yüz altmış 

yedi -1- [Tr] 

 d.  58a/15 

dörtsubè : Yedide dört -1- [Ar] 

 d.+ a 12a/1 

dört (yüz)3052yetmiş : Dört yüz yetmiş -

1- [Tr] 

 d.  112a/4 

dörtyüz : Dört yüz -4- [Tr] 

 d.  110b/3, 81a/10 

 d.+ e 42a/16 

                                                           
3052

(112a/4) dört yetmiş dirhem: dört yüz yetmiş 

dirhem MK. 167b/ 2, Kas.95b/9, Cam. 158b/3. 

 d. olur 81a/9 

dörtyüzaltmışdört : Dört yüz altmış dört -

1- [Tr] 

 d.  110a/11 

dörtyüzelli : Dört yüz elli -1- [Tr] 

 d.  115a/7 

dörtyüzelliyedi : Dört yüz elli yedi -1- [Tr] 

 d.  42a/18 

dörtyüzondört : Dört yüz on dört -1- [Tr] 

 d.  49a/18 

dörtyüzonüç : Dört yüz on üç -1- [Tr] 

 d.  8b/7 

dörtyüzonüçbiŋdörtyüzúırúùoúuz : Dört yüz 

on üç bin dört yüz kırk dokuz -1- [Tr] 

 d.  54a/5 

dörtyüzotuzbir : Dört yüz otuz bir -1- [Tr] 

 d.+ er 8b/10 

dörtyüzotuziki : Dört yüz otuz iki -1- [Tr] 

 d.+ şer 17a/16 

dörtyüzseksensekiz : Dört yüz seksen sekiz -

4- [Tr] 

 d.  110a/10, 110a/12, 110a/17 



596 

 d. olur 110a/8 

dörtyüzseksenüç : Dört yüz seksen üç -

2- [Tr] 

 d.  3a/14, 3a/17 

dörtyüzúırú : Dört yüz kırk -1- [Tr] 

 d.  37a/19 

dörtyüzúırúbir : Dört yüz kırk bir -1- [Tr] 

 d.  45a/11 

dörtyüzúırúdört : Dört yüz kırk dört -1- [Tr] 

 d.  115b/5 

dörtyüzùoúsanaltı : Dört yüz doksan altı -

2- [Tr] 

 d.  54b/17 

 d.+ yı 54b/18 

dörtyüzyetmişbeş : Dört yüz yetmiş beş -

1- [Tr] 

 d.  111b/11 

dörtyüzyetmişüç : Dört yüz yetmiş üç -

1- [Tr] 

 d.  113a/19 

dörtyüzyetmişyedi : Dört yüz yetmiş yedi -

1- [Tr] 

 d.  24b/1 

dörtyüzyigirmi : Dört yüz yirmi -1- [Tr] 

 d. olur 34a/10 

dörtyüzyigirmibir : Dört yüz yirmi bir -

2- [Tr] 

 d.  66a/5, 9b/5 

dörtyüzyigirminüŋ : Dört yüz yirmi -1- [Tr] 

 d.  34a/17 

dörtyüzyigirmiùoúuz : Dört yüz yirmi dokuz -

1- [Tr] 

 d.+ ar 6b/10 

dörtyüzyigirmiüç : Dört yüz yirmi üç -

1- [Tr] 

 d.  8a/1 

duèÀ : Dilek, Allaha yakarma -2- [Ar] 

 d.-yı òayr 2a/16 

 d. ide 120a/8 

êurÿbÀt : Çarpımlar, çarpmalar -2- [Ar] 

 ê.+ ı 3a/1 

 ê.+ uŋ 2b/1 

dü-ist : <dü est, “est” +dXr bildirme ekidir. 

İkidir. -1- [F] 

 d.  114b/15a 
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dut - : <tut Saklamak, hıfz etmek, 

belirlemek, almak bkz. ùut -45- [Tr] 

 d.- alum 117a/20, 118b/10, 87b/10 

 d.- aruz 100a/5, 100b/16, 100b/3, 

101a/13, 101b/10, 102a/7, 102b/4, 104b/3, 

106a/13, 106b/10, 107b/4, 107b/6, 107b/7, 

108a/16, 115a/2, 115a/21, 116b/15, 116b/16, 

118a/3, 118b/9, 119a/1, 119b/6, 

51b/8a,87a/14, 87a/16, 87a/20, 88a/1, 

88a/13, 88b/2, 95b/1, 95b/2, 96a/6, 96b/19, 

96b/4, 97a/10, 97b/5, 98a/14 

 d.- ılmışıdı 110b/14 

 d.- ılur 104a/7 

 d.- mayup 3b/14, 9a/4, 9a/9 

2. <tut İşe girmek -2- [Tr] 

 iş d.- sa 25a/13, 25a/2 

dü : İki -12- [F] 

 d.  89a/16, 89a/17, 98b/5 

 d.- hezÀr 114b/15a 

 d.- òumsa 89b/2, 97a/10 

 d.- òumus olsa 101b/12 

 d.- òumus 101b/7, 89a/19, 97a/12, 

97a/14, 97a/7 

dücÀ : Karanlık -1- [Ar] 

 meãÀbìóü’d- d.  1b/5 

düåümin : Sekizde iki -1- [F+ Ar] 

 d.+ e 28a/2 

dür : < tür nev’i, çeşit -1- [Tr] 

 d.+ lü 3a/11 

dü-vist :  iki yüzlü -1- [F] 

 d.  110b/10a 

… : Siyakat yazısı -7- [Tr] 

 ….  37a/16, 37a/17, 37a/19, 37a/20, 

37b/2, 37b/3 

-E- 

e :E kenarı -1- [Tr] 

 e.  117b/19 

ebced : Arap alfabesine göre harf değerleri 

ve bu değerlerin sayısal karşılıklarını 

gösteren sistem -1- [Ar] 

 miåÀl-i e.  73a/16 

ebedallÀhÿ : Allah daim eylesin -1- [Ar] 

 e.  1b/14 

eczÀ : <eczÀé, Parçalar, kısımlar, kesirler krş 

eczÀé -4- [Ar] 

 e.-yı miåúÀldür 111a/19, 111b/2 
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 e.+ sı 110b/5 

 e.+ sına urıruz 110a/15 

eczÀé : eczÀé, Parçalar, kısımlar, kesirler -

5- [Ar] 

 e.-i cüõÿrı 86b/7 

 e.-i emvÀle 86b/7 

 e.-i şeyée 104a/1 

 bÀúì-yi e.+ i 60a/5 

 e.+ i bir 111a/16 

Edirne : Edirne -3- [Tr] 

 E.+ den 80b/7 

 E.+ ye 80b/8, 80b/9 

efêÀl : Faziletli -1- [Ar] 

 muóammedin- e.i’l- verÀ 1b/4 

efêÀil : <efêÀl Faziletli, daha en üstün -

1- [Ar] 

 e.  1b/18 

efendi : Ululama sözü olup özellikle 

okumuşlara, ulema ile yazarlara ve kÀtiplere 

özgü unvan -1- [Tr] 

 E.  2a/1 

eflÿri : <fülori  krş. fülori -1- [F] 

 e.  114b/12 

eger : Eğer, şayet -217- [F] 

 e.  100a/1, 100a/18, 101a/6, 101b/5, 

102a/2, 102b/17, 105a/3, 105b/8, 106b/5, 

107a/19, 108a/8, 108b/17, 109a/15, 109b/15, 

110a/20, 110b/2, 111b/8, 112a/16, 112b/19, 

113a/3, 113b/10, 113b/1, 114a/10, 114a/2, 

115a/14, 115b/20, 116b/11, 116b/9, 117a/5, 

117b/18, 118b/3, 119a/18, 119a/7, 11b/14, 

11b/3, 11b/4, 12a/1, 13a/13, 14b/11, 14b/7, 

15a/1, 16a/20, 16b/18, 17a/14, 18a/3, 18a/5, 

18b/13, 18b/16, 18b/2, 19a/12, 19b/12, 

19b/4, 20b/1, 20b/3, 21a/1, 21b/1, 22b/17, 

22b/21, 23b/14, 23b/1, 24b/1, 25a/1, 25a/12, 

24b/9, 26b/1, 27b/1, 27b/12, 28a/2, 28b/9, 

29b/9, 30a/1, 30a/10, 30a/12, 30a/6, 30a/7, 

30a/9, 31a/1, 31a/12, 31a/15, 31b/9, 34a/1, 

36b/5, 39b/17, 40a/1, 40a/16, 40a/21, 41a/8, 

41b/1, 41b/13, 42b/1, 42b/16, 43a/14, 43b/1, 

43b/9, 44b/1,45a/1, 46a/11, 46a/2, 46b/6, 

47a/10, 47b/14, 47b/5, 50a/10, 53a/16, 

53a/18, 54a/2, 54a/3, 54a/5, 56a/18, 60a/6, 

60b/14, 67b/17, 70b/5, 70b/7, 72a/13, 

72a/18, 72b/5, 73a/14, 74b/13, 75a/14, 

75b/15, 75a/18, 75a/3, 75a/9, 75b/17, 

75b/18, 75b/6, 76a/6, 76b/7, 77a/7, 77b/11, 

77b/4, 77b/8, 78a/2, 78a/3, 78a/5, 78a/6, 

78a/8, 78a/9, 78b/20, 78b/3, 79a/12, 80a/17, 
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80a/6, 80b/6, 81b/8, 82a/10, 82a/11, 82a/12, 

82a/13, 82a/14, 82a/15, 82a/7, 83b/10, 

83b/11, 83b/15, 83b/20, 83b/21, 84a/1, 

85b/1, 85b/21, 86a/16, 86a/21, 86a/6, 

86b/10, 86b/21, 87a/10,87b/17, 88b/11, 

89a/19, 89a/2, 89a/3, 89a/4, 89b/15, 90a/14, 

90a/15, 90a/18, 90a/20, 90b/15, 90b/17, 

91a/1, 91a/11, 91a/2, 91a/21, 91a/8, 91b/13, 

91b/16, 91b/4, 92a/14, 92a/18, 92a/4, 92a/8, 

92b/1, 92b/12, 92b/3, 92b/5, 93a/20, 93a/3, 

93b/14, 94a/5, 94a/6, 94b/4, 95a/17, 96a/2, 

96a/20, 96b/15, 97a/20, 97a/5, 97b/13, 

98b/12 

 e.+ çi 114a/8 

 e. olmasun 76b/7 

 e. olursa 51b/5a, 51b/6a, 51b/8 

egri : Eğri -1- [Tr] 

 e.+ si olmaya 113b/13 

ehilleyci : <ehille Hilal şekli -1- [Ar] 

 e.  77a/5 

ehl : Sahip, mÀlik -3- [Ar] 

 e.-i úalem 2a/13, 2a/4 

 kÀşif-i müşkilÀt-ı e.-i úalem 51b/1 

 e.-i faøıl 2b/21 

ekåe - : Eksiltmek -1- [Tr] 

 e.- rüz 118b/21 

ekåer : Büyük -46- [Ar] 

 e.  31a/19, 98a/12, 98a/15, 99a/8 

 úısm-ı e.  118a/21, 118b/10, 118b/5, 

118b/9, 119a/4, 94b/2, 95a/15, 96a/1, 

96a/17, 96b/13, 98a/21, 98b/11, 99a/12, 

99b/2 

 úısmet-i e.  100b/11 

 e.-i óÀãıl-ı evveli 98b/14 

 e.-i òÀric-i úısmetden 98b/16 

 e.-i òÀric-i úısmetdür 99a/9 

 e.-i úısım 98a/2 

 e.+ de 31a/16 

 e.+ den 95b/5, 97b/18 

 muòtelif-i e.+ den 96a/3 

 e.+ dür 118b/5 

 eúall-ı óÀãıl-ı e.+ e 98b/14 

 maòrec-i e.+ i 31a/14 

 úısm-ı e.+ i 118a/4, 94a/11, 94b/5, 

95b/2, 96a/21, 96a/6, 96b/1, 96b/4, 98b/13, 

99a/14 
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 e.+ inden 117b/20, 48b/8, 49b/21, 

50a/4, 95a/19 

 e.+ inden úalursa 117b/20 

eksik : Eksik bkz. eksük -8- [Tr] 

 e.+ dür 115b/21, 116a/3, 73b/12 

 e.+ midür 78a/6 

 e. ola 77a/3, 78a/13 

 e. olur 78a/9 

 e. olursa 78a/9 

eksü - : Eksiltmek -3- [Tr] 

 e.- p 117b/14, 117b/7 

e.- dügümüz 100a/10 

eksük : Eksik bkz. eksik -7- [Tr] 

 e. olacaúolursa 77b/11 

 e. olur 78a/21 

 e. olursa 77a/4, 78a/4, 89a/4, 92b/3, 

94a/6 

eúall : Küçük -47- [Ar] 

 maòrec-i e.  31a/16 

 úısm-ı e.  118a/1, 118a/20, 119a/3, 

95b/6, 96a/18, 96b/14, 99b/3 

 úısm-ı e.-ı evvel 98b/10 

 e.-ı óÀãıl-ı ekåere 98b/14 

 e.-ı òÀric-i úısmeti 98b/15, 98b/19 

 e.+ a 31a/15, 31a/19, 96a/21 

 úısm-ı e.+ a 118a/1, 118b/5, 118b/6, 

94a/11, 94b/5 

 úısm-ı úısmet-i e.+ a 118b/11 

 úısm-ı e.+ a ururuz 118a/8 

 úısm-ı e. 99a/13 

 e.+ dur 95a/19, 97b/18 

 e.+ ı 95a/14, 95b/5, 98a/1, 98a/11, 

98a/13, 99a/5 

 úısm-ı e.+ ı 118a/3, 118a/5, 118b/8, 

95a/21, 96a/7, 96b/5, 98b/13, 99a/14 

 e.+ ın 47a/12, 47b/1, 48b/8, 49b/21, 

50a/4, 96a/4 

 úısm-ı e.+ ıydı 95a/7 

 e. ola 117b/19 

el : Arapça belirleyici ek, artikel -5- [Ar] 

 e.-fuêÀlÀéi’l- ikrÀm 1b/19 

 e.-müéeyyed-i mine’s- semÀé 1b/9 

 e.-muôafferi èale’l-aèdÀ ÀfitÀb-ı dìn-i 

devlet 1b/10 
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 e.-manôÿr-ı bì- naôari’l- meliki’l- 

èallÀm 1b/20 

 e.-Bursevî 2a/3 

 baède’z- e.-cebr ve’l- muúÀbele 

115b/9 

el : Toplama yaparken birden dokuza kadar 

olan sayılar aynen toplanır Ancak eğer 

toplama on ve onu geçerse birler basamağı 

alınır onlar basamağı elde var bir diye 

tutulur -25- [Tr] 

 e.+ de 10a/16, 10a/7, 10a/9, 3b/14, 

4a/15, 4a/7, 4b/14, 4b/8, 5a/1, 5a/6, 5b/14, 

5b/2, 5b/7, 6a/15, 6a/9, 9a/4, 9a/9, 9b/13, 

9b/21 

 e.+ de olan 10a/14, 10a/19, 4a/13, 

4a/19, 6a/3, 9b/18 

 e.+ inden 25b/3 

 e.- inde olan 35b/9 

elbette : Mutlaka, kuşkusuz, şüphesiz -

1- [Ar] 

 e.  73b/2 

elem : Ağrı -1- [F] 

 sìm-Àb e.- Àhen 111b/18 

elìf : A kenarı -4- [Ar] 

 e.  73a/16, 74a/12, 74b/6 

 ùaraf-ı êılè-ı e.  74b/6 

elìfbi : A B kenarı -2- [Ar] 

 e.  74a/13 

 êılè-ı e.  74a/13 

elìfcim : A C kenarı -2- [Ar] 

 e.  74a/15 

 êılè-ı e.  74a/14 

elìfdÀl : A D kenarı -3- [Ar] 

 e.  73b/14, 74b/10 

 e.+ dur 73a/19 

elli : Elli -22- [Tr] 

 e.  112a/8, 14a/10, 14a/11, 14a/13, 

14a/7, 14a/9, 15b/14, 15b/16, 15b/18, 16b/7, 

17b/10, 17b/12, 17b/14, 18a/16, 19b/12 

 e.+ dür 14b/12, 15a/4, 18a/5 

 e. olur 68b/2 

 e.+ yi 68b/2 

ellialtı : Elli altı -2- [Tr] 

 e.  109a/8 

 e. olur 109a/5 

ellibeş : Elli beş -5- [Tr] 
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 e.  108a/3, 41a/3, 89a/5, 89a/9 

 e.+ i 41a/4 

ellibiŋ : Elli bin -4- [Tr] 

 e.  25a/13, 25a/2, 25a/4, 25a/8 

ellidört : Elli dört -6- [Tr] 

 e.  111b/19, 112a/5, 113a/11, 33b/1, 

33b/2 

 e. olur 92a/5 

elliiki : Elli iki  -4- [Tr] 

 e.  13b/2, 13b/4, 41a/1 

 e.+ ye 41a/5 

ellisekiz : Elli sekiz -1- [Tr] 

 e.  23b/15 

ellisekizbiŋbeşyüzonbir : Elli sekiz bin beş 

yüz on bir -1- [Tr] 

 e.  24b/15 

elliùoúuzbiŋüçyüzùoúsanbir : Elli dokuz bin 

üç yüz doksan bir -1- [Tr] 

 e.  58b/1 

elliüçbiŋdörtyüzúırúùoúuz : Elli üç bin dört 

yüz kırk tokuz -1- [Tr] 

 e.  54b/19 

elliüçbiŋúırúùoúuz : Elli üç bin kırk dokuz -

1- [Ar] 

 e. úalur 54b/6 

elliyedi : Elli yedi -1- [Tr] 

 e.  25a/9 

elmÀs : Kıymetli taş -22- [Ar] 

 e.  114b/11, 114b/14, 50a/10, 50b/1, 

51b/11 

 åemen-i e.  115a/10, 115a/3, 50b/15, 

50b/7, 51a/7, 51b/14, 51b/18, 51b/19, 

52a/10, 52a/2, 52b/11, 52b/4, 52b/8, 52b/9 

 farø-ı åemen-i e.  52b/8, 52b/9 

 åemen-i e.+ ı 51b/11 

elmÀs-eş : Elmas kelimesinin Farsça üçüncü 

tekil şahıs çekimi “elması” -1- [Ar] 

 e.  114b/13a 

elóamdülillÀh : Allaha şükür olsun -1- [Ar] 

 e.- aèlÀ 1b/3 

emni : Korkusuz, emniyet sahibi -1- [Ar] 

 bÀsiùü’l- e.  1b/6 

emr : Emretmek -1- [Ar] 

 e. olsa 80b/1 

emsÀl : Örnekler -1- [Ar] 
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 nisbet-i erbaèa-ı e.+ i 86b/14 

emvÀl : mÀl teriminin x2 den daha büyük 

katlarını temsil eden terim -17- [Ar] 

 èaded-i e.  93b/2, 93b/5 

 emvÀl-i e.  83b/14 

 e.-i cüõÿrda 83b/10 

 e.-i emvÀl 83b/14 

 èaded-i e.+ e 90a/1, 91a/10, 91a/19, 

91a/7, 91b/1, 93a/19 

 eczÀé-i e.+ e 86b/7 

 eşyÀ-i e.+ e 96b/11 

 èaded-i e.+ e ururuz 91a/4 

 e.+ i 89a/6 

 óÀãıl-ı êarb-ı èaded-i e.+ i bir 93a/16 

 e.+ in 85a/10 

Àn-çünìn: Onun için, bundan dolayı -1- [F] 

 a. 114b/14a 

envÀè : Çeşitler, türler -4- [Ar] 

 e.-ı muèÀmelÀt 39b/13 

 e.+ ın 2b/1, 2b/3, 2b/5 

erbaèa : Dört -14- [Ar] 

 e.  39b/1 

 åelÀåete- e.  12a/11 

 åelÀåetü- e.  86a/7 

 e.-ı aèdÀd-ı mütenÀsebe 45b/6 

 miåÀl-i e.-ı aèdÀd-ı mütenÀsebe 39b/7 

 e.-ı aèdÀd-ı mütenÀsebeden 39b/14, 

40a/15 

 e.-ı aèdÀd-ı mütenÀsibenüŋ 2b/11 

 e.-ı aèdÀdı 39b/3 

 nisbet-i e.-ı emsÀli 86b/14 

 e.+ ı 12a/7 

 åelÀåetü- e.+ ı 86a/10 

 e.tü- aómÀsuŋ 30b/5 

 e.-iaómÀsi 80a/3 

erùal : raùl çoğulu bkz raùl -2- [Ar] 

 èaded-i e.+ dur 110a/2 

 e.+ ı 110b/5 

esdÀs : Altıda birler -6- [Ar] 

òamsetü’s- e.-ı úısım 103b/2 

åelÀåetü- e.-ı dirhemi 103b/15 

åelÀåetü- e.  103b/20 

 åelÀåetü- e.-ı dirhemi 103b/16 

 åelÀåetü’s- e.-ı yek 103b/6 
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 åelÀåetü- e.+ ı 104a/3 

esrüb : Seraplar -1- [Ar] 

 e.  111b/18a 

est : “+dır” geniş zaman bildirme eki -

1- [F] 

 e.  114b/16 

eşkÀl : Şekiller -6- [Ar] 

 e.  18a/1, 18a/19, 40b/5 

 ãÿret-i e.-i keyil bir 18a/8 

 e.-i küsÿrÀt-ı zirÀè 15b/21 

 e.+ leri 45b/11 

eşòÀã : Şahıslar -1- [Ar] 

 e.+ uŋ 32b/17 

eşyÀ : şey teriminin x den daha büyük 

katlarını temsil eden terim -36- [Ar] 

 nıãf-ı e.  118a/19 

 e.-i dirhemi 97a/17 

 e.-i emvÀle 96b/11 

 nıãf-ı e.-i murabbaè idesin 91a/13 

 nıãf-ı e.+ dan 119a/2, 90b/9 

 e.+ éi 100b/21, 101a/17, 102a/12, 

107b/12, 108b/4, 118a/14, 95a/9 

 ceõr-i nıãf-ı e.+ éi 91a/9 

 murabbaè-ı nıãf-ı e.+ éi 90b/6, 93a/16 

 nıãf-ı e.+ éi 100a/12, 100b/10, 

100b/8, 101a/20, 101b/1, 101b/17, 101b/20, 

102a/15, 102b/12, 102b/9, 118a/16, 118b/20, 

89b/12, 89b/8, 90b/10, 90b/5, 98a/10, 98a/6, 

99b/16, 99b/18 

etrÀf : Taraflar, yanlar -1- [Ar] 

 e.-ı åÀliåine 71b/5 

etsÀè : Dokuzda birler -1- [Ar] 

 sebèatü- e.+ uŋ 30b/6 

eùvÀl : En uzun -4- [Ar] 

 e.+ dür 74a/8 

 êılè-ı e.+ dür 74b/1 

 úuùr-ı e.+ in 78a/14 

 êılè-ı e.+ üŋ 74a/10 

ev : Ev -3- [Tr] 

 e.+ inde 49a/4, 49a/7 

 e.+ ine 49a/8 

evlÀ : Daha uygun, daha layık -1- [Ar] 

 taúdìmü’ş- şükri’l- e.  1b/3 

evlÀd : Evlat, çocuklar -1- [Ar] 

 e.  114b/14a 
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evsaùeyn : Ortalar, İçler Orantılı dört sayı 

hesabında ikinci ve üçüncü sayı olarak 

nitelendirilen sayıların ortak adı -7- [Ar] 

 e.+ de olan 39b/19, 40a/17, 40a/19, 

40b/1 

 e.+ den 40a/2, 40a/21 

 e.+ üŋ 40a/5 

evvel : Birinci, ilk, önce, başta -246- 

[Ar] 

 e.  103a/9, 103b/11, 111b/14, 113a/5, 

113b/6, 117b/8, 118b/17, 119a/19, 18a/6, 

20a/18, 30a/18, 39b/18, 47b/7, 67b/9, 

73b/11, 83a/15, 84a/2, 84a/21, 88b/20, 

91a/9, 91b/11, 91b/5, 93b/8, 96a/10, 98b/2 

 bahÀ-yı yÀúÿt-ı e.  116a/14, 116b/5 

 bÀúì-yi e.  47a/13, 48b/3 

 ãaùr-ı e.  57a/9, 57b/19, 57b/5, 

58a/18, 58a/9, 58b/18, 59a/9, 60a/19, 

61b/15, 61b/20, 62a/13, 62a/3, 62b/5, 

63a/11, 63a/3, 63b/1, 63b/14, 64a/17, 64a/5, 

64b/9, 65a/1, 65a/18, 65b/15, 65b/6 

 åemen-i yÀúÿt-ı e.  115a/17, 115b/20, 

116a/7 

 åemen-i yÀúÿt-u e.  115b/11 

 faãl-ı e.  2b/1, 85b/14 

 kemmiyye-i mÀl-ı e.  117b/9 

 mÀl-ı e.  117b/1, 117b/3 

 mÀl-ı mefrÿø-ı e.  51a/11, 52a/19 

 mecmÿè-ı e.  50a/1, 50b/20, 52a/14, 

52b/10, 77b/17 

 meséele-i e.  85b/17, 88b/9, 94a/9 

 miål-i rubè-ı åemen-i yÀúÿt-ı e.  

115a/15 

 murabbaè-ı cüõÿr-ı e.  94a/3 

 nıãf-ı cüõÿr-ı e.  93a/12 

 òaùÀ-yı e.  52b/8 

 peyú-i e.  105b/4 

 şekl-i e.  3a/13 

 úısm-ı e. 100b/12, 104a/15, 104a/20, 

104a/21, 104b/12, 104b/20, 104b/4, 104b/7, 

104b/8 107a/1, 107b/21, 108b/11, 14a/1, 

15b/8, 20a/9, 25b/15, 26a/2, 35b/1, 3a/2, 

53a/2, 71b/2, 75a/1, 83a/6, 85b/12, 94a/21, 

94b/1, 95a/4, 95b/21, 97b/21, 98a/21 

 úısm-ı eúall-ı e.  98b/10 

 úuùr-ı ùop-ı e.  112b/12 

 meséele-i e.-i muúterinÀt 97b/13 
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 e.+ de 64b/6 

 ãaff-ı e.+ de 68a/10, 68a/13 

 ãaùr-ı e.+ de 57a/13, 57a/17, 58a/14, 

58a/2, 58b/5, 59a/4, 59a/6, 61b/1, 61b/11, 

61b/17, 62b/13, 62b/16, 62b/18, 63a/1, 

63a/8, 65a/8 

 ãaùr-ı e.+ de olan 57b/2, 59a/13, 

60a/15, 61b/4, 61b/7, 62a/1, 62a/8, 63a/17, 

63b/9, 64a/10, 65b/11, 65b/1, 65b/20, 

68a/3,68a/5 

 ãaùr-ı e.+ deki 58a/4, 65a/11 

 e.+ den 64a/1 

 dirhem-i nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı e.+ 

den 92a/9 

 nıãf-ı ceõr-i e.+ den 91a/6 

 nıãf-ı cüõÿr-ı e.+ den 91a/18 

 úısm-ı e.+ den 104a/17, 104b/3 

 narò-ı e.+ dür 40b/11 

 òaùÀ-yı e.+ dür 48b/2, 52a/16 

 e.+ e 40a/10 

 bÀúì-yi e.+ e 47b/3, 48b/10 

 cevÀb-ı e.+ e 78b/19 

 ãaùr-ı e.+ e 61a/2 

 mecmÿè-ı e.+ e 47b/12, 52b/3 

 nıãf-ı cüõÿr-ı e.+ e 92a/21, 92b/8, 

93a/1, 93a/18, 93b/4 

 òaùÀ-yı e.+ e 51a/1 

 peyk-i e.+ e 105a/11, 105b/2 

 mÀl-ı mefrÿø-ı e.+ e urasın 52a/18 

 òaùÀ-yı e.+ e urasın 50a/3 

 mÀl-ı e.+ e urasınkim 48b/6 

 nıãf-ı cüõÿr-ı e.+ e uravuz 91a/21 

òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı e.+ e viresin 

47a/15 

 e.+ i 101a/9, 97b/14 

 èayn-ı mefrÿø-u e.+ i 47b/9 

 ekåer-i óÀãıl-ı e.+ i 98b/14 

 mÀl-ı mefrÿø-ı e.+ i 50a/2, 50b/21 

 miåÀl-i e.+ i 40a/13 

 nıãf-ı cüõÿr-ı e.+ i 89b/21 

 nıãf-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı e.+ i 93b/13 

 òaùÀ-yı e.+ i 52a/14 

 òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı e.+ i 47b/8 

 óÀãıl-ı e.+ i 11b/19, 93b/11 
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 úısm-ı e.+ i 104a/19, 104b/3, 106b/5, 

106b/9, 107b/4, 108a/15, 108a/9 

 åemen-i yÀúÿt-ı e.+ i bir 115a/21 

 óiããe-i e.+ inde olan 103a/17 

 e.+ inden 81b/6 

 e.+ inüŋ 117a/14 

 e.+ iyle 40a/3 

 e.+ ki 103a/6, 105a/8, 107a/21, 

107b/18, 111b/10, 112a/20, 112b/2, 112b/21, 

117a/11,  

 117a/6, 119b/7, 39b/9, 43b/13, 45a/4, 

60b/12, 80b/1, 80b/5, 95a/19 

 cÀme-i e.+ ki 44a/7 

 faãl-ı e.+ ki 3a/1 

 mecmÿè-ı e.+ ki 51a/3 

 nıãf-ı cüõÿr-ı e.+ ki 90a/7 

 òaùÀ-yı e.+ ki 48b/4 

 òayme-i e.+ ki 45a/12, 45a/6 

 úısm-ı e.+ ki 3a/9 

 e.+ ki olsa 51b/7a 

 e.+ kinüŋ 113a/7 

 e.+ kiye 87a/11 

 e.+ kiye urasın 60b/21 

 e.+ kiye virse 117a/9 

 miåill-i óÀãıl-ı êarb-ı e. ola 96b/2 

 e. oldur 31a/12, 82a/5 

 e.+ üŋ 39b/4, 51b/5 

 èaded-i e.+ üŋ 39b/5 

 kemòÀ-yı e.+ üŋ 43b/14, 44a/8 

 òalìçe-i e.+ üŋ 44b/11, 44b/7 

 óarf-i e.+ üŋ 54a/7 

 peyk-i e.+ üŋ 105a/19 

 úısm-ı e.+ üŋ 104a/18, 104b/10 

evvelÀ : Birinci olarak, ilk olarak -14- 

[Ar] 

 e.  105a/12, 110a/2, 110b/13, 13a/16, 

14a/3, 26a/5, 50b/5, 53a/8, 56b/16, 60a/2, 

60a/7, 67a/3, 85b/3, 96a/7 

evzÀn : Ağırlıklar, tartılar, ölçüler -1- [Ar] 

 e.-i her 110b/11a 

ey - : Söylemek -5- [Ar] 

 e.- e 51b/3 

 e.- itseler 93a/20 

 e.- itselerki 46a/11 

 e.- tse 116b/11, 116b/9 
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eyle -: Eylemek yardımcı fiili -168- 

[Tr] 

 redd e.- di 104a/8 

 èazm e.- diler 119b/10, 119b/6 

 ziyÀde e.- dügümüz 89b/3 

 cümle e.- dügüŋ 70a/20, 70b/2 

 iòrÀc e.- dügüŋ 34b/11, 67a/4, 67b/2, 

67b/4 

 istiòrÀc e.- dügüŋ 60b/20 

 mücennes e.- dügüŋ 13a/5 

 óıfã e.- dügüŋ 44b/13, 92a/1 

 óiããe e.- dügüŋ 32b/15 

 redd e.- dügüŋ 103a/5 

 ùaleb e.- dügüŋ 53a/9 

 ziyÀde e.- dügüŋ 60a/3 

 redd e.- dükleri 104a/10 

 ùaleb e.- düklerinde 35b/7 

 redd e.- düklerin 103a/14 

 naúl e.- düm 113b/6 

 cemè e.- düŋ 105b/20, 106b/14, 

107a/15, 110b/15, 111b/6, 115a/4, 116b/7, 

46a/16, 46b/4, 80b/12 

 cümle e.- düŋ 46b/14, 87b/3 

 êarb e.- düŋ 116a/20, 118b/6, 11a/17, 

32a/17, 32a/5, 32a/8, 80b/13, 96a/4, 96b/1, 

96b/16 

 farø e.- düŋ 51b/11, 51b/12, 52a/3 

 ısúÀù e.- düŋ 85a/21 

 ifrÀz e.- düŋ 49b/2 

 ilóÀú e.- düŋ 104a/2, 48a/10, 48a/15, 

48a/17, 48a/19, 48a/8, 49a/15 

 iòrÀc e.- düŋ 48a/16, 48a/20, 49a/16, 

49a/21, 49b/10, 49b/15 

 maèlÿm e.- düŋ 100b/13 

 mÀl-ı murabbaè e.- düŋ 101a/7 

 muøÀèaf e.- düŋ 49b/9 

 murabbaè e.- düŋ 90a/3, 94b/6, 97b/1 

 naúã e.- düŋ, 85a/11 

 tebdìl e.- dük 104a/1 

 ùaleb e.- düŋ 32a/10, 32a/3, 32a/7 

 ùaró e.- düŋ 11a/14, 11a/16, 11b/1, 

49b/16, 49b/21 

 úısm e.- düŋ 100a/18, 105a/3 

 úısmet e.- düŋ 100a/19, 32b/13, 

47a/1, 80b/14, 94a/11, 94b/5, 95a/12, 98b/15 
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 vaøè e.- düŋ 103b/11, 103b/13, 

98b/16 

 ziyÀde e.- düŋ 84b/20 

 cemè e.- düŋ 111a/12, 52a/12 

 muøÀèıf e.- düŋ 54b/8 

 naúã e.- dük 106a/1, 107b/5 

 farø e.- dük 114a/6, 46a/15, 46b/12, 

48a/14, 48a/5, 49a/14, 49b/9, 50b/14, 50b/6  

 óiããe e.- mek 32b/7 

ısúÀù e.- dük 103b/16 

 úısmet e.- mek 30a/8, 40a/12 

 vaøè e.- meli olsa 44b/4 

 farø e.- mişlerdür 22a/10 

 redd e.- r 104a/10 

 cemè e.- rüz 99a/20 

 èazm e.- se 119b/15 

 fÀyide e.- se 119b/2 

 meyl e.- se 81b/10 

 redd e.- se 103a/2, 103a/3, 103a/5 

 taãadduú e.- se 119b/18, 119b/3 

 ticÀret e.-se 119a/19 

 sipÀriş e.-seki 109a/16 

 kem e.- seler 107b/2 

 sÿéÀl e.- seler 46b/8 

 şöylece e.- seler 107a/20 

 ticÀret e.- seler 32a/21 

 úavl e.- seler 109a/19 

 úısım e.- seler 107a/20 

 úısmet e.- seler 102b/21, 103a/6 

 cemè e.- seŋ 46a/12, 87a/15 

 Àòõ e.- seŋ 56a/16 

 êarb e.- seŋ 101b/6, 97b/15 

 farø e.- seŋ 81a/4 

 murabbaè e.- seŋ 102a/2 

 naúã e.- seŋ 108a/11, 108a/14 

 şöylece e.- seŋ 108a/9 

 ùaleb e.- seŋ 31b/4, 54a/6, 55b/4, 

56b/15, 56b/18, 60b/19, 61a/12 

 úısm e.- seŋ 108a/9,  

 úısmet e.- seŋ 40a/13, 83b/12, 

83b/13, 83b/16, 97b/17 

 vaøè e.-seŋ 97b/18 

 ziyÀde e.-seŋ 108a/10, 108a/12,  
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 ziyÀde e.-sek 100a/3, 104a/17, 

104a/21, 87b/5 

úısım e.- sek 104a/15 

 èaùÀ e.- ye 46a/5 

 ióÀùa e.- ye 72a/6, 72b/8 

 cümle e.- yesin 28b/4 

bahÀsın e.  51b/3a 

 naôar e.  47a/8 

 úısım e.  94b/4 

 úısm e.  117b/19, 118b/4, 95a/17, 

96a/21, 96a/3 

 úısmet e.  118b/5, 34a/2, 40a/5, 

87a/11 

 e.+ ye  118a/18 

eyle : Öyle -10- [Tr] 

 e. olıcaú 116a/19 

 e. olsa 26a/14, 31a/21, 31a/3, 31b/14, 

31b/7, 51b/11, 56a/16, 84b/20 

 e.+ ye 51b/12 

e.+ dür 90b/16 

ez : “+den/+ dan” Ayrılma hal eki -9- [F] 

úısm e.- sek  97b/16 

e.  110b/10, 110b/8, 111b/18, 

114b/10, 114b/12, 114b/12a, 114b/15, 

114b/15a 

-F- 

faãıl : Bölüm bkz. faãl-1- [Ar] 

 f.  102b/16 

faãl : Bölüm bkz. faãıl -22- [Ar] 

 f.  2a/20 

 f.-ı åÀbiè 45b/10 

 f.-ı åÀliå 25b/14, 2b/5 

 f.-ı åÀmin 2b/14, 53a/1 

 f.-ı åÀnì 13b/14, 2b/3 

 f.-ı èÀşir 2b/17 

 f.-ı èÀşur 82a/1 

 f.-ı evvel 2b/1, 85b/14 

 f.-ı evvelki 3a/1 

 f.-ı òÀmis 2b/9, 35a/5 

 f.-ı rÀbiè 2b/7, 30a/15 

 f.-ı sÀbiè 2b/12 

 f.-ı sÀdis 2b/10, 39b/1 

 f.-ı tÀsiè 2b/16, 71b/1 

faøıl : faziletli, üstün -1- [Ar] 
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 ehl-i f.  2b/21 

faøla : Fazla -5- [Ar] 

 f.  117b/20 

 f.+ sı 118b/1 

 f. úalmazsa 31a/15 

 f.+ ya ururuz 118a/5 

 f.+ yı 118a/4 

farø :1. Bir netice elde etmek için ihtimalli 

veya gerçek olarak kabul edilen bir tahminde 

bulunma, sayma, tutma -27- [Ar] –

[34]- 

 f. eyledüŋ 114a/6, 46a/15, 46b/12, 

48a/14, 48a/5, 49a/14, 49b/9, 50b/14, 50b/6,  

 51b/11, 51b/12, 52a/3 

 f. eylemişlerdür 22a/10 

 f. eyleseŋ 81a/4 

 f. idelüm 114a/5 

 f. iderler 72a/8 

 f. iderüz 107b/9, 74a/14, 81b/13, 

94a/14, 95a/4, 98a/2, 98b/20 

 f. idesin 74a/15, 74a/17 

 f. idüp 11b/5 

 f. itmek 81a/8 

2. Gerekli, zaruri -5- [Ar] 

 f.+ dur 15b/6 

 f. olınan 72a/5 

 f. olınmış ola 94b/2 

 f. olundı 51b/15, 52a/9 

3. Tahmin -2- [Ar] 

 f.-ı åemen-i elmÀs 52b/8, 52b/9 

faúìr : fakir, güçsüz -3- [Ar] 

 f.  113b/5, 35a/8, 3a/11 

FÀrsì : Farsça, dil -1- [Ar] 

 F.  2a/9 

fÀyide : <fÀéide Fayda, kÀr, kazanç -25- 

[Ar] 

 f.  119b/12, 119b/13, 119b/16, 

119b/7, 32b/1, 36b/15, 49a/19, 49b/3, 49b/4, 

75b/14, 76a/6, 77b/1, 78a/5 

 f. eylese 119b/2 

 f. idüp 49a/10, 49a/3 

 f. itse 119a/20, 119b/1 

 f.+ ki 32b/12 

 f.+ lerin 36b/16 

 f. olsa 119b/11 
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 f.+ si 49b/11, 49b/17 

 f.+ ye 37a/8 

 f.+ yle 49a/19 

fenn : Sanat, beceri -5- [Ar] 

 f.  51b/9 

 f.+ e 2a/12 

 f.+ üŋ 2a/14, 35a/7, 3a/10 

fennì :<fen+ì Fenle ilgili olan -1- [Ar] 

 f.  2a/6 

fersa : <fersaò Uzunluk ölçüsü, fersah 3 mile 

eşittir, her mil ise her biri 4 şer'i arşın olan 

bin kulaç eder, yani 6 km dir krş fersaò -

1- [Ar] 

 f.+ nÿŋ olsa 80a/18 

fersaò : Uzunluk ölçüsü, fersah 3 mile eşittir, 

her mil ise her biri 4 şer’i arşın olan bin 

kulaç eder, yani 6 km dir krş fersa -7- [Ar] 

 f.  105a/5, 80a/19, 80b/2, 80b/3, 

80b/4, 80b/5 

 f. olsa 105a/10 

fetÀ : Cömert -1- [Ar] 

 f.  114b/13 

fevÀèid : Faydalar, kazançlar -1- [Ar] 

 f.+ in 39b/2 

fevú : Üst, üst taraf, yukarı -64- [Ar] 

 f.+ inde 10a/1, 10a/10, 10a/13, 10a/4, 

10a/5, 14b/12, 14b/8, 17a/4, 26a/16, 27a/13, 

27a/8, 27b/17, 27b/4, 27b/6, 27b/9, 3a/20, 

3b/1, 3b/4, 4a/11, 4a/14, 4a/16, 4a/9, 4b/10, 

4b/12, 4b/17, 4b/18, 4b/19, 53b/19, 53b/5,  

54b/15, 55b/10, 55b/15, 56a/10, 56a/7, 5a/3, 

5a/8, 5b/16, 5b/17, 5b/18,5b/21, 5b/3, 5b/4, 

5b/8, 5b/9, 6a/10, 6a/13, 6a/4, 6a/6, 6b/12, 

6b/15, 6b/18, 8a/10, 8a/14, 8a/18, 9a/1, 9a/6, 

9b/11, 9b/14, 9b/16 

 f.+ inde olan 4a/4, 56a/11, 56b/12 

fevúÀn : Üstte olan -1- [Ar] 

 bi- ùarìú-i f.+ ı 8b/7 

fevúÀnì : <fevúÀn+ì Üstte olan -1- [Ar] 

 êarb-ı f.  3b/7 

fikr : Fikir, düşünce.-1- [Ar] 

 f.  51b/8a 

daúìú-i f.  51b/3 

filliz : <filizz, Eritilip temizlenmiş gümüş, 

altın, bakır, demir gibi külçe maden -1- [F] 

 f.-i müstevi 111b/17 

fuêÀlÀé : Faziletliler -1- [Ar] 
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 el-f.-i’l- ikrÀm 1b/19 

furÿã: <furÿø Farzlar -1- [Ar] 

 mÀl-ı f.+ ıdı 46a/18 

fülori : <filori  XI  yüzyılda Floransa 

şehrinde basılan altın sikke -6- [İt] 

 f.  114b/15a, 41a/1, 41a/2 

 f.+ den 115a/16, 115a/17, 115a/18 

fülÿs : Bakır sikkeler, pullar, paralar -12- 

[Ar] 

 f.  14a/10, 14a/11, 14a/12, 14a/13, 

14a/5, 14a/7, 14a/8, 14a/9, 17a/10 

 f.+ dur 14a/4 

 êarb-ı f.+ ı 13b/14 

 küsÿrÀt-ı f.+ ı 14a/2 

-G- 

gÀh : Vakit, zaman -2- [F] 

 g.  105b/6, 107a/17 

àayr : 1.Başka, farklı -5- [Ar] 

 à.-ı müåelleåÀtüŋ 74b/18 

 à.+ ı 76a/11, 83b/15, 83b/16 

 à.+ ı olsa 75b/6 

2. sız siz olmayan, bulunmayan anlamında 

tamlama kurar -4- [Ar] 

 à.-ı müstaèmel 70b/13 

 à.-ı nihÀye 72a/10, 82b/17 

geç -: Geçmek -1- [Tr] 

 g.- dükden 36b/6 

gel - : 1.Gelmek -6- [Tr] [-45-] 

 g.  51b/3 

g.- se 36b/7 

 g.- üp 36b/11, 36b/9, 47b/15 

 g.- üp getürdügi 49a/2 

2. Gerekmek -24- [Tr] 

 lÀzım g.- di 103b/18, 115b/11, 51b/16 

 lÀzım g.- diki 116b/4 

 ziyÀde g.- mişdür 114a/21 

 lÀzım g.- ür 101b/9, 104b/13, 115b/5, 

117b/7, 18a/17, 40b/15, 40b/9, 41a/8, 

43b/12, 43b/5, 45b/5, 50b/7, 51b/13, 78b/12, 

80b/2, 88b/13 

 ùaşra g.- ür 114a/16, 114b/6 

 lÀzım g.- ürki 104a/4 

3 . Ücret hasıl olmak -6- [Tr] 

 g.- di 98b/3 
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 g.- se 100a/21, 102a/3 

 g.- ür 104b/17, 41a/11, 95a/1 

4 . Aynı olmak -1- [Tr] 

 berÀber g.- se 96a/5 

5. Sıranın gelmesi, işlemde başka aşamaya 

geçmek -4- [Tr] 

 g.- dük 100b/14, 111a/12, 113a/2, 

98b/1 

6.  Fazla gelmek -8- [Tr] 

 ziyÀde g.- se 101b/8 

ziyÀde g.- ür 112a/7 

 ùaşra g.- ür 113b/11, 113b/7, 114a/13, 

114a/4, 114a/6, 114b/8 

gendi : Kendi bkz. gendü -3- [Tr] 

 k.+ nüŋ 108a/11, 108a/12, 108a/13 

gendü : Kendi bkz.gendi -68- [Tr] 

 k.  100a/1, 102a/19, 108a/10, 

108a/16, 112b/14, 117a/6, 117a/7, 117a/8, 

119a/21, 119b/16, 119b/2, 13a/2, 28b/2, 

29a/11, 29a/4, 37a/4, 37a/7, 45a/10, 45a/7, 

53a/21, 53a/4, 53a/7, 53b/1, 56b/11, 57b/13, 

57b/16, 60b/10, 60b/20, 62a/16, 62a/18, 

62a/20, 63b/18, 64b/15, 64b/2, 67a/4, 67a/5, 

67b/1, 70a/7, 75a/6, 75b/10, 75b/20, 77b/14, 

82a/6, 83b/13, 87b/18, 88b/15, 88b/16, 

89a/11, 91b/21, 91b/8, 93a/10, 93b/10, 

93b/16, 93b/19, 94b/15, 95a/18, 95b/1, 

95b/3, 96b/1, 96b/15, 96b/8, 97a/15, 97b/1, 

97b/5 

 k.+ den 88a/10, 88b/3 

 k.+ nüŋ 97a/6 

ger : Eğer -1- [F] 

 g.  110b/11 

gerek : 1.Gerekmek, gerekli olmak -70- 

[Tr] 

 g.  100b/18, 100b/6, 108b/3, 109a/1, 

61a/2, 76b/12, 77b/13, 78b/9, 86a/12, 87a/2, 

96a/10, 97a/12 

 g.+ dür 100a/21, 101b/13, 102a/11, 

102a/6, 102b/2, 102b/7, 102b/8, 103b/1, 

103b/9, 104b/2, 105b/13, 106b/9, 107b/12, 

107b/18, 107b/3, 108a/15, 108b/10, 111b/14, 

112b/8, 113b/6, 115a/6, 116b/19, 118a/10, 

118a/2, 118b/18, 118b/8, 118b/9, 119a/9, 

119b/20, 11b/6, 37a/6, 46a/13, 47a/13, 

48b/3, 50b/20, 67a/4, 78b/4, 80b/5, 81a/8, 

84a/21, 85b/3, 94a/13, 94a/16, 94b/11, 

94b/12, 96a/5, 96b/3, 97b/20, 98a/14, 

98a/17, 98b/18 
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g.+ idi 117b/5, 49b/7, 50b/11, 

50b/18, 51b/17, 51b/20 

 ùoúuz úalmaú g.+ idi 48a/12, 48a/21 

2.  İster şöyle -3- [Tr] 

 g.  74b/15 

 g.+ se 74b/14, 76b/13 

getür - : 1.Getirmek -25- [Tr] [-46-] 

 gelüp g.- dügi 49a/2 

 gidüp g.- dügi 49a/5 

 g.- se 36b/10, 36b/12, 36b/8 

 g.- sek 104a/20 

 g.- seler 43b/11, 43b/3, 44a/6 

2. İletmek, bir sayıyı bir sayıya eklemek -

16- [Tr] 

 g.- elüm 118a/14 

 g.- esin 85a/5 

 g.- mişdüŋ 85a/7 

 g.- ürüz 100a/9, 101a/17, 89a/3, 

89a/6, 90a/15, 92a/14, 94a/6 

 g.- üz 92b/14 

3.  Vermek -5- [Tr] 

 g.- elüm 112a/3, 114a/8 

 g.- evüz 112a/6, 114a/14 

 g.- sek 113a/7 

gevher : Mücevher -1- [F] 

 g.  51b/2 

gibi : Gibi-22- [Tr] 

 g.  40a/12, 56a/18, 72b/10, 74b/10, 

76a/11, 82b/14, 83a/6, 83b/17 

 g.+ dür 39b/11, 39b/12, 39b/5, 39b/9, 

82a/19, 82a/20, 82b/1, 82b/10, 82b/2, 82b/4, 

82b/6, 82b/8, 82b/9 

 g. ola 82b/16 

gid - : Gitmek bkz. git -7- [Tr] 

 g.- en 80b/1, 80b/4 

 g.- ene 80b/8, 80b/9 

 g.- üp 49a/2, 49a/9 

 g.- üp getürdügi 49a/5 

gider - : Eksiltmek -14- [Tr] 

 g.- dük 48a/11, 48a/18 

 g.- elüm 85b/4 

 g.- esin 42a/7, 48b/2, 79a/8 

 g.- seŋ 105b/12, 88a/10, 88a/20 

 g.- ürüz 88a/14, 90a/15, 90a/9, 95b/5 
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 g.- üz 92b/15 

gine : Yine -20- [Tr] 

 g.  104b/7, 60a/4, 60b/11, 60b/21, 

61b/7, 63b/18, 63b/19, 67b/1, 67b/2, 67b/4, 

68a/16, 68a/18, 68a/5, 69b/10, 69b/12, 

69b/2, 70a/20, 70a/3, 70b/3, 89a/11, 93a/10 

gir : Girmek -4- [Tr] 

 g.  80b/1 

g.- se 47b/15 

 g.- üp 47b/18, 47b/21 

girü : Sonra -11- [Tr] –[18]- 

 g.  111a/4, 56b/12, 63a/17, 65b/2, 

6b/18, 80a/9, 82b/12, 82b/15, 88b/3, 91a/17 

 hem-çü-nÀn g.  51b/7 

2.  Arka, arkasında -7- [Tr] 

 g.  104a/19, 104b/7, 119b/15, 56b/12, 

64b/16, 69a/19, 70a/17 

git - : Gitmek bkz. gid- -5- [Tr] 

 g.- düginden 105a/7 

 g.- miş olur 105b/5 

 g.- se 105a/9, 119b/2, 80a/19 

goften : goften, söylemek fiili geçmiş zaman 

üçüncü şahısta çekimlenmiş -1- [F] 

 g.  114b/16a 

gönder - : Göndermek, yollamak -4- [Tr] 

 g.- mek 105a/8 

 g.- seler 105a/4, 80a/18, 80b/8 

gör - : Görmek -10- [Tr] 

 g.  47a/8 

g.- esin 27a/4, 31b/16, 34b/12 

 g.- esinkim 13b/5 

nıãf olmaú g.- ündi 31a/3, 31b/5, 

åülüå olmaú g.- ündi 31a/7, 32a/7 

 g.- üp 81a/2 

göre : Göre, nazaran -15- [Tr] 

 g.  112a/4, 16b/14, 35b/11, 37a/1, 

38b/15, 3b/15, 45a/4, 45b/9, 4b/21, 53a/18, 

5b/14, 6a/3, 6a/9, 9a/12, 9a/5, 9a/9 

göster - : Göstermek -2- [Tr] 

 g.- se 35b/8, 46b/7 

götür - : Eklemek, iletmek -2- [Tr] 

 g.- üp 104b/7 

 g.- üz 92b/1 

gözed -: Gözetlemek -1- [Tr] 

 g.- ür olsalar 81a/1 
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àuremÀ : Alacaklılar -4- [Ar] 

 úısmet-ı à.+ nuŋ 35a/7 

 úısmet-i à.+ nuŋ 2b/9, 35a/6 

 úısmet-i à. ola 38b/18 

güd - : Gütmek-1- [Tr] 

 g.- e 51b/8a 

gümiş : Gümüş, parlak beyaz renkte kolay 

işlenebilen kıymetli maden krş gümüş -

13- [Tr] 

 g.  111b/19, 24a/14, 24b/6 

 g.+ den 111b/10, 111b/9, 112a/18, 

113b/1 

 g.+ i 112b/1, 113a/18, 113a/3, 113b/3 

 g.+ ile 111b/14 

 g.+ inden 112a/2 

g.+ üŋ 24a/16 

gümüş : Parlak, beyaz renkte, kolay 

işlenebilen kıymetli bir maden -1- [Tr] 

 g.+ i 111b/13 

gün : Gün -31- [Tr] 

 g.  36b/6, 43a/1, 43a/6, 79a/1, 80a/12, 

80b/14 

 g.+ de 43a/11, 79a/2, 79a/4, 80a/16, 

80a/18, 80a/7, 80a/9, 80b/10, 80b/2, 80b/4, 

80b/8 

 g.+den 36b/11, 36b/9, 80a/12, 80a/19 

 g.+ dür 32a/15, 32a/17, 43a/8 

 g.+ ine 36b/16 

 g.+ lerin 37a/3 

 g. olur 43a/6 

 g.+ üŋ 79a/4, 80b/10, 80b/15 

gÿşivÀr : Küpe krş gÿşüvÀre, gÿşvÀre -

1- [F] 

 vezn-i g.  110b/8a 

gÿşt : et -1- [F] 

 g.  42a/14 

gÿşüvÀre : <gÿşivÀr küpe krş gÿşivÀr -

2- [F] 

 åemen-i g.  111a/5 

 g.+ nüŋ 111a/9 

gÿşüvÀrì : <gÿşivÀr küpe krş gÿşivÀr -1- [F] 

 g.  110b/8 

gÿşvÀre : <gÿşivÀr Küpe krş gÿşivÀr, 

gÿşüvÀr -1- [F] 

 miåúÀl-i g.-i åemeni 111a/3 
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-H- 

óabbe : Arpa tanesinin ağırlığıdır, bu ölçü 

hakkında çelişkili bilgiler vardır, 3,125 gr -

3- [Ar] 

 ó.  17b/12, 17b/14 

 ó.+ dür 17b/10 

òÀbir : Haberli, bilgili -1- [Ar] 

 dÀnÀ-yı ò.  114b/11a 

óÀcÀt : İhtiyaçlar, lüzumlular -1- [Ar] 

 ó. olan 16a/13 

óÀcet : İhtiyaç, lüzumlu -22- [Ar] 

 ó.+ dür 83a/15, 84a/2 

 ó. ola 20a/5, 70b/8 

 ó. olan 14a/19, 22b/6 

 ó. olduàı 18a/21 

 ó. olur 44b/6, 45a/5 

 ó. olursa 10b/4, 17b/5, 24a/8, 25b/11, 

29b/1, 30a/14, 45b/8, 47a/6, 52b/12, 55a/15, 

7b/12, 82a/17, 88b/8 

óacim: Hacim. -1- [Ar] 

 lil-ó.rÀ 111b/17 

óÀdde : Dar -3- [Ar] 

 ó.  72b/7 

 ó.tü’z- zÀviye olur 73b/2 

 ó.tü’z- zevÀyÀ 73a/5 

óÀfiôü : Koruyan -1- [Ar] 

 ó.  1b/9 

hafta : Hafta -1- [F] 

 h.  32a/15 

òÀk : Toprak -1- [F] 

 ò.-i pÀy-i şeriflerine 2a/2 

óaúúı : Hak, doğru -1- [Ar] 

 muèìnü’l- ó.  1b/8 

óÀl : Hal, durum -2- [Ar] 

 ó.+ den 85a/18 

rìz-i ó.  111b/18 

óÀlì : Boş krş òÀlì -11- [Ar] 

 ó.  53a/12, 54a/11, 54a/13, 54a/9, 

57a/2, 57a/4, 57a/5, 61a/16, 61a/18, 67b/7, 

85a/18 

òÀlì : <óÀlì Boş krş óÀlì -2- [Ar] 

 ò.  53a/14, 55b/7 

òalìçe : <úÀlìçe Halı, seccade -7- [F] 

 ò.-i åÀnìnüŋ 44b/10, 44b/18 
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 ò.-i åÀnìye 44b/5 

 ò.-i Àòar 44b/3 

 ò.-i evvelüŋ 44b/11, 44b/7 

 ò. olup 44b/1 

óall : Oluş -1- [Ar] 

 ó. ider 51b/9a 

òalledallÀhü : Allah daim ve baki eylesin -

1- [Ar] 

 ò.  1b/14 

óamdi’llÀh : Şükür -1- [Ar] 

 ó.  1b/5 

óÀmet : Himaye eden, koruyan, sahip çıkan -

1- [Ar] 

 ó.  2a/1 

òÀmis : Beşinci -37- [Ar] 

 ãaùr-ı ò.  61a/6, 61b/23, 62b/9, 

63a/15, 63a/7, 63b/6, 64a/21, 64a/9, 64b/13, 

65a/22, 65a/5, 65b/10, 65b/19 

 faãl-ı ò.  2b/9, 35a/5 

 óarf-i ò.  54a/11 

 ãaùr-ı ò.  62a/7 

 şekl-i ò.  7a/8 

 úısm-ı ò.  12b/16, . 22a/4, 25b/19, 

29a/1, 31a/9 

 ãaùr-ı ò.+ de 61b/2, 61b/13, 62b/12, 

63a/2, 64b/17, 65a/16, 65a/7 

 ãaùr-ı ò.+ de olan 61b/18, 62b/13, 

62b/2, 63a/9, 64a/22, 64b/14, 64b/19, 65a/9 

 ãaùr-ı ò. olan 63b/16 

óaml : ithaf, atıf -1- [Ar] 

 ó. itmeyüp 2a/15 

òamse : Beş -1- [Ar] 

 ò.tü  113b/9 

 ò.tü’s- esdÀs-ı úısım 103b/2 

òÀn : hükümdÀr, hakan -3- [F] 

 ò.  1b/13, 1b/14 

òÀne : Sayıların sağdan sola doğru sıra 

sayılarının her biri -235- [F] 

 ò.  14b/2, 15a/10, 16b/11, 16b/12, 

18b/11, 19a/8, 20a/3, 20b/12, 20b/13, 

21a/12, 21b/9, 23a/10, 24b/6, 30a/2, 42a/5, 

42b/6, 44b/15, 53b/1, 53b/16, 54b/8, 55a/5, 

56a/3, 57a/15, 57b/14, 57b/17, 58b/10, 

58b/15, 61a/19, 62b/1, 62b/2, 62b/3, 64b/18, 

64b/19, 64b/20, 68b/10, 68b/18, 69a/2, 

69a/4, 69b/14, 69b/20, 70a/5, 70a/8, 7a/1 
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 ò.-i åÀliådür 57a/6 

 ò.-i èaşerÀtda 21b/15 

 ò.-i küsÿrÀtı 16b/10 

 ò.-i miéÀtda olan 26b/11 

 ò.-i sÀdisi 54a/12 

 ò.-i zirÀèa 16b/10 

 ò.+ de 47b/14, 48a/4, 48b/13, 57a/5 

 ò.+ de olan 26b/6 

 ò.+ den 42b/15, 42b/2, 42b/9 

 ò.+ dür 17a/5, 17a/6, 21b/8, 53a/13 

 ò.+ éi 14b/3, 17a/6, 20b/14, 24b/7, 

42a/6, 57a/5, 61a/18, 67b/7 

 ò.+ leri 7a/2 

 ò.+ lerin 14b/1, 14b/4, 15a/12, 

16a/19, 16b/14, 17b/3, 19a/7, 19b/1, 22b/14, 

61a/16 

 ò.+ lerinde 8a/11 

 ò.+ lerinde olan 8a/14, 9a/10 

 ò.+ lerine 10a/21 

 ò.+ nüŋ 47b/16, 53a/16, 53a/18, 

53a/20, 53b/3 

 ò. olursa 14b/1, 53a/16, 57a/5 

 ò.+ si 16a/17, 17a/5, 19b/15, 20b/1, 

21a/10, 21b/8, 22b/12, 23a/10, 42a/5, 

53a/13, 54a/15, 54a/18, 57a/18, 6b/13, 8a/17 

 ò.+ sidür 53b/10, 55a/7, 61b/8, 

67b/11, 70a/11 

 ò.+ siçün 19a/4 

 ò.+ sin 15a/8, 18b/10, 19b/10, 20a/3, 

22a/1, 23b/12, 24a/17, 24a/3, 24b/14, 

25a/17, 25b/6, 29b/11, 29b/6, 30a/11, 

30a/13, 30a/6, 30a/8, 30a/9, 38b/11, 43a/17, 

4a/3, 53a/12, 53a/14, 55b/7, 57a/1, 57a/4 

 ò.+ sinüŋ 55b/15, 55b/8, 55b/9, 60a/9 

 ò.+ sinde 27a/13, 27a/14, 27a/8, 

4b/14, 53b/2, 55b/5, 56a/1, 56a/5, 56b/20, 

57a/2, 57a/7, 58b/2, 5a/3, 5b/16, 5b/18, 5b/3, 

5b/5, 5b/7, 61a/14, 61a/17, 65a/6, 6a/6, 

6b/12, 70a/14, 7b/2, 9b/14, 9b/16, 9b/17 

 ò.+ sinde olan 26b/14, 27a/10, 3a/20, 

3b/2, 3b/4, 4a/11, 4a/16, 4a/17, 4a/8, 4a/9, 

4b/10, 4b/11, 4b/12, 4b/15, 4b/16, 4b/17, 

4b/18, 4b/19, 4b/20, 4b/6, 4b/9, 53a/10, 

58b/12, 59a/1, 5a/4, 5a/7, 5a/8, 5b/10, 5b/11, 

5b/12, 5b/17, 5b/19, 5b/20, 5b/21, 5b/4, 

5b/9, 65a/14, 6a/1, 6a/10, 6a/11, 6a/12, 

6a/13, 6a/16, 6a/5, 6a/7, 6b/15, 8a/19, 9a/6, 

9b/11, 9b/18 
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 ò.+ sinden 66a/1, 7a/14 

 ò.+ sine 4a/4, 5a/5, 61a/5, 67b/6, 

67b/9 

 ò.+ ye 47b/15, 54a/2, 61a/18, 61a/4, 

67b/6 

 ò.+ sinde 9a/2 

òÀrc : Gider, sarfiyat -3- [Ar] 

 ò.+ içün 49a/4, 49a/8, 49b/15 

òardal : Bir hardal tanesinin ağırlığı 

değerinde yani, 0,000707gr olan ölçüdür -

3- [Ar] 

 ò.  14a/6, 17a/11 

 ò.+ dur 14a/5 

óarf : Sayı, işaret -5- [Ar] 

 ó.-i åÀliå 54a/9 

 ó.-i åÀnìyi 54a/8 

 ó.-i evvelüŋ 54a/7 

 ó.-i òÀmis 54a/11 

 ó.-i rÀbiè 54a/10 

òÀric : Çıkan, sonuç -154- [Ar] 

 ò.-i kısmet olur 87a/19 

 ò.-i úısm 98a/1 

 ò.-i úısmet bir 111a/16 

 ò.-i úısmet olur 111b/4, 118b/12, 

119a/16, 84a/3, 84a/5, 87a/8, 91a/20, 

94b/20, 99a/18 

 ò.-i úısmet 100b/11, 101a/4, 105a/18, 

105a/21, 106a/6, 106b/1, 106b/21, 107a/13, 

107a/4, 107a/9, 107b/17, 108b/9, 109a/9, 

109b/13, 110a/11, 110a/13, 110a/16, 110a/3, 

110b/3, 111a/21, 111a/7, 112a/10, 113a/14, 

114b/1, 116b/2, 119a/5, 11b/12, 11b/20, 

12a/10, 12a/2, 12a/6, 12b/13, 13a/12, 

13b/12, 28a/17, 28a/8, 28b/19, 29a/17, 

32b/13, 32b/14, 33b/1, 34b/9, 35b/18, 

37a/10, 37b/3, 38b/13, 39b/21, 40a/13, 

40a/15, 40a/19, 40a/5, 40b/13, 41a/14, 

41a/6, 41b/9, 42a/12, 42a/18, 42a/4, 42b/12, 

43a/8, 43b/16, 43b/7, 44a/11, 44b/14, 

45a/16, 45b/2, 46a/10, 46b/1, 47a/1, 47b/13, 

47b/4, 48b/12, 50a/6, 51a/4, 52b/3, 74b/2, 

77b/15, 77b/6, 78b/13, 78b/18, 78b/8, 

79a/10, 80a/14, 80a/4, 80b/14, 81b/18, 

83b/11, 83b/12, 83b/13, 83b/16, 84a/6, 

84a/8, 84a/9, 85b/20, 86a/14, 86a/19, 86b/8, 

87a/3, 87b/14, 88a/5, 88a/6, 90a/1, 90a/10, 

91a/10, 91a/8, 91b/1, 93a/19, 93b/6, 94a/12, 

94a/14, 94a/20, 94b/12, 94b/5, 95a/1, 

95a/14, 95b/21, 96a/17, 96b/12, 97a/3, 
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97b/20, 98a/11, 98a/13, 98b/18, 99a/19, 

99a/8 

 mecmÿè-ı ò.-i úısmet 100a/19, 

100b/1 

 miúdÀr-ı ò.-i úısmet 95a/3 

 ekåer-i ò.-i úısmetden 98b/16 

 ò.-i úısmetdür 100b/15 

 ekåer-i ò.-i úısmetdür 99a/9 

 ò.-i úısmeti bir 99a/5 

 ò.-i úısmeti 100b/16, 118b/12, 

118b/5, 87a/20, 97b/18, 98a/15, 99a/20 

 eúall-ı ò.-i úısmeti 98b/15, 98b/19 

 ò.+ üŋ 100b/13 

òÀric-i úısmet: Bölüm. - [Ar] 

 mecmÿè-ı òÀric-i ú.  100a/19, 100b/1 

 miúdÀr-ı òÀric-i ú.  95a/3 

 òÀric-i ú.  100b/11, 101a/4, 105a/18, 

105a/21, 106a/6, 106b/1, 106b/21, 107a/13, 

107a/4, 107a/9, 107b/17, 108b/9, 109a/9, 

109b/13, 110a/11, 110a/13, 110a/16, 110a/3, 

110b/3, 111a/16, 111a/21, 111a/7, 112a/10, 

113a/14, 114b/1, 116b/2, 119a/5, 11b/12, 

11b/20, 12a/10, 12a/2, 12a/6, 12b/13, 

13a/12, 13b/12, 28a/17, 28a/8, 28b/19, 

29a/17, 32b/13, 32b/14, 33b/1, 34b/9, 

35b/18, 37a/10, 37b/3, 38b/13, 39b/21, 

40a/13, 40a/15, 40a/19, 40a/5, 40b/13, 

41a/14, 41a/6, 41b/9, 42a/12, 42a/18, 42a/4, 

42b/12, 43a/8, 43b/16, 43b/7, 44a/11, 

44b/14, 45a/16, 45b/2, 46a/10, 46b/1, 47a/1, 

47b/13, 47b/4, 48b/12, 50a/6, 51a/4, 52b/3, 

74b/2, 77b/15, 77b/6, 78b/13, 78b/18, 78b/8, 

79a/10, 80a/14, 80a/4, 80b/14, 81b/18, 

83b/11, 83b/12, 83b/13, 83b/16, 84a/6, 

84a/8, 84a/9, 85b/20, 86a/14, 86a/19, 86b/8, 

87a/3, 87b/14, 88a/5, 88a/6, 90a/1, 90a/10, 

91a/10, 91a/8, 91b/1, 93a/19, 93b/6, 94a/12, 

94a/14, 94a/20, 94b/12, 94b/5, 95a/1, 

95a/14, 95b/21, 96a/17, 96b/12, 97a/3, 

97b/20, 98a/11, 98a/13, 98b/18, 99a/19, 

99a/8 

 ekåer-i òÀric-i ú.+ den 98b/16 

 ekåer-i òÀric-i ú.+ dür 99a/9 

 òÀric-i ú.+ dür 100b/15 

 eúall-ı òÀric-i ú.+ i 98b/15, 98b/19 

 òÀric-i ú.+ i 100b/16, 118b/12, 

118b/5, 87a/20, 97b/18, 98a/15, 99a/20, 

99a/5 
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 òÀric-i ú. olur 111b/4, 118b/12, 

119a/16, 84a/3, 84a/5, 87a/19, 87a/8, 91a/20, 

94b/20, 99a/18 

óÀãıl : Bir işlem sonucunda elde edilen 

değer, sonuç  bkz. òÀãıl -364- [Ar] 

 ó.  100a/7, 101a/9, 109b/9, 78a/2, 

83b/4 

 ó.-ı cümle 106b/7 

 ó.-ı êarb 95b/6 

 ó.-ı êarb-ı derÀhimi 97b/2 

 ó.-ı êarb-ı èaded-i emvÀli bir 93a/16 

 miåill-i ó.-ı êarb-ı evvel ola 96b/2 

 eúall-ı ó.-ı ekåere 98b/14 

 ó.-ı evveli 93b/11 

 ekåer-i ó.-ı evveli 98b/14 

 ó.+ a 60a/5 

 ó.+ dan 101a/21, 118a/17, 118b/21 

 ó.+ ı 107a/16, 109a/4, 118a/8, 90a/5, 

93b/3, 96a/4, 97b/16, 99a/3 

 úısm-ı ó.+ ı bir 98a/14 

 ó.+ ın 75a/16 

 ó. itseler 36b/15 

 ó. ola 118a/2, 30b/19, 31a/9, 53a/7 

 ó. olan 12a/14, 12a/17, 13b/3, 14b/2, 

15a/9, 16b/12, 17a/7, 17b/2, 18b/10, 19a/7, 

19b/1, 19b/9, 20a/1, 20b/14, 21a/11, 21b/8, 

22b/9, 23a/7, 24a/16, 24b/13, 24b/5, 37a/5, 

44b/12, 46a/8, 47a/15, 51a/2, 52a/21, 53a/5, 

55a/9, 60b/11, 60b/12, 60b/15, 61a/4, 61a/5, 

66a/3, 69b/19, 74a/4, 77b/19, 86a/13, 91a/9, 

91b/7, 94b/6, 96b/2 

 baède’d-êarb ó. olan 16a/17, 23b/10 

 ó. olana 82a/10, 82a/11, 82a/12, 

82a/13, 82a/14, 82a/15, 82a/6, 82a/9 

 ó. olanı 100a/2, 92a/19, 99b/16 

 ó. oldı 116a/21, 118b/7, 32a/13, 

32a/5, 32a/9, 46a/20, 96b/17 

 ó. olsa 101b/7, 119a/8, 119b/12, 

119b/16, 32b/6, 45a/2, 72b/1, 97b/16 

 ó. olsun 87b/8 

 ó. olur 100a/6, 100a/7, 100b/18, 

100b/5, 101a/10, 101a/13, 101a/15, 101b/11 

, 102a/10, 102a/8, 102b/13, 102b/5, 102b/6, 

107b/13, 109b/4, 111a/1, 111a/4, 112b/16, 

112b/19, 112b/3, 112b/4, 112b/7, 116a/17, 

118a/18, 118a/7, 118a/9, 118b/17, 119a/11, 

119b/7, 12a/11, 14b/15, 15a/15, 22a/3, 

28a/16, 28a/19, 28a/6, 28a/7, 28b/15, 
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28b/17, 28b/21, 29a/10, 29a/12, 29a/15, 

29a/19, 29a/8, 30b/12, 30b/14, 30b/15, 

30b/16, 30b/20, 30b/9, 31a/5, 32a/16, 

32a/18, 32a/2, 42b/15, 42b/9, 46b/18, 48b/6, 

49a/19, 49b/14, 52b/1, 56b/5, 58a/16, 

61b/19, 62a/10, 68b/16, 68b/9, 77b/10, 

79a/21, 83a/10, 83a/11, 83a/17, 83a/18, 

83a/19, 83a/20, 83a/21, 83a/7, 83a/8, 83a/9, 

83b/18, 83b/2, 83b/3, 83b/4, 84a/17, 84a/18, 

84a/21, 86a/9, 87a/15, 87a/6, 88a/1, 88a/12, 

88b/1, 91a/14, 91a/15, 91b/18, 91b/20, 

92a/1, 92a/4, 94a/16, 95a/11, 95a/6, 95b/1, 

95b/5, 96a/10, 96a/8, 96b/20, 96b/7, 96b/8, 

97b/6, 97b/7, 98a/16, 98a/5, 98b/5, 99a/1, 

99a/11, 99a/21, 99a/8, 99b/10, 99b/18 

 ó. olursa 100a/1, 101a/8, 101b/18, 

102a/2, 102a/20, 105a/16, 105a/20, 106a/19, 

106a/5, 108b/7, 109a/7, 109b/12, 110a/15, 

110a/9, 111a/15, 111a/20, 111b/3, 112a/9, 

112b/15, 113a/11, 114a/21, 116b/1, 117b/21, 

119a/15, 11b/11, 12a/5, 12b/1, 13a/9, 18b/9, 

19a/5, 23b/8, 24a/1, 24a/15, 25a/17, 28b/6, 

32b/1, 34b/12, 35b/16, 37a/8, 37a/9, 39b/20, 

40a/20, 40a/4, 40b/12, 40b/2, 40b/4, 41a/13, 

41a/5, 41b/7, 42a/11, 42a/17, 42a/3, 42b/11, 

42b/4, 43a/17, 43a/7, 43b/15, 43b/6, 44a/10, 

50a/4, 53b/14, 53b/21, 53b/6, 54a/17, 

55b/12, 55b/17, 56a/13, 56a/8, 56b/11, 

56b/13, 57a/11, 57a/14, 58a/6, 60a/4, 

60b/21, 60b/8, 61a/1, 61b/3, 61b/5, 61b/8, 

62b/14, 62b/17, 62b/19, 63a/10, 65a/10, 

65a/12, 65b/21, 67a/5, 67b/2, 67b/3, 68a/2, 

68a/4, 68a/7, 69a/12, 69a/16, 69a/20, 

69b/11, 69b/13, 69b/17, 69b/9, 70a/15, 

70a/18, 70a/3, 70b/1, 70b/4, 73a/11, 73a/20, 

73b/15, 73b/9, 74a/11, 74a/5, 74b/11, 

74b/17, 75a/12,75a/17, 75a/7, 75b/11, 

75b/14, 75b/21, 77a/11, 77b/14, 77b/4, 

78a/1, 79a/20, 79a/9, 80a/1, 83a/11, 87a/17, 

87b/13, 88a/16, 88a/4, 88b/16, 88b/5, 

89a/12, 89b/19, 91a/21, 91a/4, 91b/6, 

93b/11, 93b/9, 98a/6, 9a/8 

 ó.+ uŋ 28b/4, 48b/8 

 ó.-ı åÀnìye 11b/19 

 ó.-ı evveli 11b/19 

 ó.-ı êarb 13b/9 

òÀãıl : Bir işlem sonucunda elde edilen 

değer, sonuç  bkz.  óÀãıl -7- [Ar] 

 ò. olan 8b/17 

 ò. olsa 97a/8 

 ò. olur 97a/11 

 ò. olursa 11b/9, 6b/16, 6b/20, 9a/3 
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òaşiv : <òaşv,Zerrenin yüzde biri kadar 

olan bir ağırlık ölçüsü-1- [Ar] ò.+ dür 

14a/6 

òaùar : <òaùù Çizgi -1- [Ar] 

 veter-i ò.  76b/8 

òaùÀ : Hata, yanlış -38- [Ar] 

 ò.  38b/20, 46a/7, 48a/13, 48b/1, 

49b/8, 50b/12, 50b/19, 52a/12, 52a/2 

 ò.-yı cemè eyledüŋ 52a/12 

 ò.-yı cemè idüp 50b/19 

 ò.-yı åÀnì 52b/9 

 ò.-yı åÀnìdür 48b/1, 48b/6 

 ò.-yı åÀnìkim 52a/18 

 ò.-yı åÀnìye urasın 50a/2 

 ò.-yı åÀnìye 50b/21 

 ò.-yı åÀnìyi 52a/17 

 ò.-yı evvel 52b/8 

 ò.-yı evveldür 48b/2, 52a/16 

 ò.-yı evvele urasın 50a/3 

 ò.-yı evvele 51a/1 

 ò.-yı evveli 52a/14 

 ò.-yı evvelki 48b/4 

 ò.-yı mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìye viresin 

47b/10 

 ò.-yı mÀl-ı mefrÿø-ı evvele viresin 

47a/14 

 ò.-yı mÀl-ı mefrÿø-ı evveli 47b/8 

 ò.-yı vÀóid 2b/13, 45b/10, 46a/1, 

46a/6 

ò.-yı vÀóidle 46a/3 

 bi- ùarìú-i ò.-yı vÀóid 46b/6 

 ò.+ muza 2a/18 

 ò.+ nuŋ 47a/9, 47b/5, 49b/20 

 ò.+ yı 47b/6 

òaùÀyeyn : Çift yanlış hesabı; 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 yöntem -8- [Ar] 

 ò.  2b/13, 45b/11, 46a/2, 46a/4, 

51a/11, 52b/10 

 ùarìú-i istiòrÀc-ı ò.  47a/8 

 ò.+ üŋ 45b/12 

òatm : Son -1- [Ar] 

 ò. oldı 120a/6 



626 

òaùù : 1. Çizgi -34- [Ar] 

 ò.  72a/13, 72a/15, 72b/8, 73a/18, 

73a/19, 73a/8, 73b/13, 73b/6, 74a/9, 74b/9, 

76b/1, 76b/14, 76b/6, 77b/19 

 ò.-ı müstaúìm 72a/5, 72a/7, 72a/8, 

72b/13 

 ò.+ a 71b/5, 72a/11, 75b/8 

 ò.+ ı 73a/10, 73b/14, 73b/8, 74a/10, 

74b/10 

 nihÀyet-i ò.+ ı olur 71b/5 

 ò.+ lar 72a/9 

 ò.+ laruŋ 72b/14, 76b/6 

 ò.+ uŋ 72a/16, 72a/18, 72b/3 

2. Yol -2- [Ar] 

 ò.-ı müstaúìm 81a/2, 81a/4 

òaùùeyn : İki çizgi -2- [Ar] 

 ò.-i mütevÀzìyen 72a/11, 72a/12 

òÀùır : Hafıza -1- [Ar] 

 ò.+ umda olan 2a/10 

óavø : Havuz -16- [Ar] 

 ó.  79a/11, 79a/2, 80a/11, 80a/8, 

80a/9 

 ùÿl-ı ó.  79a/21 

 ó.-ı mesfÿruŋ 79a/3 

 ó.-ı mezbÿr 79a/5, 79a/6 

 tamÀm-ı ó.-ı mezbÿruŋ 79a/17 

 ó.+ a 79a/1, 80a/7 

 ó.+ dan 79a/16 

 ó. olsa 78b/20, 79a/12, 80a/6 

 ó.+ uŋ 79a/14 

òayme : Çadır, otağ -7- [Ar] 

 ò.  45a/1, 45a/3 

 ò.-i åÀnìye 45a/5 

 ò.-i åÀnì 45a/9 

ò.-i evvelki 45a/12, 45a/6 

 ò.+ nüŋ 45a/4 

òayr : İyi, hayırlı -1- [Ar] 

 duèÀ-yı ò.  2a/16 

óayrÀn : Hayran olmak -1- [Ar] 

 ó.  110b/10a 

Òayreddin : ö.i.Hayreddin bin İbrahim, Fatih 

devri matematikçilerdendir. -1- [Ar] 

 Ò.  113b/4  
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óaøret : Kutsal ve saygı değer kimselerin 

isimlerinin başına getirilen unvan bkz. 

óaôret, òaøret -4- [Ar] 

 ó.+ lerinüŋ 1b/15 

 ó.-i sulùÀn 1b/12 

ó.-i İskender 1b/21 

 ó.+ lerinüŋ 2a/1 

òazine : Bölme, cep -5- [Ar] 

 ò.  45a/7 

 ò.+ lerine 45a/4 

 ò.+ lü bir 45a/1, 45a/3 

 ò. olmaú 45a/10 

hecdeh : On sekiz -1- [F] 

 h.  110b/9a 

heft : Yedi -1- [F] 

 h.- tüsè-i dirhem 112a/3 

hem : Hem -9- [F] 

 h.  114b/14, 114b/15, 31a/21, 31b/1, 

31b/12, 38b/19, 72a/4, 83a/3 

 h.-çü-nÀn girü 51b/7 

hem çü-nÀn: Bundan dolayı  -1- [F] 

h. 52b/7 

hemÀn : Hemen, derhal, o anda -9- [F] 

 h.  111a/10, 18a/19, 20b/4, 38b/7, 

3b/14, 76a/5, 83b/13, 92b/4, 94a/7 

heme : Cümle, hep, bütün -2- [F] 

 h.  107a/16, 110a/3 

her : Hep, bütün, her -242- [F] 

 h.  100a/19, 100a/21, 100b/13, 

100b/14, 100b/3, 103a/8, 104b/2, 105b/6, 

106b/3, 106b/8, 107a/17, 107b/3, 108a/14, 

108a/6, 108b/18, 108b/20, 109a/19, 109a/20, 

109b/19, 109b/21, 10b/10, 10b/16, 10b/3, 

10b/8, 110a/14, 110b/1, 110b/7, 111b/17, 

111b/18, 111b/7, 113a/20, 114b/12, 

114b/15a, 114b/16, 114b/8, 115a/12, 

115a/19, 115b/18, 116b/14, 116b/7, 117a/10, 

117b/14, 117b/15, 117b/17, 118a/2, 118b/2, 

118b/8, 11a/2, 120a/4, 120a/6, 14a/4, 16b/1, 

17a/16, 17b/10, 17b/5, 17b/9, 18b/3, 19a/13, 

20a/10, 20a/11,20a/12, 20a/14, 20a/15, 

20a/16, 20a/5, 20b/6, 21a/2, 22a/6, 22b/17, 

22b/2, 23b/2, 24a/12, 24a/7, 24b/10, 24b/2, 

25a/14, 25a/9, 25b/11, 25b/2, 25b/4, 26a/13, 

26a/21, 28a/19, 28b/20, 29a/18, 29a/19, 

29b/13, 29b/7, 30a/14, 30a/5, 32b/1, 32b/16, 

33a/10, 33a/13, 34b/11, 34b/13, 35a/3, 

35b/11, 35b/14, 35b/17, 36b/1, 36b/16, 
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36b/2, 37a/2, 37a/3, 38b/14, 38b/15, 38b/17, 

38b/6, 3a/14, 3b/14, 3b/9, 40a/20, 42a/9, 

45b/13, 45b/8, 47a/5, 49a/10, 49a/6, 49b/17, 

4b/3, 50b/3, 51b/3a, 51b/9, 55a/15, 56a/16, 

56a/21, 56b/6, 5a/14, 5a/5, 6a/1, 6a/18, 

6b/21, 6b/3, 70b/8, 72a/16, 72b/15, 72b/16, 

72b/2, 72b/3, 73a/11, 73a/20, 73b/9, 74a/8, 

74b/11, 74b/8, 75a/12, 75a/17, 75a/3, 75a/4, 

75a/7, 75b/11, 75b/13, 75b/17, 75b/20, 

75b/4, 76a/12, 76a/15, 76a/2, 76b/14, 76b/5, 

76b/6, 77a/11, 77a/3, 77a/4, 77b/4, 78a/1, 

78a/13, 78a/15, 78a/18, 78b/1, 7b/12, 81a/5, 

81b/9, 82a/18, 82a/5, 83a/11, 83b/12, 83b/6, 

84a/10, 85a/16, 85b/18, 85b/7, 86a/17, 

86b/10, 87a/1, 88a/11, 88b/13, 88b/21, 

88b/7, 89a/18, 89a/21, 89b/16, 89b/21, 8a/2, 

8a/3, 8a/5, 8b/11, 8b/4, 8b/8, 8b/9, 90a/11, 

90a/21, 90a/5, 90b/12, 90b/13, 90b/18, 

91a/12, 92b/13, 92b/14, 93a/21, 93a/4, 

93b/11, 93b/3, 94a/13, 94b/11, 95a/18, 

95a/20, 96a/5, 96b/3, 97b/21, 98b/17, 

98b/18, 9a/3, 9a/8, 9b/1, 9b/2, 9b/4, 9b/5 

 bahÀ-yı h.  114b/15 

 èale’l-infirÀd h.  35b/15 

 evzÀn-i h.  110b/11a 

 h. bir bir 37a/17 

 h. bir 116a/5, 81b/7, 97b/17 

herìr : <óarìr İpek -4- [Ar] 

 h.  25b/3, 25b/9 

 h.+ i 25b/5 

 h. olsa 25b/2 

hezÀr : Bin -2- [F] 

 h.  114b/14 

 dü- h.  114b/15a 

óıfã : <óıfô saklamak bkz. óıfô, óıfø -14- 

[Ar] 

 ó.  109a/8 

 ó. eyledügüŋ 44b/13, 92a/1 

 ó. idelüm 119a/13 

 ó. iderüz 109a/5, 111a/3, 91b/20, 

93b/18 

 ó. idesin 10a/10 

 ó. idüp 49a/7 

 ó. itdügümüzüŋ 81b/4 

 ó. olan 45a/15 

 ó. olınan 111a/6 

 ó. olınmışıdı 93b/21 

óıfô : Saklamak bkz. óıfã óıfø -17- [Ar] 
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 ó. idesin 10a/1, 10a/16, 13a/7, 4a/16, 

4a/7, 4b/9, 5a/1, 5a/7, 5b/15, 5b/7, 6a/10, 

6a/15, 6a/3, 9b/14 

 ó. itdükden 5b/2 

 ó. olan 10a/7 

 ó. olınan 81a/19 

óıfø : <óıfô saklamak bkz. óıfô, óıfã -3- [Ar] 

 ó.+ a 73a/13 

 ó. iderüz 81a/12 

 ó. idesin 4b/15 

óiããe : Pay -54- [Ar] 

 ó.  26a/13, 29b/13, 29b/8, 33a/10, 

35b/11, 36a/1, 36a/3, 36a/6, 36a/8,  

 38b/14, 39a/3, 39a/5, 39a/7 

 ó.-i Bekir 37a/20 

 ó.-i evvelinde olan 103a/17 

 ó.-i Zeyd 37a/17 

 ó. alalar 32b/3 

 ó. alan 103a/1, 103a/2, 103a/4 

 ó. almış olur 103a/9 

 ó.+ éi 87b/3 

 ó. eyledügüŋ 32b/15 

 ó. eylemek 32b/7 

 ó. itmek 102b/18 

 ó.+ lerden 103a/13 

 ó.+ leri 103a/18, 103a/6, 32b/17, 

35b/19, 38b/8 

 ó.+ lerüŋ 34b/21 

 ó.+ nüŋ 103a/4, 26a/20 

 ó. olınan 33b/3 

 ó. olınmaú 33a/9 

 ó.+ si 34b/13, 37a/14, 37a/2, 37a/21, 

38b/15 

 ó.+ sin 117b/14, 33a/14 

 ó. virüldükde 26a/18 

òilÀf : Karşı, zıt -1- [Ar] 

 redd-i ò.  85a/3 

òiõmet : İş görme, memurluk -1- [Ar] 

 ò.+ lerinde olmaàın 2a/4 

óisÀb : Hesap -41- [Ar] 

 ó.  21b/2, 41a/10, 41b/14, 41b/3, 

49a/10, 49a/18, 49b/12, 49b/4, 57a/16 

 ber- muúteøÀ-yı ó.  112a/2, 114b/7, 

55b/14, 68a/9, 69a/8, 70a/11 

 ber- muúteøÀè-yı ó.  54b/12 
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 cÀmièü’l- ó.  1b/1, 2a/11 

 muúteøÀ-yı ó.  54a/21, 61b/10, 

62b/21 

 rÿy-ı ó.  114b/15 

 èalÀ-úadri’ t-ùÀúa èilm-i ó.+ a 2a/8 

 ó.+ ı 49b/18 

 ó. idesin 15a/13, 54a/2, 61a/9 

 ó. idüp 14b/5, 16a/20, 16b/14, 

22b/16, 26b/7, 26b/8, 38b/16 

 ó. itmek 43a/3 

 taèlìm-i èilm-i ó. itmek 2a/5 

 ó. olına 110b/7, 115a/13 

 ó. olınduúda 26a/10 

 ó. olsa 25b/3 

 ó. idüp 11a/13 

hiç : Hiç -3- [F] 

 h.  113b/13, 54a/4, 88a/20 

hilÀl : Yeni ay -1- [Ar] 

 h.  77a/9 

hilÀlì : Yeni ay şeklinde -3- [Ar] 

 misÀóat-ı h.  78a/18 

 şekl-i h.  78a/19 

misÀóat-ı h.  78a/17 

himmet : Gayret, emek, çabalama -1- [Ar] 

 h. ideler 2a/19 

hindì : Hint rakamları -3- [Ar] 

 ruúÿm-ı h.  14a/14, 15b/19, 17b/15 

òoca : Hoca -1- [F] 

 ò.  51b/2 

 ò.-ı rumÿz-güşÀ 51b/4 

òod : Kendi bkz. òoõ -6- [F] 

 ò.  113a/5, 18a/16, 48a/12, 48a/21, 

50b/11, 50b/17 

òoõ : Kendi bkz. òod -1- [F] 

 ò.  49b/6 

òÿb : Güzel, iyi -1- [F] 

 ò.  114b/11 

óuãÿã : òuãÿã, İş, konu, madde bkz. òuãÿã -

1- [Ar] 

 ó.+ da 111b/16 

òuãÿã : İş, konu, madde bkz. óuãÿã -1- [Ar] 

 ò.+ da 113a/4 

òums : Beşte bir bkz. òumus -29- [Ar] 

 ò.  106b/11, 86a/7, 86b/10, 86b/13 
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 åi- ò.  89b/1 

 ò.-ı mÀl 97a/13 

 ò.-ı murabbaè 97b/2 

 dü ò.+ a 89b/2, 97a/10 

 maòrec-i ò.+ a vurasın 86a/9 

 ò.+ a vurasınkim 28b/16 

 ò.+ ı 107a/11, 108a/12, 117a/21, 

46a/15, 46b/3, 86a/10 

 çehÀr- ò.+ ı 97a/13 

 çehÀr-ı ò.+ ı 86b/13 

 ò.+ ın 106b/14, 107b/2, 107b/9, 

116b/10, 117a/17, 117a/8, 33b/6 

 çehÀr- ò.+ ına 101b/6 

 ò.+ ına urasın 97a/7 

 ò. olana 34b/21 

 ò.+ un 34b/4 

 ò.+ ı  

òumus : <òums Beşte bir bkz. òums -29- 

[Ar] 

 ò.  101b/14, 108a/20, 116b/16, 

119a/7, 28b/19, 28b/21, 30b/12, 33a/7, 

46a/11, 97a/11, 98b/3 

 dü ò.  101b/7, 89a/19, 97a/12, 

97a/14, 97a/7 

 åi ò.  101b/11, 116b/18, 43b/8 

 çehÀr- ò.  28b/9, 85b/21 

 maòrec-i ò.  30a/21, 30b/21, 31b/19 

 çehÀr- ò.-ı şeyée ururuz 101b/10 

 ò.+ ı 119a/12 

 çehÀr- ò.+ ı 28b/11 

 maòrec-i ò.+ ı 119a/10 

 ò.+ ın 98b/4 

 dü ò. olsa 101b/12 

òumusåümün : Kırkta bir -1- [Ar] 

 ò.  22a/3 

òumusòumus : Yirmibeşte bir -2- [Ar] 

 tisèa- ò.  80a/3 

 ò.+ dan 117b/6 

òumusrubè: Yirmide bir -2- [Ar] 

 ò.  97b/14 

 èöşr-i ò.  24b/16 

òumusrubèrubè: Seksende bir -1- [Ar] 

 ò.  117a/20 
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òumussubè : Otuz beşte bir bkz.òumussubuè

 -1- [Ar] 

 ò.  116b/18 

òumussubuè Otuz beşte bir bkz. 

òumussubè-1- [Ar] 

 ò.  116b/20 

óuøÿr : Hazır bulunma, hazır bulunulan yer -

1- [Ar] 

 ó.+ larında 2a/4 

òurmÀ : Hurma (ağaç)-2- [Ar] 

 ò.  80b/16, 80b/19 

óurÿf : Harfler -1- [Ar] 

 ó.  73a/14 

óuùÿù : <óudÿd Hatlar, sınırlar -1- [Ar] 

 ó.+ ı 76b/2 

óükemÀ : Bilginler -1- [Ar] 

 ó.  113b/8 

óükm : Yargı, emir -9- [Ar] 

 ó. idesin 14b/3, 15a/11, 16a/18, 

16b/13, 17a/8, 17b/4, 18b/12, 22b/13, 24a/4 

òüsrev : Padişah, hükümdar -1- [F] 

 ò.-i ãÀóib 1b/11 

-I- 

ıêlÀè<aêlÀè :  Kenarlar -1- [Ar] 

kÀèide-i misÀóat-ı müåelleå-i 

muòtelifü’l- ı.  74a/1 

misÀóat-ı müåelleå-i mütesÀvìye-

bi’l.-a. ol olur 73a/21 

 mütesÀvìye-bi’l.-ı.olur 73a/3 

misÀóat-ı müåelleå-i mütesÀvìye-

bi’l.-ı.ùarìú oldur 73a/7 

 muòtelifü- b.-ıêlÀè olur 73a/4 

ıãmarla - : Bir iş veya harekette bulunmak 

için diğerine havale etmek, buyurmak -

3- [Tr] 

 ı.- salar 105a/4, 109a/18, 80a/19 

ıraú : Uzak -2- [Tr] 

 ı.+ lıàı 80b/18, 81a/13 

ısúÀù : Düşürme, indirgeme -7- [Ar] 

 ı. eyledüŋ 103b/16, 85a/21 

 ı.+ ıdur 85a/15 

 ı. idelüm 103b/12, 85b/6 

 ı. idesin 85a/17 

 ı. olınup 84b/16 
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-İ- 

i - : i- ermek yardımcı fiili krş ı- -4- [Tr] 

 èaded i.- di 94a/2 

 keyil i.- mişse 18b/16 

 dirhem i.- di 32b/1334b/8, 35b/17 

 èaded i.- di 58b/8 

èibadillÀh : Pek bol, pek çok -1- [Ar] 

 èi.  1b/9 

ibn : Oğul -3- [Ar] 

 i.-i sulùÀn 1b/13 

 úırÀn- es-sulùÀn i.-i sulùÀn 1b/12 

ibtidÀ : Başlama, başlangıç -4- [Ar] 

 i. idüp 26a/9, 7b/10, 8a/17, 8a/21 

 i. itdükde 49a/12 

idin- : Edinmek - 4- [Tr] 

maèlÿm i.-esin 78b/1 

 maèlÿm i.-mek 111b/14, 39b/16, 

76a/7 

iç : İç     -23- [Tr] 

 i.+ erüde 47b/18, 47b/21 

 i.+ i 79a/14 

 i.+ inde 31a/21, 47b/16, 6b/14, 6b/17, 

6b/20, 79a/18, 7a/2, 81a/3 

 i.+ inde olan 113b/19, 113b/20 

 i.+ inden 113b/18, 47b/17, 47b/20, 

48a/1, 48a/17, 48a/7, 48a/9 

 i.+ ine 113b/17, 79a/14 

 i.+ rekim 51b/9 

içün : edat, İçin -27- [Tr] 

 i.  107b/14, 108b/5, 16b/4, 19b/10, 

20b/9, 21b/15, 22a/11, 24b/6, 24b/7, 26b/15, 

2b/20, 34a/14, 34a/16, 34a/18, 34a/20, 

34b/1, 34b/3, 40a/7, 42a/7, 43b/3, 68b/11, 

68b/19, 70a/1, 70a/7, 73a/13, 7b/8, 9a/1 

ifÀde : Anlatma -1- [Ar] 

 i. itmek 2a/13 

iflÀs : Tüccarın borcunu ödeyemeyecek hale 

gelmesi -1- [Ar] 

 i.  35b/7 

ifrÀz : Ayırmak -6- [Ar] 

 i. eyledüŋ 49b/2 

 i. idesinkim 34b/1 

 i. idüp 49a/7 

 i. itdükden 32b/5 
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 i. olan 34a/16 

 i. olundı 34a/15 

ióÀda : <ióÀùa Kuşatma krş ióÀùa -1- [Ar] 

 i. itmiş ola 76b/1 

ióÀùa : Kuşatma krş ióÀda -6- [Ar] 

 i. eyleye 72a/6, 72b/8 

 i. ide 77a/2 

 i. itmiş ola 72b/14, 75a/3, 76b/12 

iòrÀc : Çıkarma -69- [Ar] 

 ùarìú-i i.-ı ceõr 93a/14 

 i.-ı mechÿl 46a/3 

 i. eyledügüŋ 34b/11, 67a/4, 67b/2, 

67b/4 

 i. eyledük 48a/16, 48a/20, 49a/16, 

49a/21, 49b/10, 49b/15 

 i.+ ı 46a/1 

 i.+ ına 61a/2 

 i.+ ınuŋ 67b/5 

 i. ideler ol 72b/18 

 i. ideler 76b/3 

 i. ider 90a/6 

 i. iderüz 100b/9, 92b/16, 94b/9 

 i. idesin 23a/7, 25b/7, 26b/13, 

26b/16, 33a/14, 60a/18, 70b/9, 73b/6, 74a/10 

 i. idesinki 74b/9 

 i. idesinkim 34a/15, 34a/17, 34a/9, 

34b/2, 34b/4, 73a/18, 73b/13 

 i. idüp 105b/20, 106b/14, 22b/10, 

23b/11, 24a/2, 25a/5, 29b/7, 53b/7, 7b/2 

 i. olına 102b/16, 108a/7, 111b/7, 

113a/21, 114b/9, 115b/19, 116b/8, 117b/18, 

118b/3,  

 24a/9, 35a/4, 72a/10, 73a/8 

 i. olınması 70b/10 

 i. olınmaú 67a/2 

 i. olınup 2a/10 

 i. olınur 70b/13, 82a/17, 82b/17 

 i. olsa 76b/15 

 i. olunduúda 47a/4 

 i. olur 45b/6 

iósÀn : İyilikte bulunma, bağışlama -1- [Ar] 

 nÀşiri’l- adl-i ve’l- i.  1b/7 

iòtilÀf : Anlaşmazlık, uyuşmazlık -1- [Ar] 

 i.  111b/17a 

iótirÀm : Saygı, hürmet -1- [Ar] 



635 

 ve’l- mecd-i ve’l- i.  1b/19 

iòtiyÀr : Seçme, seçilme, katlanma -1- [Ar] 

 bì- i.  110b/10a 

iki : İki-343- [Tr] 

 i.  100a/18, 100a/20, 100b/1, 

100b/10, 100b/13, 100b/14, 100b/15, 

100b/17, 100b/2, 100b/20, 100b/3, 100b/4, 

100b/7, 101b/13, 104a/15, 104a/18, 104b/11, 

104b/18, 104b/6, 104b/9, 105a/1, 105a/3, 

107b/4, 108a/2, 109a/4, 10a/17, 10b/17, 

110a/11, 110a/14, 110b/15, 110b/16, 

110b/17, 111a/17, 111a/2, 112a/21, 112a/7, 

112b/20, 113a/1, 116b/20, 117a/1, 117a/15, 

117a/18, 117a/21, 117b/11, 117b/12, 

117b/15, 117b/19, 117b/5, 118a/11, 118a/12, 

118a/6, 118a/7, 118a/9, 118b/1, 118b/4, 

119a/21, 119b/10, 12b/1, 14b/14, 17a/6, 

17b/17, 18a/15, 18a/16, 18a/6, 18a/7, 18a/9, 

20a/8, 20b/12, 22a/13, 24a/17, 24b/6, 25a/8, 

25b/7, 27b/17, 27b/3, 27b/5, 28a/6, 29a/17, 

29a/19, 30a/8, 31a/1, 31a/13, 31b/2, 31b/5, 

31b/6, 31b/9, 38b/11, 39b/8, 40a/3, 42a/6, 

43b/7, 47b/6, 48b/8, 49b/20, 4b/7, 50b/19, 

51a/2, 52a/12, 52a/21, 55b/14, 56b/19, 

56b/9, 57a/17, 57a/5, 57b/12, 57b/14, 57b/3, 

58b/15, 5a/17, 5b/11, 62b/2, 62b/21, 63a/17, 

63a/8, 63b/10, 64a/10, 64b/14, 64b/19, 

68b/18, 69b/20, 6a/15, 72a/11, 72a/13, 

72a/15, 72a/16, 72a/18, 72a/19, 72a/8, 72a/9, 

72b/1, 72b/5, 73a/2, 73b/10, 73b/4, 74a/2, 

74a/20, 74a/4, 75a/1, 75b/17, 75b/3, 75b/8, 

76a/2, 76b/7, 77a/1, 77a/3, 77a/5, 77a/7, 

78a/13, 78a/14, 78a/19, 78b/6, 79a/16, 

79a/6, 7b/7, 80a/6, 80b/10, 80b/16, 80b/6, 

81a/10, 82b/19, 83a/13, 83a/15, 83a/20, 

83a/21, 83a/3, 83b/1, 83b/18, 83b/19, 84a/1, 

84a/12, 84a/14, 84a/15, 84a/16, 84a/18, 

84a/19, 84a/20, 84a/3, 84a/4, 84a/6, 84a/7, 

84b/19, 84b/20, 85a/17, 85a/19, 85a/20, 

85a/21, 85b/1, 85b/12, 85b/2, 85b/4, 85b/5, 

85b/7, 85b/8, 86a/21, 86b/3, 88a/11, 88a/18, 

89b/13, 89b/15, 90a/4, 90a/5, 90a/8, 91a/11, 

92b/12, 92b/8, 93a/3, 93a/6, 93b/15, 93b/3, 

94a/10, 94a/3, 94b/4, 95a/17, 95b/17, 

96a/21, 96a/3, 96a/4, 96b/2, 97a/7, 97b/16, 

97b/19, 97b/21, 98a/2, 98a/3, 98a/4, 98a/7, 

98b/13, 99a/20, 9b/13, 9b/19 

 mecmÿè-ı i.  76a/3 

 i.+ dür 109b/8, 30a/20 

 i.+ nci 100a/17, 107a/21, 107b/5, 

108a/11, 108a/17, 108a/2, 108b/12, 112a/11, 

112a/14, 112a/19, 112b/1, 112b/13, 112b/14, 
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112b/19, 112b/21, 113a/19, 113a/2, 113a/3, 

113a/6, 113a/7, 115a/21, 115b/11, 116a/11, 

116a/12, 116a/6, 116b/3, 117a/7, 119a/21, 

119b/10, 15b/9, 20a/13, 44a/10, 48b/4, 

61a/5, 62b/10, 67b/10, 72b/12, 82b/18, 

83a/12, 83a/16, 84a/4, 84b/1, 86a/16, 90a/13 

 kemmiyye-i i.+ nci 113a/18 

 i.+ nci oldur 31b/2 

 i.+ ncinüŋ 117a/14, 117a/17, 117b/10 

 i.+ ncisinüŋ 117a/12 

 i.+ nciye 102b/19, 106b/6, 87a/11 

 i.+ nüŋ 27b/20, 39b/8 

 i.+ si 105a/10, 47a/10, 47a/9, 81a/1 

 i.+ sin 108b/20, 46a/16, 46b/4, 

47b/11, 78a/18, 90b/1 

 i.+ sinden 47a/15, 50a/3 

 i.+ sine 46a/2 

 i.+ sinüŋ 28a/2, 31a/9, 31b/10, 

31b/11, 81a/11 

 i.+ şer virdüŋ 27b/19, 27b/5,27b/8 

 i. úalur 80a/13 

 i.+ ye 26b/11, 27a/10, 27b/6, 40a/11, 

64b/16, 79a/19, 80a/14 

 i.+ ye urasın 63b/20 

 i.+ yi 27b/17, 27b/4, 30b/10, 40a/8, 

55b/15, 57a/17, 63a/1, 63b/16, 63b/18, 

64a/22, 64b/2 

iki (yüz) altmışbeş : İki (yüz) altmış beş -

1- [Tr] 

 i.  70a/8 

ikibiŋ : İki bin -3- [Tr] 

 i.  41a/12 

 i.+ i 39b/10 

 i. olmaú 50b/6 

ikibiŋaltıyüz : İki bin altı yüz -2- [Tr] 

 i.  36b/7, 49b/9 

ikibiŋaltıyüzellisekiz : İki bin altı yüz elli 

sekiz -1- [Tr] 

 i.  21a/13 

ikibiŋaltıyüzúırúiki : İki bin altı yüz kırk iki -

1- [Tr] 

 i.  105b/5 

ikibiŋbeşyüz : İki bin beş yüz -1- [Tr] 

 i.  68b/7 

ikibiŋbeşyüzbir : İki bin beş yüz bir -1- [Tr] 

 i.  8a/20 
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ikibiŋbeşyüzyigirmi : İki bin beş yüz yirmi -

4- [Tr] 

 i.  32a/12, 32a/18, 33a/11, 34a/8 

ikibiŋdörtyüz : İki bin dört yüz -1- [Tr] 

 i.  51a/6 

ikibiŋdörtyüzaltmışüç : İki bin dört yüz 

altmış üç -2- [Tr] 

 i.  10b/15, 11a/1 

ikibiŋdörtyüzotuz : İki bin dört yüz otuz -

2- [Tr] 

 i.  106b/19, 32b/13 

ikibiŋdörtyüzseksendört : İki bin dört yüz 

seksen dört -1- [Tr] 

 i.  49a/19 

ikibiŋikiyüz : İki bin iki yüz -4- [Tr] 

 i.  105a/5, 115a/12, 116a/4, 51b/2a 

ikibiŋikiyüzelli : İki bin iki yüz elli -1- [Tr] 

 i.  115a/6 

ikibiŋikiyüzúırúdört : İki bin iki yüz kırk 

dört -1- [Tr] 

 i.  49b/13 

ikibiŋotuzbeş : İki bin otuz beş -1- [Tr] 

 i.  36a/7 

ikibiŋsekizyüz : İki bin sekiz yüz -3- [Tr] 

 i.  36b/12, 49a/15, 50b/14 

ikibiŋùoúsanbeş : İki bin doksan beş -1- [Tr] 

 i.  24b/10 

ikibiŋüçyüz : İki bin üç yüz -1- [Tr] 

 i.  36b/5 

ikibiŋüçyüzonaltı : İki bin üç yüz on altı -

1- [Tr] 

 i.  23b/13 

ikibiŋüçyüzúırúbeş : İki bin üç yüz kırk beş -

1- [Tr] 

 i.  5a/14 

ikibiŋyediyüzellialtı : İki bin yedi yüz elli 

altı -1- [Tr] 

 i.  8a/15 

ikibiŋyediyüzotuzdört : İki bin yedi yüz otuz 

dört -1- [Tr] 

 i.  36a/2 

ikibiŋyetmiş : İki bin yetmiş -1- [Tr] 

 i.  49a/17 

ikibiŋyüz : İki bin yüz -4- [Tr] 

 i.  116b/7, 50b/12, 50b/15, 50b/18 
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ikibiŋyüzyigirmibeş : İki bin yüz yirmi beş -

1- [Tr] 

 i.  116a/16 

ikibuçuú : İki buçuk -6- [Tr] 

 i.  78b/15, 78b/4, 88b/20, 92b/15, 

92b/17 

 i. olur 78b/19 

ikiòumus : Beşte iki -1- [Tr+Ar] 

 i.  116b/21 

ikisubè : Yedide iki -3- [Tr +Ar] 

 i.+ ı 109a/13 

 i.+ ın 109a/3 

 i.+ ına 108b/19 

ikiyüz : İki yüz -11- [Tr] 

 i.  42a/14, 42b/1, 42b/10, 42b/14, 

42b/2, 42b/8, 49b/21, 80a/18, 80b/3,  

 96b/13 

 i.+ i 42a/16 

ikiyüzaltmış : İki yüz altmış -1- [Tr] 

 i.  52a/13 

ikiyüzaltmışaltı : İki yüz altmış altı -3- [Tr] 

 i.  42b/6, 95b/4 

 i. olur 42b/4 

ikiyüzaltmışdört : İki yüz altmış dört -1- [Tr] 

 i.  89b/9 

ikiyüzaltmışiki : İki yüz altmış iki -3- [Tr] 

 i.  70a/2, 70a/6 

 i.+ yi 70a/3 

ikiyüzaltmışikibiŋdörtyüzùoúsandört : İki 

yüz altmış iki bin dört yüz doksan dört -

2- [Tr] 

 i.  33a/3 

 i.+ dür 33a/17 

ikiyüzelli : İki yüz elli -3- [Tr] 

 i.  52a/15, 52a/2, 69a/1 

ikiyüzellialtı : İki yüz elli altı -8- [Tr] 

 i.  45a/8, 45b/3, 62a/10, 62a/21 

 i.+ dur 45a/15, 45b/1 

 i. olur 69b/7 

 i.+ yı 69b/8 

ikiyüzellibeş : İki yüz elli beş -2- [Tr] 

 i.  113a/12, 113a/14 

ikiyüzelliùoúuz : İki yüz elli dokuz -1- [Tr] 

 i.  69b/16 
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ikiyüzelliüç : İki yüz elli üç -3- [Tr] 

 i.+ i 69a/11 

 i. olur 69a/10 

 i.+ üŋ 69b/6 

ikiyüzon : İki yüz on -1- [Tr] 

 i. olur 34a/16 

ikiyüzonaltı : İki yüz on altı -1- [Tr] 

 i.  110a/21 

ikiyüzonsekizbiŋyediyüzelli : İki yüz on 

sekiz bin yedi yüz elli -1- [Tr] 

 i.  52b/1 

ikiyüzonùoúuz : İki yüz on dokuz -1- [Tr] 

 i.  45b/4 

ikiyüzonyedi : İki yüz on yedi -1- [Tr] 

 i.  113a/10 

ikiyüzotuzaltı : İki yüz otuz altı -1- [Tr] 

 i.  4b/2 

ikiyüzotuzbir : İki yüz otuz bir -2- [Tr] 

 i.  59a/16, 8a/4 

ikiyüzotuzüç : İki yüz otuz üç -1- [Tr] 

 i.+ er 8a/3 

ikiyüzseksen : İki yüz seksen -2- [Tr] 

 i.  102a/10, 102a/3 

ikiyüzseksenbeş : İki yüz seksen beş -2- [Tr] 

 i.  24a/12, 24a/14 

ikiyüzseksendört : İki yüz seksen dört -

4- [Tr] 

 i.  102a/11, 102a/4, 6b/2, 6b/9 

ikiyüzseksenùoúuz : İki yüz seksen dokuz -

1- [Tr] 

 i.  49b/4 

ikiyüzúırú : İki yüz kırk -1- [Tr] 

 i.  47a/2 

ikiyüzúırúaltı : İki yüz kırk altı -1- [Tr] 

 i.  11a/7 

ikiyüzúırúaltıbiŋüçyüz : İki yüz kırk altı bin 

üç yüz -1- [Tr] 

 i.  10b/18 

ikiyüzúırúbeş : İki yüz kırk beş -1- [Tr] 

 i.  44b/20 

ikiyüzúırúùoúuz : İki yüz kırk dokuz -2- [Tr] 

 i.  23a/11, 49b/18 

ikiyüzùoúsanaltıbiŋüçyüzelliiki : İki yüz 

doksan altı bin üç yüz elli iki -1- [Tr] 

 i.  64a/14 



640 

ikiyüzùoúsaniki : İki yüz doksan altı -1- [Tr] 

 i.  45b/1 

ikiyüzùoúsaniki : İki yüz doksan iki -1- [Tr] 

 i.  45b/2 

ikiyüzyetmişaltı : İki yüz yetmiş altı -7- [Tr] 

 i.  95b/10, 95b/13, 95b/15, 95b/18, 

95b/19, 95b/7, 95b/9 

ikiyüzyetmişbeşbiŋsekizyüzúırúsekiz : İki 

yüz yetmiş beş bin sekiz yüz kırk sekiz -

2- [Tr] 

 i.  63b/7, 64a/13 

ikiyüzyetmişùoúuz : İki yüz yetmiş dokuz -

1- [Tr] 

 i.  112a/11 

ikiyüzyetmişùoúuzbiŋbeşyüzotuzsekiz : İki 

yüz yetmiş dokuz bin beş yüz otuz sekiz -

1- [Tr] 

 i.  8b/1 

ikiyüzyetmişüç : İki yüz yetmiş üç -2- [Tr] 

 i.  28b/14, 28b/18 

ikiyüzyigirmibeş : İki yüz yirmi beş -1- [Tr] 

 i.  86b/20 

ikiyüzyigirmiùoúuz : İki yüz yirmi dokuz -

1- [Tr] 

 i.  80a/2 

ikrÀm : Hürmet, saygı gösterme -1- [Ar] 

 elfuêÀlÀéi’l- i.  1b/19 

il : Merkezi yönetime bağlı bir vali 

yönetimindeki idari bölüm, vilayet -1- [Tr] 

 i.+ inde 20a/10 

ilÀ : ye, ye kadar, dek, değin -2- [Ar] 

 i.  1b/15, 1b/21 

ile : İle krş bile -93- [Tr] 

 i.  101a/17, 103b/12, 109a/10, 

110b/5, 111b/10, 113b/14, 113b/16, 

113b/20, 117a/21, 117b/1, 117b/3, 119a/12, 

119a/19, 119a/7, 119b/12, 11b/14, 11b/15, 

12a/12, 12a/13, 12b/16, 12b/4, 13a/1, 13b/4, 

14b/11, 16a/12, 17a/18, 17b/1, 18a/1, 22a/7, 

22b/4, 24b/4, 25b/18, 25b/19, 25b/20, 26a/7, 

28b/1, 29a/1, 2a/13, 2a/16, 2a/18, 2a/5, 

31a/2, 31b/11, 31b/4, 32a/21, 32a/6, 38a/1, 

3a/6, 3a/7, 3a/8, 45b/11, 45b/6, 46a/1, 46a/2, 

46a/4, 4a/2, 53b/1, 6a/18, 70b/10, 70b/11, 

72a/10, 73a/15, 74a/17, 76a/13, 76a/6, 76a/8, 

77b/20, 7b/13, 80b/1, 80b/5, 81a/3, 82b/12, 

82b/13, 82b/16, 82b/17, 82b/18, 85b/8, 
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86a/10, 88a/19, 8a/1, 8a/7, 91b/14, 91b/19, 

91b/7, 94a/10, 98b/13, 9a/16 

 i.+ dür 45b/13 

 i. olan 90a/17, 92a/10 

 i. olup 7a/9 

illÀ : Notasyona göre işlemlerdeki eksi  

işaretini simgeler -56- [Ar] 

 i.  100b/3, 100b/5, 104b/11, 104b/15, 

104b/5, 104b/6, 104b/9, 115a/2, 115b/1, 

115b/4, 116a/11, 116a/7, 116a/9, 118a/4, 

118a/6, 118a/7, 118a/9, 118b/10, 118b/12, 

118b/15, 118b/16, 119b/11, 119b/13, 

119b/14, 119b/17, 119b/19, 119b/9, 81a/13, 

84a/1, 84a/15, 84a/16, 84a/19, 84a/20, 84a/5, 

84a/6, 84a/7, 84a/8, 84a/9, 84b/19, 84b/4, 

85b/1, 85b/2, 85b/7, 85b/8, 95b/2, 95b/4,  

95b/7, 95b/9, 96b/5, 96b/6, 96b/7, 96b/9 

  

èilm : İlim -2- [Ar] 

 taèlìm-i èi.-i óisÀb itmek 2a/5 

 èalÀ-úadri’ t-ùÀúa èi.-i óisÀba 2a/8 

ilóÀú : Katma, ekleme -55- [Ar] 

 i. eyledük 104a/2, 48a/10, 48a/15, 

48a/17, 48a/19, 48a/8, 49a/15 

 i. iderüz 100b/20, 102b/12, 86b/4, 

86b/6, 87a/4, 89a/13, 89b/2, 89b/6, 92a/21, 

92b/7, 93a/18, 93a/6, 93a/7, 93b/20, 94b/17, 

99a/7 

 i. idesin 10a/14, 10a/19, 10a/7, 12b/6, 

22b/20, 22b/5, 23b/5, 28b/4, 68b/20, 69a/1, 

69a/4, 70a/2, 70a/7, 86b/16, 9b/19 

 i. idesinkim 28b/12, 58b/13, 58b/7, 

64a/14 

 i. idüp 13a/3, 47b/17, 47b/19, 48a/1, 

4a/13, 4a/19, 60b/16, 64a/2, 65b/14 

 i. olınduúda 49b/5 

 i. olundukdan 13a/4 

 i. olunduúda 48a/6, 64b/7 

imdi : Buna göre, şu halde, artık, şimdi -

23- [Tr] 

 i.  113a/2, 113b/12, 114a/16, 16b/15, 

18a/18, 18a/19, 28a/4, 35b/19, 37a/13, 

38b/7, 45b/12, 45b/6, 51a/5, 55a/13, 56b/3, 

73a/15, 73a/3, 82b/8, 84a/16, 84b/12, 84b/8, 

85a/20, 93a/13 

imraòori : (<miraòÿrì) Bir tür kaftan.  

“miraòÿrì kaftan Bursa’nın çatma 

kadifesindendir ki altunludur “(Salman,2009: 

208)  -1- [F] 
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 i.  43b/2 

imtihÀn : Sınama -2- [Ar] 

 i. idüp 113b/5 

 i. itmedük 113b/4 

èindallÀh : Allah yanında -1- [Ar] 

 èi.  2a/13 

indür - : İndirgemek-1- [Tr] 

 i.- ürüz 102a/12 

infirÀd: Bireyselleşme, bireysel davranma -

1- [Ar] 

èa.-infirÀd her 35b/15 

inşÀéallÀhü : Allah isterse, dilerse -4- [Ar] 

 i.  2a/21, 2b/19, 26a/2, 72b/11 

intiôÀr : Ah etmek -1- [Ar] 

 i.  110b/11a 

irsÀl : Gönderme -1- [Ar] 

 i. itseler 80a/20 

ise : ise  -12- [Tr] 

 i.  16a/13, 16a/16, 16a/18, 20b/1, 

20b/5, 21a/10, 22b/12, 22b/5, 22b/8, 23a/10, 

40a/17, 47b/1 

İskender : Kanÿnî Sultan Süleyman  devri 

başdefterdÀrı -1- [Tr] 

 óaøret-i İ.  1b/21 

İskender : Makedonya kralı -1- [Tr] 

 pÀdişÀh-ı kişveristÀn-ı İ.i’z-zamÀn 

1b/6 

İstÀmbul : İstanbul -4- [Tr] 

 İ.+ a 80b/7, 80b/8 

 İ.+ da 20a/9 

İ.+ dan 80b/7, 80b/9 

iste - : İstemek, dilemek -2- [Tr] 

 i.- seŋ 79a/19, 81a/5 

istiånÀ : Riyazi ilimlerde çıkarma işleminin 

yapılacağı değerler arasındaki eksi “–“ 

simgesini karşılayan   ا  ال  yı tabir etmek için 

kullanılır -2- [Ar] 

 i. ola 84a/14 

 i. olmaya 84a/13 

istifÀde : Yararlanmak -1- [Ar] 

 i. ide 120a/7 

istiòrÀc : Sonuç çıkarma, netice, çözüm -

61- [Ar] 

 i.  36b/2 

 ùarìú-i i.-ı òaùÀyeyn 47a/8 
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 i. eyledügüŋ 60b/20 

 i.+ ı 6b/2, 73a/12, 93b/8 

 i.+ ında 35a/7 

 i.+ ınuŋ 110b/12, 115a/1, 2b/15, 

2b/2, 2b/6, 46a/14, 50b/4, 56b/14, 60a/1,  

 60b/17, 61a/6, 67a/1, 82a/2 

 maèrifet-i i.+ ınuŋ 31a/10 

 i. iderüz 92b/4 

 i. idesin 105b/7, 25a/10, 7b/13 

 i. idevüz 91b/5 

 i. itmek 22a/8, 25b/5, 6b/5, 8a/7 

 i. olan 10b/6, 26a/1, 29b/3, 45b/11, 

67b/1 

 i. olına 106b/4, 107a/18, 10b/4, 

120a/5, 17b/6, 20a/6, 25b/12, 29b/2, 30a/15, 

38b/19, 39b/14, 45b/9, 47a/7, 52b/12, 

55a/16, 56b/7, 60b/9, 6a/19, 76a/5, 88b/8, 

8b/5, 94a/8 

 i. olınan 32a/20, 67b/9 

 i. olınmaú 8b/13 

 i. olınur 38b/6 

 i. olunduúda 37a/15 

istièmÀl : Kullanma -2- [Ar] 

 i. olınur 20a/10, 20a/14 

istiúÀmet : Mevzi, yol -1- [Ar] 

 i.  72a/14 

iş : İş   -4- [Ar] 

 i. alsa 43a/14 

 i. dutsa 25a/13, 25a/2 

 i. ùutsa 42b/18 

işbu : İşte bu, bu, şu -4- [Ar] 

 i.  17b/15, 17b/8, 22a/12, 51b/1 

èişrÿne: Yirmi -1-[Ar] 

i. 81a/15, 81a/17 

iştibÀh : Şüphelenme, şüphe etme -1- [Ar] 

 bì- i.  111b/17a 

it(d) -: Etmek yardımcı fiili -1132- [Tr] 

 ziyÀde i.- dügümüzden 117b/14 

 óıfã i.- dügümüzüŋ 81b/4 

 ùaró i.- dügüŋ 22b/14 

 ziyÀde i.- dügüŋ 84b/17 

 ibtidÀ i.- dükde 49a/12 

 êarb i.- dükden 22b/8 

 ifrÀz i.- dükden 32b/5 

 óıfô i.- dükden 5b/2 
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 øamm i.- düŋ 27a/15 

 naúã i.- düŋ 85a/10 

 êarb i.- meden 30b/12, 30b/13, 

30b/15, 30b/16, 30b/18, 30b/20, 83a/17, 

83a/21, 83b/1 

 êarb i.- meden 83a/19, 83a/20 

 êarb i.- meden olur 30b/11, 30b/21 

 imtihÀn i.- medüŋ 113b/4 

 êarb i.- megi 12a/12, 12b/17, 3a/3, 

3a/4, 3a/5, 3a/7, 3a/8 

 úısmet i.- megi 25b/18, 25b/19, 

25b/20, 26a/2 

 úısmet i.- megile 40a/9 

 mümÀreset i.- megin 2a/8 

 beytü’l-vereåe úısmet i.- mek 33a/5 

 daòı i.- mek 45a/3 

 êarb i.- mek 10b/9, 11a/6, 11b/15, 

11b/7, 12a/4, 12a/8, 12b/4, 13a/15, 14b/11, 

14b/7, 16a/12, 20a/18, 22b/4, 7a/9, 83a/14 

 farø i.- mek 81a/8 

 ifÀde i.- mek 2a/13 

 istiòrÀc i.- mek 22a/8, 25b/5, 6b/5, 

8a/7 

 küsÿra i.- mek 28b/1 

 mÀl i.- mek 93b/8 

 óiããe i.- mek 102b/18 

 óisÀb i.- mek 43a/3 

 taèlìm-i èilm-i óisÀb i.- mek 2a/5 

 taúsìm i.- mek 27b/13 

 ùaró i.- mek 11b/6 

 úısmet i.- mek 25b/16, 26a/4, 26b/3, 

28a/1, 28a/10, 28a/14, 28a/2, 28b/9, 29a/1, 

29a/3, 29b/10, 29b/5, 30a/11, 30a/6, 37a/1, 

38b/4, 42a/7, 84a/2 

 naúã i.- mekdür 85a/4 

 úısmet i.- mekdür 40a/11 

 ziyÀde i.- mekdür 84b/18 

 êarb i.- melü olsaŋ 18a/19 

 ãaùır i.- meŋ 61a/2 

 êarb i.- megüŋ 11a/9, 3a/9 

 taãìó i.- mesine 2a/19 

 óaml i.- meyüp 2a/15 

 ióÀda i.- miş ola 76b/1 

 ióÀùa i.- miş ola 72b/14, 75a/3, 

76b/12 

 beyÀn i.- mişler 35a/8 
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 teélìf i.- mişler 3a/11 

 vaøè i.- mişler 73a/13 

 fÀyide i.- se 119a/20, 119b/1 

 irsÀl i.- seler 80a/20 

 iútiøÀ i.- seler 105a/8 

 kem i.- seler 107a/21, 107b/1 

 naúã i.- seler 107b/1 

 óÀãıl i.- seler 36b/15 

 sÿéÀl i.- seler 80b/11 

 êarb i.- seŋ 106b/7, 12a/9 

 taúsìm i.- seŋ 27b/2 

 úısmet i.- seŋ 40a/14 

 úavl idüp i.- dükleri 32b/4 

 duèÀ i.- e 120a/8 

 êarb i.- e 84b/1, 84b/2 

 ióÀùa i.- e 77a/2 

 istifÀde i.- e 120a/7 

 pÀre i.- e 76b/7 

 úıùèa-ı maèlÿm i.- e 77b/12 

 êarb i.- icek 53a/7, 83a/10, 83a/9 

 ùaró i.- icek 52a/7 

 èamel i.- eler 84a/11 

 êarb i.- eler 73a/10, 82a/10, 82a/9, 

84b/3 

 himmet i.- eler 2a/19 

 iòrÀc i.- eler 76b/3 

 úıyÀs i.- eler 119a/6 

 ziyÀde i.- eler 84b/7 

 iòrÀc i.- eler 72b/18 

 beyÀn i.- elüm 87a/10 

 êarb i.- elüm 106b/17, 112b/17 

 farø i.- elüm 114a/5 

 ısúÀù i.- elüm 103b/12, 85b/6 

 maèlÿm i.- elüm 114a/1 

 muúÀbele i.- elüm 103b/10, 85b/5, 

85b/6 

 naúã i.- elüm 114a/18, 85b/7 

 óıfã i.- elüm 119a/13 

 ùaleb i.- elüm 105b/17, 87b/7, 98b/2 

 úısmet i.- elüm 112a/10, 113a/12 

 vaøè i.- elüm 117b/6 

 vezn i.- elüm 113b/20, 113b/21 

 ziyÀde i.- elüm 117a/3, 87b/11, 

97a/15 
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 naúã i.- elüm 118a/15 

 bahÀ i.- er 20b/7 

 beyÀn i.-er 10b/7, 11b/8, 12a/13, 

12b/17, 13b/14, 14a/2, 15b/2, 17b/8, 20a/8, 

22a/5, 24a/11, 25b/14, 25b/16, 25b/17, 

25b/18, 25b/19, 25b/20, 26a/2, 26a/3, 29b/4, 

2b/12, 2b/14, 2b/16, 2b/19, 2b/2, 2b/4, 2b/6, 

2b/8, 30a/17, 30a/18, 32a/14, 32a/20, 3a/1, 

3a/10, 3a/3, 3a/4, 3a/5, 3a/7, 3a/8, 45b/12, 

4a/1, 71b/1, 71b/2, 74a/1, 7b/14, 82a/3, 

82b/18, 85b/11, 85b/16, 8b/7, 9a/16.  

 iòrÀc i.-er 90a/6 

 óall i.- er 51b/9a 

 úıymet i.-er 17a/2 

åebt i.- erdüŋ 23a/1 

 farø i.- erler 72a/8 

 vefÀ i.- erse 70b/6 

 cebr i.-erüz 115b/8, 118a/10, 

119b/21, 96a/12, 96b/10 

 cemè i.-erüz 103a/14, 105a/1, 

107b/11, 108b/2, 109a/4, 110a/3, 110b/5, 

119a/12, 86a/10, 90a/5, 93b/3 

 cümle i.- erüz 94a/3 

 Àòõ i.-erüz 100a/14, 101b/1, 101b/19, 

102b/11, 81b/5, 88b/18, 89b/10, 91a/6, 

92a/3, 92b/21, 92b/8, 93a/12, 93a/17, 

93b/12, 93b/4, 94a/1, 95a/2, 99a/4, 99b/17 

 êarb i.-erüz 102a/9, 105a/20, 

106a/19, 106a/5, 108b/7, 109a/7, 109b/11, 

110a/6, 110a/9, 110b/16, 111a/4, 114a/20, 

89a/12, 90a/4, 93b/3, 95b/11, 98b/14, 99a/15 

 farø i.- erüz 107b/9, 74a/14, 81b/13, 

94a/14, 95a/4, 98a/2, 98b/20 

 ilóÀú i.- erüz 100b/20, 102b/12, 

86b/4, 86b/6, 87a/4, 89a/13, 89b/2, 89b/6, 

92a/21, 92b/7, 93a/18, 93a/6, 93a/7, 93b/20, 

94b/17, 99a/7 

 iòrÀc i.- erüz 100b/9, 92b/16 

 istiòrÀc i.- erüz 92b/4 

 kÀmil i.-erüz 89a/4, 92b/3, 93a/5, 

97a/12 

 kem i.- erüz 88b/20, 89a/15, 89b/12, 

91a/18, 91a/7, 91b/10, 91b/14, 92a/9, 99a/5 

 murabbaè i.- erüz 100a/12, 100b/8, 

101a/20, 101b/17, 102a/12, 102b/9, 112b/15, 

118a/16, 89b/8, 90a/17, 90b/20, 90b/5, 

91b/17, 92a/19, 92b/19, 92b/6, 93b/2, 93b/9, 

97b/7, 98a/6, 99a/2, 99b/16 
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 muúÀbele i.-erüz 115b/8, 117b/6, 

95b/16 

 mücennes i.-erüz 86b/3, 86b/5, 97a/1 

 naúã i.-erüz 100a/11, 100a/15, 

100b/9, 101a/18, 101a/21, 102a/14, 105a/14, 

111a/2, 113a/10, 118a/17, 119a/2, 88b/20, 

88b/3, 89a/16, 89a/7, 89a/9, 90a/18, 90b/10, 

90b/2, 90b/3, 90b/6, 91a/16, 91a/5, 91b/12, 

92a/11, 92a/15, 92a/2, 92a/6, 92b/2, 94b/9, 

98a/10, 99b/19 

 nÀúıã i.- erüz 89a/8 

 óıfã i.- erüz 109a/5, 111a/3, 91b/20, 

93b/18 

 óıfø i.- erüz 81a/12 

 redd i.- erüz 118a/12, 89a/3, 97a/17, 

98b/8 

 tekmìl i.- erüz 90a/16 

 ùaró i.- erüz 106a/9 

 úısmet i.-erüz 101a/4, 103a/16, 

105a/21, 106a/20, 106a/6, 106b/20, 107a/12, 

107a/3, 107a/7, 108b/8, 109a/8, 109b/12, 

110a/10, 110a/16, 110a/3, 111a/16, 111a/20, 

111a/7, 111b/3, 114b/1, 116b/1, 118b/11, 

86a/14, 86b/8, 87a/18, 87a/3, 87a/7, 87b/13, 

88a/17, 88b/6, 90a/10, 91a/10, 91a/20, 

91a/7, 91b/1, 93a/19, 93b/6, 94a/20, 94b/19, 

94b/21, 95b/20, 96a/15, 96b/12, 97a/3, 

99a/16, 99a/17, 99a/18 

 vaøè i.- erüz 111a/5, 95b/17, 95b/8 

 ziyÀde i.- erüz 100a/13, 100a/7, 

101a/1, 101b/14, 101b/15, 101b/20, 102a/13, 

102a/16, 102b/10, 104b/4, 106a/14, 107b/14, 

108b/5, 110a/7, 112b/10, 118b/13, 85a/1, 

86a/3, 89b/3, 94a/17, 98a/18, 98a/7, 99a/3 

 Àòõ i.- erüz 98a/8 

 êarb i.- erüz  102a/8, 98a/4 

 murabbaè i.- erüz 100a/5, 101a/13 

 naúã i.- erüz 107b/6, 107b/8, 108b/1, 

90b/1 

 ùaró i.- erüz 107b/10 

 úısım i.- erüz 100b/1 

 úısmet i.- erüz 107b/16 

 ziyÀde i.- erüz 108a/17, 108a/20 

 cemè i.-esin 47b/6, 74a/18, 74a/2, 

9a/13 

 cümle i.- esin 32b/11, 33a/15, 34a/13, 

37a/6, 52a/21, 60b/16, 62b/15, 63a/16, 

63b/7, 68b/14, 68b/17, 68b/3, 68b/6, 68b/8, 

69a/13, 69a/14, 69a/17, 69a/21, 69b/10, 
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69b/12, 69b/18, 69b/20, 70a/19, 70a/4, 

76a/16, 8b/1 

 åebt i.- esin 10a/9, 14b/13, 15a/5, 

22a/12, 26a/20, 26b/10, 26b/14, 26b/18, 

27a/5, 27b/4, 27b/7, 27b/9, 4a/15, 63b/8, 

67b/18, 67b/8, 6b/14, 6b/21, 8a/13, 9a/10, 

9a/5 

 Àòõ i.- esin 78b/15, 89b/20 

 èaded i.- esin 69b/2 

 êarb i.- esin 117b/21, 118a/1, 11b/11, 

11b/18, 12a/17, 12b/5, 12b/8, 13a/6, 14a/19, 

14b/9, 15a/7, 16a/16, 16b/8, 17a/4, 17b/2, 

18a/5, 18b/1, 18b/9, 19a/18, 19a/5, 19b/9, 

20a/1, 20b/11, 20b/2, 20b/5, 21a/9, 21b/6, 

23a/6, 23b/8, 24a/1, 24a/15, 24b/13, 24b/5, 

25a/16, 28b/10, 28b/14, 31a/5, 31b/14, 

31b/3, 31b/7, 32a/1, 32a/16, 32b/16, 37a/8, 

40a/20, 40a/4, 40b/10, 40b/3, 41a/12, 41b/7, 

42a/17, 42a/2, 42b/10, 42b/3, 43a/17, 43a/7, 

43b/6, 45a/11, 45a/13, 45a/8, 50b/21, 51a/1, 

52a/17, 52a/20, 54a/17, 55a/12, 55b/11, 

56a/8, 56b/12, 57a/11, 57a/21, 60a/5, 60b/4, 

60b/5, 61b/2, 61b/5, 61b/7, 62b/14, 62b/17, 

62b/19, 63a/9, 65a/12, 65a/9, 65b/2, 68a/12, 

68a/17, 68a/19, 68a/2, 68b/13, 68b/16, 

68b/2, 68b/21, 69a/16, 69a/19, 69b/11, 

69b/12, 69b/17, 69b/19, 69b/8, 70a/14, 

70a/21ol-an, 70a/3, 70b/3, 73a/20, 73b/15, 

73b/9, 74a/11, 74a/20, 74a/5, 74b/11, 

74b/16, 75a/12, 75a/17, 75a/7, 75b/11, 

75b/13, 75b/20, 77a/11, 77b/10, 77b/14, 

77b/18, 77b/3, 78a/1, 78a/11, 78b/6, 79a/20, 

80a/13, 88b/16, 89b/18, 8a/11, 9b/12, 9b/18 

 farø i.- esin 74a/15, 74a/17 

 ısúÀù i.- esin 85a/17 

 ilóÀú i.- esin 10a/14, 10a/19, 10a/7, 

12b/6, 22b/20, 22b/5, 23b/5, 28b/4, 68b/20, 

69a/1, 69a/4, 70a/2, 70a/7, 86b/16, 9b/19 

 iòrÀc i.- esin 23a/7, 25b/7, 26b/13, 

26b/16, 33a/14, 60a/18, 70b/9, 73b/6, 74a/10 

 istiòrÀc i.- esin 105b/7, 25a/10, 7b/13 

 kem i.- esin 89b/21 

 mÀllarına i.- esin 35b/14 

 miåli i.- esin 57b/13 

 muøÀèıf i.- esin 56b/2 

 murabbaè i.- esin 89b/17 

 mücennes i.- esin 13a/16 

 naôar i.- esin 78a/6 

 naúã i.- esin 117b/20, 85a/8, 85a/9 

 naúl i.- esin 62b/4, 69b/14 
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 nıãf i.- esin 19a/16 

 nıãf-ı eşyÀ-i murabbaè i.- esin 91a/13 

 nisbet i.- esin 60a/6 

 øamm i.- esin 13a/18, 29a/13 

 óıfã i.- esin 10a/10 

 óıfô i.- esin 10a/1, 10a/16, 13a/7, 

4a/16, 4a/7, 4b/9, 5a/1, 5a/7, 5b/15, 5b/7, 

6a/10, 6a/15, 6a/3, 9b/14 

 óıfø i.- esin 4b/15 

 onbeş i.- esin 68b/12 

 óükm i.- esin 14b/3, 15a/11, 16a/18, 

16b/13, 17a/8, 17b/4, 18b/12, 22b/13, 24a/4 

 redd i.- esin 86b/17, 86b/18 

 sebt i.- esin 63a/11 

 tanãif i.- esin 18b/16 

 tanãìf i.- esin 19b/7 

 taúsìm i.- esin 41a/13, 42a/18 

 tefrìú i.- esin 27a/4 

 ùaró i.-esin 11a/13, 17b/3, 23b/12, 

30a/13, 30a/8, 48b/8, 54b/19, 55a/10, 

55b/17, 56a/14, 56a/9, 57a/15, 57b/4, 

58a/17, 66a/2, 70b/5, 74b/3, 95a/19 

 úısm i.- esin 76a/12 

 úısmet i.-esin 105a/17, 119a/15, 

11b/12, 11b/19, 12a/10, 12a/6, 12b/12, 

26a/9, 28a/13, 28a/16, 28a/8, 28b/18, 28b/8, 

29a/17, 31a/15, 33b/1, 37a/10, 38b/12, 

40a/18, 40b/13, 40b/2, 41a/6, 41b/8, 42b/12, 

42b/4, 43a/8, 43b/16, 43b/7, 44a/1, 44a/11, 

44b/14, 44b/17, 45a/16, 45b/2, 46a/9, 

47b/12, 47b/4, 48b/10, 48b/11, 50a/6, 51a/4, 

52b/3, 53a/18, 74a/6, 74b/1, 77b/15, 77b/6, 

78b/13, 78b/18, 78b/7, 79a/10, 80a/14, 

80a/2, 84a/3, 85b/19, 86a/18, 88a/4, 90a/1 

 vaøè i.- esin 17a/3, 68a/1 

 ziyÀde i.- esin 101a/9, 118b/6, 11a/7, 

12a/15, 60b/3, 78a/2, 84b/11, 84b/13, 84b/9, 

86b/13 

 cümle i.- esin 69b/13 

 êarb i.- esinki 11b/16, 12b/11, 29a/14 

 iòrÀc i.- esinki 74b/9 

 cümle i.-esinkim 34b/5, 58a/7, 64a/3, 

65b/3, 78a/16 

 êarb i.-esinkim 13a/17, 13a/21, 

29a/11, 29a/7, 31a/8, 46b/17, 54b/17, 57b/3, 

58a/15, 58b/6, 60a/14, 60a/16, 61b/18, 

62a/1, 62a/16, 62a/18, 62a/9, 63a/19, 
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63b/10, 64a/12, 64b/15, 64b/16, 64b/3, 

65b/12, 68a/15, 68b/4, 68b/7, 70a/17, 8a/15 

 ifrÀz i.- esinkim 34b/1 

 ilóÀú i.- esinkim 28b/12, 58b/13, 

58b/7, 64a/14 

 iòrÀc i.- esinkim 34a/15, 34a/17, 

34a/9, 34b/2, 34b/4, 73b/13 

 miåli i.- esinkim 57b/16, 62a/20 

 muøÀèaf i.- esinkim 55a/4, 68a/21 

 muøÀèıf i.- esinkim 58b/3, 69b/7 

 øabt i.- esinkim 44b/9 

 øamm i.- esinkim 29a/6 

 tanãìf i.- esinkim 18b/6, 74b/5 

 úısmet i.- esinkim 34b/8 

 ziyÀde i.- esinkim 56b/3, 69b/15 

 êarb i.- evüz 11b/9 

 istiòrÀc i.- evüz 91b/5 

 kem i.- evüz 91b/13 

 muúÀbele i.- evüz 115a/6 

 naúã i.- evüz 112a/11 

 vaøè i.- evüz 113a/16 

 cemè i.- üp 103a/5, 108b/21, 2a/11 

 cümle i.- üp 12a/15, 3b/16, 3b/5, 

47b/11, 51a/3, 65b/14, 70a/16, 70b/2, 75b/5, 

7a/3, 7b/11 

 ãaùır i.- üp 7a/13 

 åebt i.- üp 10a/16, 15a/7, 16a/15, 

17a/4, 17b/1, 20b/10, 22b/7, 23b/8, 24a/1, 

24b/13, 24b/5, 25a/6, 26a/15, 3b/12, 41b/6, 

4b/8, 5a/1, 5b/1, 6a/9, 8b/16, 9b/21, 9b/9 

 êarb i.- üp 10a/13, 10a/19, 10a/6, 

12a/14, 12a/5, 12b/1, 13b/5, 14b/13, 21b/17,  

28b/6, 33b/3, 34b/12, 36b/3, 37a/4, 37a/7, 

3a/21, 3b/2, 3b/5, 41a/5, 42a/11, 44b/11, 

44b/12, 44b/8, 4a/10, 4a/12, 4a/18, 4a/4, 

4b/12, 4b/20, 4b/6, 53b/13, 53b/21, 53b/6, 

55a/9, 55b/16, 56a/13, 57a/13, 58a/5, 

59a/14, 59a/8, 5a/18, 5a/5, 5a/9, 5b/11, 

5b/12, 5b/5, 65b/21, 68a/4, 68a/6, 69a/12, 

6a/1, 6a/14, 6a/16, 6a/8, 6b/16, 6b/19, 7a/1, 

9a/11, 9a/3, 9a/8 

 èarø i.- üp 35b/8 

 farø i.- üp 11b/5 

 fÀyide i.- üp 49a/10, 49a/3 

 ibtidÀ i.- üp 26a/9, 7b/10, 8a/17, 

8a/21 

 ifrÀz i.- üp 49a/7 
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 ilóÀú i.- üp 13a/3, 47b/17, 47b/19, 

48a/1, 4a/13, 4a/19, 60b/16, 64a/2, 65b/14 

 imtihÀn i.- üp 113b/5 

 iòrÀc i.- üp 105b/20, 106b/14, 

22b/10, 23b/11, 24a/2, 25a/5, 29b/7, 53b/7, 

7b/2 

 maèlÿm i.- üp 78a/15 

 misÀóat i.- üp 76a/13 

 muøÀèıf i.- üp 29b/12 

 mücennes i.- üp 43b/14, 44a/11, 

44a/9 

 naúã i.- üp 112a/2, 112a/6, 113a/6, 

114a/14, 114a/7, 85a/5 

 naúl i.- üp 53b/17, 54b/9, 55a/5, 

56a/3, 57b/15, 57b/18, 58b/10, 58b/15, 

64b/21, 68b/10, 68b/18, 69a/3, 69a/5, 

69b/21, 70a/5, 70a/9 

 nıãf i.- üp 19a/1 

 cemè i.- üp 50b/19 

 óıfã i.- üp 49a/7 

 óisÀb i.- üp 11a/13, 14b/5, 16a/20, 

16b/14, 22b/16, 26b/7, 26b/8, 38b/16 

 tanãif i.- üp 7b/9 

 taúsìm i.- üp 42a/12, 42a/3 

 tefrìú i.- üp 25a/6 

 ticÀret i.- üp 36b/14 

 ùaró i.- üp 14b/14, 14b/2, 15a/10, 

16a/18, 16b/12, 17a/7, 18b/11, 19a/8, 

19b/10, 19b/2, 20a/3, 20b/14, 21a/12, 21b/9, 

22a/1, 22b/13, 23a/10, 24a/17, 24a/3, 

24b/14, 24b/7, 25a/17, 25b/6, 29b/11, 29b/6, 

30a/10, 30a/11, 30a/3, 30a/7, 38b/11, 

43a/17, 47a/12, 47b/2, 50a/4, 53b/14, 54a/1, 

54a/19, 54b/4, 55b/13, 61b/9, 62a/11, 

62b/20, 63b/13, 68a/20, 68a/8, 69b/5 

 úayd i.- üp 53b/10 

 úısmet i.- üp 12b/2, 13a/12, 35b/17 

 ziyÀde i.- üp 10b/12, 11a/3, 25b/7, 

44b/17, 60a/2 

 êarb i.- üp  3b/13 

 muøÀèaf i.- üp 53b/8 

 muøÀèıf i.- üp 53b/16, 56a/2 

 úavl i.- üp itdükleri 32b/4 

 êarb i.- üp 6b/13 

 iòrÀc i.- erüz 94b/9 

iòrÀc i.-esinkim 73a/18 

 ziyÀde i.-elüm 104b/10, 104b/7 

 óisÀb i.- esin 15a/13, 54a/2, 61a/9 
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 êarb i.- esinkim 8a/19 

 muúÀbil i.-evüz 85b/4 

 muúÀbele i.-elüm 85b/8 

iètibÀr  : Değerli, güvenilir-1- [Ar] 

 úÀèide-i i.  73a/2 

iètibÀrıyla : Bakımından dolayısıyla -2- [Ar] 

 i.  73a/3, 73a/5 

iútidÀr : Güç -1- [Ar] 

 èadem-i i.  35b/8 

iútiøÀ : Gerekli olmak -1- [Ar] 

 i. itseler 105a/8 

iy : Ey -1- [Tr] 

 i.  114b/13, 114b/14 

èiôÀm : < èiôem Büyük, ulu -1- [Ar] 

 aèlemi’l- èulemÀéi’l- èi.  1b/18 

èizzet : değer, kıymet, yücelik -1- [Ar] 

 èi.  2a/5 

èizzi : Değer, kıymet, yücelik, ululuk -

1- [Ar] 

 ãÀóibi’l- èi.  1b/19 

 

 

-K- 

kaèb : Herhangi bir cebir, hesap değeri tam 

küp yani iki kez kendisiyle çarpma işleminin 

sonucudur -37- [Ar] 

 k.  56b/14, 57a/1, 57a/3, 59a/19, 

60a/10 

 ãaff-ı mÀl-ı k.  67b/11 

 ãaffı’l- k.  67b/14 

 åÀliå-i úısm-ı êılè-ı k.  56b/8 

 lÀ- k.  57a/2, 57a/4 

 mÀlu’l- k.  67a/1 

 k.-ı ãaóìó 60a/2 

 k.-ı ãaóìóe urasın 60a/4, 60b/12 

 k.-ı ãaóìói 60b/10 

 k.-ı Àãamm olup 60b/14 

 k.-ı Àãamm 60a/1 

 mÀl-ı k.-ı Àãamm 70b/7 

 k.-ı Àãammdur 56b/9 

 k.-ı kaèb-ı kaèba 70b/12 

 kaèb-ı k.-ı kaèba 70b/12 

 k.-ı munùaú olur 60b/13 

 k.-ı munùaú 56b/10, 59a/16 
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 mÀl-ı k.-ı munùaú 70b/6 

 k.-ı munùaúdur 56b/9 

 kaèb-ı kaèb-ı k.+ a 70b/12 

 ãaff-ı k.+ da 68a/4 

 k.+ ı 60a/7, 60b/1, 60b/7 

 mÀl-ı k.+ ı 67a/2, 67b/17 

 k.+ ın 56b/18 

 mÀl-ı k. olsa 67a/4 

 k.+ uŋ 60b/10 

 mÀl-ı k.+ uŋ 67a/3 

kaèb : x3 Bilinmeyen niceliğin kübü -88- 

[Ar] 

 k.  102b/6, 112b/10, 112b/6, 112b/7, 

118a/11, 118a/9, 82a/9, 83a/19, 83a/20, 

83a/8, 83a/9, 83b/21, 83b/5, 84a/20, 84b/11, 

84b/14, 84b/9, 85a/12, 85a/8, 85b/1, 85b/2, 

85b/8 

 cüzé-i k.  82b/14, 82b/15, 82b/16 

 kaèb-ı k.  82a/12, 82b/3, 83a/8 

 kaèb-ı kaèb-ı k.  82a/16 

 mÀl-ı k.  82a/11, 83a/10 

 mÀl-ı kaèb-ı k.  82a/14 

 mÀl-ı mÀl-ı k.  82a/13 

 k.-ı kaèb 82a/12, 82b/3, 83a/8 

 kaèb-ı k.-ı kaèb 82a/16 

 mÀl-ı k.-ı kaèb 82a/14 

 k.-ı kaèb-ı kaèb 82a/16 

 k.-ı kaèb-ı kaèba 82b/7 

 mÀl-ı k.-ı kaèb-ı mÀl-ı kaèb-ı kaèbuŋ 

82b/6 

 k.-ı kaèba vursalar 82a/13 

 mÀl-ı k.-ı kaèba vursalar 82a/15 

 k.-ı kaèba 82b/2 

 kaèb-ı k.-ı kaèba 82b/7 

 mÀl-ı k.-ı kaèba 82b/5 

 k.-ı kaèbuŋ 82a/20, 82b/3, 82b/4 

 mÀl-ı kaèb-ı kaèb-ı mÀl-ı k.-ı kaèbuŋ 

82b/7 

 mÀl-ı kaèb-ı k.-ı mÀl-ı kaèb-ı kaèbuŋ 

82b/6 

 k.+ a 82a/10, 82b/21, 83a/1, 83a/10, 

83a/5, 83a/8 

 kaèb-ı k.+ a 82b/2 

 kaèb-ı kaèb-ı k.+ a 82b/7 

 mÀl-ı k.+ a 82a/21, 82b/2 

 mÀl-ı kaèb-ı k.+ a 82b/5 
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 mÀl-ı mÀl-ı k.+ a 82b/3, 82b/4 

 kaèb-ı k.+ a vursalar 82a/13 

 mÀl-ı k.+ a vursalar 82a/12 

 mÀl-ı kaèb-ı k.+ a vursalar 82a/15 

 mÀl-ı mÀl-ı k.+ a vursalar 82a/14 

 k.+ ı 112b/8, 82b/21, 84a/3, 84b/12, 

85b/3 

 k.+ ıla 85b/4 

 k.+ ın 112b/11 

 k. olur 84b/4 

 k. úalur 85a/10 

 k.+ uŋ 82a/21, 82b/8, 85a/9 

 kaèb-ı k.+ uŋ 82a/20, 82b/3, 82b/4 

 mÀl-ı k.+ uŋ 82b/2, 82b/3 

 mÀl-ı kaèb-ı kaèb-ı mÀl-ı kaèb-ı k.+ 

uŋ 82b/7 

 mÀl-ı mÀl-ı k.+ uŋ 82b/5, 82b/6 

úÀbil : Olan, olabilir -8- [Ar] 

 ú.  36b/2 

 ú.-i taúsìm oldı 31a/19 

 ú.-i taúsìm olmaya 71b/4 

 ú.-i taúsìm olup 31a/15 

 ú.-i úısmet ola 72a/1, 72a/2 

 ú.-i úısmet olur 72a/5 

 ú. ola 73a/13 

úaç : Soru sıfatı -17- [Tr] 

 ú.  113b/7, 18a/20, 23a/10, 41a/10, 

41a/11, 42b/2, 79a/18, 80b/10, 81b/11, 

89b/16, 91a/12, 93b/15, 97b/21 

 ú. olur 86b/12, 86b/3, 90b/1, 90b/19, 

93b/1 

úaçan : Ne zaman, ne zaman ki -20- 

[Tr] 

 ú.  10b/8, 11a/1, 11a/6, 12a/7, 14a/18, 

16a/12, 20a/17, 22b/3, 35b/1, 38a/2, 40b/6, 

41a/1, 4a/2, 4b/1, 55b/3, 5a/12, 67a/2, 7a/8, 

92a/17 

 ú.+ kim 27a/3 

úadar : Kadar -10- [Ar] 

 ú.  108a/10, 16b/2, 35b/1, 57a/15, 

61b/9, 62a/11, 62b/20 

 ú. olmaú 41a/7 

úal - : Bir işlem sonucunda geriye kalan, 

çıkan -156- [Tr] 

 èaded ú.- a 56a/21 

 bÀúì ú.- acaú olursa 60b/14 
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 bÀúì ú.- an 119b/4, 11b/1, 22b/10, 

23a/9, 23b/11, 24a/2, 26a/16, 29b/6, 38b/12, 

47a/12, 47b/2, 49a/8, 56a/13, 60b/15, 69b/5, 

73a/2, 73b/4, 7b/3, 91a/5, 91b/14, 94b/9 

 yerinde ú.- an 48a/2 

 bÀúì ú.- anuŋ 100b/9, 74a/6 

 bÀúì ú.- dı 117a/14, 11a/15, 11a/17, 

11a/19, 27a/13, 27a/15, 27a/8, 27b/17, 

27b/21, 27b/6, 27b/8, 48a/21, 48a/7, 48b/3, 

49b/11, 60b/2, 98b/17 

 dirhem ú.- dı 103b/17, 48a/10, 

49b/17, 49b/21, 49b/3 

 èaded ú.- dı 106a/1, 48a/16, 48a/18, 

56a/20 

 mÀl ú.- dı 85a/11 

 şey ú.- dı 103b/14, 107b/5, 85a/12 

 vÀriåleri ú.- dı 33a/2 

 yigirmibir ú.- dı 27b/21 

 alınsa bir ú.- madan 25b/4 

 şekl-i tÀsiè bir ú.- madan 10b/6 

 úısm-ı åÀdiå bir ú.- madan 26a/1 

 úısm-ı åÀdis bir ú.- madan 29b/3 

 úıymeti bir ú.- madan 9b/7 

 úıymetleri bir ú.- madan 10b/2 

 nesne ú.- madı 27b/19, 55a/13, 

59a/15 

 bÀúì ú.- masa 56a/17 

 nesne ú.- masa 105b/12, 88a/20 

 èaded ú.- mayup 70b/6 

 nesne ú.- maz 26a/18 

 èaded ú.- mazsa 54a/4 

 faøla ú.- mazsa 31a/16 

 bÀúì ú.- sa 88a/10, 97b/19 

 dirhem ú.- sa 119b/15, 119b/4 

 bÀúì ú.- ur 106a/11, 112a/13, 

113a/17, 117a/21, 119a/3, 26b/10, 27b/4, 

49a/17, 49b/1, 79a/8, 91b/15, 92a/3 

 beşyüzseksenbir ú.- ur 105a/14 

 ceõir ú.- ur 89a/8, 92b/16 

 cüz ú.- ur 114a/18 

 dirhem ú.- ur 100a/15, 104b/11, 

104b/5, 104b/9, 111a/6, 113a/10, 119b/10, 

26a/14, 27a/2, 88b/21, 89a/10, 89a/16, 

90b/10, 92a/12, 92b/17, 95a/20, 98a/11, 

99b/20 
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 èaded ú.- ur 111a/3, 55a/3, 56a/1, 

56a/15, 57b/9, 58b/2, 88a/15, 90a/9, 90b/7, 

91a/17, 92a/10, 92a/7 

 elliüçbiŋúırúùoúuz ú.- ur 54b/6 

 iki ú.- ur 80a/13 

 kaèb ú.- ur 85a/10 

 mÀl ú.- ur 89a/7, 90b/2 

 onyedi ú.- ur 88b/4 

 rubè-ı dirhem ú.- ur 99a/5 

 sekiz ú.- ur 91a/19 

 sekizyüzelli ú.- ur 52a/1 

 şey ú.- ur 107b/10, 107b/7, 107b/8, 

108a/19, 108b/1, 116a/14 

 şeyéi ú.- ur 95b/9 

 úırúsekiz ú.- ur 48b/9 

 üç ú.- ur 60a/18 

 yedi ú.- ur 26b/13 

 yediyüzseksendört ú.- ur 119a/1 

 yigirmibeş ú.- ur 48a/12 

 zirÀè ú.- ur 74b/4 

 bÀúì ú.- ur bir 89b/13 

 dirhem ú.- urdı 116b/13 

 dört ú.- ursa 11b/2 

 èaded ú.- ursa 54a/3, 56a/18, 70b/7 

 ekåerinden ú.- ursa 117b/20 

 miúdÀr ú.- ursa 117a/17, 90a/1, 

91b/12 

 ne ú.- ursa 62a/12, 78a/18 

2 : Belirtilen miktarda bulunmak -158- 

[Tr] 

 ùoúuz ú.- maú gerekidi 48a/12, 

48a/21 

k.- madan 66a/4 

úalan : Bir matematik işlemi sonucunda 

elde kalan miktar; bölme işleminde 

bölünemeyen sayı -8- [Tr] 

 ú.  14b/3, 16a/18, 29b/12, 40b/3, 

50a/5, 56a/14, 91a/7 

 ú.- uŋ 118a/17 

úalem : 1.Yazı işleri -3- [Ar] –[4]- 

 ehl-i ú.  2a/13, 2a/4 

 kÀşif-i müşkilÀt-ı ehl-i ú.  51b/1 

2. Kalem gibi kesilmiş olan çubuk -1- [Ar] 

 ú.  8a/6 

úaldır-: Yok etmek -3- [Tr] 
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 ú.- alum 117a/20 

 ú.- avuz 117a/17 

 ú.- uruz 117a/13 

úÀèide : Kural, usul, esas -67- [Ar] 

 ú.  110b/7, 111b/7, 113a/5, 114b/9, 

115a/13, 14b/4, 16a/14, 22b/15, 37a/15, 

47a/6, 52b/12, 53a/15, 56b/6, 5b/1, 73a/1, 

73a/13, 73a/15, 76a/8, 78a/16, 83a/11 

 ú.-i ãÀbıú 49a/13 

 ú.-i iètibÀr 73a/2 

 ú.-i küllì oldur 11b/3 

 ú.-i küllì 42a/6 

 ú.-i küllìdür 10b/7, 30a/5 

 ú.-i meõkÿr 17b/5, 76a/5 

 ú.-i mesfÿr 20a/5, 55a/15 

 ú.-i meşrÿó 16a/19, 25a/10, 25b/12, 

29b/1, 40b/4, 67b/18 

 ú.-i mezbÿr 30a/14, 37a/18, 60b/9, 

8b/4 

 ú.-i mezbÿrda 36b/1 

 ú.-i misÀóat 77a/10, 78a/11 

 ú.-i misÀóat-ı müåelleå 73a/6 

 ú.-i misÀóat-ı müåelleå-i mütesÀvì’s-

sÀúayn ùarìú oldur 73b/3 

 ú.+ de 38b/5, 38b/7 

 ú.+ dür 75b/12, 75b/19, 75b/21, 

75b/9, 77b/7, 78a/9 

 ú.+ leri 2b/15 

 ú. oldur 11a/11, 76a/11 

 ú.+ si 75b/4, 76a/3, 83b/8 

 ú.+ sin 14a/1, 14a/2, 15b/2, 3a/10, 

82a/2 

ú.-i misÀóat-ı müåelleå-i muòtelifü’l-ıêlÀè 

74a/1 

kÀm : Zaman -6- [Tr] 

 k.  105a/19, 105b/3, 105b/5 

 k.+ da 105b/3 

 k.+ ıdur 105b/4 

kÀmil : Tamamlamak -15- [Ar] 

 ceõr-i k.  86a/8 

 mÀl-ı k.  89a/21 

 k. iderüz 89a/4, 92b/3, 93a/5, 97a/12 

 k. ola 84b/12, 86b/14 

 k. olur 84b/21 

 k. úılasın 86b/12 
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 k. úıluruz 101b/13, 112b/8, 86a/2, 

89b/1, 94a/7, 99b/13 

úanùÀr : <úınùÀr: başlıca kırk dört okkadan 

ibaret olan ve mahalle göre değişen ağırlık 

miktarı; prensip olarak 1úanùar= 100 raùl idi  

Büyük miktarda altından söz edilirken 1 

úanùar= 10000 dinar= 42,33 kg -26- 

[Ar] 

 ú.  13b/15, 20a/12, 20a/16, 20a/18, 

20a/7, 20a/8, 20b/4, 20b/6, 21a/1, 21b/12, 

41b/1, 41b/3, 41b/6 

 ú.-ı ãaàìrdür 20a/13 

 ú.+ dur 20a/11, 20a/16 

 ú.+ ı 20a/9, 20b/6, 20b/8, 21a/2, 

21a/4, 41b/8 

 ú.+ ıla 20a/17 

 ú.+ uŋ 20b/1, 20b/9 

 ú.-ı rÿgan 21b/1 

úanúı : Hangi -3- [Tr] 

 ú.  31b/17 

 ú.+ sı 47b/1 

úat - : Eklemek -21- [Tr] 

 ú.- aruz 100b/19, 101b/19, 101b/2, 

89b/4, 89b/9, 92b/8, 93a/1, 93a/8, 93b/13, 

93b/5, 94b/14, 98a/19, 99b/11 

ú.- asın 60a/5, 86b/15, 88b/17, 

89b/19 

úaùre : Damla -1- [Ar] 

 ú.  113b/15 

úaùtÀè : Kesen -2- [Ar] 

 misÀóat-ı ú.  78a/10 

 ú.-ı dÀìre 77a/1 

úavÀèid : Kaideler, yöntemler, kurallar -

11- [Ar] 

 ú.+ in 17b/8, 20a/8, 22a/5, 2b/11, 

2b/13, 2b/18, 2b/2, 2b/6, 85b/15 

 ú.+ i 30a/16 

 ú.+ lerin 45b/11 

úavl : Söz -2- [Ar] 

 ú. eyleseler 109a/19 

 ú. idüp itdükleri 32b/4 

úavs : Yay -6- [Ar] 

 ú.  76b/10, 76b/11, 77a/2 

 nıãf-ı ú.-ı úıùèaya 77b/18 

 nıãf-ı ú.+ a 78a/10 



659 

 ú. ola 77a/3 

úayd : Kaydetmek -1- [Ar] 

 ú. idüp 53b/10 

úaøiyye : Mesele, konu -1- [Ar] 

 ú.+ ler 39b/12 

 ú.+ sinden 11a/9 

úÀyim : <úÀéim Dik -7- [Ar] 

 ú. olacaúolursa 75a/4 

 ú. olmasa 75a/9 

 ú. olsa 75b/1 

 ú. olursa 75a/14 

 ú.ü’z- zevÀyÀ 73a/5 

 ú.ü’z- zevÀyÀ + midür yÀ 75b/16 

 müåelleå-i ú.ü’z- zÀviye olacaúolursa 

74b/14 

úÀyime : <úÀéim Dik -2- [Ar] 

 ú.  72b/2 

 êılè-ı ú.+ nüŋ 74b/16 

úıl - : Kılmak yardımcı fiili.Etmek, 

yapmak, yerine getirmek -14- [Tr] 

 ùaleb ú.- alum 53a/7 

 kÀmil ú.- asın 86b/12 

 raúam ú.- maàıla 2a/6 

 baède’r- redd ú.- mışdur 103a/18 

 ùaleb ú.- up 53b/10, 53b/18 

 kÀmil ú.- uruz 101b/13, 112b/8, 

86a/2, 89b/1, 94a/7, 99b/13 

 beyÀn ú.- avuz 2b/17 

 kerem ú.  51b/3 

úırÀn : Yakınlık, iki şeyin birleşmesi -2- [Ar] 

 ú.- es-sulùÀn ibn-i sulùÀn 1b/11 

 ú.-ı devrÀn 1b/6 

úırÀù : <úìrÀù, şer'isi, orta büyüklükte beş 

arpa ağırlığında olan ve kuyumcular arasında 

kullanılan miskalin yirmi dörtte biri kadar 

bir ağırlık ölçüsüdür, Anadoluda 1 úırÀù 

daima 1 24 miskal ve genellikle 4 habbeye 

eşittir,  yani ağırlığı 0,2004 grdır -1- [Ar] 

 ú.  22a/14, 22a/17, 22a/19, 22a/6, 

22b/1, 22b/17, 22b/21, 22b/3, 23a/2, 23a/4, 

24a/5 

 ú. ola 91a/2 

 ú.+ dur 22a/5 

ú.+ uŋ 23b/16 

 ú.+ ı 23b/18 
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úırú : Kırk -6- [Tr] 

 ú.  117b/13, 20a/17, 84b/14, 91a/11, 

91a/14 

 ú. oldı 11a/18 

úırúaltı : Kırk altı -12- [Tr] 

 ú.  108a/1, 112a/10, 112a/12, 

112a/15, 112a/4, 112a/6, 113a/12, 113a/8, 

29a/7 

 ú. olur 29a/6, 56b/2 

 ú.+ ya 112a/9 

úırúbeş : Kırk beş -6- [Tr] 

 ú.  19b/4, 19b/8, 46a/12, 46b/14, 

46b/4, 89b/6 

 ú.+ e urasınkim 46a/19 

úırúbir : Kırk bir -5- [Tr] 

 ú.  108b/8, 54b/3, 96a/2, 96a/7, 96a/9 

úırúbirbiŋüçyüzyetmişbir : Kırk bir bin üç 

yüz yetmiş bir -1- [Tr] 

 ú.  34b/14 

úırúdört : Kırk dört -3- [Tr] 

 ú.  118a/15, 20a/13, 74a/21, 74a/21 

úırúiki : Kırk iki -9- [Tr] 

 ú.  11b/18, 32a/2, 95a/13, 95a/16, 

99b/2, 99b/3 

 ú. olur 29a/5 

 ú.+ ye 32a/5 

 ú.+ yle 32a/2 

úırúsekiz : Kırk sekiz -8- [Tr] 

 ú.  107a/13, 116a/20, 90a/20 

 ú.+ e ururuz 116a/21 

 ú.+ i 48b/11 

 ú. olur 23b/5 

 ú. úalur 48b/9 

 ú.+ üŋ 23b/6 

úırúùoúuz : Kırk dokuz -11- [Tr] 

 ú.  101a/10, 101a/16, 108b/15, 

108b/5, 108b/9, 13a/21, 13b/1, 41b/15, 

93a/14 

 ú.+ a 108b/7 

 ú.+ ı 42a/1 

úırúüç : Kırk üç -6- [Tr] 

 ú.  106b/20, 108b/12, 117b/16, 

117b/8, 41b/3, 41b/6 

úırúyedi : Kırk yedi -4- [Tr] 

 ú.  108a/5, 56b/5, 81b/6 



661 

 ú. ola 56b/3 

úısa : Kısa -1- [Tr] 

 ú.  81a/8 

úısım : <kısm, Bölük, parça bkz. úısm -

57- [Ar] 

 ú.  100a/21, 103a/15, 103a/20, 

103b/1, 103b/5, 103b/9, 104a/4, 105b/15, 

107a/10, 107b/3, 108a/14, 108a/2, 108a/3, 

108b/12, 108b/13, 108b/14, 118a/2, 15b/11, 

20a/13, 3a/2, 3a/4, 3a/6, 3a/7, 45b/4, 76a/18, 

76a/9, 78b/2, 82b/19, 83a/1274b/18, 94a/10, 

94a/13, 94b/11, 95a/20, 96a/5, 96b/3, 

97b/21, 98b/17, 98b/18 

 nıãf-ı südüs-i ú.  103b/12 

 òamsetü’s- esdÀs-ı ú.  103b/2 

 taóúìú-i ú.  103b/19 

 ekåer-i ú. 98a/2 

 ú.+ dur 15b/8, 20a/8, 30a/19, 31a/12, 

56b/9,  75a/1 

 ú. eyle 94b/4 

 ú. eyleseler 107a/20 

 ú. eyleseŋ 104a/15 

 ú. iderüz 100b/1 

 ú.+ ları 107a/15 

 ú. olınsa 106b/5 

 ú. olınur 76a/14 

 ú. olur 103b/7 

úısm : Bahis, kısım, bölüm, parça bkz. úısım

 -201- [Ar] 

 ú. 103a/10, 106b/8, 107a/14, 

118b/8,25b/15, 30a/17, 53a/2, 71b/2, 72b/12, 

82a/3, 98b/13 

 ú.-ı sÀbiè 32a/19 

ú.-ı åÀdiå bir úalmadan 26a/1 

 ú.-ı åÀdiå 31b/15 

 ú.-ı sÀdis 24a/10 

ú.-ı åÀdis bir úalmadan 29b/3 

 ú.-ı åÀliå 12a/4, 17b/6, 25b/17, 

28a/10, 30b/7, 60b/17 

 ú.-ı åÀliåi 106b/6 

ú.-ı åÀnì 11b/7, 15b/1, 25b/16, 28a/1, 

30b/3, 3a/3, 55b/1, 60a/1 

 åÀliå-i ú.-ı êılè-ı kaèb 56b/8 

 ú.-ı evvel 14a/1, 25b/15, 26a/2, 

35b/1, 3a/2, 53a/2, 71b/2, 75a/1, 83a/6,  

 85b/12, 94b/1, 95a/4, 95b/21 

 ú.-ı evvelki 3a/9 
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 ú.-ı òÀmis 12b/16, 22a/4, 25b/19, 

29a/1, 31a/9 

 ú.-ı rÀbèi 28b/1 

 ú.-ı rÀbiè 12a/12, 20a/7, 25b/18, 

30b/16, 67a/1 

òÀric-i ú.  98a/1 

 ú.-ı aãàara 117b/21 

 ú.-ı aãıl 101a/5 

 ú.-ı åÀnì 104a/16, 104a/17, 104b/11, 

104b/14, 104b/20, 104b/4, 104b/5, 104b/8 

 bÀúì-yi ú.-ı åÀnì 104b/1 

 kemmiyye-i ú.-ı åÀnì 107a/5 

 ú.-ı åÀnìden 104a/20, 104b/6 

 ú.-ı åÀnìnüŋ 104b/9 

 ú.-ı åÀnìyi 104a/18, 106b/6 

 ú.-ı Àòar 101a/5 

 ú.-ı Àòara 100a/19 

 ú.-ı Àòarın 100b/2 

 ú.-ı çÀryekdür 15b/12 

 ú.-ı ekåer 118a/21, 118b/10, 118b/5, 

118b/9, 119a/4, 94b/2, 95a/15, 96a/1, 

96a/17, 96b/13, 98a/21, 98b/11, 99a/12, 

99b/2 

 ú.-ı ekåeri 118a/4, 94a/11, 94b/5, 

95b/2, 96a/21, 96a/6, 96b/1, 96b/4, 98b/13, 

99a/14 

 ú.-ı eúall 118a/1, 118a/20, 119a/3, 

95b/6, 96a/18, 96b/14, 99a/13, 99b/3 

 ú.-ı eúall-ı evvel 98b/10 

 ú.-ı eúalla ururuz 118a/8 

 ú.-ı eúalla 118a/1, 118b/5, 118b/6, 

94a/11, 94b/5 

 ú.-ı eúallı 118a/3, 118a/5, 118b/8, 

95a/21, 96a/7, 96b/5, 98b/13, 99a/14 

 ú.-ı eúallıydı 95a/7 

 ú.-ı evvel 100b/12, 104a/15, 104a/20, 

104a/21, 104b/12, 104b/20, 104b/4, 104b/7, 

104b/8, 107a/1, 107b/21, 108b/11,15b/8, 

20a/9, 94a/21, 97b/21, 98a/21 

 ú.-ı evvelden 104a/17, 104b/3 

 ú.-ı evveli 104a/19, 104b/3106b/5, 

106b/9, 107b/4, 108a/15, 108a/9 

 ú.-ı evvelüŋ 104a/18, 104b/10 

 ú.-ı maèÀdil 103b/21, 107b/18 

 ú.-ı óÀãılı 98a/14 

 ú.-ı rÀbièi 106b/7 

 ú.-ı rubèı 15b/9 
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 ú.-ı úısmet-i eúalla 118b/11 

 ú. eyle 117b/19, 118b/4, 95a/17, 

96a/21, 96a/3 

 ú. eyleseŋ 108a/9, 97b/16 

 ú. eyledük 100a/18, 105a/3 

 ú.+ ı 100b/3, 103a/11, 103b/12, 

104b/2, 105a/1, 106b/10, 106b/11, 107b/5, 

107b/7, 107b/9, 108a/11, 108a/12, 108a/13, 

108a/17, 108a/19, 108a/21108a/5, 97b/17 

 ú.+ ın 95a/18, 100a/19 

 ú.+ ına 104a/15, 104a/16 

 ú.+ ından 45b/4 

 ú. idesin 76a/12 

 ú. oldı 104a/4 

 ú. olur 76a/17 

 ú.+ uŋ 107a/21, 107b/1, 107b/2, 

118b/1, 97b/21 

úısmet : Bölme, matematikte dört işlemden 

biri -358- [Ar] 

 ú.  100b/2, 30a/13, 30a/9, 31a/19, 

35a/3, 38a/1, 40a/10, 40a/9, 83b/19, 83b/20, 

83b/21, 83b/9 

 baède’z- ú.  97b/8 

 ú.-i ekåer 100b/11 

 úısm-ı ú.-i eúalla 118b/11 

 ú.-i muòtelif 100b/14 

 ú.-i rÀbiè 40a/11 

 ú.+ den 84a/6, 84a/8 

 ú. eyle 118b/5, 34a/2, 40a/5, 87a/11 

 ú. eyledüŋ 32b/13, 47a/1, 80b/14, 

94a/11, 94b/5, 95a/12, 98b/15 

ú. eyledük 100a/19 

 ú. eylemek 30a/8, 40a/12 

 ú. eyleseler 102b/21, 103a/6 

 ú. eyleseŋ 40a/13, 83b/12, 83b/13, 

83b/16, 97b/17 

 ú.+ i 82b/18 

 ú. idelüm 112a/10, 113a/12 

 ú. iderüz 101a/4, 103a/16, 105a/21, 

106a/20, 106a/6, 106b/20, 107a/12, 107a/3, 

107a/7, 107b/16, 108b/8, 109a/8, 109b/12, 

110a/10, 110a/16, 110a/3, 111a/16, 111a/20, 

111a/7, 111b/3, 114b/1, 116b/1, 118b/11, 

86a/14, 86b/8, 87a/18, 87a/3, 87a/7, 87b/13, 

88a/17, 88b/6, 90a/10, 91a/10, 91a/20, 

91a/7, 91b/1, 93a/19, 93b/6, 94a/20, 94b/19, 
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94b/21, 95b/20, 96a/15, 96b/12, 97a/3, 

99a/16, 99a/17, 99a/18 

 ú. idesin 105a/17, 119a/15, 11b/12, 

11b/19, 12a/10, 12a/6, 12b/12, 26a/9, 

28a/13, 28a/16, 28a/8, 28b/18, 28b/8, 

29a/17, 31a/15, 33b/1, 37a/10, 38b/12, 

40a/18, 40b/13, 40b/2, 41a/6, 41b/8, 42b/12, 

42b/4, 43a/8, 43b/16, 43b/7, 44a/1, 44a/11, 

44b/14, 44b/17, 45a/16, 45b/2, 46a/9, 

47b/12, 47b/4, 48b/10, 48b/11, 50a/6, 51a/4, 

52b/3, 53a/18, 74a/6, 74b/1, 77b/15, 77b/6, 

78b/13, 78b/18, 78b/7, 79a/10, 80a/14, 

80a/2, 84a/3, 85b/19, 86a/18, 88a/4, 90a/1 

 ú. idesinkim 34b/8 

 ú. idüp 12b/2, 13a/12, 35b/17 

 ú.+ in 100b/13, 95a/2, 95a/4 

 ú. itmegi 25b/18, 25b/19, 25b/20, 

26a/2 

 ú. itmegile 40a/9 

 ú. itmek 25b/16, 26a/4, 26b/3, 28a/1, 

28a/10, 28a/14, 28a/2, 28b/9, 29a/1, 29a/3, 

29b/10, 29b/5, 30a/11, 30a/6, 37a/1, 38b/4, 

42a/7, 84a/2 

 beytü’l-vereåe ú. itmek 33a/5 

 ú. itmekdür 40a/11 

 ú. itseŋ 40a/14 

 ú.+ le 38b/6, 38b/8 

 ú.+ leri 25b/14, 26a/1, 29b/3, 30a/16, 

32a/20 

 ú.+ lerüŋ 2b/5 

 úÀbil-i ú. ola 72a/1, 72a/2 

 ùarìú-i ú. oldur 40a/8 

 ú. olına 110a/20, 110b/2, 13b/11, 

36b/3, 39b/21 

 ú. olunduúda 26a/13 

 ú. olınduúda 104a/11, 46b/1, 81b/17, 

84a/4 

 ú. olmayınca 36b/2 

 ú. olsa 83b/10 

 úÀbil-i ú. olur 72a/5 

2.  Bölme, paylaştırma -4- [Ar] 

 ú.-ı àuremÀnuŋ 35a/7 

 ú.-i àuremÀ ola 38b/18 

 ú.-i àuremÀnuŋ 2b/9, 35a/6 

úısù : Hisse, pay -5- [Ar] 

 ú.  25a/4 

 ú.-ı èÀmildür 43a/5 
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 ú.+ ı 25a/3, 25a/7, 25a/8 

 ber- mÿcib-i yevme’l- ú.  43a/10 

úıùèa : Parça -20- [Ar] 

 ú.  3a/14, 77a/7, 78a/14, 78a/19, 

78a/2, 78a/7 

 ú.-ı dÀìre 76b/11, 78a/5 

 misÀóat-ı ú.-ı dÀìre 77b/7 

 ú.-ı dÀìrenüŋ 77b/8 

 misÀóat-ı ú.-ı ãuàrÀyı 78a/17 

 misÀóat-ı ú.-ı èuômadan 78a/17 

 ú.-ı maèlÿm ide 77b/12 

 ú.-i dÀìre 72b/9 

 ú.+ dan 78a/13 

 ú.+ nuŋ 76b/14, 77b/13, 77b/15 

 misÀóat-ı ú. olur 78a/4 

 nıãf-ı úavs-ı ú.+ ya 77b/18 

 ú.+ı 

úıyÀm : Kalmak, ayağa kalkma, ayakta 

durma, kıyamet -3- [Ar] 

 sÀèatühü’l- ú.  1b/21 

 ú.i’l- mìzÀn 1b/15 

 ú.i’s- sÀèati 1b/21 

úıyÀs : Karşılaştırma,örnek, Klasik cebirde 

çözüm yolu için kullanılan terimlerden 

birisidir -19- [Ar] 

 ú.  102b/16, 105b/6, 106b/4, 107a/18, 

108a/7, 115b/19, 116b/8, 117b/17, 120a/5,  

 67b/8, 6a/19, 82a/16, 82b/17, 83b/7, 

85a/7, 88a/2 

 ú.+ ı 81a/7 

 ú. ideler 119a/6 

 ú. olına 70b/15 

úıymet : Değer, baha, bedel -69- [Ar] 

 ú.  16a/16, 16b/2, 18b/1, 20b/5, 

22b/7, 24b/13, 3a/18, 40b/16, 42a/9, 46b/8, 

5a/15, 6b/12 

 ú.-i yÀúÿt-ı mezbÿr 47a/2 

 ú.+ i 116a/2, 116a/4, 116b/7, 16b/16, 

17a/17, 17a/4, 17a/9, 18b/4, 18b/8, 19a/14, 

19a/18, 19a/9, 20b/11, 21a/13, 21a/8, 

21b/17, 21b/3, 23a/11, 23b/16, 23b/3, 24a/1, 

24b/15, 24b/3, 3a/16, 3b/11, 41b/11, 50b/2, 

50b/4, 51b/2a, 6b/18, 6b/4, 7a/10, 7a/4, 7a/5, 

8a/6, 8b/13, 8b/3, 9a/13 

 nıãf-ı ú.+ i 51b/5a 

 ú.+ i bir úalmadan 9b/7 
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 ú. ider 17a/2 

 ú.+ in 17b/1, 19a/4, 20a/1, 24b/4, 

5a/16, 6b/10 

 ú.+ ine 51b/5, 51b/6 

 ú.+ inüŋ 46b/8 

 ú.+ leri 116a/15 

 ú.+ leri bir úalmadan 10b/2 

 ú.+ lerin 8a/9, 8b/16, 9b/9 

úıymet-eş : Kıymet kelimesinin Farsça 

üçüncü tekil şahısta çekimi, “kıymeti” -

3- [Ar] 

 ú.  110b/9, 110b/11a, 114b/11a 

kÀse : Kap, çanak -3- [F] 

 k.  113b/13 

 k.+ éi 113b/14, 113b/19 

kÀşif : Keşfeden-1- [Ar] 

 k.-i müşkilÀt-ı ehl-i úalem 51b/1 

kebìr : Büyük -3- [Ar] 

 naòl-ı k.+ den 81b/3 

 k.+ dür 20a/9 

 naòl-ı k.+ üŋ 81a/15 

kelime : Kavram krş. lafô -2- [Ar] 

 k.  84a/14 

 k.+ nüŋ 84a/13 

kem : Az, noksan, eksik -25- [F] 

 k.  114b/14, 114b/14 

 k.+ dür 115a/17, 115a/19, 116a/2 

 k. eyleseler 107b/2 

 k. iderüz 88b/20, 89a/15, 89b/12, 

91a/18, 91a/7, 91b/10, 91b/14, 92a/9, 99a/5 

 k. idesin 89b/21 

 k. idevüz 91b/13 

 k. itseler 107a/21, 107b/1 

 k. ola 14a/3 

 k. olacaúolursa 90a/19, 91a/2 

 k. olmaú 51b/20 

 k. olsa 115a/15, 115a/19 

kemmiyye : Sayı, adet, nicelik -30- 

[Ar] 

 k.-i bir 104b/17, 85a/13, 85a/2, 

85b/9, 91b/2, 91b/3, 93a/13, 93b/7 

 baède'z- muúÀbele-i k. 117b/6 

 k.-i ceõir 86a/15, 86a/5 

 k.-i åemen 110a/13 



667 

 k.-i åemendür 111b/5 

 k.-i ikinci 113a/18 

 k.-i mÀl bir 120a/1 

 k.-i mÀl 91b/4, 93b/15 

 k.-i mÀl-ı åÀnì 106a/7 

 k.-i mÀl-ı evvel 117b/9 

 k.-i miúdÀr-ı ceõir 93a/2 

 k.-i şey 103b/19 

 k.-i úısm-ı åÀnì 107a/5 

 k.-i ùop 114b/2 

 k.-i vezn-i Àbı 113b/21 

 k.-i yek 86b/11, 86b/19, 86b/2, 

91b/17, 92b/10, 97b/9 

kemòÀ : Bir tür ipek kumaş -11- [F] 

 k.-yı åÀnìnüŋ 43b/16, 44a/2 

 k.-yı Àòar 43b/11, 44a/5 

 k.-yı evvelüŋ 43b/14, 44a/8 

 k.+ dan 43b/9 

 k.+ nuŋ 43b/1, 43b/5, 44a/10 

 k. olsa 44a/4 

kendüm : Buğday -9- [F] 

 k.  18a/3, 18b/14, 19a/13, 19b/12, 

19b/4, 40b/16, 40b/6 

 k. 40b/7 

kenÀr : Kenar-1- [F] 

 k.+ ında 80b/17 

kerd-end : kerden “yapmak” yardımcı fiili 

geçmiş zamanda üçüncü çoğul zamanda 

çekimlenmiş, “yaptılar” -5- [F] 

 k.  110b/8a, 114b/13, 114b/16, 

114b/15 

 k.-i ãarrÀfÀn 110b/9 

kerem : Cömertlik -1- [Ar] 

 k.  2a/18 

 k. úıl 51b/3 

kerre : Kez, defa -29- [Ar] 

 k.  102a/21, 104a/18, 104b/1, 11a/4, 

11a/7, 25a/13, 25a/2, 25a/4, 25a/7, 25a/9, 

26b/1, 26b/7, 37a/12, 42b/17, 43a/4, 56b/17, 

61a/10, 65b/12, 65b/4, 69a/18, 69b/1, 69b/3, 

7b/10, 84b/1, 84b/2, 84b/3, 97b/1, 97b/2, 

97b/5 

kesir : <Kesr Kesir krş kesr -7- [Ar] 

 ãÿret-i k.  11b/15, 28a/4 

 maòrec-i k.  28a/5 
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 ãÿret-i k.+ dür 13b/1, 29a/5 

 k.+ leri 13a/4 

 ãÿret-i k.+ lerin 13a/3 

k. olan 76a/9 

kesr : Kesir krş kesir -13- [Ar] 

 maòrec-i k.-i maørÿb-ı èadedi 13a/8 

 maòrec-i k.-i maørÿbı 11b/10 

 k.-i maørÿbufihe 13a/9 

 maòrec-i k.-i maørÿbufihe 11b/10 

 maòrec-i k.-i maúsÿmdur 28a/7 

 k.-i maúsÿmunèaleyhdür 28a/6 

 maòrec-i k.-i mürekkebe 30b/17 

 maòrec-i k.-i mürekkebedür 30b/17 

 ãÿret-i k.+ e 11b/8 

 ãÿret-i k.+ i 11b/8, 12a/16, 13a/18, 

28b/3 

k.-i yek 98b/20 

keşì : keşiden “çekmek” fiilinin köküne sıfat 

yapan ì gelmiş, “çeken” -1- [F] 

 k.  111b/17 

keyil : <keyl Tahıl, hububat ölçüsü, ölçek 

krş keyl -44- [Ar] 

 k.  17b/12, 17b/14, 17b/17, 17b/9, 

18a/10, 18a/11, 18a/12, 18a/13, 18a/14, 

18a/16, 18a/17, 18a/2, 18a/20, 18a/3, 18a/5, 

18a/6, 18a/7, 18a/9, 18b/13, 18b/2, 18b/6, 

19a/13, 19a/16, 19a/2, 19b/10, 19b/5 

 ãÿret-i eşkÀl-i k. 18a/8 

 k.+ dür 17b/9 

 k.+ i 19b/7 

 k. imişse 18b/16 

keyl : Tahıl, hububat ölçüsü, ölçek krş keyil -

1- [Ar] 

 k.+ e 17b/11 

kez : Kez, defa -1- [F] 

 k. olur 78b/15 

ki : Ki, bağlama edatı -637- [F] 

 k.  100a/16, 100a/8, 100b/1, 100b/15, 

100b/15, 100b/5, 101a/12, 101a/6, 101b/9, 

102a/10, 102a/17, 102a/6, 102b/14, 102b/3, 

102b/6, 102b/8, 103a/21, 103a/9, 103b/17, 

103b/18, 103b/4, 103b/8, 104b/13, 104b/19, 

104b/3, 105a/12, 105a/19, 105a/2, 105a/4, 

105b/13, 105b/17, 105b/4, 105b/6,106a/1, 

106a/11, 106a/15, 106b/1, 106b/12, 106b/16, 

106b/18, 106b/3, 106b/9, 107a/11, 107a/14, 

107a/17, 107a/20, 107a/2, 107a/6, 



669 

107b/12,107b/19, 110b/13, 107b/21, 107b/4, 

108a/1, 108a/15, 108a/6, 108a/9, 108b/11, 

108b/3, 109a/10, 109a/13, 109a/14, 109a/19, 

109a/2, 109a/4, 109a/6, 109a/8, 109b/14, 

109b/19, 109b/3, 109b/5, 109b/6, 109b/7, 

109b/8, 10b/8, 110a/1, 110b/17, 110b/7, 

111a/1, 111a/10, 111a/14, 111a/15, 111a/16, 

111a/18,  111a/4, 111a/5, 111a/9, 111b/1, 

111b/13, 111b/14, 111b/2, 111b/7, 112a/13, 

112a/14, 112a/8, 112a/9, 112b/13, 112b/2, 

112b/7, 113a/18, 113a/19, 113a/20, 113b/10, 

113b/13, 113b/6, 113b/8, 114a/1, 114a/21, 

114a/6, 114b/2, 114b/16, 114b/8, 115a/1, 

115a/10, 115a/2, 115a/20, 115a/21, 

115a/5,115a/8,  115b/11, 115b/18, 115b/5, 

116a/17, 116a/19, 116a/20, 116a/6, 116a/8, 

116b/11, 116b/14, 116b/19, 116b/21, 

116b/3, 116b/3, 116b/8, 116b/9, 117a/11, 

117a/4, 117b/14, 117b/19, 117b/20, 117b/5, 

117b/7, 117b/9, 118a/21, 118a/3, 118b/17, 

118b/4, 118b/8, 118b/9, 119a/10, 119a/17, 

119a/3, 119a/4, 119a/7, 119b/5, 11b/15, 

11b/17, 11b/8, 120a/1, 120a/3, 120a/4, 

12a/13, 12b/10, 12b/17, 12b/6, 12b/7, 13b/1, 

13b/2, 13b/6, 14a/12, 14b/12, 14b/13, 14b/8, 

15a/3, 15a/4, 15b/11, 15b/12, 15b/6, 15b/8, 

15b/9, 16b/3, 16b/6, 17a/3, 17a/5, 17a/6, 

17b/8, 18a/1, 18a/5, 18a/7, 18b/15, 18b/5, 

19b/14, 19b/7, 20a/12, 20a/14, 20a/17, 

20a/9, 20b/12, 20b/8, 21a/3, 21a/6, 21b/15, 

21b/4, 21b/8, 22b/19, 23a/3, 23b/17, 23b/4, 

23b/5, 23b/6, 24a/13, 24b/12, 24b/3, 25a/14, 

25a/15, 25a/4, 26a/5, 26b/4, 27a/14, 27a/15, 

28a/11, 28a/14, 28a/4, 28a/6, 28b/13, 

28b/15, 28b/2, 29a/10, 29a/12, 29a/3, 29a/5, 

29a/9, 2a/14, 30a/5,30b/18, 30b/9, 31a/1, 

31a/12, 31a/14, 31a/16, 31a/17, 31a/3, 31a/4, 

31b/13, 31b/16, 31b/2, 31b/7, 31b/9, 32a/1, 

32a/10, 32a/11, 32a/13, 32a/15, 32a/17, 

32a/6, 32a/8, 32b/10, 32b/7, 32b/8, 32b/9, 

33a/11, 33a/12, 33a/15, 33a/17, 34a/1, 

34a/11, 34a/12, 34a/14, 34a/3 34a/7, 34b/7, 

35b/12, 35b/16, 36b/16, 37a/11, 37a/3, 

37a/6, 38a/1, 38b/17, 38b/19, 38b/9, 39b/12, 

39b/21, 39b/3, 40a/10, 40a/3, 40a/5, 40a/8, 

40b/10, 40b/11, 41a/11, 41a/14, 41a/4, 

41b/5, 42a/1, 42a/10, 42a/16, 42a/18, 

42a/19, 42a/5, 42b/11, 42b/13, 42b/2, 42b/3, 

42b/5, 42b/9, 43a/15, 43a/16, 43a/4, 43a/5, 

43a/6, 43a/7, 43b/11, 43b/13, 43b/14, 43b/3, 

43b/5, 43b/8, 43b/9, 44a/12, 44a/4, 44a/7, 

44a/8, 44b/4, 44b/7, 45a/12, 45a/15, 45a/4, 

45a/6, 45a/9, 46a/14, 46a/15, 46a/18, 46a/4, 

46a/7, 46b/11, 46b/12, 46b/13, 46b/16, 



670 

46b/2, 46b/3, 46b/5, 47a/2, 47a/5, 47b/7, 

48a/5, 48b/1, 48b/2, 48b/6, 48b/9, 49a/13, 

49a/21, 49b/14, 4a/2, 50a/1, 50a/9, 50b/20, 

50b/5, 50b/8, 50b/9, 51a/10, 51a/9, 51b/9, 

52a/19, 52b/2, 52b/7, 53a/3, 53a/7, 53a/8, 

53b/8, 54a/15, 54a/16, 54a/18, 54b/3, 55b/1, 

56a/18, 56b/1, 56b/10,56b/15,  57a/14, 

57a/18, 57a/6, 60a/2, 60b/10, 60b/2, 61a/2, 

61a/7, 63b/21, 67a/3, 67a/4, 67b/10, 68a/13, 

6b/10, 6b/5, 71b/3, 72a/1, 72a/15, 72a/19, 

72a/2, 72a/4, 72a/5, 72a/7, 72a/9, 72b/10, 

72b/13, 72b/15, 72b/17, 72b/3, 72b/8, 

73a/17, 73a/18, 73a/8, 73a/9, 73b/12, 73b/4, 

73b/7, 74a/12, 74a/18, 74a/2, 74a/8, 74b/1, 

74b/13, 74b/19, 74b/6, 75a/2, 75a/6, 75b/10, 

75b/16, 75b/20, 75b/8, 76a/1, 76a/11, 

76a/16, 76a/19, 76b/11, 76b/14, 76b/2, 

76b/6, 76b/8, 77a/1, 77a/3, 77b/12, 77b/13, 

78a/13, 78a/19, 78b/1, 78b/12, 78b/19,78b/5, 

78b/5, 78b/9, 79a/19, 79a/7, 7a/14, 7a/9, 

80a/12, 80a/18, 80a/4, 80b/12, 80b/3, 80b/5, 

81b/12, 82a/18, 82a/4, 82a/5, 82b/19, 82b/9, 

83a/2, 83a/3, 83b/13, 83b/17, 83b/6, 84a/10, 

84a/12, 84a/14, 84a/15, 84a/21, 84b/11, 

84b/15, 84b/5, 85a/16, 85a/5, 85a/6, 85a/9, 

85b/19, 85b/7, 86a/11, 86a/15, 86a/18, 

86a/2, 86a/20, 86a/5, 86a/6, 86a/8, 86b/10, 

86b/12, 86b/3, 86b/9, 87a/12, 87a/2, 87a/5, 

87a/7, 87a/8, 87b/11, 87b/20, 87b/21, 87b/7, 

88a/11, 88a/15, 88a/21, 88b/1, 88b/12, 

88b/14, 88b/21, 88b/4, 88b/6, 89a/10, 

89a/14, 89b/1, 89b/11, 89b/17, 8a/12, 90a/4, 

90b/1, 90b/11, 90b/16, 90b/19, 90b/21, 

90b/8, 91a/13, 91a/17, 91a/3, 91b/19, 91b/2, 

91b/5, 91b/7, 92a/12, 92a/18, 92a/7, 92b/14, 

93a/1, 93a/15, 93a/20, 93a/3, 93a/5, 93b/1, 

93b/16, 93b/19, 93b/2, 93b/21, 93b/5, 93b/9, 

94a/1, 94a/13, 94a/14, 94a/16, 94a/18, 94a/2, 

94a/4, 94b/12, 94b/13, 94b/2, 95a/14, 

95a/15, 95a/6, 95a/7, 95b/21, 95b/6, 95b/9, 

96a/10, 96a/17, 96a/6, 96b/13, 96b/14, 

96b/18, 96b/21, 96b/4, 97a/20, 97a/4, 97a/9, 

97b/11, 97b/13, 97b/18, 97b/4, 97b/8, 98a/1, 

98a/12, 98a/14, 98a/16, 98a/19, 98b/19, 

98b/2, 98b/6, 99a/1, 99a/10, 99a/11, 99a/12, 

99a/13, 99a/15, 99a/21, 99a/9, 99b/12, 

99b/20, 99b/8, 9b/12, 9b/19 

kìle : Ölçek -5- [Ar] 

 k.  42b/1 

 k.+ den 42b/15, 42b/8 

 k.+ si 42b/11 

 k.+ ye 42b/10 

kim : Kim,ki  bağlama edatı-66- [F] 
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 k.  100b/12, 101b/3, 110b/12, 

110b/14, 111b/19, 114a/13, 11a/12, 11b/3, 

120a/6, 12b/9, 14a/3, 19a/16, 20a/5, 28b/11, 

32a/15, 32b/1, 34a/10, 34a/7, 44a/1, 47a/8, 

47b/7, 48a/13, 48b/13, 48b/3, 50b/20, 

51b/13, 51b/16, 51b/18, 52a/10, 52a/15, 

52a/20, 52a/6, 53a/13, 53a/21, 53b/11, 

53b/9, 55a/7, 57a/10, 57b/13, 60b/18, 

60b/19, 61a/21, 61b/12, 63b/17, 66a/4, 

68a/10, 68a/2, 68a/5, 70a/10, 77b/9, 78a/5, 

78b/15, 78b/9, 79a/21, 81a/5, 82b/11, 85a/1, 

85b/3, 86b/9, 87b/15, 88b/18, 89a/17, 

91b/15, 91b/5 

 k. olmaú 51b/17 

 k. olur 51b/14 

kimesne : Kimse -15- [Tr] 

 k.  108b/17, 109a/16, 32a/21, 35b/7, 

36b/13 

 k.+ ler 35b/6 

 k.+ nüŋ 117a/11, 117a/5, 38a/2 

 k. olup 33a/1 

 k. virdügi 109b/2 

 k.+ ye 102b/18, 26b/3, 87a/11 

 k.+ ye virilse 43a/2 

kimse : Kimse bkz kimesne -5- [Tr] 

 k. 119a/18 

k.+ nüŋ 119b/4, 119b/6, 120a/3, 

35b/1 

 k.+ ye 35b/3 

kire : Ölçek krş kìle -23- [Ar] 

 k.  15b/13, 16a/1, 16a/10, 16a/11, 

16a/2, 16a/3, 16a/4, 16a/5, 16a/6, 16a/7, 

16a/8, 16a/9, 16b/1, 16b/5, 17a/15, 17a/2, 

17a/3, 44a/3 

 rubè-ı k.  16a/2 

 rubèrubè-ı k.  16a/1 

 k.+ dür 15b/8 

kireyh : Ölçek krş kìle -1- [Ar] 

 k.+ uŋ 17a/9 

kirpÀs : Padişah sarayında veya vezir 

konaklarında bulunan divânhane -5- [F] 

 k.  16b/18, 45a/12, 45a/5, 45b/4 

 k.+ dan 45a/2 

kişi : Kişi-3- [Tr] 

 k.+ lerüŋ 117a/10 

 k.+ ye 27b/2, 27b/8 

kişveristÀn : Ülke -1- [F] 
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 pÀdişÀh-ı k.-ı İskenderi’z- zamÀn 

1b/5 

kitÀb : Kitap -3- [Ar] 

 k.  120a/6 

k.+ dan 120a/7 

 k.+ lar 113b/5 

kiylec : keylece~kiylece  İran Hacim ölçüsü, 

Osmanlı’da İran keylecesi 1 bölü 20 müdd 

ve genellikle kile olarak bilinir -1- [F] 

 k.  17b/7 

úo - : Koymak krş koymak -4- [Tr] 

 ú.- duú 27b/20 

 ú.- mayup 20b/4, 21a/5 

 ú.- maz 51b/9a 

úoy - : Koymak -48- [Tr] 

 ú.- acak olursaú 114a/10 

 ú.- alum 113b/12, 113b/13 

 ú.- asın 57a/6, 61a/17, 61a/19, 67b/7 

 ú.- avuz 113b/11, 114b/5, 114b/7 

 ú.- saú 114a/3 

 ú.- ulmış 114a/5 

 ú.- up 16b/5, 18a/4, 19a/3, 20b/10, 

20b/2, 21b/16, 23a/4, 26a/8, 49a/4, 49a/9, 

53a/11, 53a/12, 53a/14, 53a/15, 54a/10, 

54a/11, 54a/12, 54a/13, 54a/8, 54a/9, 55b/6, 

55b/7, 55b/8, 57a/1, 57a/2, 57a/3, 57a/4, 

57a/5, 60a/9, 61a/15, 61a/16, 61a/19, 

67b/20, 67b/6, 67b/7, 9b/13 

úon - : Koymak -2- [Tr] 

 ú.- ulmışdur 48a/4, 48b/13 

kuèÿb : Bilinmeyen niceliğin kübünün, 

x3’ün, katları.-2- [Ar] 

 kuèÿb-ı k.  83b/14 

 k.-ı kuèÿb 83b/14 

úumÀş : Kumaş -40- [Ar] 

 ú.  10b/10, 10b/15, 11a/2, 17a/16, 

3a/14, 42a/8, 4b/3, 5a/14, 6b/18, 6b/3, 7a/11, 

8a/2, 8a/3, 8a/5, 8b/11, 8b/8, 9b/1, 9b/2, 

9b/4, 9b/5 

 ú.+ ı 10b/9, 15a/3, 3b/11, 49a/5, 4b/4, 

5a/16, 6b/12, 8a/8, 8b/15, 8b/9, 9b/8 

 ú. olsa 3b/8 

 ú.+ uŋ 10b/1, 6b/8, 7a/10, 7a/4, 7a/5, 

8a/6, 8b/12, 8b/3, 9a/13, 9b/7 

úuùr : Çap krş úuùur -27- [Ar] 

 ú.  76b/9, 81b/13 

 nıãf-ı ú.  76b/6 
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 ú.-ı dÀìre 77b/1, 77b/12, 81b/13 

 ú.-ı Àòaruŋ 75b/13 

 nıãf-ı ú.-ı Àòaruŋ 75a/11 

 ú.-ı eùvÀlin 78a/14 

 ú.-ı maùlÿb olur 77b/17 

 ú.-ı şekil 75b/7 

 ú.-ı ùop-ı evvel 112b/12 

 ú.+ a uralum 112b/17 

 ú.+ a ururuz 112b/5 

 ú.+ ı 112a/20, 112b/13, 77b/3 

 nıãf-ı ú.+ ı 77a/1 

 ú.+ ı olur 77a/5 

 ú.+ ın 112b/15,112b/2 

 ú.+ ını 75b/17 

 ú.+ ınuŋ 112a/20, 75a/11, 75b/12 

 dÀìre-i ú.+ ıŋ 77a/10 

 ú.+ uŋ 77b/9 

úuùreyn : İki çap -1- [Ar] 

 misÀóat-ı ú.+ in 75b/3 

úuùur : <úuùr Çap krş úuùr -5- [Ar] 

 ú.  77b/17, 77b/5 

 nıãf-ı ú.  77b/18, 77b/20 

 ú. olur 77b/7 

úuş : Kuş -2- [Tr] 

 ú.+ lar 81a/5 

 ú. olsa 81a/1 

küçüg : Küçük bkz. küçük-1- [Tr] 

 k.+ ine 72b/6 

küçük : Küçük  bkz. küçüg -2- [Tr] 

 k.  77a/6 

 k. olur 73b/5 

küllì : Hep, bütün, tamam -28- [Ar] 

 k.  100a/3, 103a/10, 15b/20, 3a/20, 

3b/1, 3b/4, 53b/13, 62b/14, 62b/16, 62b/18, 

63b/9, 65a/12, 65a/9, 65b/11, 65b/21, 

69a/14, 6b/15, 70a/16, 8a/14, 9a/3, 9b/11 

 úÀèide-i k.  42a/6 

 úÀèide-i k.+ dür 10b/7, 30a/5 

 úÀèide-i k. oldur 11b/3 

 k.+ sinüŋ 19a/14, 38b/10 

 k.+ sine 53b/20 

küllìyÀ : küllì kelimesinin müennes biçimi 

bkz küllì -3- [Ar] 

 k.  112b/19, 113a/3, 114a/2 

küstÀò : <gustaò Kaba, terbiyesiz -1- [F] 
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 k.+ lıàumuzı 2a/15 

küsÿr : Artık, kalan, sayının virgülden 

sonraki kesirli kısmına verilen ad -49- 

[Ar] 

 k.  12a/12, 14a/3 

 maòrec-i k.  29a/7 

 ãÿret-i k.-ı maúsÿmdur 28b/16 

 maòrec-i k.-ı maúsÿmdur 29a/14 

 maòrec-i k.-ı muøÀfadur 30b/7 

 k.-ı muøÀfanuŋ 30b/8 

 maòrec-i k.-ı müfredden 30b/4 

 maòrec-i k.-ı mütekerrire 30b/4 

 k.+ a 11b/7, 12a/12, 12a/14, 12a/6, 

12b/16, 25b/17, 25b/19, 25b/20, 28a/1, 

28a/10, 29a/1, 3a/5, 3a/8 

 k.+ a itmek 28b/1 

 maòrec-i k.+ a vurasın 28a/11 

 maòrec-i k.+ dur 28b/11 

 k.+ ı 11b/7, 12a/15, 12a/4, 12a/5, 

12b/16, 25b/16, 25b/17, 25b/18, 25b/20, 

28a/1, 28b/1, 28b/2, 29a/1, 3a/4, 3a/5, 3a/6, 

3a/7 

 k.+ ına urasınkim 29a/4 

 k.+ ını 27a/5 

 k.+ ınuŋ 30b/9 

 k.+ leriyle 13a/2 

 k.+ süz 105b/18, 106b/12, 87b/8 

 k.+ u 30b/3 

küsÿrÀt : Artanlar, kalanlar, kuruş haneleri, 

sayının virgülden sonra sağ tarafına verilen 

ad -56- [Ar] 

 k.  14a/18, 14a/20, 14b/3, 15a/11, 

15a/8, 16a/17, 16a/19, 16b/13, 16b/6, 

17a/18, 17a/5, 17b/1, 17b/3, 19a/19, 19a/6, 

20a/3, 21a/10, 21b/7, 22a/1, 22b/12, 22b/14, 

22b/2, 23a/10, 23b/11, 24a/3, 24b/6, 42a/5, 

44b/16 

 baède’t- ùarói’l- k.  17a/8 

 dirhem-i k.  17a/6 

 k.-ı fülÿsı 14a/2 

 k.-ı miåúÀl 22a/4 

 k.-ı zirÀè 15b/2 

 eşkÀl-i k.-ı zirÀè 15b/21 

 k.+ ı 14a/19, 15b/1, 16a/12, 16a/14, 

18b/10, 19b/10, 20b/12, 20b/13, 22b/7, 

24b/4, 32a/13, 32a/14, 32a/18 

 èaded-i k.+ ı 14b/14 
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 òÀne-i k.+ ı 16b/10 

 k.+ ıla 22a/10 

 k.+ ın 17b/7, 20a/7 

 k.+ ıyla 18b/8, 21a/8 

 k.+ uŋ 16b/4, 2b/3 

-L- 

lafô : Kavram krş. kelime -4- [Ar] 

 l.  85a/19 

 l.-ı müåbet 85a/18 

 l.-ı müsteånÀ ola 85a/18 

 l.+ dan 84b/16 

lÀkin : Lakin, ama, fakat -1- [F] 

 l.  75b/1 

laèl : Kırmızı ve değerli bir süs taşı -29- 

[Ar] 

 l.  110b/9a, 110b/8, 114b/13, 50a/10, 

51b/10 

 bahÀ-yı l.  111b/1 

 åemen-i l.  110b/13, 115a/10, 115a/2, 

51a/5, 51b/15, 51b/16, 51b/20, 51b/21, 

52a/5, 52a/9, 52b/11, 52b/6, 52b/8 

 miúdÀr-ı l.  111a/9 

 åemen-i l.-i åülüåÀn 52b/9 

 åemen-i l.+ i 50b/13, 50b/5 

 l.+ ü 114b/12 

 l.+ üŋ 111a/13, 111a/19, 50a/11 

 åemen-i l.+ üŋ 50b/7, 50b/8, 50b/9 

laèl-eset : laèl kelimesinin Farsça üçüncü 

tekil şahıs iyelik çekimi Laèli  -1- 

[Ar+F] - 

 rubè-ı l.  114b/14 

lÀ : Yok, değil manasında olumsuzluk edatı -

10- [Ar] 

 l.- ceõir 53a/12, 53a/15, 54a/11, 

54a/13, 54a/9, 55b/7 

 l.- àayr-ı nihÀye 70b/12, 82a/17. 

 l.- kaèb 57a/2, 57a/4 

lÀyıú : Yakışan -1- [Ar] 

 l.  114b/11 

lÀzım : Lüzumlu, gerekli, ihtiyaç; gereklilik -

65- [Ar] 

 l.  115b/6, 21a/7 

 l.+ dur 100a/21, 44a/7, 82a/4, 97a/9, 

98b/18 

 l. geldi 103b/18, 115b/11, 51b/16 
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 l. geldiki 116b/4 

 l. gelür 101b/9, 104b/13, 115b/5, 

117b/7, 18a/17, 40b/15, 40b/9, 41a/8, 

43b/12, 43b/5, 45b/5, 50b/7, 51b/13, 78b/12, 

80b/2, 88b/13 

 l. gelürki 104a/4 

 l. oldı 100b/12, 107b/19, 107b/21, 

108b/11, 111a/10, 112a/14, 112b/12, 

113a/19, 114a/13, 115a/10, 115a/2, 115a/21, 

115a/8, 116a/17, 116a/8, 116b/21, 117b/13, 

118a/21, 120a/1, 23a/3, 51b/18, 52a/9, 

86b/9, 94b/2, 95a/15, 96b/14, 98a/12 

 l. oldıki 19a/2, 98a/21 

 l. olsa 33a/5 

 l. olur 105b/4, 109a/12, 109a/14, 

119a/4, 33a/11, 99a/12, 99a/15 

leken : leğen 1- [F] 

 l.  111b/19 

lidre : <lodra İpek için kullanılan ağırlık ve 

ölçü birimi 120 dirheme eşittir ve 384,9 grdır 

bkz lodra -3- [Ar] 

 l.  25b/2, 25b/9 

lìkì  :  LÀkin, fakat , ama -1- [F] 

 l.  51b/6 

lodra : İpek için kullanılan ağırlık ve ölçü 

birimi 120 dirheme eşittir ve 384,9 grdır -

25- [Ar] 

 l.  20a/11, 20a/17, 20a/7, 20b/12, 

20b/2, 20b/3, 20b/4, 20b/6, 21a/2, 21a/5, 

21a/6, 21b/14, 21b/15, 41b/2, 41b/4, 41b/6 

 l.+ dur 20a/11, 20a/15 

 l.+ éı 20a/18, 20b/10, 21b/4 

 l.+ nuŋ 20b/9, 21b/3 

 l.+ sı  20a/15 

 l.+ ya 41b/8 

lüélü : İnci bkz. lülü-1- [Ar] 

 l. olsa 50b/1 

lülü : <lüélü İnci -6- [Ar] 

 åemen-i l.  50b/9, 51a/8 

 l.-i miåúÀl 110b/9a 

 l.+ nüŋ 111a/13 

 l. olsa 50a/11 

 l.+ ye 111a/3 

lÿle : Çeşme, musluk gibi şeylere takılan 

küçük boru -3- [F] 

 l.+ den 80a/7, 80a/8 

 l.+ si olsa  80a/6 
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 l.+é i 80a/10 

-M- 

mÀèadÀ : Fazla, başka -7- [Ar] 

 m.+ sın 49a/4, 4a/15, 5a/6, 5b/14, 

5b/2 

 m.+ sını 6a/14 

 m.+ sınuŋ 25b/6 

maèÀdil : <muèÀdil Eşit, denk -139- 

[Ar] 

 m.  100a/11,100a/8, 100b/18, 

100b/21, 100b/5, 100b/6, 101a/16, 101a/19, 

101b/12, 101b/16, 102a/10, 102b/6, 103a/21, 

103b/17, 103b/8, 104a/3, 104b/13, 104b/14, 

104b/16, 104b/5, 105b/15, 106a/11, 106a/15, 

106a/2, 107b/12, 108b/10, 108b/3, 112b/10, 

112b/7, 115a/5, 115a/7, 115a/8, 115b/7, 

116a/18, 116b/19, 116b/20, 117a/1, 118a/11, 

118a/13, 118a/15, 118a/9, 118b/17, 118b/19, 

119b/20, 119b/2184b/10, 84b/14, 84b/18, 

84b/21, 85a/13, 85a/19,85a/2, 

85a/21,85a/21, 85a/8, 85b/2,85b/9, 

 85b/18, , 86a/1, 86a/12, 86a/6, 86b/1, 

86b/10, 86b/16, 86b/18, 87a/1,88b/10, 

88b/11, 88b/4, 89a/10, 89a/19, 89a/5, 

89b/15, 89b/7, 90a/14, 90a/20, 90b/18, 

90b/4, 91a/11, 91b/16, 92a/18, 92b/12, 

92b/18, 92b/5, 93a/21, 93a/3, 93a/8, 94a/16, 

94a/18, 95a/6, 95a/8, 95b/14, 95b/18, 95b/9, 

96a/10, 96a/13, 96b/10, 96b/21, 96b/9, 

97a/11, 97a/15, 97a/17, 97b/2, 97b/8, 

98a/17, 98a/19, 98a/20, 98a/5, 98b/1, 98b/6, 

98b/798b/9, 99a/1,99a/11, 99b/12, 99b/15, 

 èaded-i m.  88b/10 

 úısm-ı m.  103b/21, 107b/18 

 m.+ den 85a/17 

 m.+ dür 86a/17, 93b/15 

 m.+ i 99a/21 

 m.+ idür 84b/19 

 m.+ in 102a/13, 86a/3, 90b/2 

 m.+ inden 85a/7, 92a/15 

 m.+ ine 100a/10, 101b/15, 84b/13, 

84b/8 

 m.+ ini 99b/14 

 m. olan 89b/5 

 m. olur 102b/9, 103b/4, 81a/18, 

81a/20 

 vÀóid-i m. olur 81a/21 

maèÀdilÀt : <muèÀdilDenklemler  -1- [Ar] 
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 m.+ ın 92b/2 

maèÀdile : <muèÀdile Denklem -2- [Ar] 

 m.  85b/11 

 m.+ éi 85b/11 

maèÀliye : Derin fikirler, şerefler, ululuklar -

1- [Ar] 

 m.  2a/1 

mÀbeyn : Ara, orta -4- [Ar] 

 m.+ i 81b/2 

 m.+ inde 7a/15, 84a/13 

 m. olur 81b/4 

mÀh : Ay -1- [F] 

 rÿy-ı m.  111b/20 

maóall : Yer -7- [Ar] 

 m.+ de 113b/6, 18a/1 

 m.+ den 74a/9, 74b/9 

 m.+ ine 27a/5, 9a/12, 9a/9 

maòÀric : Paydalar, basit kesirde çizginin 

altındaki sayılar -12- [Ar] 

 m.-i müfred 30a/19 

 m.-i müfredi 30a/18 

 m.-i tisèaéi 34a/7 

 m.-i tüsèanuŋ 31b/16 

 m.+ i 2b/7, 33a/12, 33a/14, 33b/2, 

34b/5 

 m.+ iyle 32a/19, 35a/3 

 m.+ üŋ 30a/16 

mÀhir : Maharetli, becerikli -3- [Ar] 

 m.+ lerinden 2a/14 

 m.+ dür 51b/9 

 m.+ leri 35a/7 

maòrec : Payda, basit kesirde çizginin 

altındaki kısımdır -137- [Ar] 

 m.  112a/9, 31a/1, 31b/17, 31b/2, 

31b/5, 31b/9 

 m.-i åelÀåeye ururuz 100b/21 

 m.-i åülüå 30a/20, 30b/11, 30b/13, 

30b/14, 30b/19, 31a/20, 31a/6, 31b/18

 m.-i åülüåe ururuz 101a/2, 87a/13, 

87a/4 

 m.-i åülüåe ururuzki 87a/6 

 m.-i åümün ururuz 94b/13 

 m.-i åümün 30b/1 

 m.-i åümüne ururuz 95a/11 

 m.-i åümüne vururuz 95a/9 
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 m.-i èaşer 32a/10 

 m.-i èaşir 30b/2 

 m.-i ekåeri 31a/14 

 m.-i eúall 31a/16 

 m.-i kesir 28a/5 

 m.-i kesr-i maørÿb-ı èadedi 13a/8 

 m.-i kesr-i maørÿbı 11b/10 

 m.-i kesr-i maørÿbufihe 11b/10 

 m.-i kesr-i maúsÿmdur 28a/7 

 m.-i kesr-i mürekkebe 30b/17 

 m.-i kesr-i mürekkebedür 30b/17 

 m.-i küsÿr 29a/7 

 m.-i küsÿr-ı maúsÿmdur 29a/14 

 m.-i küsÿr-ı muøÀfadur 30b/7 

 m.-i küsÿr-ı müfredden 30b/4 

 m.-i küsÿr-ı mütekerrire 30b/4 

 m.-i küsÿra vurasın 28a/11 

 m.-i küsÿrdur 28b/11 

 m.-i maúsÿma urup 28b/7 

 m.-i maúsÿmunèaleyhe vurasın 

28a/12 

 m.-i nıãf 30a/19, 30b/10, 31a/20, 

31b/17 

 m.-i nıãfı 109b/3 

 m.-i òumsa vurasın 86a/9 

 m.-i óumus 31b/19 

 m.-i òumus 30a/21, 30b/21 

 m.-i òumusı 119a/10 

 m.-i rubè 13b/7, 30b/15, 30a/20, 

31b/8 

 m.-i rubèa 13a/17 

 m.-i rubèı 86a/8, 87a/12, 87b/20, 

88a/21 

 m.-i rubuè 12b/10 

 m.-i sebèa 30b/1 

 m.-i subèa urasın 87b/21, 88b/1 

 m.-i subèa ururuz 119a/10 

 m.-i subèa 13a/20 

 m.-i subuè 12b/10, 32a/1 

 m.-i subuèda 31b/21 

 m.-i subuèdur 13b/8 

 m.-i südüs 116a/19, 30a/21, 31b/21, 

31b/4 

 m.-i südüse ururuz 109b/3 
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 m.-i südüsle 31b/20 

 m.-i sümün 116a/19 

 m.-i şeyéi 106a/12, 106a/17 

 m.-i tüsèa vururuz 86a/13 

 m.-i tüsèi 30b/2 

 m.-i tüsèidür 32a/6 

 m.+ de 31b/17 

 m.+ den 31b/6, 32b/15, 34a/9 

 m.+ e 109b/11, 30b/18, 31b/3 

 m.+ e uralum 106b/16 

 m.+ i 109a/6, 109b/4, 11b/17, 12a/13, 

12a/6, 12b/1, 12b/9, 28b/13, 28b/16, 30b/3, 

30b/5, 30b/6, 30b/8, 31a/13, 31a/14, 31a/17, 

31a/18, 31a/21, 31a/4, 31a/9, 31b/12, 

31b/13, 32a/3, 32b/8, 88a/12, 98b/2 

 m.+ idür 29a/11, 32a/13, 32a/19 

 m.+ ine vurasın 28b/3 

 m.+ ine vurasınkim 28a/15 

 m.+ inüŋ 29a/4, 31a/8 

 m.+ üŋ 34b/11 

 m.-i åülüå 31b/1, 31b/11, 31b/15 

 m.-i rubèdur 31b/13 

 m.-i rubèı 31b/4 

 m.-i südüs 31a/6 

 cümle-i m.+ i 28b/5 

 m.+ i 30b/18, 31b/3 

 m.+ inde 31a/2 

 m.+ ine 30b/9 

maúsÿm : Bölünen -27- [Ar] 

 m.  100b/19, 118b/13, 13a/7, 28a/12, 

83b/18, 98a/18, 99a/11 

 èaded-i m.  13b/6 

 m.+ a 94a/17 

 maòrec-i m.+ a urup 28b/7 

 m.+ da olan 44b/16 

 m.+ dur 28a/14, 28a/4, 29a/4, 47b/3, 

48b/10, 99a/13 

 ãÿret-i küsÿr-ı m.+ dur 28b/16 

 maòrec-i kesr-i m.+ dur 28a/7 

 maòrec-i küsÿr-ı m.+ dur 29a/14 

 èaded-i m.+ ı 13a/11, 13b/10 

 m. olsa 100b/18, 118b/9, 94a/16, 

98a/17 

 m. olur 95a/6 

maúsÿmunèaleyh : Bölen -41- [Ar] 
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 m.  44b/13, 45a/15, 45a/9, 83b/17, 

87a/16, 87a/5, 87b/12, 88a/15 

 m.+ de 44b/15 

 m.+ dür 28a/5, 29a/10, 29a/8, 29a/9, 

47b/8, 50a/1, 51a/3, 99a/10, 99a/13 

 kesr-i m.+ dür 28a/6 

 m.+ e 28b/5, 37a/10, 50a/5, 87a/7 

 èaded-i m.+ e 13a/10, 13a/11, 13b/10, 

13b/11 

 m.+ e ururuz 98a/15 

 maòrec-i m.+ e vurasın 28a/12 

 m.+ e vururuz 118b/14 

 m.+ i 100b/16, 100b/19, 94a/14, 

94a/17, 98a/17 

 ãÿret-i m.+ i 28b/7 

 m. olısardur 44b/9 

 m. olsa 37a/6, 47a/13, 48b/3, 50b/20, 

98a/14 

mÀl : 1.Para, nakit, hesap işlerinde kullanılan 

bir miktar meblağ -159- [Ar] 

 m.  100b/14, 101a/10, 101a/5, 

101b/7, 102a/3, 104a/12, 106b/16, 109a/1, 

109a/10, 109b/14, 109b/2, 32b/18, 33a/17, 

33a/5, 34b/7, 35b/10, 35b/12, 39a/1, 47b/16, 

47b/19, 47b/21, 48a/4, 48b/13, 49a/10, 

50a/8, 54a/18, 61b/8, 66a/1, 67b/11, 67b/4 

 ãÀóib-i rubè-ı rubè-ı m.  104a/12 

 kemmiyye-i m.-ı åÀnì 106a/7 

 m.-ı åÀnìyi 105b/14 

 m.-ı èAmur 117a/4 

 m.-ı èAmurı 116b/15, 116b/16 

m.-ı furÿã-ıdı 46a/18 

 kemmiyye-i m.-ı evvel 117b/9 

 m.-ı evvele urasınkim 48b/6 

 netice-i m.-ı maùlÿbdur 46a/19 

 m.-ı maùlÿbuŋ 46a/7 

 m.-ı mechÿl 104b/1, 105a/2, 105b/13, 

106b/2, 40a/21, 40a/6, 40b/4, 46a/12, 46b/2 

 m.-ı mechÿlı 105b/14, 46a/13 

 m.-ı mechÿlüŋ 105b/8 

 m.-ı medyÿnı 38b/9 

 m.-ı mefrÿø 46a/7, 47a/14 

 netice-i m.-ı mefrÿø 46a/17, 46b/15 

 m.-ı mefrÿø-ı åÀnì 51a/11 

 m.-ı mefrÿø-ı åÀnìkim 52a/16 

 m.-ı mefrÿø-ı åÀnìye urasın 52a/15 
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 òaùÀ-yı m.-ı mefrÿø-ı åÀnìye viresin 

47b/10 

 m.-ı mefrÿø-ı åÀnìyi 50a/2, 51a/1 

 m.-ı mefrÿø-ı evvel 51a/11, 52a/19 

 m.-ı mefrÿø-ı evvele urasın 52a/18 

 òaùÀ-yı m.-ı mefrÿø-ı evvele viresin 

47a/14 

 m.-ı mefrÿø-ı evveli 50a/2, 50b/21 

 òaùÀ-yı m.-ı mefrÿø-ı evveli 47b/8 

 netice-i m.-ı mefrÿøa 47a/1 

 m.-ı mefrÿø-ıdı 46b/16 

 m.-ı mefrÿøuŋ 46a/9 

 m.-ı rÀbiè 117b/1 

 m.-ı subèı 112b/5 

 m.-ı südüsi 112b/5 

 m.-ı Zeyd 116b/17, 116b/17, 117a/1 

 m.-ı Zeydi 116b/15 

 subè-ı m.-ı Zeydi 117a/2 

 m.+ a 36b/3, 38b/12, 49b/5 

 m.+ da 27a/14, 27b/20, 54b/3, 57b/4 

 m.+ dan 25a/5, 53b/14, 53b/21, 

53b/6, 54b/19, 55a/9, 55b/12, 55b/17, 56a/9, 

57a/14, 58a/17, 59a/14, 60a/17, 62a/11, 

66a/3, 69b/4, 70b/4 

 m.+ ı 101b/10, 117a/11, 117a/15, 

117a/19, 117a/9, 117b/11, 117b/12, 117b/15, 

25a/16, 28b/8, 29b/11, 29b/5, 30a/2, 33a/4, 

38b/10, 38b/4, 43a/16, 46a/14, 46b/11, 

48a/14, 48a/5, 49b/8 

 m.+ ı olana 35b/20, 36a/2, 36a/4, 

36a/6 

 m.+ ı olsa 36b/5 

 m.+ ıla 49a/1, 49a/9 

 m.+ ın 117a/12, 117a/12 

 m.+ ına 35b/11, 35b/15, 37a/1, 37a/7 

 m.+ ından 117a/14, 49a/3 

 m.+ ınuŋ 117a/14, 117a/6, 117a/7, 

117a/8, 117a/9, 49a/6 

 m.+ ları olsa 117a/5 

 m.+ ların 35b/6 

 m.+ larına 37a/4, 37a/5 

 m.+ larına idesin 35b/14 

 m. olsa 47b/14 

 m. olur 94a/18 

 m. olursa 30a/5 
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 m.+ uŋ 29a/6, 48b/5 

2. Tam kare, her sayının kendisiyle 

çarpımının sonucudur -31- [Ar] 

 m.  53a/6, 81a/10 

 ãaff-ı mÀlu’l- m.  67b/12 

 ãaffı’l- m.  67b/15 

 mÀlu’l- m.  60b/17, 61a/1, 61a/15, 

61a/3, 61a/8 

 m.-ı kaèb olsa 67a/4 

 ãaff-ı m.-ı kaèb 67b/11 

 m.-ı kaèb-ı Àãamm 70b/7 

 m.-ı kaèb-ı munùaú 70b/6 

 m.-ı kaèbı 67a/2, 67b/17 

 m.-ı kaèbuŋ 67a/3 

 ãaff-ı m.+ da 68a/2 

 ãaff-ı m.+ da olan 68a/3 

 m.+ dan 55b/2, 56a/13 

 ãaff-ı m.+ dan 68a/20 

 m.+ ı 53a/9, 56b/16 

 mÀlu’l- m.+ ın 60b/19, 61a/11 

 m.u’l- mÀlın 60b/19, 61a/11 

m.+ ıŋ 56a/16, 66a/5 

 m. olur 81a/9 

 m.+ uŋ 59a/16 

 mÀlu’l- m.+ uŋ 60b/18 

m.u’l- mÀluŋ 60b/18 

m.- kaèb 67a/1 

 mizÀn-ı mÀlu’l- m.  66a/6 

mizÀn-ı m.u’l- mÀl 66a/6 

 m.u’l- mÀl 60b/17, 61a/1, 61a/15, 

61a/3, 61a/8 

 ãaff-ı m.u’l- mÀl 67b/12 

 m.u’l- miéÀt 81a/14 

3. Bilinmeyen niceliğin kendisiyle 

çarpımının sonucudur Yani ceõir veya şey’in 

kendisiyle çarpımıdır MÀl buna göre,  x² 

Bilinmeyen niceliğin karesi -331- [Ar] 

 m.  100a/11, 100a/5, 100a/6, 100a/8, 

100b/5, 100b/6, 101a/13, 101a/14, 101a/16, 

101a/19, 101b/11, 102a/8, 102a/9, 102b/2, 

102b/4, 102b/7, 102b/8, 103a/1, 104a/13, 

112b/3, 112b/4, 117a/21, 118a/12, 118a/15, 

118a/7, 118a/9, 118b/17, 118b/19, 119a/19, 

119b/11, 119b/19, 119b/8, 119b/9, 82a/10, 

82a/6, 83a/13, 83a/16, 83a/16, 83a/6, 

83a/7,83b/3, 83b/4, 83b/5, 84a/1, 84a/15, 
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84a/18, 84a/20, 84a/3, 84a/4, 84a/9, 84b/4, 

85a/19, 85b/1, 85b/2, 86a/20, 86a/21, 

86b/10, 86b/2, 86b/4, 87a/1, 87a/8, 87b/20, 

87b/5, 88b/10, 88b/12, 88b/14, 88b/9, 89a/1, 

89a/10, 89a/18, 89a/19, 89a/2, 89a/3, 89a/4, 

89b/14, 89b/15, 89b/16, 89b/7, 90a/12, 

90a/13, 90a/14, 90a/17, 90a/20, 90a/21, 

90b/12, 90b/14, 90b/16, 90b/17, 90b/19, 

90b/4, 91a/1, 91a/11, 91a/12, 91a/2, 91b/14, 

91b/16, 91b/19, 91b/3, 91b/7, 92a/10, 

92a/12, 92a/14, 92a/18, 92a/7, 92b/1, 

92b/11, 92b/14, 92b/3, 93a/14, 93a/2, 93b/1, 

93b/15, 93b/7, 94a/5, 95b/1, 95b/4, 95b/7, 

96b/20, 96b/7, 96b/8, 97a/11, 97b/6, 97b/8, 

97b/9, 98a/4, 98b/21, 98b/5, 99b/10, 99b/11, 

99b/14 

 cüzé-i m.  82b/12, 82b/13 

 cüzé-i mÀl-ı m.  82b/16 

 kemmiyye-i m.  91b/4, 93b/15 

 mÀl-ı m.  84b/4 

 mÀlu’l- m.  83a/16, 83a/7, 84a/19 

 miúdÀr-ı m.  86b/12 

 òums-ı m.  97a/13 

 rubè-ı m.  103a/2 

 m.-ı ceõri 86b/17 

 m.-ı evvel 117b/1, 117b/3 

 m.-ı kaèb 82a/11, 83a/10 

 mÀl-ı m.-ı kaèb 82a/13 

 m.-ı kaèb-ı kaèb 82a/14 

 m.-ı kaèb-ı kaèba vursalar 82a/15 

 m.-ı kaèb-ı kaèba 82b/5 

 mÀl-ı kaèb-ı kaèb-ı m.-ı kaèb-ı 

kaèbuŋ 82b/7 

 m.-ı kaèba vursalar 82a/12 

 mÀl-ı m.-ı kaèba vursalar 82a/14 

 m.-ı kaèba 82a/21, 82b/2 

 mÀl-ı m.-ı kaèba 82b/3, 82b/4 

 m.-ı kaèbuŋ 82b/2, 82b/3 

 mÀl-ı m.-ı kaèbuŋ 82b/5, 82b/6 

 m.-ı kÀmil 89a/21 

 m.-ı mÀl 84b/4 

 cüzé-i m.-ı mÀl 82b/16 

 m.-ı mÀl-ı kaèb 82a/13 

 m.-ı mÀl-ı kaèba vursalar 82a/14 

 m.-ı mÀl-ı kaèba 82b/3, 82b/4 

 m.-ı mÀl-ı kaèbuŋ 82b/5, 82b/6 

 m.-ı mÀla vursalar 82a/11 
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 m.-ı mÀla 82a/20, 82a/21 

 m.-ı mÀluŋ 82a/21, 82b/1 

 m.-ı mechÿl 100a/16, 101a/11, 

101b/3, 101b/8, 102a/1, 102a/17, 102a/5, 

102b/14, 102b/3, 103a/8, 119a/17, 119a/7, 

119a/9, 87b/16, 87b/6, 88a/11, 88a/21, 

88a/7, 88b/6, 96b/18, 97a/18, 97a/4, 97a/8, 

97a/9,97b/19, 98b/6, 99b/20, 99b/8, 99b/9 

 m.-ı mechÿlı 100a/1, 100a/4, 

101a/12, 102a/2, 102a/7, 102b/17, 104a/14 

96b/15, 96b/19, 99b/5 

 m.-ı mechÿl olsa 101a/7, 101b/5, 

102a/18, 87b/17, 87b/4, 88a/18, 88a/9, 

97a/5, 98b/1, 99b/4 

 m.-ı mechÿl olur 98a/20 

 m.-ı mechÿlı olsa 102a/21 

mecmÿè-ı m.-ı mechÿl 104a/5 

 miåill-i m.-ı mechÿl 96b/16 

 miål-i m.-ı mechÿl 102b/1, 97a/7, 

97b/15 

 m.-ı mechÿle 97b/14, 98b/2 

 m.-ı mechÿle ursaŋ 102a/20 

 miål-i m.-ı mechÿlı 100a/3 

 m.-ı mechÿlüŋ 97a/6, 97b/13 

 m.-ı murabbaè eyledüŋ 101a/7 

m.-ı kaèb-ı kaèb-ı mÀl-ı kaèb-ı 

kaèbuŋ 82b/6 

 m.-ı şeyéi 97a/16 

 miúdÀr-ı m.-ı vÀóid 86b/20 

 m.+ a 82a/8, 82b/21, 83a/16, 83a/19, 

83a/7, 83a/9, 83b/3, 84a/18, 86a/17, 86a/18, 

98b/8 

 èaded-i m.+ a 89b/18, 90a/10 

 mÀl-ı m.+ a 82a/20, 82a/21 

 èaded-i m.+ a ururuz 91a/15 

 mÀl-ı m.+ a vursalar 82a/11 

 baède’z- tekmìl-i m. 98b/7 

 kemmiyye-i m. 120a/1 

 mÀlu’l- m.+ da 83a/5 

 m.+ dan 103a/8, 88a/20 

 m.+ dur 92b/5, 93a/21, 95b/6 

 èaded-i m.+ dur 90a/4 

 m.+ ı 100a/10, 100a/6, 100a/9, 

101a/14, 101a/17, 101b/13, 101b/16, 

102a/12, 102a/19, 102a/9, 102b/21, 102b/5, 

103a/10, 103a/5, 116b/14, 118a/11, 118a/14, 

119a/19, 119a/21, 119b/16, 119b/2, 119b/5, 
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120a/3, 82b/21, 83a/1, 83a/10, 83a/14, 

83a/19, 83a/4, 83a/5, 83b/2, 84a/15, 84b/14, 

85a/13,85a/21, 85a/8, 85b/5, 85b/9, 86b/1, 

86b/10, 86b/12, 86b/14, 86b/3, 87a/1,87a/2, 

87a/4, 89a/3, 89b/1, 89b/2, 91b/5, 92b/12, 

92b/14, 93a/3, 93a/5, 93a/8, 96b/10, 97a/1, 

97a/12, 97a/15, 98b/7, 99b/13 

 m.+ ıla 85b/5 

 m.+ ıla olan 91b/11 

 m.+ ın 119b/4, 119b/6 

 m.+ ıŋ 87b/4, 99b/5 

 m.+ ıŋuŋ 116b/10, 116b/12 

 m.+ ıyla 83a/4 

 m. itmek 93b/8 

 m. ola 86b/17 

 m. olduàı 82a/19 

 m. olur 86b/5, 88b/11, 89b/2, 92b/18, 

93b/14, 96b/9, 98a/20 

 mÀlu’l- m. olur 83b/6 

 miúdÀr-ı m. olur 87a/3, 91b/13, 

91b/15 

 m. úaldı 85a/11 

 m. úalur 89a/7, 90b/2 

 m.+ um 116b/10, 116b/13 

 m.+ umdan 116b/12 

 m.+ uŋ 101b/5, 101b/6, 103a/2, 

103a/3, 108b/17, 108b/19, 109a/17, 82a/19, 

82b/8, 87b/18, 88a/19, 88a/9, 89a/6, 90b/1 

 cüzé-i m.+ uŋ 82b/13 

 mÀl-ı m.+ uŋ 82a/21, 82b/1 

 m. virse 109a/16 

 m. virseler 102b/19, 102b/20 

 rubè-ı m. virseler 102b/19 

 m.u’l- mÀl olur 83b/6 

 m.u’l- mÀl 83a/16, 83a/7, 84a/19 

 m.u’l- mÀlda 83a/5 

maèlÿm : Bilinen, belli -32- [Ar] 

 m.  40a/3, 46a/5 

 m.+ a 40a/18, 40a/20, 40b/2 

 m. eyledük 100b/13 

 m.-ıdı 39b/21, 40a/5 

 m. idine 77b/13 

 m. idelüm 114a/1 

 m. idinesin 78b/1 

 m. idinmek 111b/14, 39b/16, 76a/7 
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 m. idüp 78a/15 

 m. ola 77b/18 

 m. olacaúolursa 45b/14 

 m. olan 39b/15 

 m. oldı 103b/19, 111b/21, 113a/2, 

66a/4, 83b/8 

 m. olduàı 35a/8, 3a/12 

 m. olınur 38b/8 

 m. olmaàiçün 11a/11 

 m. olup 77b/2, 77b/5 

 m. olur 76a/9, 83b/9 

 m.+ uŋ 40a/17 

mÀ-melek: Varı yoğu, neyi varsa -1- [Ar] 

 m.+ i 38b/2 

maènÀ : Anlam -1- [Ar] 

 m.+ sındadur 85b/11 

maènì : <maènÀ Anlam -6- [Ar] 

 m.+ den 103b/18, 107b/21, 115a/8, 

115b/5, 116a/17, 116b/21 

manùıú : <munùaú Rasyonel sayı krş munùaú -

1- [Ar] 

 ceõr-i m.  53a/2 

maùlÿb : İstenilen, talep edilen -26- 

[Ar] 

 m.  77b/19 

 èaded-i m.  11b/13, 40a/1, 41a/15, 

42a/13, 42a/19, 42b/13, 43a/9, 44a/12, 

44b/15, 46a/10, 47b/13, 47b/5, 50a/7, 51a/4 

 m.+ dur 61a/8 

 èaded-i m.+ dur 42b/5, 43b/8, 46b/5, 

47a/5, 51a/10, 52b/7 

 netice-i mÀl-ı m.+ dur 46a/19 

 èaded-i m. olur 12a/7 

 úuùr-ı m. olur 77b/17 

 mÀl-ı m.+ uŋ 46a/7 

maørÿb : Çarpılan -25- [Ar] 

 m.  11b/3, 13a/1, 4a/2, 82b/20, 83a/2, 

83a/3 

 maòrec-i kesr-i m.-ı èadedi 13a/8 

 m.+ da 20a/2 

 m.+ da olan 11a/14 

 m.+ dur 13b/7 

 maòrec-i kesr-i m.+ ı 11b/10 

 m.+ ıla 10a/17, 11a/12, 13a/4, 13b/3, 

14a/20, 15a/7, 19a/19, 21a/9, 21b/17,  
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 21b/7, 22b/9, 23a/6, 5a/12, 8b/17 

maørÿbun fih : Çarpan -26- [Ar] 

 m.  11b/4, 82b/20, 83a/2,83a/3 

 m.+ de 10a/17, 13a/1, 13a/5, 13b/3, 

14a/20, 15a/8, 19a/19, 21a/9, 21b/17, 21b/7, 

22b/9 

 m.+ de olan 11a/12, 11a/15 

 m.+ den 23a/6, 8b/17 

 m.+ e 12a/16, 13a/20, 13b/8 

 kesr-i m.+ e 13a/9 

 maòrec-i kesr-i m.+ e 11b/10 

 m.+ i 4a/2, 5a/12 

maèrifet : Ustalık, hüner -1- [Ar] 

 m.-i istiòrÀcınuŋ 31a/10 

zerr-i m.  110b/9 

mebhem : <mübhem Belirsiz krş mübhem -

1- [Ar] 

 m.  46a/5 

meblaà : Genellikle toplama veya çarpma 

işlemi sonucunda çıkan değer, sonuç -38- 

[Ar] 

 m.  49a/17, 67a/4, 83b/4 

 m.-ı mesfÿruŋ 55a/13 

 m.-ı mezbÿrdan 49b/3 

 m.-ı mezbÿrı 26a/5 

 m.+ dan 14b/2, 15a/10, 16a/17, 

16b/12, 17a/7, 17b/2, 18b/11, 19a/8, 19b/1, 

19b/9, 20a/2, 20b/14, 21a/11, 21b/9, 24b/6, 

88b/19, 91b/10, 91b/12 

 m.+ ı 26b/4, 33a/10, 46a/18, 92a/2, 

94b/18, 95a/12 

 m.+ uŋ 112b/11, 119a/1, 49b/17, 

56b/15, 89b/10, 90b/8, 92a/3, 92b/8 

mecd : Büyüklük, ululuk, şan ve şeref -

1- [Ar] 

 ve’l- m.-i ve’l- iótirÀm 1b/19 

mechÿl :1. Bilinmeyen -10- [Ar] -[84]- 

 m.  39b/16, 40a/2, 40a/21 

 iòrÀc-ı m.  46a/3 

 m. ola 39b/15, 40a/16 

 m. olacaúolursa 77b/5 

 m. olan 39b/17, 40a/16 

 m.+ üŋ 46a/1 

2.  Dört orantılı sayı hesabında bilinmeyen 

miktar -3- [Ar] 

 mÀl-ı m.  40a/21, 40a/6, 40b/4 
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3.  Çift yanlış hesabında bilinmeyen miktar -

3- [Ar] 

 mÀl-ı m.  46a/12, 46b/2 

 mÀl-ı m.+ ı 46a/13 

4.  Cebr ve muúÀbelede bilinmeyen miktar -

68- [Ar] 

 mÀl-ı m.  100a/16, 101a/11, 101b/3, 

101b/8, 102a/1, 102a/17, 102a/5, 102b/14, 

103a/8, 104b/1, 105a/2, 105b/13, 106b/2, 

119a/17, 119a/7, 119a/9, 87b/16, 87b/6, 

88a/11, 88a/21, 88a/7, 88b/6, 96b/18, 

97a/18, 97a/4, 97a/8, 97b/19, 98b/6, 99b/20, 

99b/8 

 mecmÿè-ı mÀl-ı m.  104a/5 

 miåill-i mÀl-ı m.  96b/16 

 miål-i mÀl-ı m.  102b/1, 97a/7, 

97b/15 

 mÀl-ı m.+ a 97b/14, 98b/2 

 mÀl-ı m. 102b/3, 97a/9, 99b/9 

 mÀl-ı m.+ e ursaŋ 102a/20 

 mÀl-ı m.+ ı 100a/1, 100a/3, 100a/4, 

101a/12, 102a/2, 102a/7, 102b/17, 104a/14, 

105b/14, 96b/15, 96b/19, 99b/5 

 mÀl-ı m.+ ı olsa 102a/21 

 mÀl-ı m. olsa 101a/7, 101b/5, 

102a/18, 87b/17, 87b/4, 88a/18, 88a/9, 

97a/5, 98b/1, 99b/4 

 mÀl-ı m. olur 98a/20 

 mÀl-ı m.+ üŋ 105b/8, 97a/6, 97b/13 

mecmÿè : Toplam -32- [Ar] 

 m.-ı aèdÀda 56a/8, 9a/7 

 m.-ı aèdÀdı 8a/18, 9a/12 

 m.-ı bÀúì 78a/4 

 m.-ı åÀnì 47b/11, 52b/10, 52b/2 

 m.-ı åÀnìyi 47b/12, 52b/2 

 m.-ı evvel 50a/1, 50b/20, 52a/14, 

52b/10, 77b/17 

 m.-ı evvele 47b/12, 52b/3 

 m.-ı evvelki 51a/3 

 m.-ı iki 76a/3 

 m.-ı mÀl-ı mechÿl 104a/5 

 m.-ı mertebe-i ÀóÀdda 11b/5 

 m.-ı misÀóat 76a/13 

 m.-ı müåelleåÀtüŋ 74b/13 

 m.-ı òÀric-i úısmet 100a/19, 100b/1 

 m.-ı rızúın 35b/9 
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 m.+ ı 76b/4, 81a/10 

 m.+ ın 118b/13 

 m.+ ına 38a/1, 38b/7 

 m.+ ınuŋ 81a/16 

mecõÿr : Kökü olan, tam kare -2- [Ar] 

 m.  53a/5, 82a/7 

med(d)e’allÀhÿ : Yayan, uzanan -1- [Ar] 

 m.  1b/19 

medyÿn : Borçlu -2- [Ar] 

 mÀl-ı m.+ ı 38b/9 

 m. olan 35b/7 

meécÿr : Yaptığı hayırlı işin sevabı verilmiş 

olan -1- [Ar] 

 m.  2a/13 

mefrÿø : Çift yanlış hesabında bilinmeyenin 

yerine varsayılan, farz edilmiş -22- 

[Ar] 

 mÀl-ı m.  46a/7, 47a/14 

 netice-i mÀl-ı m.  46a/17, 46b/15 

 mÀl-ı m.-ı åÀnì 51a/11 

 mÀl-ı m.-ı åÀnìkim 52a/16 

 mÀl-ı m.-ı åÀnìye urasın 52a/15 

 èayn-ı m.-ı åÀnìye viresin 47b/9 

 òaùÀ-yı mÀl-ı m.-ı åÀnìye viresin 

47b/10 

 mÀl-ı m.-ı åÀnìyi 50a/2, 51a/1 

 mÀl-ı m.-ı evvel 51a/11, 52a/19 

 mÀl-ı m.-ı evvele urasın 52a/18 

 òaùÀ-yı mÀl-ı m.-ı evvele viresin 

47a/15 

 mÀl-ı m.-ı evveli 50a/2, 50b/21 

 òaùÀ-yı mÀl-ı m.-ı evveli 47b/8 

 èayn-ı m.-u evveli 47b/9 

 netice-i mÀl-ı m.+ a 47a/1 

 mÀl-ı m.+ ıdı 46b/16 

 mÀl-ı m.+ uŋ 46a/9 

mekaèb : <mukaèb1. Küp kökü olan -2- [Ar] 

–[3]- 

 èaded-i miål-i m. ola 60b/13 

 miål-i m. ola 60b/16 

2.<mukaèb x3 Bilinmeyen niceliğin kübü -

1- [Ar] 

 m.  82a/9 

mekÀne : Mekan ve yer bakımından -1- [Ar] 

 m.  113b/9 
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mekÿb : <mukaèb x3 Bilinmeyen niceliğin 

kübü krş mekaèb -1- [Ar] 

 m.  56b/13 

melik : Mülk sahibi -1- [Ar] 

 el-manôÿr-ı bì- naôari’l- m.i’l- èallÀm 

1b/20 

 ôıllullÀhi’l- m.i’l- Àzìzi’l- müsteèÀn 

1b/8 

men : Ben, Farsça birinci teklik şahıs -

2- [F] 

 m.  110b/10, 110b/10a 

meóÀãıl : <mÀóaãal Hasıl olan, meydana 

gelen -1- [Ar] 

 defÀtir-i m.-ı resm-i sulùÀnì 1b/17 

meòÿõ : <meéòaõ Bir şeyin alındığı 

çıkarıldığı kaynak -1- [Ar] 

 m.+ dur 30b/5 

merkez : Daire veya çemberin tam orta 

noktası -1- [Ar] 

 m.  76b/5 

meróÿm : Vefat etmiş olan kişi. -1- [Ar] 

 m.  113b/4 

mersÿm : Adı geçmiş, adı geçen -1- [Ar] 

 m.-ı divÀn 110b/11 

mertebe : Derece, basamak -60- [Ar] 

 m.  53b/9 

 m.-i ÀóÀdda olan 10a/2, 10a/3, 4a/14, 

5b/15 

 m.-i ÀóÀdda 23a/2, 26a/20, 4a/5, 4b/7 

 mecmÿè-ı m.-i ÀóÀdda 11b/5 

 m.-i ÀóÀdı 4b/21, 5a/17, 7b/10 

 m.-i ÀóÀdın 5b/1, 5b/6, 6a/14 

 m.-i èaşerÀtda olan 10a/10, 10a/12, 

10a/5, 6a/4 

 m.-i èaşerÀtda olanı 4b/8 

 m.-i èaşerÀtda 10a/6, 21a/6, 26a/10, 

26a/15, 26a/8, 5a/2, 7b/7, 9b/21 

 m.-i miéÀta 4b/2 

 m.-i miéÀtda olan 10a/11, 10a/13, 

10a/18, 10a/2, 10a/4 

 m.-i miéÀtda 10a/8, 26a/7, 6b/19 

 m.-i miéÀtdan 8a/21 

 m.-i ulÿf 26a/7 

 m.-i ulÿfda 10a/15, 5a/12 

 m.+ de ola 82b/20, 83a/3 

 m.+ de olmaya 83a/2 
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 m.+ sinde 19b/15, 20b/1, 20b/3, 

26a/17, 8a/17 

 m.+ sinde olsa 22b/21 

 m.+ sine 16b/14, 3b/15, 4b/21, 5b/14, 

6a/2, 6a/9, 9a/5 

 m.+ si oldur 60b/18, 67a/3 

mesÀfe : Mesafe, yol krş müsÀfe -1- [Ar] 

 m.  81b/7 

meãÀbìó: Kandiller -1- [Ar] 

 m.ü’d- dücÀ 1b/5 

meåÀéil : Meseleler, denklemler, problemler 

bkz mesÀéil -1- [Ar] 

 m.+ üŋ 45b/7 

meãÀlió : Çalışmalar -1- [Ar] 

 tedbìr-i m.-i milk-i Àli 1b/16 

mesÀéil : Meseleler, denklemler, problemler - 

bkz. meåÀéil 12- [Ar] 

 m.  110b/6 

 m.-i muúterife 102b/17 

 m.+ den 2a/10 

 m.+ i 107a/17, 2b/12, 2b/14, 2b/17, 

2b/19, 2b/4, 2b/8, 82a/2 

 m.+ üŋ 78b/2 

 m.+ e ururuz 88a/16 

mesaùùaóa : <musaùùaó, musaùùıh Uzunluk ve 

genişliği olan, çizgi ile biten büyüklük, yani 

düzlem -1- [Ar] 

 zÀviye-i m.  72a/15 

mesÀvì  : < müsÀvì,  Eşit, aynı     -1- [Ar] 

 m.+ dür 39b/6 

meséele : Mesele, konu, problem -96- 

[Ar] 

 m.  100a/17, 101b/4, 102b/15, 

105b/6, 106b/3, 108a/6, 110b/12, 111b/7, 

113a/20, 114b/8, 115a/13, 115b/18, 116b/8, 

117b/17, 118b/2, 120a/4, 78b/3, 83b/6, 

84a/10, 86a/16, 86b/21, 87a/14, 87b/17, 

87b/9, 88a/1, 88a/13, 88a/3, 88b/2, 90a/13 

m.-i diger 102a/1, 102a/18, 118b/3, 

87b/4, 88a/18, 96a/2, 96b/15, 97a/5, 98b/12, 

99b/2199b/4 

 m.-i åÀliå 97a/19 

 m.-i åÀnì 96a/20 

 m.-i åÀnì-i muúterinÀt 92a/17 

 m.-i Àòar 104a/14, 105a/3, 105b/7, 

106b/4, 107a/19, 108a/8, 108b/16, 109a/15, 

109b/15, 110b/8, 111b/8, 112a/16, 
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113b/1,115a/14, 115b/20, 116b/9, 117a/5, 

117b/18, 119a/18, 119a/6, 78b/20, 79a/12, 

80a/17, 80a/5, 80b/16, 80b/6, 81b/8, 

88a/889a/19, 89b/14, 94b/3, 95a/17 

 m.-i evvel 85b/17, 88b/9, 94a/9 

 m.-i evvel-i muúterinÀt 97b/13 

 m.-i müsteóil olur 90a/19 

 m.+ de 113a/5, 51b/1, 83a/14, 84a/2, 

84a/21, 85b/3 

 m.+ dedür 114a/1 

 m.+ e 70b/8 

m.+ éi 87b/12, 88b/4 

 m.+ lerden 87a/10 

 m.+ lerüŋ 39b/2 

 m.+ nüŋ 115a/1, 94a/9 

 m.+ sinüŋ 85b/13, 85b/15 

 m.+ ye ururuz 87a/17 

meåelÀ : Misal olarak, örnek olarak, şunun 

gibi -50- [Ar] 

 m.  10b/10, 10b/15, 11a/13, 11b/14, 

12b/3, 13a/13, 14b/5, 15b/7, 16a/20, 17b/16, 

17b/9, 18b/2, 20a/8, 20b/6, 22a/5, 22b/16, 

24a/11, 26a/3, 28a/13, 29b/4, 30b/10, 30b/5, 

31a/17, 31a/2, 31b/11, 31b/3, 32a/14, 

32a/21, 38a/2, 3a/13, 3b/7, 40b/5, 4b/2, 

55b/3, 5a/13, 6b/2, 76a/14, 7a/10, 83a/13, 

84a/18, 84b/18, 84b/9, 85a/19, 85a/8, 8a/1, 

8b/7, 90a/2, 93b/14, 94a/10, 9a/16, 9b/1 

mesfÿr : Adı geçmiş, yazılmış -40- 

[Ar] 

 m.  22b/12, 23a/9, 26a/11, 26b/5, 

28b/12, 35b/3, 44b/12, 57b/13, 59a/7, 

60a/12, 60a/17, 60b/3, 65b/1, 68a/10, 

68a/13, 68b/9, 69a/11, 69a/15, 69a/19, 

69b/12, 69b/17, 69b/2, 69b/7, 70a/12, 

70a/17, 70a/20, 74b/4, 81b/16 

 dıraòt-ı m.  81b/19 

 bi-ùarìúi’l- m.  36b/4 

 úÀèide-i m.  20a/5, 55a/15 

 dıraòt-ı m. bir 81b/9 

 êarb-ı m.+ da 66a/2 

 m.+ dan 43a/1 

 m.+ uŋ 61a/1 

 aèdÀd-ı m.+ uŋ 67b/17 

 ceõr-i m.+ uŋ 54b/7 

 meblaà-ı m.+ uŋ 55a/13 

 óavø-ı m.+ uŋ 79a/3 
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meskÿn : Dünyanın insan bulunan dörtte bir 

kısmı -1- [Ar] 

 pÀdişÀh-i rubè-ı m.  1b/11 

meşrÿó : Açıklanmış -10- [Ar] 

 ùarìú-i m.  13a/15, 17a/18, 35a/4, 

38b/18, 70b/9 

 úÀèide-i m.  16a/19, 25a/10, 25b/12, 

29b/1, 40b/4, 67b/18 

vech-i m.  39b/13 

metÀè : Ticaret malı, mal -3- [Ar] 

 m.+ a virse 36b/6 

 m.+ ın 49a/2, 49a/9 

metrÿkÀt : Miras bırakılan şeyler -1- [Ar] 

 m.+ ı 33a/2 

meyl : Eğilim, yönelme -1- [Ar] 

 m. eylese 81b/10 

meõkÿr : Adı geçmiş, geçen krş. mezbÿr, 

mesfÿr -5- [Ar] 

 m.  34b/5 

 úÀèide-i m.  17b/5, 76a/5 

 misÀóat-ı m. olur 76a/4 

 misÀóat-ı müåelleå-i m. olur 74b/12 

mezbÿr : Adı geçen, anılan meõkÿr, mesfur -

66- [Ar] 

 m.  12a/9, 23a/11, 28b/17, 28b/4, 

28b/5, 29a/13, 29a/15, 29a/6, 37a/13, 37b/1, 

56a/19, 57a/21, 57b/1, 57b/17, 57b/9, 58a/1, 

58b/4, 58b/9, 61a/12, 63a/1, 63b/18, 64b/14, 

64b/2, 64b/3, 64b/4, 65a/14, 68a/12, 68a/16, 

68a/18, 68b/1, 68b/12, 68b/15, 68b/2, 

68b/20, 68b/4, 68b/6, 69a/9, 69b/10, 69b/19, 

70a/2, 70b/3, 79a/14, 79a/16, 79a/19, 

80a/11, 98b/4 

 èaded-i m.  68a/6 

 misÀóat-ı m.  78a/11 

 óavø-ı m.  79a/5, 79a/6 

 úÀèide-i m.  30a/14, 37a/18, 60b/9, 

8b/4 

 úıymet-i yÀúÿt-ı m.  47a/2 

 üslÿb-ı m.  24a/8 

 úÀèide-i m.+ da 36b/1 

 m.+ dan 33a/10 

 meblaà-ı m.+ dan 49b/3 

 meblaà-ı m.+ ı 26a/5 

 m.+ uŋ 38b/2 

 bÀúì-yi m.+ uŋ 49b/1 
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 ceõr-i m.+ uŋ 53b/15 

 çÀh-ı m.+ uŋ 78b/15 

 müteveffÀ-i m.+ uŋ 33a/2 

 tamÀm-ı óavø-ı m.+ uŋ 79a/17 

üslÿb-ı m.  118b/2 

mi-òorì : òoriden “yemek” fiilinin geniş 

zaman şekli olan òor fiilinin  mi “yor” ekiyle 

çekimi “yiyordu” anlamında kullanılan fiil 

parçada “yerse” anlamında kullanılmıştır. -1- 

[F] 

 m.  110b/11 

mis : Bakır -1- [F] 

 m.  111b/20 

miåbet : <müåbet Artı, pozitif krş müåbet -

1- [Ar] 

 zÀyid-i m.+ dür 84a/15 

miåÀl : Örnek -186- [Ar] 

 m.  10b/14, 10b/19, 10b/5, 11a/5, 

11b/21, 12b/15, 13b/13, 14a/15, 14b/10, 

14b/6, 15a/16, 16b/17, 19a/11, 19b/3, 20a/6, 

20b/17, 21a/15, 22a/16, 23a/8, 23b/9, 24a/9, 

24b/17, 24b/8, 25a/11, 25a/20, 25b/13, 

27a/2, 27a/5, 27b/10, 27b/21, 28a/18, 28a/3, 

28a/9, 28b/21, 28b/8, 29b/14, 29b/2, 29b/8, 

30a/4, 30b/19, 32b/18, 35a/2, 36a/8, 37b/4, 

3b/18, 3b/6, 40b/15, 41b/12, 42a/19, 42a/7, 

42b/15, 42b/7, 43a/12, 43a/18, 43b/8, 44a/3, 

44b/21, 45b/5, 46a/6, 46b/5,47a/7, 47b/14, 

48b/14, 4a/20, 50a/9, 51a/10, 52b/7, 54a/13, 

54a/20, 54b/5, 54b/9, 55a/12, 55a/17, 

55b/18, 55b/4, 56a/4, 56b/16, 56b/7, 57a/6, 

57b/11, 57b/18, 57b/5, 58a/17, 58a/8, 

58b/16, 59a/18, 60a/18, 60a/6, 60a/8, 

61a/13, 61a/20, 61a/9, 62a/12, 62b/4, 63a/2, 

63a/21, 63b/13, 64a/16, 64a/4, 64b/21, 

64b/8, 65a/17, 65b/5, 67b/16, 6a/17, 72a/12, 

72a/17, 72b/4, 72b/7, 73b/10, 73b/11, 

73b/16, 73b/2, 74b/12, 75a/8, 76b/13, 77a/9, 

80a/16, 80b/3, 83b/14, 8b/5, 90b/17, 91a/11, 

91b/15, 92b/5, 9a/14 

 m.-i ceõr-i munùaú 54a/5 

 m.-i Àòar 10b/6, 12a/1, 15a/1, 16b/18, 

17a/14, 18b/13, 19a/12, 19b/12, 19b/4, 

21a/1, 21b/1, 21b/12, 23b/1, 23b/14, 24b/1, 

24b/9, 25a/1, 25a/12, 25b/1, 26b/1, 27a/3, 

27b/1, 27b/12, 29b/9, 33a/1, 34a/1, 36b/4, 

38a/1, 41a/1, 41a/8, 41b/1, 41b/13, 42a/14, 

42a/8, 42b/1, 42b/16, 42b/8, 43a/13, 43b/1, 

43b/9, 44a/4, 44b/1, 45a/1, 46b/6, 49a/1, 

4b/1, 50a/10, 51b/1, 5a/11, 6b/1, 7a/8, 7b/14, 

8b/6, 9a/15 
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 m.-i êarb-ı cümle 7b/13 

 m.-i êarb-ı úafes 7a/7 

 m.-i ebced 73a/16 

 m.-i erbaèa-ı aèdÀd-ı mütenÀsebe 

39b/7 

 m.-i evveli 40a/13 

 m.-i müåelleå 74a/12 

miåill : <miål Kat, kere, defa bkz. misl, miål -

4- [Ar] 

 m.-i mÀl-ı mechÿl 96b/16 

 m.-i óÀãıl-ı êarb-ı evvel ola 96b/2 

 m.+ i 72b/9, 83a/1 

miål : Kat, kere, defa bkz. miåill misl -

58- [Ar] 

 m.-i åÀliå 116a/1 

 m.-i åülüå-i åemen-i yÀúÿt-ı åÀnì 

115a/16 

 m.-i mÀl-ı mechÿl 102b/1, 97a/7, 

97b/15 

 m.-i mÀl-ı mechÿlı 100a/3 

 m.-i mekaèb ola 60b/16 

 èaded-i m.-i mekaèb ola 60b/13 

 m.-i nıãf-ı åemen-i åÀnì 115b/21 

 m.-i nıãf-ı åemen-i yÀúÿt-ı rÀbiè 

115a/18 

 m.-i rubè 116a/2, 51b/20 

 m.-i rubè-ı åemen-i yÀúÿt-ı evvel 

115a/15 

 m.-i südüs 115a/17 

 m.+ i 119a/21, 119b/11, 119b/2 

 m.+ i idesin 57b/13 

 m.+ i idesinkim 57b/16, 62a/20 

 m.+ i olur 90b/16 

 m.+ in 53b/12, 53b/19, 53b/4, 

54a/17, 54b/1, 54b/11, 54b/14, 55a/11, 

55a/8, 55b/11, 55b/16, 56a/11, 56a/6, 

57a/19, 57a/9, 57b/24, 58a/2, 59a/2, 59a/4, 

60a/13, 61b/1, 61b/13, 63a/2, 65a/15, 65a/7, 

68a/1, 68a/11, 69a/6, 69a/9, 70a/13, 84b/17, 

86a/3, 97a/15 

 m.+ ine 62a/16, 62a/18, 64b/15, 

77b/3 

miåúÀl : Yirmi dört kırat değerinde bir 

ağırlık ölçüsü -47- [Ar] 

 m.  110b/13, 110b/14, 110b/8a, 

111a/14, 111a/19, 111a/8, 13b/15, 22a/14, 
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22a/15, 22a/17, 22a/19, 22a/5, 22a/6, 

22b/17, 22b/18, 22b/3, 22b/4, 23b/1, 23b/14,  

 23b/2 

 êarb-ı m.  23a/4 

 küsÿrÀt-ı m.  22a/4 

 lülü-i m.  110b/9a 

 m.-i åemenin 110b/16 

 m.-i gÿşvÀre-i åemeni 111a/3 

 m.+ dür 111a/15, 111a/16, 111a/2, 

23b/6 

 eczÀ-yı m.+ dür 111a/19, 111b/2 

 m.+ dürür 111b/2 

 m.+ i 110b/17, 22a/9, 23b/2, 41a/2, 

41a/4 

 bahÀ-yı m.+ i 41a/7 

 m. olandan 111a/11 

 m. oldı 111a/12 

 m.+ üŋ 110b/15, 22b/6, 23a/1, 23a/3 

 èaded-i m.+ üŋ 22b/19 

miéÀt : Yüzler -40- [Ar] 

 m.  3b/4, 4b/17, 4b/18, 53a/12, 

55b/15, 55b/7, 55b/9, 56a/1, 57a/1, 5a/3, 

5a/4, 5a/7, 5a/8, 5b/10, 5b/19, 5b/21, 5b/8, 

61a/16, 6a/10, 6a/12, 6a/7, 7a/14, 8a/19, 

9a/10 

 mÀlu’l- m.  81a/14 

 m.-ı ulÿf 10a/21, 54a/18, 57a/3 

 mertebe-i m.+ a 4b/2 

 mertebe-i m.+ da 10a/8, 26a/7, 6b/19 

 mertebe-i m.+ da olan 10a/11, 

10a/13, 10a/18, 10a/2, 10a/4 

 òÀne-i m.+ da olan 26b/11 

 mertebe-i m.+ dan 8a/21 

 m.+ ı 7b/1 

miéÀtün : Yüzler bkz. miéÀt -1- [Ar] 

 m.  81a/17 

 m.  113b/8 

milk : Mülk -1- [Ar] 

 tedbìr-i meãÀlió-i m.-i Àli 1b/16 

min : Eklendiği söze +den, +den beri  anlamı 

veren ön ek. 

 m.e’l-mÀéi çün 113b/10 “sudan” 

 el-müéeyyed-i m.e’s- semÀé 1b/9 

“gökyüzünden” 

 m.e’z-zeheb-i yaşàıl 113b/9 

“altından” 
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misÀóat : Uygulamalı geometri (Alan, 

hacim, yüzölçümü, uzunluk vs) -55- 

[Ar] 

 m.  73b/16, 75a/17, 75b/21 

úÀèide-i m.  77a/10, 78a/11 

 m.-ı ùarìúi 75a/11 

 m.+ a 78b/2 

 m.+ ı 2b/16, 71b/1, 76a/10, 76a/19 

 ùarìú-i m. oldur 75a/6 

 m.+ üŋ 71b/2, 71b/3 

 mecmÿè-ı m.  76a/13 

 m.-ı beyø 78a/16 

 m.-ı dÀìre olur 77b/1 

 m.-ı hilÀlì 78a/18 

 m.-ı meõkÿr olur 76a/4 

 m.-ı mezbÿr 78a/11 

 m.-ı muèayyen olur 75a/13, 75b/14 

 m.-ı muòÀmmes olur 76a/16 

 m.-ı murabbaè olur 75a/8, 75b/11 

 m.-ı murabbaè 75b/9 

 m.-ı müåelleå olur 73b/9, 74b/17 

 m.-ı müåelleå mütesÀvìye-bi’l-ıêlÀè 

ol olur 73a/21  

kÀèide-i m.-ı müåelleå-i muòtelifü’l- 

ıêlÀè è74a/1 

 úÀèide-i m.-ı müåelleå 73a/6 

 m.-ı müåelleå-i meõkÿr olur 74b/12 

 kÀèide-i m.-ı müåelleå-i muòtelifü’l- 

ıêlÀè 74a/1 

 úÀèide-i m.-ı müåelleå-i mütesÀvì’s-

sÀúayn ùarìú oldur 73b/3 

 m.-ı müåelleåÀtüŋ 72b/12 

 m.-ı münóarifÀt 76a/4 

 m.-ı müsteùìl 75b/19 

 m.-ı hilÀlì 78a/17 

 m.-ı şebìh-i bì-muèayyen ùarìú oldur 

76a/1 

 m.-ı úaùtÀè 78a/10 

 m.-ı úıùèa olur 78a/4 

 m.-ı úıùèa-ı dÀìre 77b/7 

 m.-ı úıùèa-ı ãuàrÀyı 78a/17 

 m.-ı úıùèa-ı èuômadan 78a/17 

 m.-ı úuùreynin 75b/3 

 m.+ ı 73a/11 
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 m.+ ı olur 76a/14 

 m.+ ınuŋ 74b/13, 78a/21 

 m.+ üŋ 75a/16 

 m.+ ı 74b/19, 75a/2 

 m. idüp 76a/13 

 m.-ı nıãf 77b/10 

 m.+ ın 78a/15 

mi-şeved : Şoden olmak yardımcı fiili geniş 

zaman şev kökünde üçüncü şahısta 

çekimlenmiş, mi yor anlamında geniş 

zamanın hikÀyesi, olurdu -1- [F] 

 m.  114b/16a 

miúdÀr : Ölçü, değer -365- [Ar] [-366-] 

 m.  100a/10, 101a/11, 102b/15, 

103a/9, 105a/11, 106b/8, 107a/1, 107a/10, 

108a/11, 108a/12, 108a/13, 108a/16, 

108a/18, 108a/20, 109a/16, 109b/21, 10b/3, 

10b/8, 110a/19, 110a/20, 110b/2, 110b/4, 

111b/12, 111b/15, 112b/19, 113b/3, 

114b/16, 116a/5, 118a/2, 119a/19, 119a/20, 

119b/16, 11a/10, 11b/13, 13a/6, 14b/1, 

14b/2, 15a/10, 16a/13, 16a/16, 16a/17, 

16b/11, 16b/12, 16b/9, 17a/2, 17b/5, 18b/1, 

18b/11, 19a/8, 19b/13, 19b/6, 20a/5, 20b/5, 

20b/7, 21a/10, 21a/12, 21b/14, 21b/9, 

22b/12, 22b/18, 22b/2, 22b/5, 22b/8, 24a/8, 

25b/11, 29b/1, 30a/14, 30a/5, 32b/1, 32b/18, 

33a/10, 35a/3, 35b/16, 35b/18, 37a/14, 

37a/2, 38b/13, 38b/14, 38b/16, 38b/17, 

3b/10, 3b/14, 40a/6, 40b/14, 41b/15, 41b/4, 

42a/15, 42a/4, 42a/9, 42b/9, 43b/17, 44a/7, 

44b/11, 44b/6, 44b/8, 45a/5, 45b/7, 45b/8, 

46b/10, 47a/3, 47a/5, 47b/14, 47b/16, 

47b/17, 47b/19, 47b/21, 47b/4, 48a/1, 

48a/10, 48a/16, 48a/19, 48a/4, 48a/8, 49a/1, 

49a/15, 4a/18, 4b/13, 50a/6, 50b/4, 52a/9, 

52b/12, 53a/15, 53b/7, 54a/1, 54a/19, 

55a/15, 55b/12, 56a/14, 56a/9, 57a/4, 5a/5, 

60b/8, 63b/12, 66a/1, 67a/2, 68a/20, 68a/8, 

69a/21, 69b/10, 69b/13, 69b/18, 69b/5, 

6a/18, 6a/2, 70a/21ol-an, 70a/4, 70b/14, 

70b/4, 70b/5, 74a/3, 74a/5, 77b/1, 78b/16, 

78b/9, 79a/6, 7a/1, 7a/15, 7a/4, 7b/12, 

80a/11, 80a/5, 80b/2, 81a/6, 81a/7, 82a/16, 

83a/11, 84b/13, 84b/8, 85a/6, 86a/18, 86b/2, 

88b/8, 91b/15, 92a/21, 93b/14, 97b/3, 9a/14, 

9a/4, 9a/8 

 nıãf-ı m.  23b/4 

 m.-ı azıllaya 80a/2 

 m.-ı ceõir olur 85b/20, 86a/19, 

90b/17 
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 m.-ı ceõir 86b/8, 94a/5 

 kemmiyye-i m.-ı ceõir 93a/2 

 m.-ı ceõir-i vÀóid olur 90a/2 

 m.-ı ceõr olur 91a/10, 91a/8, 93a/19 

 èaded-i m.-ı êılè-ı aúãarın 74a/7 

 m.-ı laèl 111a/9 

 m.-ı mÀl olur 87a/3, 91b/13, 91b/15 

 m.-ı mÀl 86b/12 

 m.-ı mÀl-ı vÀóid 86b/20 

 m.-ı muóìù 77b/2 

 m.-ı murabbaè 95a/1 

 m.-ı yek 86b/2, 87a/8, 92b/11, 97b/9 

 m.+ a 41a/4 

 m.+ dur 113b/3, 41a/15, 46b/8, 

49a/12 

 m.+ ı 84b/6, 89a/17, 89b/3, 90b/2 

 nıãf-ı m.+ ı 22b/20 

 m.+ ı 78b/7 

 m.+ ı ola 2b/21 

 m.+ ı olur 111a/10, 81b/7, 98a/1 

 m.+ ıdur 81b/2 

 m. ola 104b/14 

 m. oldı 113a/1 

 m. olduàına 113a/3 

 m. olmaú 100a/21, 101b/9, 102a/6, 

102b/2, 104b/2, 105b/13, 107b/3, 108a/15, 

109a/1, 118a/2, 118b/8, 119a/9, 40b/9, 

43b/12, 43b/4, 46a/13, 78b/11, 78b/4, 87a/2, 

88b/13, 94a/13, 94b/11, 96a/5, 96b/3, 97a/8, 

97b/20, 98b/18 

 m. olmaú gerekdür 95a/21 

 m. olsa 104a/18, 104b/1, 112a/20 

 m. olur 100b/12, 101a/5, 102a/1, 

103a/8, 104b/2, 104b/20, 105a/2, 107a/1, 

107a/14, 107a/5, 109b/2, 10b/11, 10b/16, 

110a/1, 110a/14, 111a/18, 111a/9, 111b/1, 

111b/13, 111b/5, 112a/14, 112b/1, 112b/12, 

113a/18, 115a/20, 115a/9, 116a/12, 116b/14, 

117a/11, 117a/2, 118a/20, 119b/5, 11a/2, 

120a/4, 17a/17, 18b/4, 19a/14, 21b/3, 

23b/16, 23b/3, 24a/13, 24b/11, 25a/15, 

25a/3, 34b/13, 35b/11, 35b/19, 3a/16, 

41b/11, 43a/15, 43a/3, 46b/2, 4b/4, 5a/15, 

6b/4, 7a/12, 85b/18, 86a/16, 86a/8, 86b/11, 

87b/20, 87b/6, 88a/11, 88a/21, 88b/14, 

89a/21, 89b/13, 89b/17, 8a/6, 8b/13, 8b/3, 

90a/21, 90b/19, 91a/13, 91b/17, 92b/13, 
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93a/4, 93b/1, 95a/14, 96a/1, 96a/18, 96b/18, 

97b/4, 98a/11, 99a/9, 99b/8, 9b/7 

 m. olursa 100a/13, 13a/12, 15a/9, 

25a/9, 32b/17, 33b/4, 38b/10, 40a/6, 46a/10, 

4a/12, 4b/20, 5a/9, 5b/13, 6a/17, 77b/16, 

83a/1, 8b/4 

 m. úalursa 117a/17, 89b/21, 91b/12 

 m. virse 108b/17 

 m.-ı òÀric-i úısmet 95a/3 

2. Parça, kısım, kıymet -1- [Ar] 

 bi(r) m.  2a/7 

mìzÀn : Terazi, tartı, ölçek -7- [Ar] 

 m.-ı mÀlu’l- mÀl 66a/6 

 m.+ da 11b/3 

 m.+ ı 11a/11 

 m.+ ı oldur 60b/10 

 resm-i m.  25b/10, 25b/4 

 úıyÀmi’l- m.  1b/15 

muèayyen : Belirli, kararlaştırılmış -1- [Ar] 

 m.+ dür 39b/12 

muèayyen : <maèìn Eşkenar dörtgen -7- [Ar] 

 m.  75a/10, 75b/12, 76a/8 

 m.+ midür 75b/16 

 m. olur 75b/19 

 misÀóat-ı m. olur 75a/13, 75b/14 

muèÀmelÀt : İşlemler -1- [Ar] 

 envÀè-ı m.  39b/13 

mÿcib : Lazım gelen, gereken, gerektiren -

5- [Ar] 

 m.  32a/20, 43a/10 

 m.+ ce 17b/16, 17b/8, 22a/12 

muêallaèÀt : Kökler bkz. muêallièÀt -1- [Ar] 

 m.+ da 70b/11 

muêallièÀt : <muêallaèÀt: Kökler krş 

muêallaèÀt -2- [Ar] 

 m.  53a/1 

 m.+ ı 2b/15 

mufÀãala : Ayrılma -1- [Ar] 

 m.  7b/1 

Muharrem : Arabì aylardan biri -1- [Ar] 

 M.  120a/9 

Muóammedin : İslam dininin peygamberi, 

son peygamber -1- [Ar] 

 m.- efêali’l- verÀ 1b/4 

muòÀmmes : Beşgen -4- [Ar] 
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 m.  72b/10, 76a/10, 76a/14 

misÀóat-ı m. olur 76a/16 

muóÀõÀt : Aynı hizada bulunma, karşı olma, 

karşı durma -5- [Ar] 

 m.  6a/18, 9a/16 

 bi- ùarìú-i m.  4b/1, 5a/11 

 êarb-ı m.+ ı 4a/1 

muóÀsib : Hesap eden, muhasebeci -2- [Ar] 

 m.  114b/23 

daèva-yı m.+ liàa 2a/15 

muóÀsib-zÀde : Muhasebeci oğlu -1- [Ar] 

 m.  110b/11 

muóìù : Çevre  -11- [Ar] 

 m.  77b/4 

 miúdÀr-ı m.  77b/2 

 nıãf-ı m.  77b/9 

 rubè-ı m.-i dÀìre 77b/9 

 m.-i dÀìrenüŋ 76b/10 

 m.+ i 76b/3, 77b/6 

 m.+ üŋ 77a/10 

 rubè-ı m.-i dÀìre olur 81b/15 

 m.-i dÀìre 81b/14 

muókem : Sağlam kılınmış, sağlam -1- [Ar] 

 m.  51b/8a 

muòtaãar : Kısaltılmış, kısaltma -1- [Ar] 

 m. olmaàiçün 18a/18 

muòtelif : Zıt, farklı  -16- [Ar] 

 m.  100a/18, 104a/15, 107a/20, 

108a/9, 117b/19, 118b/4, 77a/7, 94a/11, 

94b/4, 95a/18, 96a/21, 97b/17, 98b/13 

 m.+ dür 74a/13 

úısmet-i m.  100b/14 

 m.-i ekåerden 96a/3 

 m.- bile’l-ıêlÀè olur 73a/4 

 kÀèide-i misÀóat-ı müåelleå-i m.ü’l- 

ıêlÀè 74a/1 

 m.ü’l- êılèı olsun 74b/15 

muúaddemÀ : Öncelikle -15- [Ar] 

 m.  15a/3, 16a/12, 16b/3, 18a/20, 

21a/4, 21b/4, 25b/5, 34a/7, 3a/16,  

 3b/10, 4b/4, 5a/16, 7a/12, 8a/8, 8b/14 

muúaddimÀt : Öncüller -2- [Ar] 

 m.+ ı 71b/3 

 m.+ ın 71b/2 

muúaddime : Giriş -2- [Ar] 
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 m.  82a/3, 82a/4 

muúÀbele : 1. Karşı, karşı karşıya durma -

17- [Ar] 

 m.+ de 75b/1 

 m.+ sinde 27b/17, 27b/4, 27b/6, 

27b/9, 4b/13, 5a/6, 5b/6, 61b/13, 6a/8, 6b/13, 

6b/17, 6b/20, 74a/9, 7b/5, 7b/9 

 m.+ sindedür 73b/7 

2. Bir denklemde, aynı cinsten terimlerin 

birbirinden çıkarma işlemi -33- [Ar] 

 m.  85a/14, 85a/15 

 baède’l- m.  118b/18 

 baède’z- cebr-i m.  104b/16 

 baède’z- m.  103b/20, 116b/19, 85b/8 

 baède'z- m.-i kemmiyye 117b/6 

baède’z- el-cebr ve’l- m. 115b/9 

 m. idelüm 103b/10, 85b/5, 85b/6, 

85b/8 

 m. iderüz 115b/8, 117b/6, 95b/16 

 m. idevüz 115a/6 

 cebr-i m.+ nüŋ 2b/18, 82a/1, 85b/13, 

85b/15 

 m.+ sinde 54a/16, 54b/14, 54b/2, 

55a/11, 57a/20, 59a/2, 59a/5, 63a/10, 63a/20, 

69a/10, 72b/16, 72b/17 

 m.+ sindedür 73a/9 

muúÀbil : Bir şeye karşılık yapılan -2- [Ar] 

 m. idevüz 85b/4 

 m. ola 75b/9 

muúÀrin : Biraraya gelmiş, yakınlaşmış, 

bitişmiş -9- [Ar] 

 m.  90b/2 

 m.+ in 102a/14 

 m.+ inden 85a/7 

 m.+ ine 100a/10, 84b/13, 84b/18, 

84b/8, 89b/3 

 m.+ ini 99b/14 

muúÀùıèa : <muúÀùaèa, Ekili tarlanın belli bir 

ücret karşılığında bir başkasına verilmesi -

2- [Ar] 

 m.+ ya 25a/13, 42b/18, 43a/14 

 m.+ nuŋ 25a/18 

muúteøÀ : Gereği, bir işlemin bütünü -10- 

[Ar] 

 m.-yı óisÀb 54a/21, 61b/10, 62b/21 
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 ber- m.-yı óisÀb 112a/2, 114b/7, 

54b/12, 55b/14, 68a/9, 69a/8, 70a/11 

 m.+ sınca 57a/16 

muúterife3053 : Eyleyici, işleyici -1- [Ar] 

 mesÀéil-i m.  102b/17 

muúterinÀt : Katışık terimler, iki terimin bir 

terime eşit olduğu üç denklem türü -9- [Ar] 

 m.  85b/14, 85b/16 

 meséele-i åÀnì-i m.  92a/17 

 meséele-i evvel-i m.  97b/13 

 m.-ı ceõir 88b/9 

 m.+ da 93a/15 

 m.+ dan 100a/17, 101b/4, 90a/13 

muèìn : Yardım eden, yardımcı -1- [Ar] 

 m.ü’l- óaúúı 1b/8 

munùaú : Rasyonel sayı -12- [Ar] 

 m.  56b/19, 61a/8, 67b/19 

 ceõr-i m.  54a/4, 56a/17 

 kaèb-ı m.  56b/10, 59a/16 

 mÀl-ı kaèb-ı m.  70b/6 

                                                           
3053

muúterife: müteferriúa MK. 153a/2, Kas. 88a/11, 

BH. 57a/19, Z. 142b/1, Cam. 145b/3. 

 

 miåÀl-i ceõr-i m.  54a/5 

 m.-ı Àòardur 61b/1 

 kaèb-ı m.+ dur 56b/9 

 kaèb-ı m. olur 60b/13 

murabbaè :1.  geo Kare -14- [Ar] 

 m.  6b/20, 6b/6, 72b/10, 75a/5,76a/7, 

7a/2 

 misÀóat-ı m.  75b/9 

 m.+ mıdur 75b/16 

 m. olur 75b/18 

 misÀóat-ı m. olur 75a/8, 75b/11 

 m.+ uŋ 6b/11, 6b/14, 6b/17, 6b/8 

2.: Cebir ve hesap ilminde herhangi bir 

değeri tam kare yapma, yani kendisiyle 

çarpma işleminin neticesi, tam kare -63- 

[Ar] 

 m.  102a/21, 53a/6, 82a/6, 91a/3 

 miúdÀr-ı m.  95a/1 

 òums-ı m.  97b/2 

 nıãf-ı m.-ı cüõÿr 93b/18 

 m.-ı cüõÿr-ı evvel 94a/2 

 dirhem-i nıãf-ı m.-ı cüõÿr-ı evvelden 

92a/9 
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 nıãf-ı m.-ı cüõÿr-ı evveli 93b/13 

 nıãf-ı m.-ı cüõÿrdan 92a/4 

 nıãf-ı m.-ı cüõÿrı 91b/11, 91b/13, 

91b/20, 91b/8, 93b/10 

 m.-ı nıãf-ı cüõÿr 90a/18, 90b/15 

 m.-ı nıãf-ı cüõÿrdan 91a/16, 91a/4 

 m.-ı nıãf-ı cüõÿrı 90a/17 

 m.-ı nıãf-ı eşyÀéi 90b/6, 93a/16 

 m.+ dur 118b/20 

 m. eyledüŋ 94b/6, 97b/1 

 mÀl-ı m. eyledüŋ 101a/7 

 m. eylesek 102a/2 

 m. eyledük  90a/3, 

 m.+ ı 81a/14, 81a/15, 81a/16, 81a/9, 

84b/4, 89b/19 

 m. iderüz 100a/12, 100a/5, 100b/8, 

101a/13, 101a/20, 101b/17, 102a/12, 102b/9, 

112b/15, 118a/16, 89b/8, 90a/17, 90b/20, 

90b/5, 91b/17, 92a/19, 92b/19, 92b/6, 93b/2, 

93b/9, 97b/7, 98a/6, 99a/2, 99b/16 

 m. idesin 89b/17 

 nıãf-ı eşyÀ-i m. idesin 91a/13 

 m.+ uŋ 81a/10 

murabbaèÀt : geo Kareler -2- [Ar] 

 m.  73a/14 

 m.+ uŋ 75a/1 

murÀd : Arzu, maksat -13- [Ar] 

 m. olan 10b/9 

 m. olınsa 14a/18 

 m. olmışdur 45a/10 

 m. olsa 15b/20, 30a/11, 30a/13, 

30a/9, 33a/9, 45a/3, 67a/3, 8b/14 

 m. olursa 35a/3, 6a/18 

mÿt : Elli şiniklik tahıl ölçeği, krş müdd -

21- [Ar] 

 m.  13b/15, 17b/7, 17b/9, 18a/1, 

18a/14, 18a/15, 18a/4, 18a/6, 18a/7, 18b/2,  

 19a/12, 19a/13, 19b/12, 19b/4 

 m. bir 18a/3 

 m.+ ı 18a/20, 19a/15 

 m.+ uŋ 19a/1, 19a/17, 19a/3 

mutaãarrıf : Tasarruf eden, kendinde 

kullanma hakkı bulunan -1- [Ar] 

 m. olduàından 43a/1 

muùùaliè : Öğrenmiş, bilgili -1- [Ar] 

 m. olduúlarında 2a/18 
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muvÀfaúat : Uygunluk -11- [Ar] 

 m.  31a/3, 31a/7, 31b/10, 31b/12, 

31b/21, 31b/5, 32a/10, 32a/3, 32a/7 

 m. olacaúolursa bir 31b/2 

 m. olacaúolursa 31a/1 

muvÀfıú : Uygun -1- [Ar] 

 m.  78b/19 

mÿy : Kıl, tel -4- [F] 

 m.-ı daúìú olur 15b/14, 16b/7 

 m.-ı daúìúden 15b/2 

 m.+ uŋ 15b/3 

muøÀfa : İlave olunmuş, katılmış -3- [Ar] 

 maòrec-i küsÿr-ı m.+ dur 30b/7 

 m.+ nuŋ 30b/9 

 küsÿr-ı m.+ nuŋ 30b/8 

muøÀèaf : Bir şeye katıp, ekleme, iki kat krş 

muøÀèıf -4- [Ar] 

 m. eyledük 49b/9 

 m. idesinkim 55a/4, 68a/21 

 m. idüp 53b/8 

muøÀèıf : <muøÀèaf Bir şeye katıp, ekleme, 

iki kat krş muøÀèaf -7- [Ar] 

 m. eyledüŋ bir 54b/8 

 m. idesin 56b/2 

 m. idesinkim 58b/3, 69b/7 

 m. idüp bir 53b/16, 56a/2 

 m. idüp 29b/12 

mübhem : Belirsiz bkz. mebhem -2- [Ar] 

 m.  51b/4a, 51b/9a 

mübtedì : Yeni öğrenen -1- [Ar] 

 m.+ ler 2b/20 

mücennes : <mücennis Aynı cins -9- [Ar] 

 m. eyledügüŋ 13a/5 

 m. iderüz 86b/3, 86b/5, 97a/1 

 m. idesin 13a/16 

 m. idüp 43b/14, 44a/11, 44a/9 

 m. olunduúdan 13a/2 

mücessem : Üç boyutlu, eni, boyu ve 

derinliği olan cisim -2- [Ar] 

 m.  79a/15 

 m.+ i 79a/19 

müdd : Elli şiniklik tahıl ölçeği, krş mÿt -

12- [Ar] 
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 m.  18b/13, 18b/14, 40b/6, 40b/8, 

42b/14, 42b/8 

 m.+ i 18b/15, 18b/3, 18b/5, 42b/10 

 m.+ üŋ 18b/7, 42b/11 

müddet : Zaman, vakit -1- [Ar] 

 m.  2a/3 

müéellif : Yazar -1- [Ar] 

 m.+ inüŋ 120a/8 

müéeyyed : Teyid edilmiş, sağlamlaştırılmış, 

delil olarak gösterilmiş -1- [Ar] 

 m.  81a/3 

müfred : Yalın, tekil ifade -7- [Ar] 

 m.  82b/19 

 maòÀric-i m.  30a/19 

 maòrec-i küsÿr-ı m.+ den 30b/4 

 èaded-i m.+ e 83b/8 

 êarb-ı èaded-i m.+ i 83b/7 

 maòÀric-i m.+ i 30a/18 

müfredÀt : Yalın terimler, bir terimin bir 

terime eşit olduğu üç denklem türü -8- [Ar] 

 m.  85b/14, 85b/16, 85b/17, 87a/9, 

94a/10, 97a/20 

 m.+ dan 86a/16, 86b/21 

mülÀóaôa : Düşünce,dikkatle bakma, iyice 

düşünme -2- [Ar] 

 m. olına 2a/17 

 m. olınmış 2a/17 

mülkehÿ : Mülk, mal -1- [Ar] 

 m.  1b/14 

mümedd: <mümidd, Uzunluk, genişlik -1-

[Ar] 

 m.-i dıraòt+ı 81b/15 

mümÀreset : Alışma, yatkınlık -1- [Ar] 

 m. itmegin 2a/8 

mümkìn : Bir işlem veya denklemin 

kurallara uygun olarak doğru sonuca 

ulaşabileceği durum, olma ihtimali -8- [Ar] 

 m.  46a/4, 83b/19 

 m.+ dür 46a/1, 46a/2, 46a/4, 83b/20, 

83b/21 

 m. olmaduàı 22a/8 

mümtÀz : Üstün -1- [Ar] 

 m. ola 78a/15 

münevver : Işıklı, aydınlatılmış, aydın -

1- [Ar] 

 m.  114b/11 
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münferice : Geniş -2- [Ar] 

 m.  72b/6 

 m.’z- zevÀyÀ olur 73a/6 

münfì : <menfì Eksi, negatif -1- [Ar] 

 m.+ dür 84a/16 

münfìyye : <menfiyye menfi kelimesinin 

müennes biçimi krş.  münfì -1- [Ar] 

 m.  84a/14 

münøamm : Eklenmiş -2- [Ar] 

 m.  51b/6a, 51b/7a 

münóarifÀt : Yamuklar -1- [Ar] 

 misÀóat-ı m.  76a/4 

münóÀrife : Yamuk -1- [Ar] 

 m.  75b/6 

mürekkeb : Birleşik, çoklu ifade krş 

mürekkebe -4- [Ar] 

 m.  82b/19, 83a/1, 83a/12 

 şekl-i beyø-i m. ola 78a/12 

mürekkebe : <müennes biçim, mürekkeb 

Birleşik, çoklu ifade krş mürekkeb -2- [Ar] 

 maòrec-i kesr-i m.  30b/17 

 maòrec-i kesr-i m.+ dür 30b/17 

mürvÀrì : İnci, mücevher krş. mürvÀrìd -

1- [F] 

 m.  111a/10 

mürvÀrìd : İnci, mücevher krş mürvÀrì -

1- [F] 

 m. 110b/8 

müãÀb : Sevap kazanmış -1- [Ar] 

 m. olavuz 2a/13 

müsÀfe : <mesÀfe Mesafe, yol krş mesÀfe -

1- [Ar] 

 m.+ ye 81a/11 

müsÀvÀt : Eşitlikler, aynı derecede olanlar -

1- [Ar] 

 m.  104a/11 

müsÀvì : Eşit, eşit işareti -4- [Ar] 

 m.  75b/15 

 m.+ dür 40a/11, 40a/9, 81a/11 

müåbet : Artı, pozitif krş miåbet -4- [Ar] 

 lafô-ı m.  85a/18 

 m.-i müsteånÀ 85b/10 

 m.+ dür 85b/1 

 m.+ e 84a/12 
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müseddes : Altıgen -2- [Ar] 

 m.  76a/10, 76a/17 

 

müåelleå : Üçgen -22- [Ar] 

 m.  72b/9, 73a/3, 73b/1, 75b/4, 

76a/14, 76a/17, 76a/3 

 miåÀl-i m.  74a/12 

 misÀóat-ı m.-i mütesÀvìye-bi’l-ıêlÀè 

ol olur73a/21 

 úÀèide-i misÀóat-ı m.  73a/6 

 misÀóat-ı m.-i meõkÿr olur 74b/12 

 kÀèide-i misÀóat-ı m.-i muòtelifü’l- 

ıêlÀè 74a/1 

 úÀèide-i misÀóat-ı m.-i mütesÀvì’s-

sÀúayn ùarìú oldur 73b/3 

 m.-i úÀyimü’z- zÀviye olacaúolursa 

74b/14 

 m.+ den 73a/1 

 m. ola 75b/3, 76a/2 

 misÀóat-ı m. olur 73b/9, 74b/17 

 m.+ üŋ 73a/11, 76a/3 

müåelleåÀt : Üçgenler, Trigonometri. -

8- [Ar] 

 m.  73a/14, 76a/12 

 m.+ e 76a/12 

 m.+ üŋ 76a/15 

 àayr-ı m.+ üŋ 74b/18 

 mecmÿè-ı m.+ üŋ 74b/13 

 misÀóat-ı m.+ üŋ 72b/12 

müstaèmel : Kullanılmış -1- [Ar] 

 àayr-ı m.  70b/13 

müsteèÀn : Kendisinin yardımı istenmiş olan

 -1- [Ar] 

 ôıllullÀhi’l- meliki’l- Àzìzi’l- m.  1b/8 

müstaàraú : Batmış -1- [Ar] 

 m. ola 113b/17 

müstaóaú : Uygun bulunmuş -1- [Ar] 

 m. olduàı 80a/4 

müstaúìm : Doğru -9- [Ar] 

 êılè-ı m.  75a/3 

 òaùù-ı m.  72a/5, 72a/7, 72b/13, 81a/2, 

81a/4 

 òaùù-ı m. 72a/8 

 m. ola 75a/1 

 m. olmayan 76a/18 
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müsteóil : Cebirsel bir işlem veya denklemin 

kurallara uygun bir şekilde doğru sonuca 

ulaşma imkânsızlığı -1- [Ar] 

 meséele-i m. olur 90a/19 

müsteånÀ : Öncesinde eksi simgesi bulunan, 

çıkan -3- [Ar] 

 m.  84b/16 

 müåbet-i m.  85b/10 

 lafô-ı m. ola 85a/18 

müsteånÀ meneh [minh] : Sonrasında eksi 

simgesi bulunan, eksilen -1- [Ar] 

 m.  84b/16 

müsteùìl : Dikdörtgen -3- [Ar] 

 m.  75a/15, 76a/6 

 misÀóat-ı m.  75b/19 

müstevì : 1.Düzlem,. -2- [Ar] 

 ãaùó-ı m.  72a/7  

2. Aynı eşit 

filliz-i m.  111b/17 

müşÀhede : Bir şeyi gözle görme -1- [Ar] 

 m. olınmaàın 2a/6 

müşkil : Güç, zor -3- [Ar] 

 m.  113b/4, 113b/5 

 m.+ üŋ 51b/9a 

müşkilÀt : Zorluklar -1- [Ar] 

 kÀşif-i m.-ı ehl-i úalem 51b/1 

müştebih:<müştebeh Çetin, zor -1- [Ar] 

 m. olsa 78a/5 

müşterek : Ortak -1- [Ar] 

 m.  85a/15 

müşterekìn : Ortaklıklar -1- [Ar] 

 m.  81a/19 

müşterì : Bir malı satın alan -1- [Ar] 

 m.  110b/10 

müteèalliú : Bağlı, ilgili -10- [Ar] 

 m.  2b/12, 2b/14, 2b/17, 2b/19, 2b/4, 

2b/8, 39b/2, 78b/2, 82a/2, 87a/9 

müteèÀdileyn : Bir denklemde birbirine eşit 

olan terimlerin her ikisi -2- [Ar] 

 m.  85a/16, 85b/4 

mütebÀyene : Ortak bölenleri olmayan, 

aykırı -1- [Ar] 

 aèdÀd-ı m.+ dür 31a/11 

mütedÀóile : Denk, girişken -1- [Ar] 

 aèdÀd-ı m.  31a/10 
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müteúaddemin :<müteúaddimin Öncekiler. -

1- [Ar] 

 m.  73a/12 

mütekerrer : Tekrar eden -2- [Ar] 

 m.+ dür 30b/3 

 maòrec-i küsÿr-ı m.+ e 30b/4 

mütenÀsebe : Orantı, orantılı  bkz. 

mütenÀsibe-5- [Ar] 

 erbaèa-ı aèdÀd-ı m.  45b/6 

 miåÀl-i erbaèa-ı aèdÀd-ı m.  39b/7 

 erbaèa-ı aèdÀd-ı m.+ den 39b/14, 

40a/15 

 aèdÀd-ı m.+ nüŋ 39b/1 

mütenÀsibe : Orantı, orantılı bkz. 

mütenÀsebe -1- [Ar] 

 erbaèa-ı aèdÀd-ı m.+ nüŋ 2b/11 

mütesÀvì : Birbirine eşit -7- [Ar] 

 m.  75a/9 

 m.-i nıãf-ı veter olursa 78a/7 

 m. ola 73b/1, 76b/4 

 m. olacaúolursa 75b/17 

 m. olmazsa 75b/18 

 m. olsa 75a/18 

mütesÀvì’s-sÀúayn:İkizkenar  -2- [Ar] 

 m. olsun 74b/15 

 úÀèide-i misÀóat-ı müåelleå-i m.-

sÀúayn ùarìú oldur 73b/3 

mütesÀvìye : Eşit, mütesÀvìnin müennesi -

3- [Ar] 

misÀóat-ı müåelleå-i m.- bi’l-ıêlÀè ol 

olur 73a/21 

 m.- bi’l-ıêlÀè olur 73a/3 

misÀóat-ı müåelleå-i m.- bi’l-ıêlÀè 

ùarìú oldur 73a/7 

 m.+ dür 73a/17 

 m.’s- sÀúayn olur 73a/4 

mütevÀfaúa : <mütevÀfıúa Uygun -1- [Ar] 

 aèdÀd-ı m.  31a/11 

mütevÀzìyen : Paralel -2- [Ar] 

 òaùùayn-i m.  72a/11, 72a/12 

müteveccih : Bir yere gitmeye veya bir işi 

yapmaya karar veren -1- [Ar] 

 m. olsa 105a/6 

müteveffÀ : Vefat etmiş olan -1- [Ar] 

 m.-i mezbÿruŋ 33a/2 
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-N- 

naóìf : Zayıf -1- [Ar] 

 bende-i n.  2a/2 

naòl : Hurma ağacı -4- [Ar] 

 n.-ı ãıfıruŋ 81a/9, 81b/2 

 n.-ı kebìrden 81b/3 

 n.-ı kebìrüŋ 81a/15 

naúã : Eksiltme -64- [Ar] 

 bi- ùarìú-i n.  90b/12 

 n. eyledüŋ bir 107b/5 

 n. eyledüŋ 106a/1, 85a/11 

 n. eyleseŋ 108a/11, 108a/14 

 n. idelüm bir 118a/15 

 n. idelüm 114a/18, 85b/7 

 n. iderüz 100a/11, 100a/15, 100b/9, 

101a/18, 101a/21, 102a/14, 105a/14, 107b/6, 

107b/8, 108b/1,111a/2, 113a/10, 118a/17, 

119a/2, 88b/20, 88b/3, 89a/16, 89a/7, 89a/9, 

90a/18, 90b/10, 90b/1, 90b/2, 90b/3, 90b/6, 

91a/16, 91a/5, 91b/12, 92a/11, 92a/15, 

92a/2, 92a/6, 92b/2,  

 94b/9, 98a/10, 99b/19 

 n. idesin bir 85a/9 

 n. idesin 117b/20, 85a/8 

 n. idevüz 112a/11 

 n. idüp 112a/2, 112a/6, 113a/6, 

114a/14, 114a/7, 85a/5 

 n. itdüŋ bir 85a/10 

 n. itmekdür 85a/4 

 n. itseler 107b/1 

 n. olına bir 108a/18 

 n. olına 116a/10, 116a/13 

 n. olsa 116b/12 

 n. olunup 85a/6 

nÀúıã : İşlemlerdeki eksi terim, herhangi bir 

değerin negatif olma durumunu gösteren 

işaret -19- [Ar] 

 n.  47a/11, 52a/12, 84a/13, 84a/17, 

84a/18 

 ceõr-i n.  84a/16 

 n.+ a 84a/17, 84b/1, 84b/2 

 n.+ ı 84a/12, 84b/1, 84b/3 

 n. iderüz 89a/8 

 n. ola 47a/9 

 n. olacaúolursa 47b/6 

 n. olıcaú 52a/1 
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 n. olup 50b/12 

 n. olur 47a/10 

 n. olursa 90a/16 

naúl : Taşıma, aktarma -19- [Ar] 

 n. eyledüm 113b/6 

 n. idesin 62b/4, 69b/14 

 n. idüp 53b/17, 54b/9, 55a/5, 56a/3, 

57b/15, 57b/18, 58b/10, 58b/15, 64b/21,  

 68b/10, 68b/18, 69a/3, 69a/5, 69b/21, 

70a/5, 70a/9 

nÀ-maèlÿm : Bilinmeyen -1- [Ar] 

 n.-m. olacaúolursa 77b/2 

nÀn : Ekmek -4- [F] 

 narò-ı n.  40b/16, 40b/9 

 n.+ uŋ 40b/6 

narò : <nirò,  nark, Çarşıda pazarda satılan 

şeyler için resmi makamlarca gösterilen fiyat

 -6- [F] 

 n.-ı åÀnì 40b/14 

 n.-ı evveldür 40b/11 

 n.-ı nÀn 40b/16, 40b/9 

 n.+ ı 40b/6 

nÀrinc : nÀrenc Turunçgillerden bir meyve -

3- [F] 

 n.  109a/18 

 n. bir 109a/20 

 n.+ e urıruz 109b/8 

nÀãıru : Yardımcı -1- [Ar] 

 n.  1b/9 

nÀşir : Saçan, dağıtan, yayan -1- [Ar] 

 n.i’l- adl-i ve’l- iósÀn 1b/7 

naôar : Bakma, bakış -3- [Ar] 

 n. eyle 47a/8 

 n. idesin 78a/6 

 n. olına 39b/16 

 el-manôÿr-ı bì- n.i’l- meliki’l- èallÀm 

1b/20] 

 bì- n.  114b/10 

ne :1.  Ne   -372- [Tr] 

 n.  100a/1, 100a/13, 100a/21, 

101a/11, 101a/8, 101b/18, 101b/9, 102a/2, 

102a/20, 102a/6, 102b/15, 102b/2, 103a/8, 

103a/9, 104b/2, 105a/11, 105a/16, 105a/20, 

105b/13, 106a/19, 106a/5, 106b/8, 107b/3, 

108a/15, 108b/7, 109a/1, 109a/7, 109b/12, 
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109b/2, 109b/21, 10b/11, 10b/16, 10b/3, 

10b/8, 110a/1, 110a/15, 110a/9, 111a/15, 

111a/20, 111b/12, 111b/13, 111b/15, 111b/3, 

112a/9, 112b/1, 112b/15, 113a/11, 113a/3, 

113b/3, 114a/21, 115a/20, 116a/5, 116b/1, 

116b/14, 117a/11, 117a/17, 117b/21, 118a/2, 

118b/8, 119a/15, 119a/9, 119b/5, 11a/2, 

11b/11, 11b/13, 11b/9, 12a/5, 12b/1, 13a/12, 

13a/6, 13a/9, 14b/1, 15a/9, 16a/13, 16a/16, 

16a/17, 16b/11, 16b/2, 16b/9, 17a/17, 17a/2, 

17b/5, 18b/4, 18b/9, 19a/14, 19a/5, 19b/13, 

19b/6, 20a/5, 20b/5, 20b/7, 21a/10, 21b/14, 

21b/3, 22b/12, 22b/18, 22b/2, 22b/5, 22b/8, 

23b/16, 23b/3, 23b/8, 24a/1, 24a/13, 24a/15, 

24a/7, 24b/11, 25a/15, 25a/16, 25a/3, 25a/9, 

25b/11, 28b/6, 29a/19, 2b/21, 30a/14, 30a/5, 

32b/1, 32b/16, 33a/10, 33b/4, 34b/12, 35a/3, 

35b/11, 35b/16, 35b/18, 37a/2, 37a/8, 37a/9, 

38b/10, 38b/13, 38b/16, 38b/17, 39b/20, 

3a/16, 3b/10, 3b/14, 40a/1,40a/20, 40a/4, 

40a/6, 40b/12, 40b/2, 40b/3, 40b/9, 41a/13, 

41a/4, 41a/5, 41b/15, 41b/4, 41b/7, 42a/11, 

42a/15, 42a/17, 42a/3, 42a/4, 42a/9, 42b/11, 

42b/4, 42b/9, 43a/15, 43a/17, 43a/7, 43b/12, 

43b/15, 43b/17, 43b/4, 43b/6, 44a/10, 44a/7, 

44b/11, 44b/6, 44b/8, 45a/5, 45b/8, 46a/10, 

46a/13, 46b/10, 46b/8, 47a/5, 47b/16, 

47b/19, 47b/21, 47b/4, 48a/4, 49a/12, 4a/12, 

4a/18, 4b/13, 4b/20, 4b/4, 50a/4, 50a/6, 

50b/4, 51b/1, 52b/12, 53b/14, 53b/21, 53b/6, 

54a/17, 55a/15, 55b/12, 55b/17, 56a/13, 

56a/8, 56b/11, 56b/13, 57a/11, 57a/14, 

58a/6, 5a/15, 5a/5, 5a/9, 5b/13, 60a/4, 

60b/21, 60b/8, 61a/1, 61b/3, 61b/5, 61b/8, 

62b/14, 62b/17, 62b/19, 63a/10, 65a/10, 

65a/12, 65b/21, 67a/5, 67b/2, 67b/3, 68a/2, 

68a/4, 68a/7, 69a/12, 69a/16, 69a/20, 69a/21, 

69b/10, 69b/11, 69b/13, 69b/17, 69b/18, 

69b/9, 6a/1, 6a/17, 6a/18, 6b/13, 6b/16, 

6b/20, 6b/21, 6b/4, 70a/15, 70a/18, 70a/21, 

70a/3, 70a/4, 70b/4, 73a/11, 73a/20, 73b/15, 

73b/9, 74a/11, 74a/3, 74a/5, 74b/11, 74b/17, 

75a/12, 75a/17, 75a/18, 75a/7, 75b/11, 

75b/13, 75b/20, 77a/11, 77b/13, 77b/14, 

77b/16, 77b/4, 78a/1, 78b/11, 78b/4, 79a/20, 

79a/6, 79a/9, 7a/12, 7b/12, 80a/1, 80a/11, 

80b/2, 81a/6, 81a/7, 82a/16, 83a/1, 83a/11, 

83b/15, 85b/18, 86a/18, 86a/8, 86b/11, 

86b/2, 87a/17, 87a/2, 87b/13, 87b/20, 

88a/11, 88a/16, 88a/21, 88a/4, 88b/13, 

88b/14, 88b/16, 88b/5, 88b/7, 89a/12, 

89a/21, 89b/17, 89b/19, 89b/21, 8a/6, 8b/13, 

8b/4, 90a/21, 90b/18, 91a/13, 91a/21, 91a/4, 

91b/12, 91b/17, 91b/6, 92b/13, 93a/4, 93b/1, 
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93b/11, 93b/9, 94a/13, 94b/11, 94b/6, 

95a/21, 96a/5, 96b/18, 96b/3, 97a/8, 97b/20, 

97b/3, 97b/4, 98a/1, 98a/6, 98b/18, 99b/8, 

9a/3, 9a/4, 9a/8, 9b/7 

 yevmü’l-úısùı n.  43a/3 

 n. olmaú 94b/12 

 n. olur 24b/3, 30a/2, 92b/14 

 n. olursa 102b/10, 40a/19, 93a/18 

 n. úalursa 62a/12, 78a/18 

 n.+ ye 74a/8 

2. Hangi vakit krş. ne -1- [Tr] 

 n.+ sinde 80b/11 

ne: değil  krş. ne -1- [F] 

n. 111b/17 

nefer : Bir tek kişi, kimse, şahıs -48- 

[Ar] 

 n.  102b/18, 26b/15, 26b/3, 32a/21, 

33a/2, 35b/3, 36b/13, 39a/2, 39a/4, 39a/6, 

39a/6 

 n.+ e 26a/12, 26a/13, 26a/17, 26a/21, 

26a/4, 26b/17, 26b/20, 27b/16, 27b/19, 

29b/10, 29b/13, 29b/5, 29b/8, 30a/10, 

30a/12, 30a/6, 30a/7, 30a/9, 34a/2, 34a/3, 

36b/1, 38b/6 

 n.+ i 26a/6, 26b/6, 26b/8, 27b/15, 

36b/2 

 n. olsa 38b/2 

 n.+ üŋ 37a/4 

nefs : Kendi -38- [Ar] 

 n.+ ine 102a/7, 45a/10, 45a/7, 

53a/21, 75a/7, 75b/10, 88b/16, 89a/12, 

96b/15 

 n.+ ine urasaŋ 53a/4 

 n.+ ine urasın 100a/1, 56b/11, 

60b/10, 60b/20, 63b/19, 67a/5, 95a/18, 97b/1 

 n.+ ine urasınkim 64b/2 

 n.+ ine uravuz 91b/6 

 n.+ ine ururuz 102b/4, 112b/14, 

112b/3, 91b/21, 91b/9, 93a/10, 93b/10, 

93b/16, 93b/19, 94b/15,95b/1, 95b/3, 96b/1, 

96b/8, 97b/5 

 n.+ ine vireler 82a/6 

 n.+ ine vurasın 88b/15 

 n.+ ine vursan 102a/19 

nere : Nere-1- [Tr] 

 n.+ ye 74b/8 

nesne : Varlık, madde, şey -15- [Tr] 
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 n.  79a/15, 82b/11, 85a/4 

 n.+ dür 14a/3, 82a/5 

 n.+ éi 82a/8, 83b/12 

 n.+ nüŋ 85a/15 

 n. olınmaàın 70b/14 

 n. úalmadı 27b/19, 55a/13, 59a/15 

 n. úalmasa 105b/12, 88a/20 

 n. úalmaz 26a/18 

netice : Sonuç -8- [Ar] 

 n.  45b/14, 46a/4 

 n.-i mÀl-ı maùlÿbdur 46a/19 

 n.-i mÀl-ı mefrÿø 46a/17, 46b/15 

 n.-i mÀl-ı mefrÿøa 47a/1 

 n.+ sine 46a/9 

 n.+ sine urasın 46a/8 

nevè : Sınıf, kategori -2- [Ar] 

 n.+ e 107a/17, 110b/6 

nezd : Göre, fikrince -1- [F] 

 n.-i baåìr 114b/13a 

nıãf : Yarım, yarı, bir bütünün yarısı -239- 

[Ar] 

 n.  106b/9, 14a/16, 14b/11, 14b/6, 

22b/5, 24b/8, 31b/1, 32b/2, 32b/8, 34a/11, 

34a/20, 35b/21, 51b/17, 87a/11 

 cemiìè-i n.  87a/14 

 ãÿret-i n.  14b/11 

 maòrec-i n.  30a/19, 30b/10, 31a/20, 

31b/17 

 misÀóat-ı n.  77b/10 

 n.-ı aóad-ı êılèı 73a/19 

 n.-ı beş 90a/2 

 n.-ı ceõr-i evvelden 91a/6 

 n.-ı cüõÿr 90b/16 

 murabbaè-ı n.-ı cüõÿr 90a/18, 90b/15 

 n.-ı cüõÿr-ı evvel 93a/12 

 n.-ı cüõÿr-ı evvelden 91a/18 

 n.-ı cüõÿr-ı evvele uravuz 91a/21 

 n.-ı cüõÿr-ı evvele 92a/20, 92b/8, 

93a/1, 93a/18, 93b/4 

 n.-ı cüõÿr-ı evveli 89b/21 

 n.-ı cüõÿr-ı evvelki 90a/7 

 n.-ı cüõÿra 89b/19 

 murabbaè-ı n.-ı cüõÿrdan 91a/16, 

91a/4 
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 n.-ı cüõÿrı 88b/15, 88b/19, 89a/11, 

89a/15, 89b/17, 90a/16, 90b/20, 91a/3, 

92a/19, 92b/18, 92b/6, 93a/10, 93b/1 

 murabbaè-ı n.-ı cüõÿrı 90a/17 

 n.-ı dÀìre olsun 76b/12 

 n.-ı dÀìre olur 78a/7 

 n.-ı dirhem 103a/15, 104a/9 

 miål-i n.-ı åemen-i åÀnì 115b/21 

 miål-i n.-ı åemen-i yÀúÿt-ı rÀbiè 

115a/18 

 n.-ı åülüå 106b/12 

 n.-ı åümün 17a/12, 21a/14, 21b/11, 

23a/12, 88b/17, 89a/2 

 èöşr-i n.-ı åümün 19a/10 

 n.-ı èaşir 86a/15 

 n.-ı êılè 73a/17, 73b/14 

 n.-ı eşyÀ 118a/19 

 n.-ı eşyÀ-i murabbaè idesin 91a/13 

 n.-ı eşyÀdan 119a/2, 90b/9 

 n.-ı eşyÀéi 100a/12, 100b/10, 100b/8, 

101a/20, 101b/1, 101b/17, 101b/20, 102a/15, 

102b/12, 102b/9, 118a/16, 118b/20, 89b/12, 

89b/8, 90b/10, 90b/5, 98a/10, 98a/6, 99b/16, 

99b/18 

 ceõr-i n.-ı eşyÀéi 91a/9 

 murabbaè-ı n.-ı eşyÀéi 90b/6, 93a/16 

 n.-ı miúdÀr 23b/4 

 n.-ı miúdÀrı 22b/20 

 n.-ı muóìù 77b/9 

 n.-ı murabbaè-ı cüõÿr 93b/18 

 dirhem-i n.-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı 

evvelden 92a/9 

 n.-ı murabbaè-ı cüõÿr-ı evveli 93b/13 

 n.-ı murabbaè-ı cüõÿrdan 92a/4 

 n.-ı murabbaè-ı cüõÿrı 91b/11, 

91b/13, 91b/20, 91b/8, 93b/10 

 n.-ı rubè-ı åülüå 87b/8 

 n.-ı südüs 102b/20, 103a/15, 103a/20, 

103a/3, 103b/11, 103b/13, 103b/14, 103b/16, 

103b/17, 103b/20, 103b/21, 103b/7, 103b/8, 

103b/9, 104a/13, 104a/4, 104a/9, 107b/11, 

107b/14, 108b/2, 115b/2, 115b/4, 90b/7, 

99b/1 

 ãÀóib-i n.-ı südüs 103b/5, 104a/13 

 åülüå-i n.-ı südüs 103b/3 
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 n.-ı südüs-i úısım 103b/12 

 ãÀóib-i n.-ı südüse 103b/10 

 n.-ı südüsi bir 107b/18 

 n.-ı südüsin 103a/4 

 n.-ı şey ola 115a/3 

 n.-ı şey 107b/6 

 n.-ı şeyée virürüz 99b/10 

 n.-ı şeyéi 97a/10 

 n.-ı tüsè-i dirhem olur 104a/1 

 n.-ı tüsè-i dirhemi 104a/2 

 n.-ı tüsè-i şeyéi 103b/13 

 n.-ı tüsèi 103b/2, 103b/7 

 n.-ı úavs-ı úıùèaya 77b/18 

 n.-ı úavsa 78a/10 

 n.-ı úıymeti 51b/5a 

 n.-ı úuùr 76b/6 

 n.-ı úuùr-ı Àòaruŋ 75a/11 

 n.-ı úuùrı 77a/1 

 n.-ı úuùur 77b/18, 77b/20 

 n.-ı vÀsıùaéı 99a/2 

 n.-ı vÀsıùa 88b/15 

 n.-ı vÀsıùaéı 100a/14, 99a/4 

 mütesÀvì-i n.-ı veter olursa 78a/7 

 n.-ı yÀúÿt-eş 114b/16 

 n.-ı yek 116a/7 

 n.+ ı 106b/18, 109b/5, 112a/20, 

116a/13, 31a/18, 31a/4, 32a/11, 32a/4, 

32b/9, 33a/6, 34b/18, 52a/6, 81b/12, 87a/21, 

94a/2 

 ãÀóib-i n.+ ı 103a/12 

 maòrec-i n.+ ı 109b/3 

 n.+ ı olacaúolursa 77b/8 

 n.+ ı olana 34b/17 

 n.+ ıdur 77b/10 

 n.+ ımıdur 78a/5 

 n.+ ın 103a/4, 106b/13, 107a/21, 

107b/5, 31b/6, 34a/19, 34a/5, 75b/13, 

77a/10, 77b/14, 87b/10, 87b/5, 92b/15, 

92b/16, 97a/6 

 n.+ ına 109a/17, 73a/10, 73b/8, 

74a/11, 74b/11, 74b/16, 76b/10, 76b/14, 

77a/11, 77b/14, 77b/21 

 n.+ ına urasın 99b/5 

 n.+ ından 73a/8, 73b/12, 76b/14, 

77a/2, 77a/4, 77b/11, 78a/13, 78a/2, 78a/20, 

78a/3, 78a/9 
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 n.+ ını 74a/6, 77b/9 

 n. idesin 19a/16 

 n. idüp 19a/1 

 n. olmaú, 32a/10, 32a/4 

 n. olmaú göründi 31a/3,31b/5 

n. olur 78a/20 

nice : Oldukça fazla, pek çok  bkz. niçe-1- 

[Tr] 

 n.  2a/8 

niåbet : Oran krş nisbet -1- [Ar] 

 n.+ i 39b/9 

niçe : < nice Oldukça fazla, pek çok bkz. 

nice -1- [Tr] 

 n.  2a/3, 3a/11, 25b/15, 30a/17, 35a/8, 

40b/5, 47b/15, 53a/2, 71b/1 

nihÀye : Son -4- [Ar] 

 àayr-ı n.  72a/10, 82b/17 

 lÀ- àayr-ı n.  70b/12 

 lÀ- n.  82a/17 

nihÀyet : Son -7- [Ar] 

 n.  26b/6, 53a/18, 54a/2, 61a/18 

 n.-i òaùùı olur 71b/5 

 n.+ i 45b/7, 72a/1, 72a/3 

nìm : Yarım, yarı -69- [F] 

 n.  101b/2, 101b/4, 118a/16, 120a/2, 

14a/10, 15b/11, 15b/16, 15b/18, 16a/1, 

16a/10, 16a/11, 16a/2, 16a/5, 16a/6, 16a/7, 

16a/8, 16a/9, 17b/12, 21a/14, 22a/14, 

22a/15, 22a/17, 23a/5, 43b/10, 43b/11, 

43b/2, 44a/13, 44a/2, 44a/6, 78b/6, 79a/2, 

79a/8, 81b/10, 81b/16, 81b/17, 86a/14, 

89a/1, 89a/15, 89a/16, 89a/17, 89b/5, 90a/7, 

90a/8, 92a/4, 92a/8, 92b/20, 92b/8, 95a/3, 

95a/5, 95a/7, 95a/8, 97b/10, 97b/11, 97b/12, 

99a/19 

 ãÿret-i n.  15a/3 

 n.+ den 79a/7 

nìmsubuè: On dörtte bir-1- [F+Ar] 

 n.  79a/11 

nisbet : Oran -39- [Ar] 

 n.  101a/18, 101b/15, 102a/14, 

112b/20, 112b/9, 113a/2, 118a/14, 45b/13, 

72b/16, 92b/2, 93a/6 

 n.-i erbaèa-ı emsÀli 86b/14 

 n.+ i 39b/4, 39b/5, 82a/18, 82a/19, 

82a/21, 82b/1, 82b/10, 82b/11, 82b/13, 
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82b/15, 82b/16, 82b/2, 82b/3, 82b/5, 82b/6, 

82b/8 

 n.+ i olduàı 82b/1, 82b/10, 82b/14, 

82b/4, 82b/5, 82b/7, 82b/9 

 n.+ i olup 45b/14 

 n. idesin 60a/6 

 n. olduàı 82a/20 

 n. olmayacaú olursa 46a/2 

nist : Yoktur, değildir -1- [F] 

 n.  111b/18a 

nist-gir  :Nist (yoktur, değildir) gir (Giriften  

“Tutmak,yakalamak” mastarının emir 

köküdür. Türkçede “yapan, tutan, tutucu, 

dağılan” anlamlarında kullanılır. Kelimenin 

sonuna eklenir. Bu açıdan nist olumsuzluk 

ekiyle “tutamayan, yapamayan” anlamı 

verir.-1- [F] 

 n.  114b/15a 

noúãÀn : Eksik -3- [Ar] 

 n.  84b/6 

 n. olmasa 103a/7 

 n. olsa 84b/6 

bi- ùarìú-i n. 92a/12 

noúùa : Yer, mevki -5- [Ar] 

 n.+ dan 76b/3 

 n.+ dur 71b/3 

 n.+ ları 72a/6 

 n. ola 76b/2 

 n.+ ya 76b/5 

nuúre : Külçe halinde gümüş -20- [Ar] 

 n.  111b/20, 113a/6, 114a/10, 

114a/14, 114a/8, 114b/3, 24a/12, 24b/10, 

24b/2 

 n.+ de 112a/17 

 n.+ éi 112a/6, 114b/6, 24b/4 

 n.+ nüŋ 24b/12, 24b/15 

 n. olsa 112b/19, 113a/3 

 n.+ si 112a/14 

 n.+ sinden 112a/11 

 vezn-i n.+ ye 114a/20 

-O- 

o : <a Zamir krş a -4- [Tr] 

 o.  81a/18 

o.+ ŋa 77a/4, 82b/12, 82b/14, 82b/16 

 o.+ nı 85a/5 
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ol - : Olmak yardımcı fiili -2614- [Tr] 

 abrìşim o.- a 15b/4 

 altı o.- a 22b/20 

 altıyüz o.- a 51b/21 

 azılla o.- a 78b/10, 78b/5 

 barmaú o.- a 15b/5 

 berÀber o.- a 80b/5 

 ceõr o.- a 82a/18, 90a/14 

 cüz o.- a 113a/20, 115b/12 

 cüzé o.- a 111a/11 

 cüzéi o.- a 107b/20, 108a/1, 52a/11 

 cüzüé o.- a 108b/12, 112a/15 

 dÀòil o.- a 7a/10 

 dinÀr o.- a 115a/10, 115a/9, 115b/12, 

116a/19, 116b/5 

 dirhem o.- a 100b/13, 103b/19, 

104a/5, 112b/13, 114b/4, 118b/1, 119a/5, 

86b/10, 96a/9, 98a/13 

 åÀnìden o.- a 40a/3 

 åi- rubè-ı dirhem o.- a 94b/3 

 åülÿåi o.- a 50b/7 

 èaded o.- a 13a/19, 58b/13, 69b/16 

 èaded-i miål-i mekaèb o.- a 60b/13 

 èayn o.- a 43b/13, 44a/8 

 eksik o.- a 77a/3, 78a/13 

 eúall o.- a 117b/19 

 farø olınmış o.- a 94b/2 

 gibi o.- a 82b/16 

 ióÀda itmiş o.- a 76b/1 

 ióÀùa itmiş o.- a 72b/14, 75a/3, 

76b/12 

 istiånÀ o.- a 84a/14 

 kÀmil o.- a 84b/12, 86b/14 

 kem o.- a 14a/3 

 lafô-ı müsteånÀ o.- a 85a/18 

 maèlÿm o.- a 77b/18 

 mÀl o.- a 86b/17 

 mechÿl o.- a 39b/15, 40a/16 

 mertebede o.- a 82b/20, 83a/3 

 miåill-i óÀãıl-ı êarb-ı evvel o.- a 

96b/3 

 miål-i mekaèb o.- a 60b/16 

 miúdÀr o.- a 104b/14 

 miúdÀrı o.- a 2b/21 
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 muúÀbil o.- a 75b/9 

 müåelleå o.- a 75b/4, 76a/2 

 mümtÀz o.- a 78a/15 

 müstaàraú o.- a 113b/17 

 müstaúìm o.- a 75a/1 

 mütesÀvì o.- a 73b/1, 76b/4 

 nÀúıã o.- a 47a/9 

 nıãf-ı şey o.- a 115a/3 

 noúùa o.- a 76b/2 

 óÀcet o.- a 20a/5, 70b/8 

 óÀãıl o.- a 118a/2, 30b/19, 31a/9, 

53a/7 

 şekl-i beyø-i mürekkeb o.- a 78a/12 

 şey o.- a 99a/12 

 tamÀm o.- a 45a/6, 84b/7 

 úavs o.- a 77a/3 

 úÀbil-i úısmet o.- a 72a/1, 72a/2 

 uçarlar o.- a 81a/6 

 úırÀù o.- a 91a/2 

 úırúyedi o.- a 56b/3 

 úısmet-i àuremÀ o.- a 38b/18 

 ulaşmış o.- a 75b/9 

 üçyüzaltmış o.- a 109a/13 

 üçyüzoniki o.- a 109a/15 

 vÀúıè o.- a 105b/6, 106b/3, 107a/18, 

108a/7, 110b/7, 111b/7, 113a/21, 115a/13, 

115b/19, 116b/8, 117b/17, 118b/2, 120a/4, 

56b/6, 72a/9, 72b/16, 72b/3, 76b/9, 7b/1, 

83b/6, 84a/11, 85a/16 

 yigirmi o.- a 68b/20 

 yigirmibeş o.- a 69a/4 

 zÀyid o.- a 47a/9 

 zirÀè o.- a 15b/6 

 ziyÀde o.- a 77a/2, 85a/5 

 úÀbil o.- a 73a/13 

 êarb o.- acaú 4b/1 

 berÀber o.- acaú ol-ursa 75a/4 

 dirhem o.- acaú ol-ursa 85b/3 

 eksük o.- acaú ol-ursa 77b/11 

 kem o.- acaú ol-ursa 90a/19, 91a/2 

 maèlÿm o.- acaú ol-ursa 45b/14 

 mechÿl o.- acaú ol-ursa 77b/5 

 muvÀfaúat o.- acaú ol-ursa 31a/1 

 müåelleå-i úÀyimü’z- zÀviye o.- acaú 

ol-ursa 74b/14 
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 mütesÀvì o.- acaú ol-ursa 75b/17 

 nÀ-maèlÿm o.- acaú ol-ursa 77b/2 

 nÀúıã o.- acaú ol-ursa 47b/6 

 nıãfı o.- acaú ol-ursa 77b/8 

 şirket o.- acaú ol-ursa 77a/7 

 úÀyim o.- acaú ol-ursa 75a/4 

 vÀúıè o.- acaú ol-ursa 53a/17 

 ziyÀde o.- acaú ol-ursa 78a/3, 89a/2 

 muvÀfaúat o.- acaú ol-ursa 31b/2 

 baède’d-êarb óÀãıl o.- an 16a/17, 

23b/10 

 beyÀn o.- an 38b/5, 5b/1, 76a/3 

 bile o.- an 91b/14 

 cinsde o.- an 9b/16 

 cümlede o.- an 11a/19 

 derÀhimile o.- an 24a/10 

 ãaff-ı êılèda o.- an 68a/21, 68b/11, 

68b/19, 69b/15, 69b/6, 70a/1, 70a/6 

 ãaff-ı evvelde o.- an 68a/4 

 ãaff-ı mÀlda o.- an 68a/3 

 ãaffı’l- èadedde o.- an 68b/1, 68b/13, 

68b/15, 68b/21, 68b/4, 68b/7, 69a/3 

 ãaffı’lè-adedde o.- an 69a/16 

 ãaùırda o.- an 62a/15 

 ãaùr-ı åÀliåde o.- an 58b/7, 62b/18, 

63b/12, 64a/13, 64b/18, 65b/14, 65b/21, 

68a/6 

 ãaùr-ı åÀnìde o.- an 68a/7 

 ãaùr-ı çehÀrda o.- an 62b/16 

 ãaùr-ı evvelde o.- an 57b/2, 59a/13, 

60a/15, 61b/4, 61b/7, 62a/1, 62a/8, 63a/17, 

63b/10, 64a/10, 65b/12, 68a/6 

 ãaùr-ı òÀmis o.- an 63b/16 

 ãaùr-ı òÀmisde o.- an 61b/18, 62b/14, 

62b/3, 63a/9, 64a/22, 64b/14, 64b/20, 65a/9 

 ãaùr-ı rÀbiède o.- an 57b/12, 61b/4, 

62a/17, 62a/19, 62b/2, 63a/18, 64a/1, 

64a/11, 64b/19, 64b/6, 65a/11, 65b/11 

 åÀnìyle o.- an 39b/19 

 Àèid o.- an 103a/17 

 ãıfır o.- an 53b/3 

 ÀóÀdda o.- an 5b/3 

 elde o.- an 10a/14, 10a/19, 4a/13, 

4a/19, 6a/3, 9b/18 

 elinde o.- an 35b/9 
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 evsaùeynde o.- an 39b/19, 40a/17, 

40a/19, 40b/2 

 fevúinde o.- an 4a/4, 56a/11, 56b/12 

 içinde o.- an 113b/20 

 ifrÀz o.- an 34a/16 

 ile o.- an 90a/17, 92a/10 

 istiòrÀc o.- an 10b/6, 26a/1, 29b/3, 

45b/11, 67b/1 

 keåir o.- an 76a/9 

 maèÀdil o.- an 89b/5 

 maèlÿm o.- an 39b/15 

 maørÿbda o.- an 11a/14 

 maørÿbufihde o.- an 11a/12, 11a/15 

 maúsÿmda o.- an 44b/16 

 mÀlıla o.- an 91b/11 

 mechÿl o.- an 39b/17, 40a/16 

 medyÿn o.- an 35b/7 

 mertebe-i ÀóÀdda o.- an 10a/2, 10a/4, 

4a/14, 5b/16 

 mertebe-i èaşerÀtda o.- an 10a/11, 

10a/12, 10a/5, 6a/4 

 mertebe-i miéÀtda o.- an 10a/11, 

10a/13, 10a/18, 10a/3, 10a/4 

 murÀd o.- an 10b/9 

 óÀcÀt o.- an 16a/13 

 óÀcet o.- an 14a/19, 22b/6 

 óÀãıl o.- an 12a/14, 12a/17, 13b/3, 

14b/2, 15a/9, 16b/12, 17a/7, 17b/2, 18b/10, 

19a/7, 19b/1, 19b/9, 20a/1, 20b/14, 21a/11, 

21b/8, 22b/9, 23a/7, 24a/16, 24b/13, 24b/5, 

37a/5, 44b/12, 46a/8, 47a/15, 51a/2, 52a/21, 

53a/5, 55a/9, 60b/11, 60b/12, 60b/15, 61a/4, 

61a/5, 66a/3, 69b/19, 74a/4, 77b/19, 86a/13, 

91a/9, 91b/7, 94b/6, 96b/2 

 òÀãıl o.- an 8b/17 

 òÀne-i miéÀtda o.- an 26b/11 

 òÀnede o.- an 26b/6 

 òÀnelerinde o.- an 8a/15, 9a/11 

 òÀnesinde o.- an 27a/10, 3a/21, 3b/2, 

3b/4, 4a/10, 4a/11, 4a/12, 4a/17, 4a/18, 4a/9, 

4b/10, 4b/11, 4b/12, 4b/15, 4b/16, 4b/17, 

4b/18, 4b/19, 4b/20, 4b/6, 53a/10, 58b/12, 

59a/1, 5a/4, 5a/8, 5b/10, 5b/11, 5b/12, 5b/17, 

5b/19, 5b/20, 5b/21, 5b/4, 5b/9, 65a/15, 6a/1, 

6a/11, 6a/12, 6a/13, 6a/16, 6a/5, 6a/7, 6a/8, 

6b/16, 8a/19, 9a/7, 9b/12, 9b/18 

 òÀùırumda o.- an 2a/10 

 óıfã o.- an 45a/15 
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 óıfô o.- an 10a/7 

 óiããe-i evvelinde o.- an 103a/17 

 õikr o.- an 10b/1, 10b/11, 10b/17, 

11a/1, 11a/3, 12b/7, 14a/18, 15b/6, 16b/15, 

18b/8, 19a/18, 19a/9, 20b/11, 21a/13, 21a/8, 

21b/16, 21b/5, 23b/18, 24a/5, 24b/15, 

25a/15, 25a/18, 26a/17, 26b/19, 26b/4, 

28b/8, 29b/11, 29b/5, 30a/2, 32b/17, 32b/6, 

33a/13, 33a/4, 33b/2, 34a/13, 34b/21, 

35b/10, 35b/6, 3a/17, 3b/11, 40a/7, 41b/11, 

43a/2, 51b/10, 52b/12, 54a/7, 54b/4, 58a/13, 

59a/13, 59a/15, 66a/5, 68a/16, 6b/6, 74a/10, 

74a/20, 74b/3, 79a/1, 7a/3, 7a/5, 81b/12, 

8a/8, 8b/14, 8b/3, 92b/4, 94a/7, 9a/13 

 ortasında o.- an 112a/7, 113a/1 

 pes o.- an 68a/9 

 rÀbièü’l- èadedde o.- an 69a/1, 69a/14 

 taótında o.- an 54b/16 

 taòtında o.- an 3b/1, 3b/3, 4a/3, 

53b/15, 53b/20, 56a/12, 56a/2, 56a/7, 5a/2, 

8a/18, 9a/3, 9a/7 

 taòtlarında o.- an 8a/10, 8a/14 

 ùaleb o.- an 54a/20, 54b/12, 55a/10, 

55b/13, 56a/10, 57a/16, 57b/25, 60a/11, 

61b/10, 62b/21, 65a/13, 69a/8 

 ùarafeynde o.- an 40a/3 

 ùarafında o.- an 23a/9 

 ùÀlib o.- an 2a/12 

 üzerinde o.- an 26b/16 

 vasaùdda o.- an 69a/6 

 vÀúıè o.- an 113a/5, 11b/4, 13a/1, 

14a/20, 15a/8, 19a/19, 19a/6, 20a/2, 21a/10, 

21b/7, 22a/1, 22b/11, 24a/3, 26a/8, 32b/15, 

4a/7, 53a/19, 54b/10, 54b/7, 55a/3, 55b/3, 

55b/5, 56b/20, 57a/18, 57a/8, 57b/15, 

57b/23, 57b/4, 58a/14, 58a/5, 58a/6, 58b/3, 

61a/14, 63a/8, 65a/6, 69a/7, 6b/12, 6b/19, 

70a/16, 74a/9, 77b/21, 7a/2, 7b/2, 7b/8, 

9b/11 

 yanında o.- an 64a/22 

 yesÀrìnde o.- an 6b/15, 6b/18 

 yuúaruda o.- an 69b/8 

 ziyÀde o.- an 74a/19, 77a/9, 84b/8 

 ãaùr-ı evvelde o.- an 65b/2, 65b/20 

 òÀnesinde o.- an 26b/15 

 õikr o.- an  26a/18 

 åümüni o.- ana 34b/16 

 êarb o.- ana 36b/1 
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 mÀlı o.- ana 35b/20, 36a/2, 36a/4, 

36a/7 

 nıãfı o.- ana 34b/17 

 óÀãıl o.- ana 82a/10, 82a/11, 82a/12, 

82a/13, 82a/14, 82a/15, 82a/6, 82a/9 

 òums o.- ana 34b/21 

 rubè o.- ana 34b/14 

 rubèı o.- ana 34b/18 

 rubèsüdüs o.- ana 34b/19 

 dinÀr o.- andan 115b/10, 115b/13, 

115b/17 

 dirhem o.- andan 104b/19, 105a/1, 

106b/1, 107a/9, 107b/21, 108a/4, 108a/6, 

108b/16, 110a/13, 110a/19, 110a/5, 110b/4, 

111a/18, 111b/5, 112a/13, 113a/13, 113a/17, 

114a/13, 114a/16, 114a/19, 114a/4, 117b/16, 

117b/9, 12a/3, 37a/17, 37a/20, 37b/3, 

44b/21, 52a/11, 87a/20, 87b/1, 87b/17, 

88a/6, 94b/16, 94b/8, 95a/13, 95a/16, 96a/16 

 ãaóìó o.- andan 60b/8 

 èaded o.- andan 86a/11 

 miåúÀl o.- andan 111a/11 

 raùıl o.- andan 110a/18 

 şey o.- andan 115b/7 

 ziyÀde o.- andan 47a/11 

 dirhem o.- andan olur 96a/19 

 mertebe-i èaşerÀtda o.- anı 4b/8 

 óÀãıl o.- anı 100a/2, 92a/19, 99b/16 

 ùarafeynde o.- anuŋ 39b/20, 40b/1 

 müãÀb o.- avuz 2a/13 

 ãaóìó o.- aydı 48a/13 

 altıbiŋikiyüzyigirmi o.- dı 27a/15 

 altıbiŋsekizyüzotuziki o.- dı 27a/11 

 cüz o.- dı 115b/9 

 cüzéi o.- dı 52a/13 

 dirhem o.- dı 112b/12, 117b/8, 

118b/2, 46a/17, 49a/16, 49b/10, 49b/13, 

49b/19, 51b/19, 90b/21, 99a/6 

 åümün o.- dı 31a/6, 31b/1 

 èaded o.- dı 105b/21, 48a/17, 48a/19 

 lÀzım o.- dı 100b/12, 107b/19, 

107b/21, 108b/11, 111a/10, 112a/14, 

112b/12, 113a/19, 114a/13, 115a/10, 115a/2, 

115a/21, 115a/8, 116a/17, 116a/8, 116b/21, 

117b/14, 118a/21, 120a/1, 23a/3, 51b/18, 

52a/10, 86b/9, 94b/2, 95a/15, 96b/14, 98a/12 
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 maèlÿm o.- dı 103b/19, 111b/21, 

113a/2, 66a/4, 83b/8 

 miåúÀl o.- dı 111a/12 

 miúdÀr o.- dı 113a/1 

 òatm o.- dı 120a/6 

 óÀãıl o.- dı 116a/21, 118b/7, 32a/13, 

32a/5, 32a/9, 46a/20, 96b/17 

 onaltı o.- dı 48a/6 

 oniki o.- dı 31b/8 

 otuziki o.- dı 48a/11 

 rubè o.- dı 90a/3 

 úÀbil-i taúsìm o.- dı 31a/20 

 úırú o.- dı 11a/18 

 úısm o.- dı 104a/4 

 vÀúıè o.- dı 105b/19, 106b/13, 

106b/15, 107a/16, 107a/17, 107a/4, 109a/11, 

112a/5, 112b/21, 19a/2, 23a/2, 26a/11, 

32b/14, 46b/14, 48a/13, 48b/1, 48b/7, 49b/8, 

50b/12, 50b/19, 52a/12, 52a/2, 52b/4, 

54a/21, 54b/13, 54b/3, 54b/4, 55a/10, 

55a/14, 55b/14, 56a/10, 57a/17, 58a/1, 

59a/17, 59a/3, 60a/12, 61b/11, 63a/1, 

65a/14, 68a/9, 69a/8, 70a/12, 94a/12 

 yedi o.- dı 80b/13 

 yigirmialtı o.- dı 27b/18 

 lÀzım o.- dıki 19a/2, 98a/21 

 vÀúıè o.- dıysa 18a/20 

 balıú o.- duàı 81a/12, 81a/6, 81a/7, 

81b/1, 81b/4 

 êarbda o.- duàı 83b/17 

 maèlÿm o.- duàı 35a/8 

 mÀl o.- duàı 82a/19 

 müstaóaú o.- duàı 80a/4 

 nisbet o.- duàı 82a/20 

 nisbeti o.- duàı 82b/1, 82b/10, 

82b/14, 82b/4, 82b/5, 82b/7, 82b/9 

 óÀcet o.- duàı 18a/21 

 miúdÀr o.- duàına 113a/3 

 mutaãarrıf o.- duàından 43a/1 

 evvel o.- dur 31a/12, 82a/5 

 ikinci o.- dur 31b/2 

 mertebesi o.- dur 60b/18, 67a/3 

 misÀóat-ı şebìh-i bì-muèayyen ùarìú 

o.- dur 76a/1 

 mizÀnı o.- dur 60b/10 

 mütesÀvìye- bile’l-ıêlÀè ùarìú o.- dur 

73a/7 
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 tarìúi o.- dur 28b/2 

 tekmìlsüz o.- dur 93a/15 

 ùarìú o.- dur 100b/15, 101a/12, 

101b/9, 102a/6, 102b/3, 103a/9, 105b/13, 

106b/9, 107b/4, 108a/15, 109a/2, 109b/3, 

110a/1, 111a/14, 112b/2, 115a/20, 116a/6, 

116b/14, 117a/11, 118a/3, 118b/8, 119a/10, 

119b/5, 31b/16, 32b/7, 35b/12, 37a/3, 38b/9, 

40b/10, 41a/11, 41a/4, 41b/5, 42a/1, 42a/10, 

42a/16, 42b/9, 43b/14, 44b/7, 48a/5, 49a/13, 

75b/10, 75b/20, 79a/7, 80a/12, 80b/12, 

84b/11, 85a/9, 85b/19, 86a/18, 86a/8, 

86b/12, 86b/3, 87a/12, 87a/2, 87b/20, 87b/7, 

88a/11, 88a/21, 88b/14, 90b/19, 91a/3, 

93a/5, 93b/1, 93b/16, 93b/9, 94a/13, 95a/21, 

96a/6, 96b/18, 96b/4, 97a/9, 97b/4, 98a/1, 

98b/19, 99b/8 

 ùarìú-i èameli o.- dur 46a/7 

 ùarìú-i misÀóat o.- dur 75a/6 

 ùarìú-i úısmet o.- dur 40a/8 

 ùarìúi o.- dur 100b/1, 104b/3, 

105a/12, 110b/12, 111b/13, 115a/1, 11b/8, 

12a/13, 12b/17, 15a/3, 16b/3, 17a/3, 18b/15, 

18b/5, 19b/14, 19b/7, 20b/8, 21a/3, 21b/15, 

21b/4, 22b/19, 23b/17, 23b/4, 24a/13, 

24b/12, 24b/3, 26a/5, 26b/4, 28a/11, 31a/14, 

33a/11, 34a/7, 42b/2, 43a/16, 43a/4, 43b/5, 

44a/8, 45a/6, 46a/14, 46b/11, 4a/2, 50b/5, 

53a/8, 56b/15, 60a/2, 61a/7, 6b/5, 74a/2, 

74b/13, 77b/12, 78b/1, 78b/12, 78b/5, 

79a/19, 81b/12, 86a/2, 89b/1, 89b/17, 90b/1, 

91a/13, 91b/5, 92a/18, 92b/14, 94b/12 

 úÀèide o.- dur 11a/12, 76a/11 

 úÀèide-i küllì o.- dur 11b/3 

 úÀèide-i misÀóat-ı müåelleå-i 

mütesÀvì’s-sÀúayn ùarìú o.- dur 73b/4 

 üçünci o.- dur 31b/9 

 cümle o.- duúda 50b/16 

 muùùaliè o.- duúlarında 2a/18 

 cemè o.- ıcaú 104a/10 

 eyle o.- ıcaú 116a/19 

 nÀúıã o.- ıcaú 52a/1 

 ùaró o.- ıcaú 81b/2 

 beyÀn o.- ına 15b/7, 72b/11 

 cemè o.- ına 109b/10, 115a/11, 

115b/18, 116a/16 

 êarb o.- ına 30b/10, 39b/20, 83a/12, 

83b/7 
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 iòrÀc o.- ına 102b/16, 108a/7, 111b/7, 

113a/21, 114b/9, 115b/19, 116b/8, 117b/18, 

118b/3, 24a/9, 35a/4, 72a/10, 73a/8 

 istiòrÀc o.- ına 106b/4, 107a/18, 

10b/4, 120a/5, 17b/6, 20a/6, 25b/12, 29b/2, 

30a/15, 38b/19, 39b/14, 45b/9, 47a/7, 

52b/12, 55a/16, 56b/7, 60b/9, 6a/19, 76a/5, 

88b/8, 8b/5, 94a/8 

 mülÀóaôa o.- ına 2a/17 

 naôar o.- ına 39b/16 

 naúã o.- ına 116a/10, 116a/13 

 øamm o.- ına 13b/2 

 óisÀb o.- ına 110b/7, 115a/13 

 úısmet o.- ına 110a/20, 110b/2, 

13b/11, 36b/3, 39b/21 

 úıyÀs o.- ına 70b/15 

 naúã o.- ına bir 108a/18 

 beyÀn o.- ınan 103a/13, 14b/4, 

15a/12, 16a/14, 22b/15, 3b/13, 47a/6, 76a/8 

 farø o.- ınan 72a/5 

 istiòrÀc o.- ınan 32a/20, 67b/9 

 óıfã o.- ınan 111a/6 

 óıfô o.- ınan 81a/19 

 óiããe o.- ınan 33b/3 

 tevfìø o.- ınan 1b/18 

 ùaleb o.- ınan 46b/2 

 ùaró o.- ınan 11b/2 

 ziyÀde o.- ınan 84b/12 

 dirhem o.- ınanuŋ 110b/1 

 õikr o.- ınanuŋ 40a/12 

 Àòir o.- ınca 67b/7 

 úısmet o.- ındıúda 26a/13 

 êarb o.- ınduúda 54b/2 

 ilóÀú o.- ınduúda 49b/5 

 øamm o.- ınduúda 103a/18 

 óisÀb o.- ınduúda 26a/10 

 ùaró o.- ınduúda 59a/14 

 úısmet o.- ınduúda 104a/11, 46b/1, 

81b/17, 84a/4 

 êarb o.- ınmadan 35b/15, 37a/5 

 êarb o.- ınmaàa 22a/10 

 nesne o.- ınmaàın 70b/14 

 êarb o.- ınmalu olsa 18a/2 

 yÀd o.- ınmamuza 2a/16 

 êarb o.- ınmanuŋ 83b/8 
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 êarb o.- ınması 14a/2, 15b/1 

 iòrÀc o.- ınması 70b/10 

 taúdìm o.- ınması 82a/4 

 êarb o.- ınmasınuŋ 14a/1, 17b/7, 

20a/7, 22a/4 

 êarb o.- ınmaú 14a/18, 6a/18, 83a/5 

 iòrÀc o.- ınmaú 67a/2 

 istiòrÀc o.- ınmaú 8b/13 

 óiããe o.- ınmaú 33a/9 

 ziyÀde o.- ınmaúdur 84b/17 

 mülÀóaôa o.- ınmış 2a/17 

 farø o.- ınmış ola 94b/2 

 óıfã o.- ınmışıdı 93b/21 

 beyÀn o.- ınmışıdı 113a/6 

 murÀd o.- ınsa 14a/18 

 úısım o.- ınsa 106b/5 

 êarb o.- ınup 13b/8 

 ısúÀù o.- ınup 84b/16 

 iòrÀc o.- ınup 2a/10 

 beyÀn o.- ınur 17b/9, 2a/21, 2b/20, 

53a/2, 73a/15, 82a/3 

 åebt o.- ınur 17b/16 

 iòrÀc o.- ınur 70b/13, 82a/17, 82b/17 

 istièmÀl o.- ınur 20a/10, 20a/14 

 istiòrÀc o.- ınur 38b/6 

 maèlÿm o.- ınur 38b/8 

 recÀ o.- ınur 2a/14 

 úısım o.- ınur 76a/14 

 beyÀn o.- ınur bir 11a/11 

 maúsÿmunèaleyh o.- ısardur 44b/9 

 mümkìn o.- maduàı 22a/8 

 maèlÿm o.- maàiçün 11a/11 

 ÀsÀn o.- maàın 70b/10 

 vÀúıè o.- maàın 44b/16 

 muòtaãar o.- maàiçün 18a/18 

 dirhem o.- mak 103b/9 

 berÀber o.- masa 72b/5, 75a/14 

 daòı o.- masa 31b/10 

 dÀòil o.- masa 31b/9 

 noúãÀn o.- masa 103a/7 

 úÀyim o.- masa 75a/9 

 eger o.- masun 76b/7 

 altıyüz o.- maú 51b/16 

 dinÀr o.- maú 115a/6 
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 dirhem o.- maú 100b/6, 103b/1, 

107b/12, 116b/19, 118b/18, 119b/20, 49b/7, 

50b/11, 50b/18 

 ÀsÀn o.- maú 73a/12 

 åülüå o.- maú göründi 31a/7, 32a/7 

 gerekdür o.- maú 100a/21 

 ikibiŋ o.- maú 50b/7 

 kem o.- maú 51b/20 

 kim o.- maú 51b/17 

 miúdÀr o.- maú 100a/21, 101b/9, 

102a/6, 102b/2, 104b/2, 105b/13, 107b/3, 

108a/15, 109a/1, 118a/2, 118b/8, 119a/9, 

40b/9, 43b/12, 43b/5, 46a/13, 78b/11, 78b/4, 

87a/2, 88b/13, 94a/13, 94b/11, 96a/5, 96b/3, 

97a/9, 97b/20, 98b/18 

 ne o.- maú 94b/12 

 nıãf o.- maú göründi 31a/3, 31b/5 

 nıãf o.- maú bulundı 32a/11,32a/4 

òazine o.- maú 45a/10 

 oniki o.- maú 49a/18 

 sÀàar o.- maú 18a/17 

 sekizyüz o.- maú 51b/13  

 şey o.- maú 102b/7, 107b/18, 

108b/10, 118a/10 

 úadar o.- maú 41a/8 

 vÀúıè o.- maú 106b/9, 78b/9 

 vesile o.- maú 2a/17 

 berÀber o.- maúdur 85b/12 

 egrisi o.- maya 113b/13 

 istiånÀ o.- maya 84a/13 

 mertebede o.- maya 83a/2 

 úÀbil-i taúsìm o.- maya 71b/4 

 ziyÀde o.- maya 53b/2 

 ãıfır o.- mayacaú olursa 53a/19 

 nisbet o.- mayacaú olursa 46a/2 

 müstaúìm o.- mayan 76a/18 

 úısmet o.- mayınca 36b/2 

 vÀúıè o.- maz 38b/20 

 mütesÀvì o.- mazsa 75b/18 

 murÀd o.- mışdur 45a/10 

 vÀúıè o.- mışdur 20b/12, 20b/13, 

21a/6, 42a/5, 45a/7, 54a/16, 72b/17, 94a/15 

 vÀúıè o.- mışıdı 45a/13 

 adım o.- sa 105a/5 
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 aèdÀd o.- sa 97a/21 

 altÿn o.- sa 114a/2 

 aúçeye o.- sa 19b/13, 19b/5, 24b/11, 

3a/15, 40b/6, 41a/9, 41b/3, 5a/15 

 berÀber o.- sa 107b/3, 108a/14, 

111b/14, 117a/10, 75b/1 

 beşåümüne o.- sa 41b/14 

 boş o.- sa 80a/9 

 cemè o.- sa 116a/4, 119a/7 

 ceõir o.- sa 86b/1, 90a/21 

 daòı o.- sa 102a/5, 111b/10, 112a/18 

 delügi o.- sa 79a/3 

 deyni o.- sa 38b/1 

 dıraòt o.- sa 81b/8 

 dinÀr o.- sa 116a/4 

 dirhem o.- sa 102a/11, 108b/3, 

111b/11, 112a/19, 113b/2, 46a/12, 48a/3, 

50b/3, 87b/6, 94b/10, 99b/7 

 dirheme o.- sa 108b/19, 108b/20, 

109a/20, 109b/17, 109b/18, 15a/2, 17a/1, 

17a/17, 18b/15, 18b/3, 19a/14, 20b/7, 21a/3, 

21b/2, 22b/18, 23b/15, 23b/3, 24b/3 

 dü òumus o.- sa 101b/13 

 àayrı o.- sa 75b/6 

 Àb o.- sa 79a/14 

 åümüne o.- sa 21b/13 

 çÀh o.- sa 78b/3 

 çÀryek o.- sa 43b/4 

 èaded o.- sa 109a/1, 88b/10, 97b/3 

 êarb o.- sa 14b/6 

 êarb olınmalu o.- sa 18a/2 

 emr o.- sa 80b/1 

 evvelki o.- sa 51b/7a 

 eyle o.- sa 26a/14, 31a/21, 31a/3, 

31b/14, 31b/7, 51b/11, 56a/16, 84b/20 

 fÀyide o.- sa 119b/11 

 fersanÿŋ o.- sa 80a/18 

 fersÀò o.- sa 105a/10 

 herìr o.- sa 25b/2 

 iòrÀc o.- sa 76b/15 

 kem o.- sa 115a/15, 115a/19 

 kemòÀ o.- sa 44a/4 

 lÀzım o.- sa 33a/5 

 lüélü o.- sa 50b/1 

 lülü o.- sa 50a/11 
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 maúsÿm o.- sa 100b/18, 118b/9, 

94a/16, 98a/17 

 maúsÿmunèaleyh o.- sa 37a/6, 

47a/13, 48b/3, 50b/20, 98a/14 

 mÀl-ı kaèb o.- sa 67a/4 

 mÀl-ı mechÿl o.- sa 101a/7, 101b/5, 

102a/19, 87b/18, 87b/4, 88a/19, 88a/9, 

97a/6, 98b/1, 99b/4 

 mÀl-ı mechÿlı o.- sa 102b/1 

 mÀlları o.- sa 117a/6 

 mertebesinde o.- sa 23a/1 

 miúdÀr o.- sa 104a/19, 104b/1, 

112a/20 

 murÀd o.- sa 15b/20, 30a/11, 30a/13, 

30a/9, 33a/9, 45a/3, 67a/3, 8b/14 

 müştebih o.- sa 78a/5 

 mütesÀvì o.- sa 75a/18 

 müteveccih o.- sa 105a/6 

 naúã o.- sa 116b/12 

 nefer o.- sa 38b/2 

 noúãÀn o.- sa 84b/6 

 nuúre o.- sa 112b/19, 113a/3 

 óavø o.- sa 78b/20, 79a/12, 80a/6 

 óÀãıl o.- sa 101b/7, 119a/8, 119b/12, 

119b/16, 32b/6, 45a/2, 72b/1, 97b/16 

 òÀãıl o.- sa 97a/8 

 ôÀhir o.- sa 33a/4, 35b/10, 38b/4 

 óisÀb o.- sa 25b/3 

 öyle o.- sa 112b/20 

 pür o.- sa 80a/8 

 rubè o.- sa 43b/10 

 sÿéÀl o.- sa 34a/1, 88b/12 

 şekil o.- sa 75b/15 

 şey o.- sa 117b/5, 96a/10, 97a/12 

 tamÀm o.- sa 103a/1 

 tüsè-i ceõir o.- sa 86a/12 

 ùaleb o.- sa 60a/7, 67b/17 

 úÀyim o.- sa 75b/1 

 úısmet o.- sa 83b/10 

 ùolı o.- sa 80a/9 

 ùop o.- sa 111b/8, 112a/17, 113b/1 

 úumÀş o.- sa 3b/8 

 úuş o.- sa 81a/1 

 üzere o.- sa 36b/16 

 üzerinde o.- sa 81a/5 
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 vaøè eylemeli o.- sa 44b/4 

 vÀúıè o.- sa 106b/8, 109b/1, 109b/20, 

114b/8, 35b/2, 35b/3, 44b/3, 49a/11, 5a/13, 

72a/19, 76a/7, 78b/21 

 yÀúÿt o.- sa 115a/14, 115b/20 

 zirÀè o.- sa 43b/10, 43b/12, 43b/2, 

44b/2, 78b/4, 79a/16, 80b/17, 80b/18, 

80b/19, 81b/9 

 ziyÀde o.- sa 102b/2, 90a/14 

 aàacı o.- sa 80b/16 

 dirhem o.- sa 111b/9, 112a/18 

 çÀryek o.- sa 44a/5 

 lÿlesi o.- sa 80a/6 

 mÀl o.- sa 36b/5, 47b/14 

 sükker o.- sa 109b/16 

 zirÀè o.- sa 43b/2 

 çÀryek o.- sa ol 44a/6 

 gözedür o.- salar 81a/1 

 şerìk o.- salar 36b/10, 36b/8 

 êarb itmelü o.- saŋ 18a/19 

 yazmalu o.- saŋ 22a/18, 22a/19 

 berÀber o.- sun 76b/7 

 dirhem o.- sun 116b/11 

 ÀsÀn o.- sun 22a/11 

 muòtelifü’l- êılèı o.- sun 74b/16 

 mütesÀvì’s-sÀúayn o.- sun 74b/15 

 nıãf-ı dÀìre o.- sun 76b/12 

 óÀãıl o.- sun 87b/8 

 ziyÀde o.- sun 76b/13 

 beyÀn o.- undı 11a/10, 15b/21, 35b/1, 

3a/12, 40a/8, 40b/5, 45b/7, 70b/14 

 åebt o.- undı 27a/13, 27a/8 

 êarb o.- undı 32a/12 

 farø o.- undı 51b/15, 52a/9 

 ifrÀz o.- undı 34a/15 

 øamm o.- undı 27a/10 

 tesmiye o.- undı 2a/12 

 ùaró o.- undı 11a/18 

 ilóÀú o.- undukdan 13a/4 

 êarb o.- unduúda 102a/4, 13a/9, 

53a/21, 83a/6, 83a/7, 83a/8 

 ilóÀú o.- unduúda 48a/6, 64b/7 

 iòrÀc o.- unduúda 47a/4 

 istiòrÀc o.- unduúda 37a/15 

 ùaró o.- unduúda 66a/3 
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 mücennes o.- unduúdan 13a/2 

 êarb o.- unsa 12a/2 

 naúã o.- unup 85a/6 

 cemè o.- up 109b/1 

 ceõr-i ãaóìó o.- up 56a/20 

 dirhem o.- up 49b/19, 51a/6 

 ãaóìó o.- up 60b/2 

 Àèid o.- up 49b/5 

 ile o.- up 7a/9 

 kaèb-ı Àãamm o.- up 60b/14 

 kimesne o.- up 33a/1 

 maèlÿm o.- up 77b/2, 77b/5 

 nÀúıã o.- up 50b/12 

 nisbeti o.- up 45b/14 

 òalìçe o.- up 44b/1 

 oniki o.- up 49a/6 

 úÀbil-i taúsìm o.- up 31a/15 

 ùolı o.- up 79a/5 

 üzere o.- up 109a/21 

 zirÀè o.- up 44b/5 

 abrìşim o.- ur 15b/16, 15b/17 

 alınmış o.- ur 109b/21, 110b/2, 

110b/5 

 altı o.- ur 26b/12, 57b/13, 60b/3 

 altıyüzyigirmibeş o.- ur 68a/18 

 altmış o.- ur 109a/12, 110a/20 

 altmışaltı o.- ur 58b/4 

 altmışbeş o.- ur 10a/15 

 altmışdört o.- ur 93b/20, 94a/4 

 altmışüç o.- ur 34b/5, 58a/4 

 artuú o.- ur 78a/21, 78a/8 

 aúçe o.- ur 10b/13, 25a/8, 26a/22, 

3b/10, 43a/18, 7a/6, 8b/2 

 bahÀya o.- ur 19b/6, 21b/14, 41b/15, 

41b/4 

 barmaú o.- ur 15b/17, 15b/18, 15b/19 

 beşyüzoniki o.- ur 93b/18 

 biŋ o.- ur 51b/6, 51b/7, 51b/8 

 birúarar o.- ur 114a/9 

 bu o.- ur 106a/7, 115b/11, 116a/15, 

46a/17, 46b/15, 95a/2, 95a/4, 98a/21 

 büyük o.- ur 73b/5 

 cemè o.- ur 80b/11 
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 ceõir o.- ur 84a/10, 85b/21, 86b/7, 

88b/11, 89a/11, 89b/5, 92b/1 

 cism o.- ur 72a/3 

 cüõÿr o.- ur 83b/11, 83b/12 

 cüz o.- ur 104b/18, 104b/21, 105a/2, 

108a/4, 108a/5, 110a/17, 117b/10, 87b/16 

 cüzé o.- ur 108a/3, 108b/15, 111a/17, 

117b/12, 117b/13, 117b/16, 86a/11, 87b/2, 

95a/16  

 cüzüé o.- ur 110a/21, 115b/16, 

87a/21, 87b/14, 87b/3, 88a/8, 88b/7 

 rubè-ı muóìù-i dÀìre o.- ur 81b/15 

 dinÀr o.- ur 115a/11, 115a/12, 115a/5, 

115a/8, 115b/14, 115b/18, 115b/8, 116b/4, 

116b/6, 116b/7, 46b/12, 46b/13, 46b/14 

 dirhem o.- ur 100a/12, 100a/17, 

100a/9, 100b/11, 100b/21, 101a/11, 101a/6, 

101b/17, 101b/2, 101b/21, 101b/4, 102a/18, 

102b/14, 103a/15, 103a/21, 103b/4, 103b/5, 

104a/6, 104a/9, 104b/12, 104b/15, 104b/6, 

105b/17, 106a/3, 10b/19, 10b/3, 110b/16, 

111b/6, 114b/3, 116b/19, 116b/21, 117a/1, 

117a/3, 117a/5, 117b/4, 118a/20, 118a/21, 

118b/20, 119a/4, 119b/13, 119b/18, 119b/20, 

11a/5, 11a/8, 11b/20, 120a/1, 120a/2, 

19b/11, 20a/4, 21a/15, 23b/13, 24a/19, 

24b/17, 24b/8, 25a/19, 25a/9, 26a/21, 27a/1, 

30a/4, 33a/16, 35a/1, 40b/14, 42a/19, 

43a/12, 46a/16, 46b/3, 49a/20, 49b/6, 

50b/11, 50b/15, 50b/16, 50b/8, 50b/9, 

51a/10, 51a/7, 51a/8, 51a/9, 52a/5, 52a/6, 

52a/7, 52a/8, 52b/5, 52b/6, 84b/15, 85a/14, 

85a/2, 85a/3, 85b/10, 86a/18, 86a/20, 86a/4, 

86a/6, 86b/19, 86b/2, 86b/20, 86b/21, 

86b/9ol-ur, 87a/9, 87b/3, 88b/18, 88b/19, 

88b/4, 89a/1, 89a/18, 89a/2, 89b/11, 89b/14, 

89b/16, 89b/8, 90a/12, 90b/11, 90b/12, 

90b/13, 90b/14, 90b/9, 91a/1, 91a/12, 91b/2, 

91b/3, 91b/4, 92a/13, 92a/8, 92b/10, 92b/7, 

92b/8, 93a/14, 93a/2, 93a/3, 93a/4, 93a/9, 

93b/16, 93b/7, 93b/8, 94a/1, 94a/21, 94a/5, 

94b/1, 95a/3, 95a/9, 95b/10, 96a/14, 96a/2, 

96b/12, 96b/13, 96b/14, 97a/18, 97a/19, 

97b/10, 97b/11, 97b/12, 97b/21, 98a/12, 

98a/9, 98b/11, 98b/9, 99a/21, 99b/1, 99b/13, 

99b/15, 99b/2, 99b/21, 99b/3 

 dirhem olandan o.- ur 96a/20 

 dört o.- ur 19b/8, 63b/19, 64b/15, 

64b/3, 93a/1 

 dörtyüz o.- ur 81a/10 

 dörtyüzseksensekiz o.- ur 110a/8 
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 dörtyüzyigirmi o.- ur 34a/10 

 ãaóìó o.- ur 11b/2, 12b/13 

 Àèid o.- ur 26a/14, 36a/1, 36a/4, 

36a/6, 38b/15 

 åi- rubè-ı dirhem o.- ur 119a/18 

 åüliåÀn o.- ur 40a/14, 40a/15 

 çÀryek o.- ur 44a/13 

 çehÀr- tüsè-i dirhem o.- ur 86a/21 

 èaded o.- ur 106b/18, 108b/6, 10a/8, 

11b/16, 11b/18, 12b/11, 12b/6, 12b/9, 

13a/17, 13a/21, 13b/2, 13b/6, 13b/9, 26b/19, 

32b/11, 34b/10, 34b/6, 45a/14, 45a/8, 46b/4, 

54b/18, 55a/5, 57a/21, 58a/8, 58b/14, 58b/6, 

58b/9, 59a/6, 60a/17, 62a/17, 62a/19, 62a/2, 

62a/21, 63a/16, 63a/20, 63b/11, 63b/8, 

64a/1, 64a/13, 64a/15, 64a/4, 64b/1, 64b/17, 

64b/6, 64b/8, 65a/17, 65b/13, 65b/3, 65b/5, 

68a/12, 68b/14, 68b/18, 68b/3, 68b/6, 68b/8, 

69a/15, 69a/19, 69a/2, 69b/16, 69b/2, 69b/4, 

7b/4, 8a/12, 8a/16, 8a/20, 90a/5, 90b/20, 

91a/18, 93a/13, 93a/14, 93b/3, 94a/2, 

95a/10, 97a/5, 9b/12, 9b/20 

 èaded-i maùlÿb o.- ur 12a/7 

 êarb itmeden o.- ur 30b/11, 30b/21 

 eksik o.- ur 78a/9 

 eksük o.- ur 78a/21 

 elli o.- ur 68b/2 

 ellialtı o.- ur 109a/5 

 ellidört o.- ur 92a/5 

 gitmiş o.- ur 105b/6 

 gün o.- ur 43a/6 

 ikibuçuú o.- ur 78b/19 

 ikiyüzaltmışaltı o.- ur 42b/5 

 ikiyüzellialtı o.- ur 69b/7 

 ikiyüzelliüç o.- ur 69a/11 

 ikiyüzon o.- ur 34a/16 

 iòrÀc o.- ur 45b/6 

 kaèb o.- ur 84b/4 

 kaèb-ı munùaú o.- ur 60b/14 

 kÀmil o.- ur 84b/21 

 kez o.- ur 78b/15 

 kim o.- ur 51b/14 

 küçük o.- ur 73b/5 

 lÀzım o.- ur 105b/4, 109a/13, 

109a/14, 119a/4, 33a/11, 99a/12, 99a/15 

 maèÀdil o.- ur 102b/9, 103b/4, 

81a/18, 81a/21, 81a/21 
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 maèlÿm o.- ur 76a/9, 83b/9 

 maúsÿm o.- ur 95a/6 

 mÀbeyn o.- ur 81b/4 

 mÀl o.- ur 81a/9, 86b/5, 88b/11, 

89b/2, 92b/18, 93b/14, 94a/18, 96b/9, 98a/21 

 mÀl-ı mechÿl o.- ur 98a/20 

 mÀlu’l- mÀl o.- ur 83b/6 

 meséele-i müsteóil o.- ur 90a/20 

 miåli o.- ur 90b/16 

 misÀóat-ı dÀìre o.- ur 77b/1 

 misÀóat-ı meõkÿr o.- ur 76a/4 

 misÀóat-ı muèayyen o.- ur 75a/13, 

75b/14 

 misÀóat-ı muòÀmmes o.- ur 76a/16 

 misÀóat-ı murabbaè o.- ur 75a/8, 

75b/12 

 misÀóat-ı müåelleå o.- ur 73b/10, 

74b/18 

 misÀóat-ı müåelleå-i meõkÿr o.- ur 

74b/12 

 misÀóat-ı úıùèa o.- ur 78a/4 

 misÀóatı o.- ur 76a/14 

 miúdÀr o.- ur 100b/12, 101a/5, 

102a/1, 103a/8, 104b/2, 104b/20, 105a/3, 

107a/1, 107a/15, 107a/5, 109b/2, 10b/11, 

10b/16, 110a/1, 110a/14, 111a/18, 111a/9, 

111b/1, 111b/13, 111b/6, 112a/14, 112b/1, 

112b/12, 113a/19, 115a/20, 115a/9, 116a/12, 

116b/14, 117a/11, 117a/2, 118a/20, 119b/5, 

11a/2, 120a/4, 17a/17, 18b/4, 19a/14, 21b/3, 

23b/17, 23b/3, 24a/13, 24b/11, 25a/15, 

25a/3, 34b/13, 35b/12, 35b/19, 3a/16, 

41b/11, 43a/16, 43a/3, 46b/2, 4b/4, 5a/15, 

6b/4, 7a/12, 85b/18, 86a/16, 86a/8, 86b/12, 

87b/20, 87b/7, 88a/11, 88a/21, 88b/14, 

89a/21, 89b/13, 89b/17, 8a/7, 8b/13, 8b/3, 

90a/21, 90b/19, 91a/13, 91b/17, 92b/13, 

93a/5, 93b/1, 95a/14, 96a/1, 96a/18, 96b/18, 

97b/4, 98a/11, 99a/9, 99b/8, 9b/7 

 miúdÀr-ı ceõir o.- ur 85b/20, 86a/19, 

90b/17 

 miúdÀr-ı ceõir-i vÀóid o.- ur 90a/2 

 miúdÀr-ı ceõr o.- ur 91a/11, 91a/8, 

93a/20 

 miúdÀr-ı mÀl o.- ur 87a/3, 91b/13, 

91b/15 

 miúdÀrı o.- ur 111a/10, 81b/7, 98a/1 

 muèayyen o.- ur 75b/19 
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 muòtelifü- bile’l-ıêlÀè o.- ur 73a/5 

 murabbaè o.- ur 75b/18 

 münferice’z- zevÀyÀ o.- ur 73a/6 

 mütesÀvìye- bile’l-ıêlÀè o.- ur 73a/3 

 mütesÀvìye- bile’l-ıêlÀè ol o.- ur 

73a/21 

 mütesÀvìye’s- sÀúayn o.- ur 73a/4 

 mÿy-ı daúìú o.- ur 15b/14, 16b/7 

 nÀúıã o.- ur 47a/10 

 ne o.- ur 24b/3, 30a/2, 92b/14 

 nıãf o.- ur 78a/20 

 nıãf-ı dÀìre o.- ur 78a/8 

 nıãf-ı tüsè-i dirhem o.- ur 104a/1 

 nihÀyet-i òaùùı o.- ur 71b/5 

 óÀcet o.- ur 44b/6,45a/5 

 óÀddetü’z- zÀviye o.- ur 73b/2 

 óÀãıl o.- ur 100a/6, 100a/7, 100b/18, 

100b/5, 101a/10, 101a/15, 101b/11, 102a/10, 

102a/8, 101a/13, 102b/13, 102b/5, 102b/6, 

107b/13, 109b/4, 111a/1, 111a/4, 112b/16, 

112b/19, 112b/3, 112b/4, 112b/7, 116a/17, 

118a/18, 118a/7, 118a/9, 118b/17, 119a/11, 

119b/7, 12a/11, 14b/15, 15a/15, 22a/3, 

28a/16, 28a/19, 28a/6, 28a/7, 28b/15, 

28b/17, 28b/21, 29a/10, 29a/12, 29a/15, 

29a/19, 29a/8, 30b/12, 30b/14, 30b/15, 

30b/16, 30b/20, 30b/9, 31a/5, 32a/16, 

32a/18, 32a/2, 42b/15, 42b/9, 46b/18, 48b/6, 

49a/19, 49b/14, 52b/1, 56b/5, 58a/16, 

61b/19, 62a/10, 68b/16, 68b/9, 77b/10, 

79a/21, 83a/10, 83a/11, 83a/17, 83a/18, 

83a/19, 83a/20, 83a/21, 83a/7, 83a/8, 83a/9, 

83b/18, 83b/2, 83b/3, 83b/4, 84a/17, 84a/18, 

84a/21, 86a/9, 87a/15, 87a/6, 88a/1, 88a/12, 

88b/1, 91a/14, 91a/15, 91b/18, 91b/20, 

92a/1, 92a/4, 94a/16, 95a/11, 95a/6, 95b/1, 

95b/5, 96a/10, 96a/8, 96b/20, 96b/7, 96b/8, 

97b/6, 97b/7, 98a/16, 98a/5, 98b/5, 99a/1, 

99a/11, 99a/21, 99a/8, 99b/10, 99b/18 

 òÀãıl o.- ur 97a/11 

 òÀric-i kısmet o.- ur 87a/19 

 òÀric-i úısmet o.- ur 111b/4, 118b/12, 

119a/16, 84a/4, 84a/5, 87a/8, 91a/21, 

94b/20, 99a/18 

 óiããe almış o.- ur 103a/9 

 ol o.- ur 11b/14, 40a/1, 40a/21, 

40b/4, 42b/13, 50a/7, 73a/12, 73b/16, 

74a/12, 75a/18, 75b/21, 77b/4, 78a/19, 

83b/17 
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 on o.- ur 101a/2, 29a/13, 68b/1, 87a/5 

 onaltı o.- ur 89a/14, 92b/12, 93b/17, 

93b/5 

 onbeş o.- ur 12a/9, 80a/14 

 ondört o.- ur 48a/15 

 oniki o.- ur 119a/13, 30b/20, 31b/14, 

31b/15, 31b/7, 57b/17, 64b/4, 80b/13, 87a/13 

 onsekiz o.- ur 26b/9 

 onüç o.- ur 27b/10, 97a/4 

 otuz o.- ur 78b/6 

 otuzaltı o.- ur 109b/6 

 otuzbeş o.- ur 10a/20, 28b/11 

 otuziki o.- ur 63b/17 

 otuzùoúuz o.- ur 12b/7, 28b/13, 88a/3 

 raùıl o.- ur 110b/6 

 rÀst o.- ur 92a/16 

 rubè o.- ur 90a/6 

 rubè-ı dirhem o.- ur 94b/1 

 rubèı o.- ur 50b/9 

 rubèrubè o.- ur 89b/10 

 rubèrubèdirhem o.- ur 92b/21 

 saùó o.- ur 72a/2 

 sÀàar o.- ur 18a/18 

 sekiz o.- ur 63b/20, 64b/16 

 sekizyüzseksenüç o.- ur 94b/14 

 sekseniki o.- ur 109b/10 

 şey o.- ur 100a/8, 100b/7, 101a/17, 

101a/20, 103b/18, 104b/8, 106a/12, 107b/11, 

108a/17, 108a/21, 108b/3, 115a/4, 115b/3, 

116a/11, 116a/8, 117a/15, 117a/18, 117a/21, 

118a/12, 118a/13, 118a/16, 118a/5, 119b/8, 

85a/21, 90b/5, 91a/12, 94a/18, 95b/16, 

96b/11, 96b/21, 97a/16, 98a/19, 98b/8, 

99a/13, 99b/12 

 şeyé o.- ur 85a/13 

 şeyéen o.- ur 81a/13, 81a/15, 81a/18 

 şeyéi o.- ur 85b/9 

 tamÀm o.- ur 87a/9 

 tehi o.- ur 79a/11, 79a/7, 80a/16 

 tüsèi o.- ur 98a/8 

 úadar o.- ur 89a/21 

 úaç o.- ur 86b/12, 86b/3, 90b/1, 

90b/19, 93b/1 

 úÀbil-i úısmet o.- ur 72a/5 

 úırúaltı o.- ur 29a/6, 56b/2 
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 úırúiki o.- ur 29a/5 

 úırúsekiz o.- ur 23b/5 

 úısım o.- ur 103b/7 

 úısm o.- ur 76a/17 

 ùoúsan o.- ur 60b/6 

 úuùr-ı maùlÿb o.- ur 77b/17 

 úuùrı o.- ur 77a/5 

 úuùur o.- ur 77b/7 

 üçbiŋyüzyigirmibeş o.- ur 68a/20 

 üçbuçuú o.- ur 18b/7 

 üçyüzaltmış o.- ur 101a/3 

 üçyüzúırúüç o.- ur 112b/11 

 üçyüzyetmişbeş o.- ur 68b/5 

 vaúıè o.- ur 47a/4 

 vaúıyye o.- ur 20a/13, 20a/17 

 vÀúıè o.- ur 101a/5, 105a/18, 105b/1, 

106a/7, 106b/1, 106b/3, 107a/1, 107a/10, 

107a/14, 107a/9, 107b/17, 108b/10, 109a/14, 

109a/9, 109b/13, 109b/14, 110a/13, 110a/5, 

110b/3, 111a/7, 111b/1, 111b/15, 112a/10, 

113a/14, 114b/2, 116a/5, 116b/2, 12a/2, 

12b/14, 13b/13, 16b/17, 16b/2, 17a/11, 

17a/13, 19a/11, 19b/3, 20b/17, 21b/11, 

22b/18, 23a/12, 24a/7, 25b/11, 28a/17, 

28a/9, 28b/19, 29a/18, 29b/14, 29b/8, 

32b/18, 33b/2, 36a/8, 37a/14, 37a/18, 37a/2, 

37a/21, 37b/3, 40a/7, 41a/15, 41a/7, 41b/10, 

42a/10, 42a/13, 42a/15, 42b/13, 42b/6, 

43a/9, 43b/8, 44a/12, 44a/3, 44b/15, 44b/21, 

45a/11, 46a/11, 46b/1, 46b/11, 47a/2, 47a/3, 

47b/13, 47b/5, 48b/12, 50a/8, 50b/17, 51a/5, 

72a/15, 78b/14, 78b/16, 78b/19, 78b/8, 7a/4, 

80a/15, 80a/4, 80a/5, 81b/18, 83b/14, 84a/7, 

84a/8, 86a/15, 88a/18, 88a/7, 90a/11, 90a/7, 

93b/6, 95a/14, 95b/21, 96a/17, 99a/19, 9a/14 

 vezne o.- ur 25b/10 

 yedi o.- ur 19a/16 

 yediyüzyetmişùoúuzbiŋyediyüzaltmış 

o.- ur 94b/18 

 yetişmiş o.- ur 105b/3 

 yigirmialtı o.- ur 48a/8 

 yigirmibeş o.- ur 60a/14, 87b/11 

 yigirmisekiz o.- ur 27b/5, 85a/1 

 yigirmiyedi o.- ur 27b/7 

 yüz o.- ur 68b/21 

 yüzbeş o.- ur 34b/3 

 yüzdört o.- ur 97a/2 
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 yüzelli o.- ur 51b/21, 68b/15 

 yüzseksen o.- ur 34a/20 

 yüzúırú o.- ur 34a/18, 34b/1 

 yüzúırúbeş o.- ur 106a/15 

 zÀyid o.- ur 52a/2 

 zirÀè o.- ur 74a/19, 74b/2, 74b/6, 

81a/11, 81a/14, 81a/16, 81b/14, 81b/16 

 dirhem o.- urdı 112b/20, 113a/4 

 ziyÀde o.- urdı 113a/8 

 cemè o.- urlar 80b/15 

 altÿn o.- urmış 112a/1 

 vÀúıè o.- urmış 66a/6 

 bÀúì úalacaú o.- ursa 60b/14 

 bir o.- ursa 92a/18 

 dirhem o.- ursa 100a/4, 90b/15 

 ãıfır olmayacaú o.- ursa 53a/19 

 èaded o.- ursa 10b/8, 44b/11, 44b/8, 

5a/5, 69b/10, 69b/19, 70a/5 

 eger o.- ursa 51b/5a, 51b/6a, 51b/8 

 eksik o.- ursa 78a/9 

 eksük o.- ursa 77a/4, 78a/4, 89a/4, 

92b/3, 94a/6 

 mÀl o.- ursa 30a/5 

 miúdÀr o.- ursa 100a/13, 13a/13, 

15a/9, 25a/10, 32b/17, 33b/4, 38b/10, 40a/6, 

46a/10, 4a/13, 4b/21, 5a/9, 5b/13, 6a/17, 

77b/16, 83a/1, 8b/4 

 murÀd o.- ursa 35a/3, 6a/18 

 mütesÀvì-i nıãf-ı veter o.- ursa 78a/7 

 nÀúıã o.- ursa 90a/16 

 ne o.- ursa 102b/10, 40a/19, 93a/18 

 nisbet olmayacaú o.- ursa 46a/3 

 óÀcet o.- ursa 10b/4, 17b/5, 24a/8, 

25b/11, 29b/1, 30a/14, 45b/8, 47a/6, 52b/12, 

55a/15, 7b/12, 82a/17, 88b/8 

 óÀãıl o.- ursa 100a/1, 101a/8, 

101b/18, 102a/2, 102a/20, 105a/16, 105a/20, 

106a/19, 106a/5, 108b/7, 109a/7, 109b/12, 

110a/15, 110a/9, 111a/15, 111a/20, 111b/3, 

112a/9, 112b/15, 113a/11, 114a/21, 116b/1, 

117b/21, 119a/15, 11b/11, 12a/5, 12b/1, 

13a/9, 18b/9, 19a/5, 23b/8, 24a/1, 24a/15, 

25a/17, 28b/6, 32b/1, 34b/12, 35b/16, 37a/8, 

37a/9, 39b/20, 40a/20, 40a/4, 40b/12, 40b/2, 

40b/4, 41a/13, 41a/5, 41b/7, 42a/11, 42a/17, 

42a/3, 42b/11, 42b/4, 43a/17, 43a/7, 43b/15, 

43b/6, 44a/10, 50a/4, 53b/14, 53b/21, 53b/6, 
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54a/17, 55b/12, 55b/17, 56a/13, 56a/8, 

56b/11, 56b/13, 57a/11, 57a/14, 58a/6, 

60a/4, 60b/21, 60b/8, 61a/1, 61b/3, 61b/5, 

61b/8, 62b/14, 62b/17, 62b/19, 63a/10, 

65a/10, 65a/12, 65b/21, 67a/5, 67b/2, 67b/3, 

68a/2, 68a/4, 68a/7, 69a/12, 69a/16, 69a/20, 

69b/11, 69b/13, 69b/17, 69b/9, 70a/15, 

70a/18, 70a/3, 70b/1, 70b/4, 73a/11, 73a/20, 

73b/15, 73b/9, 74a/11, 74a/5, 74b/11, 

74b/17, 75a/12, 75a/17, 75a/7, 75b/11, 

75b/14, 75b/21, 77a/11, 77b/14, 77b/4, 

78a/1, 79a/20, 79a/9, 80a/1, 83a/11, 87a/17, 

87b/13, 88a/16, 88a/4, 88b/16, 88b/5, 

89a/12, 89b/19, 91a/21, 91a/4, 91b/6, 

93b/11, 93b/9, 98a/6, 9a/8 

 òÀãıl o.- ursa 11b/9, 6b/16, 6b/20, 

9a/3 

 òÀne o.- ursa 14b/1, 53a/16, 57a/5 

 olacaú o.- ursa 47a/11 

 úadar o.- ursa 83b/15 

 úÀyim o.- ursa 75a/14 

 ulaşacak o.- ursa 72a/13 

 vÀúıè o.- ursa 102b/15, 11b/13, 13a/6, 

16b/11, 16b/9, 20b/3, 22b/2, 35b/18, 38b/13, 

38b/16, 3b/15, 40a/1, 42a/4, 43b/17, 47b/4, 

4a/19, 4b/13, 50a/6, 6a/2, 6b/13, 74a/3, 7a/1, 

94b/6, 9a/5 

 ziyÀde o.- ursa 78a/8, 83b/21, 92a/14, 

92b/1, 94a/6 

 óÀãıl o.- ursa  

 úoyacak o.- ursaú 114a/11 

 müşÀhede o.- ınmaàın 2a/6 

 òiõmetlerinde o.- maàın 2a/4 

o.+a 115b/1, 46a/6, 70a/8, 87b/19, 

92a/18 

 o.-ur  41a/4, 50b/4, 52a/5, 57b/3, 

60b/5, 68a/15, 70a/2, 74a/21, 77b/19, 

78a/11, 78a/16 

 o. olursa 47a/11 

 o.+an  10a/6, 40a/18, 53b/13, 53b/2, 

59a/3, 5b/5, 6a/6, 8a/11, 9b/17 

 vÀúıè o.èadede 74a/4 

 vÀúıè o. èadedi 4a/6, 5b/8 

 o.+andan  106b/21, 107b/17, 108b/9, 

111a/8, 112a/16, 112a/5, 117b/13, 37a/13, 

87b/15 

 maèlÿm o.+duàı 3a/12 

 o. -mak  44a/7 
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 miúdÀr o.-maú gerekdür 95a/21 

 

ol : O, üçüncü tekil şahıs işaret zamiri -

311- [Tr] 

 o.  100a/16, 100a/21, 100a/4, 100a/8, 

100b/5, 101a/10, 101a/11, 101a/12, 101a/7, 

101b/12, 101b/21, 101b/5, 101b/6, 101b/8, 

102a/17, 102a/19, 102a/20, 102a/5, 102a/7, 

102a/8, 102b/2, 102b/3, 102b/6, 102b/7, 

103a/7, 103b/17, 104a/6, 104b/1, 104b/11, 

104b/5, 104b/8, 105a/11, 105b/12, 105b/18, 

106a/15, 106b/12, 106b/2, 106b/8, 107b/3, 

108b/10, 109a/1, 109a/10, 109b/14, 109b/2, 

109b/20, 110a/5, 110a/7, 111a/6, 111a/9, 

111b/12, 112a/1, 112a/21, 113b/14, 113b/15, 

113b/16, 113b/17, 113b/18, 113b/19, 

114a/17, 114b/4, 115a/20, 115a/5, 116a/5, 

116b/13, 117a/10, 117a/13, 117a/20, 

117b/19, 117b/5, 118a/2, 118a/9, 118b/20, 

118b/7, 119a/1, 119a/17, 119a/9, 119b/20, 

119b/4, 119b/5, 120a/3, 14b/2, 15a/10, 

15b/3, 16b/12, 17a/1, 18b/11, 19a/8, 19b/13, 

19b/5, 21a/11, 21b/13, 21b/2, 21b/9, 23b/15, 

27b/15, 27b/17, 27b/18, 27b/19, 27b/4, 

27b/6, 27b/8, 30b/8, 31a/11, 31a/16, 32b/18, 

32b/3, 33a/10, 34b/13, 35b/19, 35b/8, 

36b/10, 36b/12, 36b/7, 38b/14, 39b/17, 

39b/18, 40a/16, 40a/6, 40b/8, 41a/3, 41a/7, 

41b/3, 42a/13, 43b/12, 44b/5, 44a/6, 45a/4, 

46a/11, 46b/10, 47a/14, 47b/15, 47b/16, 

47b/19, 47b/5, 48a/1, 48a/10, 48a/16, 

48a/18, 48a/3, 48a/8, 49a/11, 49a/15, 

50b/14, 51b/4, 52a/3, 53a/21, 53a/4, 53b/2, 

53b/7, 53b/8, 54a/1, 54a/19, 55b/10, 55b/12, 

56a/14, 56a/9, 56b/8, 57a/15, 60b/13, 

61b/17, 61b/9, 62a/11, 62b/11, 62b/20, 

63b/12, 66a/1, 68a/20, 68a/8, 69b/4, 70b/5, 

70b/6, 72a/11, 72a/14, 72a/16, 72a/17, 

72a/9, 72b/1, 72b/14, 72b/18, 72b/2, 72b/3, 

72b/5, 72b/6, 73a/10, 73a/11, 73a/15, 

73a/19, 73b/2, 73b/7, 73b/8, 74a/10, 74a/3, 

74a/7, 74a/9, 74b/10, 74b/8, 75a/10, 75a/15, 

75a/5, 75b/2, 75b/4, 75b/6, 76b/10, 76b/12, 

76b/15, 76b/3, 76b/5, 76b/8, 77b/13, 77b/15, 

77b/16, 77b/19, 78a/1, 78b/16, 78b/21, 

78b/9, 7a/13, 7a/4, 80a/5, 80a/8, 81a/5, 

81b/4, 82a/5, 82a/7, 82a/8, 82b/9, 84b/17, 

84b/6, 85a/1, 85a/12, 85a/14, 85a/17, 85a/7, 

86a/12, 86a/16, 86a/7, 86b/9ol-ur, 87b/16, 

87b/18, 87b/19, 87b/4, 87b/5, 87b/6, 87b/7, 

87b/9, 88a/11, 88a/19, 88a/20, 88a/20, 

88a/7, 88a/9, 88b/6, 89a/20, 89a/6, 89b/12, 

90b/16, 91b/9, 92a/1, 93a/21, 93a/4, 94a/12, 
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94a/21, 94b/1, 94b/11, 95a/20, 95b/9, 96a/5, 

96b/17, 96b/21, 96b/3, 97a/11, 97a/16, 

97a/18, 97a/6, 97a/8, 97a/9, 97b/16, 97b/19, 

98a/16, 98a/5, 98b/17, 98b/3, 98b/6, 99a/1, 

99a/11, 99b/12, 99b/20, 99b/5, 99b/7, 99b/9, 

9a/14 

 o. olur 11b/14, 40a/1, 40a/21, 40b/4, 

42b/13, 50a/7, 73a/12, 73b/16, 74a/12, 

75a/17, 75b/21, 77b/4, 78a/19, 83b/16 

 mütesÀvìye- bile’l-ıêlÀè o. olur 

73a/21 

 o.+ dur 42a/19 

oúu -: Okumak -1- [Tr] 

 o.- rlar 82b/15 

on : On -56- [Tr] 

 o.  111a/19, 111a/6, 111a/7, 17b/11, 

18a/11, 18b/16, 24b/2, 26b/20, 27a/1, 

27a/15, 2a/20, 30a/6, 36b/9, 46b/13, 47b/20, 

48a/18, 48a/9, 49a/6, 52a/19, 65b/12, 65b/4, 

74a/14, 74a/17, 74b/4, 83a/21, 83b/1, 

83b/21, 84a/1, 84a/3, 84a/4, 84a/5, 84a/7, 

85a/20, 86b/1, 86b/5, 87a/19, 89a/1, 95a/8 

 o.+ a 101a/4 

 o.+ a ururuz 111a/15 

 o.+ ar 10b/11, 10b/8 

 o.+ dur 30b/3, 32a/10, 87a/7 

 o.+ ı 111a/6, 30b/16, 49b/12, 68b/1, 

68b/12 

 o. olur 101a/2, 29a/13, 68b/1, 87a/5 

onaltı : On altı -51- [Tr] 

 o.  108a/5, 108b/13, 112a/12, 12b/13, 

15b/10, 18a/13, 29a/14, 45a/1, 45a/6, 

48a/13, 48a/9, 61b/19, 61b/24, 62a/16, 

62a/17, 62b/12, 63b/16, 64b/1, 78b/10, 

78b/12, 78b/17, 81b/16, 88b/7, 89a/14, 

89b/11, 89b/12, 90b/4, 90b/6, 91b/3, 93a/10, 

93a/2, 93a/20, 93a/9, 93b/2, 93b/5, 93b/7, 

96a/18 

 o.+ dan 48b/2 

 o.+ dur 48b/4 

 o. oldı 48a/6 

 o. olur 89a/13, 92b/11, 93b/17, 93b/5 

 o.+ ya 89b/4, 98b/14, 99a/14, 99a/16, 

99a/17 

 o.+ yı 93b/17 

onaltıbiŋ : On altı bin -1- [Tr] 

 o.  20a/16 

onaltıbiŋsekizyüztoúsan : On altı bin sekiz 

yüz doksan -1- [Tr] 
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 o.  30a/3 

onaltıbiŋyediyüzelli : On altı bin yedi yüz 

elli -1- [Tr] 

 o.  10b/13 

onbeş : On beş -29- [Tr] 

 o.  107a/8, 110a/16, 110a/4, 110a/6, 

18a/12, 18b/2, 18b/5, 20b/6, 20b/8, 27b/3, 

28b/17, 42a/12, 46b/13, 68b/19, 84b/9, 

86b/16, 86b/18, 86b/19, 86b/4, 87a/18 

 o.+ den 27b/16 

 o.+ e 110a/9, 28b/18 

 o.+ i 12a/9, 68b/12, 80a/14 

 o. idesin 68b/12 

 o. olur 12a/9, 80a/13 

onbeşbiŋaltıyüzyigirmibir : On beş bin altı 

yüz yirmi bir -2- [Tr] 

 o.  27b/12, 27b/14 

onbeşbiŋsekizyüz : On beş bin sekiz yüz -

2- [Tr] 

 o.  41b/2, 41b/5 

onbeşbiŋsekizyüzyetmişüç : On beş bin 

sekiz yüz yetmiş üç -1- [Tr] 

 o.  27b/1 

onbiŋ : On bin -2- [Tr] 

 o.  11a/6, 30a/10 

onbiŋaltıyüz : On bin altı yüz -2- [Tr] 

 o.  50b/10, 51a/9 

onbiŋbeşyüzseksendört : On bin beş yüz 

seksen dört -1- [Tr] 

 o.  64b/7 

onbiŋbeşyüzyetmişùoúuz : On bin beş yüz 

yetmiş dokuz -1- [Tr] 

 o.  44b/19 

onbiŋikiyüzaltmış : On bin iki yüz altmış -

1- [Tr] 

 o.  25a/19 

onbiŋikiyüzelliiki : On bin iki yüz elli iki -

2- [Tr] 

 o.  64a/11, 64a/3 

onbiŋsekizyüz : On bin sekiz yüz -1- [Tr] 

 o.  46b/17 

onbir : On bir -18- [Tr] 

 o.  118b/1, 119a/14, 119a/8, 18a/11, 

48a/16, 79a/10, 79a/17, 81b/18, 81b/19,  

 86a/17, 87a/21, 87b/19, 88a/10, 

88a/14, 89a/19, 89b/4 



747 

 o.+ i 88a/15, 88a/3 

onbirbiŋsekizyüzotuz : On bir bin sekiz yüz 

otuz -2- [Tr] 

 o.  35b/13, 35b/9 

onbirbuçuú : On bir buçuk -1- [Tr] 

 o.  81b/9 

ondoúuzbiŋúırúdört : On dokuz bin kırk dört

 -1- [Tr] 

 o.  95b/8 

ondört(d) : On dört krş ondörd -18- 

[Tr] 

 o.  108b/11, 111b/4, 112b/13, 

114a/18, 114a/19, 119b/15, 18a/12, 19a/12, 

19a/15, 74a/16, 74b/1, 74b/3, 83b/5, 96b/16, 

96b/21 

 o. olur 48a/15 

o.+ i 112b/14 

 o.+ üŋ 112b/17 

ondörtbiŋyediyüz : On dört bin yedi yüz)ik -

1- [Tr] 

 o.  50b/16 

oniki : On iki -78- [Tr] 

 o.  101b/16, 101b/18, 107a/13, 

109b/4, 119a/15, 119b/13, 119b/14, 12a/2, 

14a/7, 15b/14, 15b/16, 16b/1, 18a/11, 

25a/14, 26a/14, 26a/16, 31a/17, 32a/15, 

32b/9, 41b/1, 41b/7, 43a/15, 44b/4, 48a/18, 

49b/12, 52a/11, 57b/16, 74a/15, 74a/17, 

78b/3, 78b/5, 85b/9, 86b/15, 87b/10, 87b/11, 

87b/2, 87b/9, 89a/5, 89a/8, 92b/12, 92b/16, 

93a/20, 93b/20, 95a/12 

 o.+ den 57b/4, 87a/14 

 o.+ nüŋ 109b/5, 109b/6, 109b/8 

 o. oldı 31b/8 

 o. olmaú 49a/17 

 o. olup 49a/6 

 o. olur 119a/13, 30b/20, 31b/14, 

31b/15, 31b/7, 64b/4, 80b/13, 87a/13 

 o.+ ye 108b/6, 25a/16, 43a/16, 

98b/13, 99a/15, 99a/16, 99a/18 

 o.+ ye urıruz 109b/11 

 o.+ ye ururuz 107b/13, 108b/4 

 o.+ yi 119a/13, 64b/4, 80b/14, 87a/13 

 o.+ yi 57b/17 

onikibiŋaltıyüz : On iki bin altı yüz -3- [Tr] 

 o.  50b/11, 50b/17, 50b/2 
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onikibiŋdörtyüzonbir : On iki bin dört yüz 

on bir -1- [Tr] 

 o.  34b/20 

onikibiŋyüzseksen : On iki bin yüz seksen -

1- [Tr] 

 o.  94b/19 

onsekiz : On sekiz -22- [Tr] 

 o.  109b/16, 110a/19, 110b/13, 

111a/11, 111a/18, 111b/2, 119a/2, 119a/3, 

18a/13, 19b/11, 28b/19, 28b/20, 29a/17, 

91a/12, 91b/16, 91b/18, 92a/10, 92a/6 

 òÀric-i-ez o.  88a/17 

 o.+ e 110a/16, 110a/2 

 o. olur 26b/9 

onsekizbiŋaltıyüz : On sekiz bin altı yüz -

2- [Tr] 

 o.  35b/17, 35b/2 

onùoúuz : On dokuz -12- [Tr] 

 o.  103b/18, 104a/7, 108a/2, 108b/8, 

118a/21, 18a/14, 24a/5, 26b/1, 26b/7, 

86a/10, 86a/13 

onùoúuzbiŋsekizyüzúırúsekiz : On dokuz bin 

sekiz yüz kırk sekiz -1- [Tr] 

 o.  63a/19 

onùoúuzbiŋúırúdört : On dokuz bin kırk dört

 -4- [Tr] 

 o.  95b/11, 95b/14, 95b/3, 95b/6 

onùoúuzbiŋüçyüzonüç : On dokuz bin üç yüz 

on üç -1- [Tr] 

 o.+ den 27a/6 

onüç : On üç -32- [Tr] 

 o.  107b/19, 108b/20, 109a/3, 

118a/15, 18a/12, 27b/13, 27b/15, 27b/16, 

27b/18, 27b/2, 27b/7, 38b/1, 44a/4, 48a/7, 

69a/17, 86a/20, 87a/15, 87b/1, 89a/12, 

89a/9, 92a/3, 92a/8, 96a/11, 96a/12, 96a/9, 

97a/4 

 o.+ den 26b/12 

 o.+ e 87a/17, 96a/4 

 o.+ i 87a/15 

 o. olur 27b/10, 97a/3 

onyedi : On yedi -15- [Tr] 

 o.  100a/15, 100a/16, 108a/3, 18a/13, 

48a/20, 85b/2, 87a/10, 87b/12, 87b/3, 87b/6, 

88b/5, 96b/14 

 o. úalur 88b/3 

 o.+ ye 88a/16 

 o.+ yi 87a/16 
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onyedibiŋaltıyüz : On yedi bin altı yüz -

1- [Tr] 

 o.  20a/12 

onyedibiŋyediyüzellialtı : On yedi bin yedi 

yüz elli altı -1- [Tr] 

 o.  95b/18 

orta : Orta -20- [Tr] 

 o.+ sında 103a/16, 112b/20, 113b/13, 

31a/1, 31a/7, 31b/10, 31b/2, 31b/5, 72a/15, 

72a/19, 75b/8, 76a/8, 76b/2, 76b/9, 77b/21, 

84a/14, 85a/16 

 şebìh-i bì-muèayyen o.+ sında 76a/6 

 o.+ sında olan 112a/7, 113a/1 

 o.+ sından 73b/6 

èOsmanì : <èOsman+ì Osmanlı devletine 

mensup -1- [Ar] 

 èO.  1b/16 

otuz : Otuz -26- [Tr] 

 o.  101a/16, 101a/8, 109b/17, 110b/1, 

111a/4, 111b/1, 112a/15, 25b/2, 32a/17, 

32b/11, 36b/6, 60b/4, 87a/1, 87a/2, 87a/5, 

89a/20, 93b/14 

 o.+ a 110a/2, 110a/20, 78b/7 

 o.+ a ururuz 110b/17 

 o.+ dan 111a/5 

 o.+ dur 89b/6 

 o. olur 78b/6 

otuzaltı : Otuz altı -10- [Tr] 

 o.  101a/4, 101b/16, 12b/5, 54b/3, 

54b/4, 92a/6, 92a/8, 95a/13 

 o. olur 109b/6 

 o.+ ya 12b/6 

otuzbeş : Otuz beş -10- [Tr] 

 o.  119a/11, 119a/12, 119a/14, 

119b/19, 28b/12, 88a/5, 88a/8 

 o.+ dür 31a/1 

 o. olur 10a/20, 28b/11 

otuzbeşbiŋdörtyüzaltmış : Otuz beş bin dört 

yüz altmış -1- [Tr] 

 o.  34b/16 

otuzbiŋ : Otuz bin -1- [Tr] 

 o.  11a/8 

otuzbir : Otuz bir -7- [Tr] 

 o.  106b/20, 114b/7, 26a/21, 26b/19, 

26b/21, 81a/21 

 o.+ er 26a/22 
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otuzbirbiŋsekizyüzotuzbir : Otuz bir bin 

sekiz yüz otuz bir -1- [Tr] 

 o.  69b/1 

otuzbirbiŋüçyüzyigirmi : Otuz bir bşn üç 

yüz yirmi -1- [Tr] 

 o.  26b/2 

otuzbuçuú : Otuz buçuk-1- [Tr] 

 o.  29b/8 

otuzdört : Otuz dört -2- [Tr] 

 o.  117b/12, 37a/12 

otuziki : Otuz iki -16- [Tr] 

 o.  102a/21, 102b/6, 102b/8, 110a/4, 

15b/7, 15b/8, 23b/1, 63b/21, 64b/1,  

 94a/2 

 o.+ dür 44a/1 

 o.+ nüŋ 23b/4 

 o. oldı 48a/11 

 o. olur 63b/17 

 o.+ ye ururuz 93b/17 

 o.+ yi 110a/6 

otuzsekiz : Otuz sekiz -9- [Tr] 

 o.  111a/11, 111a/17, 111a/2, 111a/8, 

111b/5, 120a/1 

 o.+ e 111a/16, 111a/20, 111b/3 

otuzùoúuz : Otuz dokuz -10- [Tr] 

 o.  114a/18, 114a/20, 12b/8, 13b/12, 

88a/6 

 o.+ a 28b/14, 88a/4 

 o. olur 12b/7, 28b/13, 88a/2 

otuzüç : Otuz üç -13- [Tr] 

 o.  102b/1, 102b/13, 102b/14, 102b/7, 

102b/8, 117b/15, 119a/15, 119a/17, 88b/17,  

 89b/15, 90a/3 

 o.+ dür 56a/19 

 o.+ e 60b/5 

otuzyedi : Otuz yedi -4- [Tr] 

 o.  101b/21, 17b/13, 14a/9, 16b/6, 

81b/5, 86a/4, 86a/5 

-Ö- 

ölç - : Ölçmek -6- [Tr] 

 ö.- esin 74a/8, 74b/8, 75b/17, 76a/3, 

78a/3 

 ö.- üp 76a/16 

èöşr : Onda bir bkz. èöşür -6- [Ar] 

 èö.-i nıãf-ı åümün 19a/10 



751 

 èö.-i òumusrubè 24b/16 

 èö.-i rubè 19b/3, 20b/16, 24a/18 

 èö.+ i 30a/2 

èöşür: Onda bir bkz. èöşr[Ar] 

 èö.  30b/15 

ötürü : Ötürü-1- [Tr] 

 ö.  108a/1 

öyle : Öyle-1- [Tr] 

 ö. olsa 112b/20 

-P- 

pÀdişÀh : Hükümdar -2- [F] 

 p.-ı kişveristÀn-ı İskenderi’z- zamÀn 

1b/5 

 p.-i rubè-ı meskÿn 1b/11 

pÀre : Parça -48- [F] 

 p.  10b/10, 10b/15, 113b/15, 114b/10, 

115a/14, 115b/17, 116a/15, 116a/3, 11a/2, 

15a/2, 3b/8, 42a/8, 46b/7, 4b/3, 5a/13, 6b/2, 

7a/11, 8a/1, 8a/3, 8a/4, 8b/11, 8b/8, 8b/9, 

9b/1, 9b/2, 9b/3, 9b/5 

 p. ide 76b/7 

 p.+ si 10b/16, 11a/2, 3a/15, 3b/9, 

42a/9, 4b/3, 5a/14, 6b/3, 8a/2, 8a/3, 8a/5, 

8b/11, 8b/8, 8b/9, 9b/1, 9b/2, 9b/4, 9b/5 

 p.+ yi 3a/17 

pÀy : Ayak -1- [F] 

 òÀk-i p.-i şeriflerine 2a/2 

penc : Beş -5- [F] 

 p. subuè, 86b/1, 86b/6 

 p.- südüssümün 116b/1 

 p.-i åümün 14a/17 

 p.-i südüsi 11b/14 

penç: Beş -7- [F] 

 p. subuè100a/20, 100b/2, 100b/4, 

100b/7, 109a/11 

p.subè+ ı 109a/2 

p.- südüs 108a/19 

pes : Bu durumda, şimdi -257- [F] 

 p.  100a/12, 100a/15, 100b/12, 

100b/21, 100b/7, 101a/17, 101a/20, 101b/13, 

101b/17, 102a/12, 102b/9, 103a/11, 103b/14, 

103b/18, 103b/9, 104a/4, 104a/16, 104b/19, 

105b/1, 105b/15, 105b/17, 106a/12, 106b/1, 

106b/11, 107b/12, 107b/19, 108b/11, 

108b/2, 108b/4, 109a/9, 109b/13, 109b/5, 
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110b/16, 111a/10, 111a/6, 111a/8, 111b/21, 

111b/6, 112a/13, 112a/7, 112b/8, 113a/18, 

113a/4, 113b/12, 114a/16, 114a/4, 114a/6, 

114b/2, 114b/3, 115a/8, 115b/5, 116a/8, 

116b/3, 117a/1, 117b/13, 117b/5, 117b/9, 

118a/12, 118a/4, 118b/10, 118b/18, 119a/1, 

119a/13, 119a/16, 119a/4, 119b/15, 119b/17, 

119b/8, 120a/1, 120a/3, 14a/7, 15a/13, 

15b/13, 16b/15, 17a/8, 17b/10, 18a/18, 

22a/11, 24a/4, 26a/10, 26a/21, 28a/16, 28a/4, 

28a/8, 29a/13, 29a/18, 31a/20, 31a/5, 31a/8, 

31b/13, 31b/21, 31b/4, 31b/6, 32a/2, 32a/6, 

32a/9, 32b/11, 32b/14, 32b/9, 34a/8, 34b/10, 

34b/21, 34b/5, 35b/19, 35b/6, 37a/13, 38b/4, 

39b/15, 39b/8, 40b/4, 40b/7, 42b/14, 42b/5, 

43a/9, 43b/11, 44b/18, 44b/3, 45a/12, 

45b/12, 45b/6, 46a/17, 46a/20, 46b/15, 

47a/13, 47a/3, 48a/11, 48a/13, 48a/2, 48a/6, 

48b/1, 48b/12, 49a/17, 49a/2, 49a/20, 49a/3, 

49b/1, 49b/11, 49b/14, 49b/17, 49b/20, 

50a/7, 50b/10, 51a/5, 51b/10, 51b/14, 

51b/18, 51b/21, 52a/1, 52a/12, 52a/9, 52b/2, 

53a/6, 53b/15, 53b/2, 54a/20, 54a/7, 54b/12, 

54b/18, 55a/10, 55a/13, 55a/2, 55b/13, 

56a/10, 56a/21, 56b/3, 57a/11, 57a/16, 

57a/17, 57b/25, 58b/4, 59a/15, 59a/3, 59a/6, 

60a/11, 60b/1, 60b/18, 60b/2, 60b/6, 61a/1, 

61a/12, 61a/8, 61b/10, 62b/21, 65a/13, 

66a/2, 66a/4, 67b/9, 68a/15, 68b/9, 69a/8, 

70a/11, 70a/19, 73a/15, 73a/19, 73a/3, 

74b/2, 78b/14, 79a/14, 79a/21, 7a/5, 80a/15, 

81b/13, 81b/15, 81b/16, 81b/18, 82b/8, 

84a/16, 84b/12, 84b/8, 85a/20, 86a/2, 86a/4, 

86b/14, 86b/17, 86b/9, 87b/12, 87b/15, 

87b/9, 88b/19, 89b/8, 90b/5, 91b/8, 92b/18, 

93a/13, 93a/9, 93b/20, 94a/19, 94b/20, 

95a/18, 95a/4, 95a/9, 95b/10, 95b/5, 96a/11, 

96a/14, 96a/7, 96b/1, 96b/10, 96b/11, 

96b/14, 96b/5, 97a/1, 97a/12, 97a/18, 97a/2, 

97b/1, 97b/16, 98a/12, 98a/6, 98b/1, 98b/14, 

98b/21, 99a/9, 99b/13, 99b/16, 99b/2 

p. olan 68a/8 

peyk : Haber ve mektup getirip götüren -

20- [F] 

 p.  105a/5, 105a/7, 105a/9, 80b/1, 

80b/10, 80b/4, 80b/5, 80b/6 

 p.-i åÀnì 105a/11, 105b/2 

 p.-i åÀnìnüŋ 105b/3 

 p.-i evvel 105b/4 

p.-i evvele 105a/11, 105b/2 

 p.-i evvelüŋ 105a/19 

 p.+ i 105a/4, 80a/17, 80a/20 
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 p.+ üŋ 105a/8, 105a/9 

pezìr : Farsça son ek, Kabul eden, edici, alan

 -1- [F] 

 sengihÀ-yı dil- p.  114b/12a 

pul : Para, en küçük sikke -1- [F] 

 p.  14a/12 

pür : Dolu-1- [F] 

 p. olsa 80a/8 

-R- 

raàbet : İstekle karşılama -1- [Ar] 

 r. bulduúları 2a/6 

raúam : Rakam; sayı işaretleri-1- [Ar] 

 r.  51b/3a 

r. úılmaàıla 2a/6 

raùl : <rıùl Bir litre kadar olan bir sıvı 

ölçeğidir bkz. raùıl -2- [Ar] 

 r.  79a/17, 79a/18 

raùıl : <rıùl Bir litre kadar olan bir sıvı 

ölçeğidir bkz. raùl -11- [Ar] 

 r.  109b/19, 109b/21, 110a/17, 

110a/19, 110a/21, 110b/1, 110b/3, 110b/4 

 r.+ ı 109b/16 

 r. olandan 110a/18 

 r. olur 110b/6 

rÀ : ı, i Yükleme hali eki -9- [F] 

 r.  110b/11a, 114b/10, 114b/12 

114b/13a, 114b/14, 114b/15, 114b/16, 

114b/16a 

lil-óacim r.  111b/17 

rÀbiè : Dördüncü -84- [Ar] 

 ãaùr-ı r.  57b/22, 57b/8, 58a/12, 

58a/21, 58b/21, 59a/12, 60a/22, 61a/4, 

61b/22, 62a/6, 62b/8, 63a/14, 63a/6, 63b/5, 

64a/20, 64a/8, 64b/12, 65a/21, 65a/4, 

65b/18, 65b/9 

 åemen-i yÀúÿt-ı r.  115a/17 

 èaded-i r.  39b/6 

 faãl-ı r.  2b/7, 30a/15 

 mÀl-ı r.  117b/1 

 miål-i nıãf-ı åemen-i yÀúÿt-ı r.  

115a/18 

 óarf-i r.  54a/10 

 şekl-i r.  6b/1 

 úısm-ı r.  12a/12, 20a/7, 25b/18, 

30b/16, 67a/1 
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 úısmet-i r. 40a/11 

 ãaùr-ı r.+ de 57a/20, 57b/25, 58a/3, 

58b/13, 59a/3, 60a/13, 61b/19, 61b/24, 

61b/3,63a/10, 63b/17, 63b/20, 64a/3, 64b/5, 

64b/7, 65b/3, 65b/4 

 ãaùr-ı r.+ de olan 57b/12, 61b/4, 

62a/17, 62a/19, 62b/1, 63a/18, 64a/1, 

64a/10, 64b/19, 64b/6, 65a/11, 65b/11 

 r.+ dür 40a/4 

 r.+ e 39b/11, 40a/14 

 úısm-ı r.  28b/1 

èaded-i r.+ e 39b/5 

 úısm-ı r.+ i 106b/7 

 r.ü’l- èaded 67b/15, 68a/3, 68b/19, 

69b/21 

 r.ü’l- èadedde olan 69a/1, 69a/13 

 r.ü’l- èadedde 68a/13, 68a/14, 

68b/14, 68b/2, 69a/13, 69b/18, 69b/9, 

70a/15, 70a/16 

 r.ü’l- èadede 70a/4 

rÀbièa :<rÀbiè nin müennesi. Dördüncü, -

2- [Ar] 

 r.  39b/17, 39b/18, 85b/7 

rÀdde : Çizgi -23- [Ar] 

 r.  10a/15, 10a/20, 10a/8, 3b/3, 4a/14, 

4b/13, 4b/7, 6b/7, 8a/16, 8a/21, 9a/9, 9b/13, 

9b/20 

 r. çekesin 6b/6 

 r. çekesinkim 8b/16 

 r. çeküp 26a/5, 3b/12, 4a/5, 4b/5, 

5a/17, 8a/12, 9b/10 

 r.+ lerüŋ 6b/7 

rÀst : Sağ, sağ taraf -20- [F] 

 dest-i r.  53b/16, 53b/9, 54b/8, 55a/5, 

56a/3, 57b/14, 57b/17, 58b/10, 58b/15, 

62b/3, 64b/20, 68b/10, 68b/18, 69a/2, 69a/4, 

69b/14, 69b/21, 70a/5, 70a/8,76b/9 

2. Doğru, düzenli, isabet -1- [F] 

 r. olur 92a/16 

recÀ : Ümit, umma -1- [Ar] 

 r. olınur 2a/14 

redd : Denklemin iki tarafında çarpım 

durumunda bulunan sabit sayıların birbirine 

bölünmek suretiyle azaltılması veya 

indirgenmesidir -19- [Ar] 

 r.-i òilÀf 85a/3 

 r. eyledi 104a/8 

 r. eyledügüŋ 103a/5 
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 r. eyledükleri 104a/10 

 r. eyledüklerini 103a/14 

 r. eyler 104a/10 

 r. eylese 103a/2, 103a/3, 103a/5 

 r.+ i 85a/3 

 r. iderüz 118a/12, 89a/3, 97a/17, 

98b/8 

 r. idesin 86b/17, 86b/18 

 r.+ süz 93a/15 

 baède’r- r. úılmışdur 103a/18 

resÀéìl : Küçük kitaplar, mecmualar, dergiler

 -1- [Ar] 

 r.+ den 2a/9 

resm : 1.Nişan, iz, alamet -1- [Ar] 

 defÀtir-i meóÀãıl-ı r.-i sulùÀnì 1b/17 

2.  Vergi, bir maldan hükümetin veya emirin 

aldığı hisse -3- [Ar] 

 r.-i berÀt 25a/14, 43a/15 

 r.-i berÀtı 25a/19 

3.  Devletçe ve devlet adına yapılan hareket 

ve söylenen söz -2- [Ar] 

 r.-i mìzÀn 25b/10, 25b/4 

rızú : Azık, yiyecek, içecek, kazanç -2- [Ar] 

 r.+ ı 38b/3 

mecmÿè-ı r.+ ın 35b/9 

risÀle : Mektup, name, not -2- [Ar] 

 r.  2a/20 

 r.+ de 2a/11 

rişte:  İpek anlamında olup, metinde 

zirÀènın alt birimlerinden biri olarak yer alan 

bir uzunluk ölçüsüdür. Tam olarak bir değer 

verilmemiştir ancak metinde yapılan işlemde 

zirÀènın küsurat hanesine göre,  on binde biri 

olarak görülmektedir. 1- [F] 

 r.  16b/6 

rìz : Alt -1- [F] 

 r.-i óÀl 111b/19 

rubè : Dörtte bir -200- [Ar] 

 r.  103a/14, 105b/15, 106a/12, 

117a/16, 117a/21,117b/5, 118a/18, 13a/14, 

14a/16, 14a/8, 14b/7, 16a/11, 16a/3, 16a/4, 

16a/5, 16a/6, 16a/7, 16a/9, 16b/1, 16b/5, 

17a/1, 17a/12, 17a/15, 17b/11, 18b/3, 

19a/13, 19b/3, 20b/16, 21a/3, 21b/10, 21b/2, 

21b/6, 22a/15, 23b/15, 24b/16, 24b/2, 24b/7, 

30b/13, 30b/19, 31b/15, 31b/18, 32b/2, 

32b/8, 33a/7, 34a/12, 34b/1, 36a/7, 42a/19, 

46a/11, 46a/15, 49a/10, 49b/18, 49b/3, 
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50b/1, 51b/7a, 78b/14, 87a/12, 87a/14, 

88b/21, 89a/1, 89a/18, 89b/11, 89b/14, 

92a/1, 92a/2, 92b/7, 94a/20, 94b/1, 95a/1, 

97b/9, 98b/2, 99a/6 

 ãÀóib-i r.  103b/2, 104a/8 

 åi- r.  12b/3, 12b/6, 28a/2, 79a/8, 

88b/12, 88b/19, 89a/10, 94b/20, 99a/1, 99a/7 

 ãÿret-i r.  14b/12, 14b/8 

 èöşr-i r.  19b/3, 20b/16, 24a/18 

 maòrec-i r.  13b/7, 30a/20, 30b/15, 

31b/8 

 miål-i r.  116a/2, 51b/20 

 åi- r.-ı dirhem ola 94b/3 

 r.-ı dirhem olur 94a/21 

 r.-ı dirhem úalur 99a/5 

 r.-ı dirhem 117a/16, 117b/2, 117b/4 

 åi- r.-ı dirhem 104a/3, 89a/13, 98b/16 

 r.-ı dirhemi 99a/6 

 åi- r.-ı dirhemi 98b/20 

 miål-i r.-ı åemen-i yÀúÿt-ı evvel 

115a/15 

 nıãf-ı r.-ı åülüå 87b/8 

 r.-ı çÀryek 15b/15 

 r.-ı kire 16a/1, 16a/2 

 r.-ı laèleset 114b/14 

 r.-ı mÀl virseler 102b/19 

 r.-ı mÀl 103a/2 

 pÀdişÀh-i r.-ı meskÿn 1b/11 

 r.-ı muóìù-i dÀìre olur 81b/15 

 r.-ı muóìù-i dÀìre 77b/9 

 r.-ı rubè-ı şey 117b/2, 117b/4 

 r.-ı südüsi 46b/9 

 r.-ı şey 106b/10, 107b/9, 117a/16, 

99a/17, 99b/1 

 rubè-ı r.-ı şey 117b/2, 117b/4 

 üçrubè-ı r.-ı şey 117a/19 

 åi- r.-ı şeyéi 101b/10 

 r.-ı yek 103b/5 

 r.+ a 13a/18 

 ãÀóib-i r.+ a 103a/11 

 åi r.+ a 79a/10 

 maòrec-i r.+ a 13a/17 

 åi- r.+ a viresin 79a/9 

 r.+ dur 12b/9 

 åi r.+ dur 14a/12 
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 maòrec-i r.+ dur 31b/13 

 r.+a 28a/19 

 r.+ ı 107a/6, 108a/11, 108a/18, 

115b/1,117a/14, 117a/15, 117a/18, 14b/11, 

32b/10, 46b/13, 46b/3, 47a/3, 51b/21, 87b/2 

 åi r.+ ı 28a/16, 79a/7, 89a/7 

 maòrec-i r.+ ı 31b/4, 86a/8, 87a/12, 

87b/20, 88a/21 

 úısm-ı r.+ ı 15b/9 

 r.+ ı olana 34b/18 

 r.+ ı olur 50b/8 

 r.+ ın 103a/3, 105b/10, 105b/20, 

105b/8, 106a/14, 106b/14, 107b/1, 107b/8, 

117a/6, 34a/15, 34a/4, 87b/10, 87b/18, 

87b/5, 88a/13, 88a/19, 88a/2, 88a/9, 88b/3 

 åi r.+ ın 101b/5, 89a/7, 89a/9 

 r.+ ına 103b/4, 98b/4 

 åi- r.+ ında 79a/4 

 r. olana 34b/14 

 r. oldı 90a/3 

 r. olsa 43b/10 

 r. olur 90a/6 

 r.+ uŋ 31b/11, 34a/5 

 åi- r.+ uŋ 28a/15 

 åi- r.-ı dirhem olur 119a/18 

 ãÀóib-i rubè-ı r.-ı mÀl 104a/12 

 ãÀóib-i r.-ı rubè-ı mÀl 104a/12 

rubèåümün : Otuz ikide bir  -4- [Ar] 

 r.  17a/12, 24a/6, 36a/3, 36a/5 

rubènìm : Sekizde bir -4- [Ar] 

 r.  16a/11, 16a/6, 16a/7, 16a/9 

rubèòumus: Yirmide bir -1- [Ar] 

 r.  106b/12 

rubèrubè: On altıda bir-3- [Tr] 

 r.  88b/13 

 r. olur 89b/10 

 r. dirhem olur 92b/20 

rubèsüdüs : Yirmi dörtte bir -1- [Ar] 

 r. olana 34b/19 

rubuè : Dörtte bir krş rubè -1- [Ar] 

 maòrec-i r.  12b/10 

rumÿz-güşÀ: İşaret açan/anlayan -1- [F] 

 òoca-ı r.  51b/4 

ruó : Ruh -1- [Ar] 

 r.+ ına 120a/8 
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ruúÿm : Rakamlar -3- [Ar] 

 r.-ı hindì 14a/14, 15b/19, 17b/15 

rÿgan : <revàan Yağ -2- [F] 

 r.20b/6 

úanùÀr-ı r.  21b/1 

Rÿm : Rum -1- [Tr] 

 R.  20a/9 

rÿy : Tunç -2- [F] 

 r.-ı mÀh 111b/20 

 r.-ı óisÀb 114b/15 

rÿz : Gün -1- [F] 

 r.  79a/11 

rÿzìn: Günlük -1-[F] 

r. 37a/7 

-S- 

saèadet : Mutluluk -1- [Ar] 

 ÀsitÀne-i s.  1b/16 

sÀèat : Saat, vakit -3- [Ar] 

 s.+ de 80b/6, 81b/11, 81b/19, 81b/9 

s.ühü’l- úıyÀm 1b/21 

sÀèati : Vakit, zaman -1- [Ar] 

 úıyÀmi’s- s.  1b/21 

ãÀbıú Geçen, eski-1- [Ar] 

 úÀèide-i ã.  49a/13 

sÀbiè : Yedinci. Bkz. sÀbiè -2- [Ar] 

 faãl-ı s.  2b/12 

 úısm-ı s.  32a/19 

 şekl-i s.  8b/6 

åÀbiè : Yedinci. Bkz sÀbiè -1- [Ar] 

 faãl-ı å.  45b/10 

ãad : 100 -1- [Ar] 

 ã.  97b/8 

åÀdiå : <sÀdis Altıncı bkz. åÀdis -2- [Ar] 

 úısm-ı å.  31b/15 

 úısm-ı å. bir úalmadan 26a/1 

åÀdis : <sÀdis Altıncı bkz. åÀdiå -1- [Ar] 

 úısm-ı å. bir úalmadan 29b/3 

sÀdis : Altıncı krş åÀdiå, åÀdis -5- [Ar] 

 faãl-ı s.  2b/10, 39b/1 

 şekl-i s.  7b/14 

 úısm-ı s.  24a/10 

 òÀne-i s.+ i 54a/12 

ãaff : Sıra, dizi -40- [Ar] 

 ã.-ı êılè 57a/10, 67b/16 
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 ã.-ı êılèa 61a/6 

 ã.-ı êılèda olan 68a/21, 68b/11, 

68b/19, 69b/15, 69b/6, 70a/1, 70a/6 

 ã.-ı êılèda 68a/1, 68a/11, 69a/10, 

69a/7, 70a/13 

 ã.-ı evvelde olan 68a/3 

 ã.-ı evvelde 68a/10, 68a/13 

 ã.-ı kaèbda 68a/4 

 ã.-ı mÀl-ı kaèb 67b/11 

 ã.-ı mÀlda olan 68a/3 

 ã.-ı mÀlda 68a/2 

 ã.-ı mÀldan 68a/20 

 ã.-ı mÀlu’l- mÀl 67b/12 

 ã.ı’l- èaded 61a/2, 67b/10 

 ã.ı’l-èadedde olan 68b/1, 68b/13, 

68b/15, 68b/21, 68b/4, 68b/7, 69a/16, 69a/3 

 ã.ı’l- èadedde 69a/11, 70a/13, 70a/18, 

70a/20 

 ã.ı’l- kaèb 67b/14 

 ã.ı’l- mÀl 67b/15 

ãÀfì : Katkısız -1- [Ar] 

 Àb-ı ã.  113b/14 

sÀàar : Kupa, kap -9- [F] 

 s.  17b/10, 17b/12, 17b/13, 17b/14 

 s.+ dur 17b/10, 18a/16 

 s. olmaú 18a/16 

 s. olur 18a/17 

ãaàìr : Küçük, ufak -1- [Ar] 

 úanùÀr-ı ã.+ dür 20a/13 

ãaóÀó : Tam sayılar. Krş ãıóaó-2- [Ar] 

 ã.  28b/1 

 ã.+ ı 28b/2 

ãaóìó : Tam sayı -51- [Ar] 

 ã.  12b/16, 13a/1, 13b/12, 19a/3, 

25b/18, 25b/19, 25b/20, 28a/11, 28a/14, 

28a/19, 28a/9, 38b/19, 3a/6, 3a/7, 54a/3, 

56b/4, 60b/7 

 kaèb-ı ã.  60a/2 

 ã.+ dür 60b/2 

 ceõr-i ã.+ dür 56b/1 

 ã.+ e 11a/9, 12a/4, 12a/5, 25b/15, 

25b/17, 26a/2, 3a/3, 3a/6, 3a/9, 60b/4 

 kaèb-ı ã.+ e urasın 60a/4, 60b/12 

 ã.+ i 11a/9, 13a/20, 15a/6, 25b/15, 

26a/2, 28a/13, 3a/2, 3a/3, 3a/9 

 ceõr-i ã.+ i 55b/2 
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 kaèb-ı ã.+ i 60b/10 

 ã. olandan 60b/8 

 ã. olaydı 48a/13 

 ã. olup 60b/1 

 ceõr-i ã. olup 56a/20 

 ã. olur 11b/2, 12b/13 

ãÀóib : Sahip, mÀlik olan, koruyan -15- 

[Ar] 

 ã.  1b/6 

 òüsrev-i ã.  1b/11 

 ã.-i åülüåÀn 103a/19, 104a/11, 104a/7 

 ã.-i åülüåÀna 103a/11 

 ã.-i nıãf-ı südüs 103b/5, 104a/13 

 ã.-i nıãf-ı südüse 103b/10 

 ã.-i nıãfı 103a/12 

 ã.-i rubè 103b/2, 104a/8 

 ã.-i rubè-ı rubè-ı mÀl 104a/12 

 ã.-i rubèa 103a/11 

 ã.i’l- èizzi 1b/19 

sÀéil : Soran -1- [Ar] 

 s.  46a/5 

sÀú : Kenar -1- [Ar] 

 s.+ uŋ 73b/10 

sÀúayn : İkizkenar -4- [Ar] 

 s.  73a/2 

 s.+ dan 73b/4, 73b/5 

 mütesÀvìye’s- s. olur 73a/4 

ãaúla - : Elde tutmak, kaydetmek -7- [Tr] 

 ã.- duàuŋ 74a/7, 78a/1, 91b/9 

 ã.- yalum 106b/15 

 ã.- yasın 74a/6, 77b/20, 91b/8 

ãalÀtu : namaz, selam -1- [Ar] 

 ve’s- ã.  1b/3 

ãalı vir- : Salmak -5- [Tr] 

 ã. virseler 79a/1 

ã.- ı virelüm 113b/17 

 ã.- ı virseler 79a/4, 80a/10, 80a/7 

åÀliå : Üçüncü -89- [Ar] 

 å.  51b/6a, 54b/1 

 ãaùr-ı å.  57b/21, 57b/7, 58a/11, 

58a/20, 58b/20, 59a/11, 60a/21, 61a/3, 

62a/5, 62b/7, 63a/13, 63a/5, 63b/3, 64a/19, 

64a/7, 64b/11, 65a/20, 65a/3, 65b/17, 65b/8 

 åemen-i yÀúÿt-ı å.  115a/15, 115a/19 
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 êılè-ı å.  74a/8 

 faãl-ı å.  25b/14, 2b/5 

 meséele-i å.  97a/19 

 miål-i å.  116a/1 

 óarf-i å.  54a/9 

 şekl-i å.  4a/1 

 úısm-ı å.  12a/4, 17b/6, 25b/17, 

28a/10, 30b/7, 60b/17 

 å.-i úısm-ı êılè-ı kaèb 56b/8 

 ãaùr-ı å.+ de 57a/12, 57b/1, 57b/15, 

58a/6, 59a/8, 60a/14, 60a/15, 61b/5, 61b/6, 

62a/2, 62a/21, 62a/8, 63a/20, 63b/8, 63b/9, 

65a/13 

 sefer-i å.+ de 49b/3 

 ãaùr-ı å.+ de olan 58b/7, 62b/17, 

63b/12, 64a/13, 64b/18, 65b/13, 65b/20, 

68a/6 

 ãaùr-ı å.+ deki 61b/8 

 å.+ den 40a/2 

 òÀne-i å.+ dür 57a/6 

 å.+ À 110a/3 

 å.+ e 51b/7a 

 èaded-i å.+ e 39b/7 

 sefer-i å.+ e 49a/9 

 å.+ i 39b/19, 40a/12, 40a/14 

 úısm-ı å.+ i 106b/6 

 etrÀf-ı å.+ ine 71b/5 

 å.+ üŋ 53b/18, 68a/10 

 èaded-i å.+ üŋ 39b/4 

 å.ü’l- èaded 67b/14, 68a/5, 68b/11 

 å.ü’l- èadedde 68a/16, 68b/16, 68b/5, 

69b/11, 69b/20, 70a/19 

 å.ü’l- èadede 69a/17 

åÀmin : Sekizinci -3- [Ar] 

 faãl-ı å.  2b/14, 53a/1 

 şekl-i å.  9a/15 

åÀnì : İkinci -111- [Ar] 

 å.  116a/1, 51b/6 

 bÀúì-yi å.  47b/2, 48b/9 

 bÀúì-yi úısm-ı å.  104b/1 

 ãaùr-ı å.  57a/14, 57b/20, 57b/6, 

58a/10, 58a/19, 58b/19, 59a/10, 60a/20, 

61b/16, 61b/21, 62a/14, 62a/4, 62b/6, 

63a/12, 63a/4, 63b/15, 63b/2, 64a/18, 64a/6, 

64b/10, 65a/19, 65a/2, 65b/16, 65b/7, 67b/12 

 faãl-ı å.  13b/14, 2b/3 
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 kemmiyye-i mÀl-ı å.  106a/7 

 kemmiyye-i úısm-ı å.  107a/5 

 mÀl-ı mefrÿø-ı å.  51a/11 

 mecmÿè-ı å.  47b/11, 52b/10, 52b/2 

 meséele-i å.  96a/20 

 miål-i åülüå-i åemen-i yÀúÿt-ı å.  

115a/16 

 miål-i nıãf-ı åemen-i å.  115b/21 

 narò-ı å.  40b/14 

 òaùÀ-yı å.  52b/9 

 óayme-i å.  45a/9 

 peyk-i å.  105a/11, 105b/2 

 şekl-i å.  3b/7 

 úısm-ı å.  104a/16, 104a/17, 104b/11, 

104b/14, 104b/4, 104b/5, 104b/8, 11b/7, 

15b/1, 25b/16, 28a/1, 30b/3, 3a/3, 55b/1, 

60a/1 

 yÀúÿt-ı å.  115a/14 

 meséele-i å.-i muúterinÀt 92a/17 

 úısm-ı å. 104b/20 

 ãaùr-ı å.+ de olan 68a/7 

 ãaùr-ı å.+ den 62b/19 

 úısm-ı å.+ den 104a/20, 104b/6 

 å.+ den ola 40a/2 

 òaùÀ-yı å.+ dür 48b/1, 48b/6 

 mÀl-ı mefrÿø-ı å.+ kim 52a/16 

 òaùÀ-yı å.+ kim 52a/18 

 å.+ nüŋ 51b/5 

 èaded-i å.+ nüŋ 39b/6 

 kemòÀ-i å.+ nüŋ 43b/16, 44a/2 

 òalìçe-i å.+ nüŋ 44b/10, 44b/18 

 peyk-i å.+ nüŋ 105b/3 

 úısm-ı å.+ nüŋ 104b/9 

 å.+ ye 110a/2, 40a/13, 52a/2 

 ceõr-i å.+ ye 93b/13 

 ãaùr-ı å.+ ye 61a/3 

 èaded-i å.+ ye 39b/4 

 òalìçe-i å.+ ye 44b/5 

 òaùÀ-yı å.+ ye 50b/21 

 òayme-i å.+ ye 45a/5 

 óÀãıl-ı å.+ ye 11b/19 

 sefer-i å.+ ye 49a/5 

 mÀl-ı mefrÿø-ı å.+ ye urasın 52a/15 

 òaùÀ-yı å.+ ye urasın 50a/2 

 å.+ ye ursa 117a/6 
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 èayn-ı mefrÿø-ı å.+ ye viresin 47b/9 

 òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı å.+ ye viresin 

47b/10 

 å.+ yi 40a/10 

 bÀúì-yi å.+ yi 47b/3, 48b/10 

 mÀl-ı å.+ yi 105b/14 

 mÀl-ı mefrÿø-ı å.+ yi 50a/2, 51a/1 

 mecmuè-ı å.+ yi 52b/2 

 mecmÿè-ı å.+ yi 47b/12 

 óarf-i å.+ yi 54a/8 

 òaùÀ-yı å.+ yi 52a/17 

 úısm-ı å.+ yi 104a/18, 106b/6 

 å.+ yle olan 39b/19 

åÀnìyÀ : <åÀnìyen İkinci derecede, ikinci 

olarak -1- [Ar] 

 å. 49b/8, 85b/5 

åÀnìye : åÀnìnin müennesi, ikinci -8- [Ar] 

 å.’l- èaded 67b/13 

 å.’l- èadedde 68a/18, 68b/8, 69a/21, 

69b/13, 70b/1, 70b/2 

 å.’l- èadede 69a/20 

ãarrÀfÀn : Sarraflar, altın ve gümüş gibi 

değerli madenleri işleyen ve satan esnaf, 

kuyumcu -1- [Ar] 

 kerdend-i ã.  110b/9 

ãat - : Satmak -8- [Tr] 

 ã.- andan 25b/3 

 ã.- duúda 49a/5 

 ã.- ılduúda 33a/3, 38b/2 

 ã.- ılsa 40b/7, 41a/2 

 ã.- salar 35b/9 

 ã.- up 49a/2 

ãaùıó : <ãaùó Uzunluk ve genişliği olan, çizgi 

ile biten büyüklük, yani düzlem krş ãaùó -

1- [Ar] 

 ã.  72a/15 

ãaùó : Uzunluk ve genişliği olan, çizgi ile 

biten büyüklük, yani düzlem krş ãaùıó -

3- [Ar] 

 ã.  72a/2 

 ã.-ı müstevì 72a/7 

 ã.+ da 72a/9 

s. olur 72a/2 

ãaùr : Satır, sıra krş ãaùır -218- [Ar] 
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 ã.-ı åÀliå 57b/21, 57b/7, 58a/11, 

58a/20, 58b/20, 59a/11, 60a/21, 61a/3, 

62a/5, 62b/7, 63a/13, 63a/5, 63b/3, 64a/19, 

64a/7, 64b/11, 65a/20, 65a/3, 65b/17, 65b/8 

 ã.-ı åÀliåde olan 58b/7, 62b/17, 

63b/12, 64a/13, 64b/18, 65b/13, 65b/20, 

68a/6 

 ã.-ı åÀliåde 57a/12, 57b/1, 57b/15, 

58a/6, 59a/8, 60a/14, 60a/15, 61b/5, 61b/6, 

62a/2, 62a/21, 62a/8, 63a/20, 63b/8, 63b/9, 

65a/13 

 ã.-ı åÀliådeki 61b/8 

 ã.-ı åÀnì 57a/14, 57b/20, 57b/6, 

58a/10, 58a/19, 58b/19, 59a/10, 60a/20, 

61b/16, 61b/21, 62a/14, 62a/4, 62b/6, 

63a/12, 63a/4, 63b/15, 63b/2, 64a/18, 64a/6, 

64b/10, 65a/19, 65a/2, 65b/16, 65b/7, 67b/12 

 ã.-ı åÀnìde olan 68a/7 

 ã.-ı åÀnìden 62b/19 

 ã.-ı åÀnìye 61a/3 

 ã.-ı çehÀrda olan 62b/15 

 ã.-ı çehÀrda 57a/10, 58a/4, 58b/11, 

59a/5, 62b/15, 65a/10 

 ã.-ı evvel 57a/9, 57b/19, 57b/5, 

58a/18, 58a/9, 58b/18, 59a/9, 60a/19, 

61b/15, 61b/20, 62a/13, 62a/3, 62b/5, 

63a/11, 63a/3, 63b/14,63b/1, 64a/17, 64a/5, 

64b/9, 65a/1, 65a/18, 65b/15, 65b/6 

 ã.-ı evvelde olan 57b/2, 59a/13, 

60a/15, 61b/4, 61b/7, 62a/1, 62a/8, 63a/17, 

63b/9, 64a/10, 65b/11, 65b/1, 65b/20, 68a/5 

 ã.-ı evvelde 57a/13, 57a/17, 58a/14, 

58a/2, 58b/5, 59a/4, 59a/6, 61b/1, 61b/11, 

61b/17, 62b/13, 62b/16, 62b/18, 63a/1, 

63a/8, 65a/8 

 ã.-ı evveldeki 58a/4, 65a/11 

 ã.-ı evvele 61a/2 

 ã.-ı òÀmis olan 63b/16 

 ã.-ı òÀmis 61a/6, 61b/23, 62a/7, 

62b/9, 63a/15, 63a/7, 63b/6, 64a/21, 64a/9, 

64b/13, 65a/22, 65a/5, 65b/10, 65b/19 

 ã.-ı òÀmisde olan 61b/18, 62b/13, 

62b/2, 63a/9, 64a/22, 64b/14, 64b/19, 65a/9 

 ã.-ı òÀmisde 61b/13, 61b/2, 62b/12, 

63a/2, 64b/17, 65a/16, 65a/7 

 ã.-ı rÀbiè 57b/22, 57b/8, 58a/12, 

58a/21, 58b/21, 59a/12, 60a/22, 61a/4, 

61b/22, 62a/6, 62b/8, 63a/14, 63a/6, 63b/5, 

64a/20, 64a/8, 64b/12, 65a/21, 65a/4, 

65b/18, 65b/9 
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 ã.-ı rÀbiède olan 57b/12, 61b/4, 

62a/17, 62a/19, 62b/1, 63a/18, 64a/1, 

64a/10, 64b/19, 64b/6, 65a/11, 65b/11 

 ã.-ı rÀbiède 57a/20, 57b/25, 58a/3, 

58b/13, 59a/3, 60a/13, 61b/19, 61b/24, 

61b/3, 63a/10, 63b/17, 63b/20, 64a/3, 64b/5, 

64b/7, 65b/3, 65b/4 

ãaùır : <ãaùr Satır, sıra krş ãaùr -4- [Ar] 

 ã.+ da olan 62a/15 

 ã. idüp 7a/13 

 ã. itmeŋ 61a/2 

 ã.+ uŋ 7a/14 

ãay - : Saymak -9- [Tr] 

 ã.- ılsa 109b/1 

 ã.- sa 119b/4 

 ã.- salar 108b/21 

 ã.- up 14b/1, 15a/9, 16b/11, 17b/3, 

18b/10, 19a/7 

sebèa : Yedi -2- [Ar] 

 maòrec-i s.  30b/1 

 s.tü- etsÀèuŋ 30b/6 

sebeb : Sebep -1- [Ar] 

 s.+ ile 35b/8 

åebt : Yazma, kaydetme, deftere geçirme krş 

sebt -48- [Ar] 

 å.+ i 9a/1 

 å. iderdüŋ 23a/1 

 å. idesin 10a/9, 14b/13, 15a/5, 

22a/12, 26a/20, 26b/10, 26b/14, 26b/18, 

27a/5, 27b/4, 27b/7, 27b/9, 4a/15, 63b/8, 

67b/18, 67b/8, 6b/14, 6b/21, 8a/13, 9a/10, 

9a/5 

 å. idüp 10a/16, 15a/7, 16a/15, 17a/4, 

17b/1, 20b/10, 22b/7, 23b/8, 24a/1, 24b/13, 

24b/5, 25a/6, 26a/15, 3b/12, 41b/6, 4b/8, 

5a/1, 5b/1, 6a/9, 8b/16, 9b/21, 9b/9 

 å. olınur 17b/16 

 å. olundı 27a/13, 27a/8 

sebt : <åebt Yazma, kaydetme, deftere 

geçirme krş åebt -1- [Ar] 

 s. idesin 63a/11 

sefer :1. Defa, kere, kez -3- [Ar] 

 s.-i åÀliåde 49b/3 

 s.-i åÀliåe 49a/9 

 s.-i åÀnìye 49a/5 

2.: Yolculuk, seyahat -5- [Ar] 
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 s.+ e 119a/21, 119b/10, 119b/15, 

119b/6 

 s.+ lerinde 119b/7 

segirt- : Seyr etmek, aynı güzergahta gitmek

 -1- [Tr] 

 s.+ seler 105a/10 

sehm : Hisse, pay, bir parça -5- [Ar] 

 s.  76b/15, 77b/16, 77b/20, 78a/6 

 s.+ ine 77b/15 

sekiz : Sekiz-73- [Tr] 

 s.  101a/19, 107b/16, 10a/14, 10a/9, 

110a/4, 110a/6, 111b/4, 118a/20, 118a/21,  

11a/16, 15b/11, 16b/18, 18a/10, 19a/12, 

19a/15, 19a/16, 19b/5, 19b/7, 21a/1, 21a/4, 

21b/13, 21b/15, 23b/16, 23b/18, 24a/5, 

27b/21, 28a/17, 28a/19, 28a/7, 3b/2, 42b/8, 

48a/21, 48a/5, 48a/6, 48b/1, 48b/2, 48b/6, 

57b/3, 79a/13, 79a/21, 84b/4, 87b/14, 

87b/16, 90a/7, 90a/8, 90b/4, 91a/19, 94a/5 

 s.+ dür 116a/20, 30b/2, 31a/4, 

32b/10, 48b/7, 93b/19, 94b/13 

 s.+ e 119b/11, 11a/17, 28a/8, 42b/12, 

48b/11, 94a/3, 97a/3 

 s.+ e vurasınkim 28a/4 

 s.+ er 42b/14 

 s.+ inci 83b/2, 85b/10 

 s.+ iŋ 60a/10 

 s. olur 63b/20, 64b/16 

 s. úalur 91a/19 

 s.+ üŋ 27b/6, 32a/3, 32a/4 

sekizaltmış : Sekiz altmış -1- [Tr] 

 s.  115b/12 

sekizbiŋbeşyüz : Sekiz bin beş yüz -1- [Tr] 

 s.  25b/10 

sekizbiŋdörtyüz : Sekiz bin dört yüz -1- [Tr] 

 s.  50b/13 

sekizyüz : Sekiz yüz -2- [Tr] 

 s.  51b/15 

 s. olmaú 51b/12 

sekizyüzelli : Sekiz yüz elli -4- [Tr] 

 s.  51b/18, 52a/3 

 s.+ dür 52a/16 

 s. úalur 52a/1 

sekizyüzellibeş : Sekiz yüz elli beş -1- [Tr] 

 s.  41a/9 
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sekizyüzotuzsekiz : Sekiz yüz otuz sekiz -

2- [Tr] 

 s.  34b/6 

 s.+ e 34b/8 

sekizyüzotuzùoúuz : Sekiz yüz otuz dokuz -

1- [Tr] 

 s.  52a/10 

sekizyüzseksenbir : Sekiz yüz seksen bir -

1- [Tr] 

 s.  115b/15 

sekizyüzseksensekiz : Sekiz yüz seksen 

sekiz -1- [Tr] 

 s.  115b/3 

sekizyüzseksenüç : Sekiz yüz seksen üç -

1- [Tr] 

 s. olur 94b/14 

sekizyüzseksenyedibiŋùoúuzyüzaltmışyedi : 

Sekiz yüz seksen yedi bin dokuz yüz altmış 

yedi -1- [Tr] 

 s.  43a/11 

sekizyüzúırú : Sekiz yüz kırk -6- [Tr] 

 s.  115a/11, 116b/6, 34a/14, 52b/3, 

52b/4 

 s.+ dur 34a/9 

sekizyüzyigirmisekiz : Sekiz yüz yirmi sekiz

 -1- [Tr] 

 s.  49a/21 

seksen : Seksen -7- [Tr] 

 s.  109b/14, 91a/15, 91a/16, 97b/15, 

98a/19, 98b/6 

 s.+ i 10a/9 

seksenaltıbiŋ : Seksen altı bin -1- [Tr] 

 s.  37a/12 

seksenbeş : Seksen beş -7- [Tr] 

 s.  25a/12, 25a/2, 25a/4, 40b/12, 

40b/8, 42b/17, 43a/4 

seksenbir : Seksen bir -16- [Tr] 

 s.  106b/16, 106b/5, 107a/15, 

107a/19, 107b/12, 107b/15, 108a/8, 108b/3, 

108b/6, 21b/10, 91a/14, 91b/17, 91b/18, 

94a/10, 94a/18, 94a/19 

seksendört : Seksen dört bkz. seksendörd -

16- [Tr] 

 s.  101a/6, 105b/18, 105b/19, 

105b/21, 106a/13, 106a/17, 106a/4, 109a/11, 

109a/12, 109a/9, 109b/13, 32a/16, 95a/10, 

95a/12 
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s.+ e 32a/17 

 s.+ üŋ 109a/13 

seksendörtbiŋikiyüzelli : Seksen dört bin iki 

yüz elli -1- [Tr] 

 s.  29b/9 

sekseniki : Seksen iki -6- [Tr] 

 s.  104a/21, 104b/13, 41b/1, 41b/8 

 s. olur 109b/10 

 s.+ ye 109b/12 

seksensekiz : Seksen sekiz -4- [Tr] 

 s.  118a/1, 118a/11, 118a/13, 118a/9 

seksenüç : Seksen üç -2- [Tr] 

 s.  114a/11, 19a/13 

seksenyedi : Seksen yedi -2- [Tr] 

 s.  10a/8, 14a/13 

åelÀåe : Üç -12- [Ar] 

 å.  103b/16, 103b/17 

 maòrec-i å.+ ye ururuz 100b/21 

 å.te  12a/7 

 å.te- erbaèa 12a/11 

 å.tü- erbaèa 86a/7 

 å.tü- erbaèaı 86a/10 

 å.tü- esdas-ı dirhemi 103b/15 

 å.tü- esdÀs 103b/20 

 å.tü- esdÀs-ı dirhemi 103b/16 

 å.tü- esdÀsı 104a/3 

 å.tü- esdÀs-ı yek 103b/6 

selef : Yer ve makam olarak diğeriden önce 

bulunmuş kişi, eski -1- [Ar] 

 ustÀdÀn-ı s.  111b/15 

Selìm : ö.i. I Selim Yavuz Osmanlı 

padişahlarının dokuzuncusu -1- [Ar] 

 S.  1b/13 

semÀé : Gökyüzü -1- [Ar] 

 el-müéeyyed-i mine’s- s.  1b/9 

åemÀniye : Sekiz -1- [Ar] 

 å.te’t- tisèa 103a/19 

åemen : Kıymet, değer, fiyat, tutar -92- 

[Ar] 

 å.  111a/14, 114b/16, 115a/11, 22b/18 

 kemmiyye-i å.  110a/13 

 miål-i nıãf-ı å.-i åÀnì 115b/21 

 å.-i elmÀs 115a/10, 115a/3, 50b/15, 

50b/7, 51a/7, 51b/14, 51b/18, 51b/19, 

52a/10, 52a/2, 52b/11, 52b/4, 52b/8, 52b/9 



769 

 farø-ı å.-i elmÀs 52b/8, 52b/9 

 å.-i elmÀsı 51b/11 

 å.-i gÿşüvÀre 111a/5 

 å.-i laèl 110b/13, 115a/10, 115a/2, 

51a/5, 51b/15, 51b/16, 51b/20, 51b/21, 

52a/5,  

 52a/9, 52b/11, 52b/6, 52b/8 

 å.-i laèl-i åülüåÀn 52b/9 

 å.-i laèli 50b/13, 50b/5 

 å.-i laèlüŋ 50b/7, 50b/8, 50b/9 

 å.-i lülü 50b/9, 51a/8 

 å.-i yÀúÿt 115a/9, 116a/1, 116a/3, 

50b/14, 50b/6, 51a/6, 51b/12, 51b/13, 

51b/15, 51b/17, 52a/4, 52b/11, 52b/5, 52b/8 

 å.-i yÀúÿt-ı åÀliå 115a/15, 115a/19 

 miål-i åülüå-i å.-i yÀúÿt-ı åÀnì 115a/16 

 å.-i yÀúÿt-ı åülüåÀn 52b/9 

 å.-i yÀúÿt-ı evvel 115a/17, 115b/20, 

116a/7 

 miål-i rubè-ı å.-i yÀúÿt-ı evvel 

115a/15 

 å.-i yÀúÿt-ı evveli bir 115a/21 

 å.-i yÀúÿt-ı rÀbiè 115a/17 

 miål-i nıãf-ı å.-i yÀúÿt-ı rÀbiè 115a/18 

 å.-i yÀúÿt-u evvel 115b/11 

 å.-i yÀúÿtı 115a/1 

 å.-i yÀúÿtuŋ 52a/6 

 å.-i zer 111a/18 

 kemmiyye-i å.+ dür 111b/5 

 å.+ i 109b/20, 112b/20, 113a/1, 

115a/4, 115b/1, 115b/12, 115b/17, 115b/2,  

116a/5, 116a/8 

 miåúÀl-i gÿşvÀre-i å.+ i 111a/3 

 å.+ in 116a/6 

 å.+ idür 111a/19 

 å.+ in 110b/15 

 miåúÀl-i å.+ in 110b/16 

 å.+ ine 111a/13 

sen : Sen -2- [Tr] 

 s.+ üŋ 116b/10, 116b/12 

sengi-hÀ : Taşlar -1- [F] 

 s.-yı dil- pezìr 114b/12a 

ser -mÀye : Ticarette ana mal, ana para -

7- [F] 

 s. 119b/12, 36b/10, 49a/12, 49a/19 
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s.+ dür 50a/9 

 s.+ lerin 32b/4 

 s.+ sin 49a/14 

setr : Örtme, kapama -1- [Ar] 

 s. buyurup 2a/19 

seúÀmet : Hastalık, illet -1- [Ar] 

 s.+ i 11a/10 

sezÀ : Münasip, uygun, yaraşır -2- [F] 

 s.  114b/14a, 114b/16a 

ãıfr : Rakam bkz. ãıfur, ãufur, ãıfır -2- [Ar] 

 ã.-ı vasaùuŋ 58a/1 

 ã.u’l- èadede 26b/14 

ãıfır : <sıfr Rakam bkz. ãıfur, ãufur, ãıfr -

67- [Ar] 

 ã.  10b/12, 10b/17, 11a/3, 11a/6, 

16b/5, 16b/7, 18a/18, 18a/4, 19a/3, 19b/15, 

20b/10, 20b/2, 20b/4, 21a/5, 21a/7, 21b/16, 

23a/3, 25b/7, 27a/14, 27b/20, 53a/11, 

53a/13, 53a/17, 53b/11, 53b/18, 54a/10, 

54a/12, 54a/8, 54b/1, 55a/7, 55b/6, 55b/8, 

60a/11, 60a/9, 61a/15, 61a/17, 61a/19, 

62b/10, 67b/19, 67b/20, 67b/6, 67b/7, 

68a/10, 68a/11, 70a/10, 70a/12, 7b/7, 9b/13 

 ã.+ ların 67b/18, 67b/8 

 ã.+ lu 53a/20 

 ã. olan 53b/3 

 ã. olmayacaú olursa 53a/19 

 ã.+ suz 53b/1 

 ã.+ uŋ 54a/15, 54b/11, 57a/19, 57a/8, 

57b/24, 59a/2, 61b/12, 65a/15, 65a/7, 69a/6, 

69a/9 

 naòl-ı ã.+ uŋ 81a/9, 81b/2 

ãıfur : <sıfr Rakam bkz. ãıfır, ãufur, ãıfr -

3- [Ar] 

 ã.  57a/1, 57a/3, 57a/6 

ãufur : <sıfr Rakam bkz. ãıfur, ãıfır, ãıfr -

2- [Ar] 

 ã.  26a/8, 44b/17 

ãıóÀó : Tamsayılar krş. ãaóÀó -4- [Ar] 

 ã.  12a/13, 29a/1 

 ã.+ ı 12a/12, 28a/10 

ãıóóat : Sağlık -1- [Ar] 

 ã.+ i 11a/10 

åi : <se Üç -58- [F] 

 å.  114b/10, 77b/6, 86a/20, 86b/15, 

89a/11, 90b/12, 98a/16 
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 å.- åümün 14a/16, 24a/6, 94b/10, 

94b/13 

 å.- òums 89b/1 

 å.- òumus 101b/11, 116b/18, 43b/8 

 å.- rubè 12b/3, 12b/6, 28a/2, 79a/8, 

88b/12, 88b/19, 89a/10, 94b/20, 99a/1,  

 99a/7 

 å.- rubè-ı dirhem ola 94b/3 

 å.- rubè-ı dirhem olur 119a/18 

 å.- rubè-ı dirhem 104a/3, 89a/13, 

98b/16 

 å.- rubè-ı dirhemi 98b/20 

 å.- rubè-ı şeyéi 101b/10 

 å.- rubèa viresin 79a/9 

 å.- rubèa 79a/10 

 å.- rubèdur 14a/12 

 å.- rubèı 28a/16, 79a/7, 89a/7 

 å.- rubèın 101b/5, 89a/7, 89a/9 

 å.- rubèında 79a/4 

 å.- rubèuŋ 28a/15 

 å.- subè 104a/8, 74b/5 

 å.- subèa ururuz 112b/15 

 å.- subèı 93a/5 

 å.- subuè 100b/12, 104a/5, 104a/6, 

11b/20, 28b/9, 93a/3 

 å.- subuèdur 13b/1, 28b/13 

 å.- südüs 112b/6 

 å.- tüsèi 108a/16 

si :<se Üç bkz.åi -1- [F] 

 s.  110b/9a 

silsile : Sayı dizisi-1- [Ar] 

 s.+ de 82a/18 

sìm : Gümüş -1- [F] 

 s.-Àb elem- Àhen 111b/19 

sipÀriş : Ismarlama, bir şeyin yapılması için 

emir verilmesi -1- [F] 

 s. eyleseki 109a/16 

ãoŋra : Sonra -19- [Tr] 

 ã.  105a/7, 117b/15, 13a/2, 13a/4, 

22b/8, 32b/5, 36b/11, 36b/7, 36b/9, 43a/1, 

4a/3, 5b/2, 67b/6, 80a/20, 80b/1, 80b/4, 

81a/19, 81a/20 

 ã.+ àı 111b/12 

söz   : Söz -1- [Tr] 

 s.+ den 111b/21 
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ãu : Su -13- [Tr] 

 ã.  113b/11, 113b/7, 79a/1, 80a/7, 

81a/3 

 ã.+ da 81a/1 

 ã.+ ya 113b/11, 113b/7, 114a/3, 

114a/5, 114b/5, 114b/7 

 ã.+ yı 113b/21 

sÿéÀl : Soru -8- [Ar] 

 s.  113b/3 

 s.+ dur 113b/4 

 s. eyleseler 46b/8 

 s.+ in 46a/5 

 s. itseler 80b/11 

 s. olsa 34a/1, 88b/11 

 s.+ üŋ 51b/4a 

subè : Yedide bir -48- [Ar] 

 s.  105b/15, 105b/18, 106a/12, 

116b/16, 119a/7, 30b/14, 30b/21, 74b/2, 

80b/4, 86b/1, 86b/4, 96b/20 

 åi- s.  104a/8, 74b/5 

 çehÀr-ı s.  11b/14 

 s.-ı mÀl-ı Zeydi 117a/2 

 s.+ a 77b/6 

 maòrec-i s.+ a 13a/20 

 maòrec-i s.+ a urasın 87b/21, 88b/1 

 s.+ a urıruz 109a/6 

 åi- s.+ a ururuz 112b/15 

 maòrec-i s.+ a ururuz 119a/10 

 s.+ ı 108a/13, 96b/20, 97a/1 

 åi- s.+ ı 93a/5 

 çehÀr- s.+ ı 119a/14, 93a/5 

 çehÀr-ı s.+ ı 12b/4 

 mÀl-ı s.+ ı 112b/5 

 s.+ ın 105b/11, 105b/20, 105b/8, 

106a/14, 108b/1, 116b/12, 119a/12, 87b/18, 

88a/14,  

 88a/19, 88a/2, 88a/9, 88b/3 

 s.+ ına 108b/18, 77b/3, 96b/16 

 s.+ uŋ 34a/4 

subèåülüå : Yirmi birde bir bkz. subuèåülüå -

3- [Ar] 

 s.  105b/12, 105b/16, 105b/9 

subuè : Yedide bir krş subè -35- [Ar] 

 s.  105b/1, 105b/5, 106a/3, 106a/4, 

112b/4, 112b/7, 28b/20, 33a/8, 34a/11, 

34a/18, 86b/4, 86b/6 
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 åi- s.  100b/12, 104a/5, 104a/6, 

11b/20, 28b/9, 93a/3 

 çehÀr- s.  119a/8 

 maòrec-i s.  12b/10, 32a/1 

 penc s.  100a/20, 100b/2, 100b/4, 

100b/7, 109a/11, 86b/1, 86b/6 

 şeş s.  106a/16, 74b/4 

 yek- s.  86a/1 

 maòrec-i s.+ da 31b/21 

 s.+ dur 11b/17 

 åi- s.+ dur 13b/1, 28b/13 

 maòrec-i s.+ dur 13b/8 

subuèåülüå : Yirmi bir de bir -1- [Ar] 

 s.  106a/8 

ãuàrÀ : Küçük-1- [Ar] 

 misÀóat-ı úıùèa-ı ã.+ yı 78a/17 

sulùÀn : Padişah, hükümdar ailesinden olan -

4- [Ar] 

 ibn-i s.  1b/13 

 óaøret-i s.  1b/12 

 úırÀn- es-sulùÀn ibn-i s.  1b/12 

sulùÀnì : Hükümdara ait -1- [Ar] 

 defÀtir-i meóÀãıl-ı resm-i s.  1b/17 

åülÀåeyn : <åülÿåeyn Üçte iki krş. åülÿåÀn -

1- [Ar] 

 å.  85a/10 

åÿdüs : Altıda bir bkz südüs -1- [Ar] 

 ãÿret-i å.  23b/6 

südüå : Altıda bir bkz. südüs-1- [Ar] 

 s.+ üŋ 34a/4 

südüs : Altıda bir -103- [Ar] 

 s.  101a/19, 103a/14, 103a/20, 

103b/21, 103b/3, 108a/21, 108b/5, 112b/6, 

113b/11, 115b/4, 119a/5, 120a/2, 23b/1, 

30b/10, 31a/2, 31a/20, 31b/1, 31b/19, 31b/8, 

32b/3, 33a/7, 34a/10, 34a/16, 50b/1, 90b/8, 

90b/9, 97b/14, 98b/3, 99a/19, 99b/10, 99b/11 

 ãÀóib-i nıãf-ı s.  103b/5, 104a/13 

 åi- s.  112b/6 

 åülüå-i nıãf-ı s.  103b/3 

 çehÀr- s.  29a/2, 29a/5 

 maòrec-i s.  116a/19, 30a/21, 31a/6, 

31b/21, 31b/4 

 miål-i s.  115a/17 
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 nıãf-ı s.  102b/20, 103a/15, 103a/20, 

103a/3, 103b/11, 103b/13, 103b/14, 103b/16, 

103b/17, 103b/20, 103b/21, 103b/7, 103b/8, 

103b/9, 104a/13, 104a/4, 104a/9, 107b/11, 

107b/14, 108b/2, 115b/2, 115b/4, 90b/7, 

99b/1 

 penc- s.  108a/19 

 nıãf-ı s.-i úısım 103b/12 

 s.+ dür 11b/17, 31a/18, 32b/8 

 ãÀóib-i nıãf-ı s.+ e 103b/10 

 maòrec-i s.+ e ururuz 109b/3 

 s.+ e vururuz 103a/12 

 s.+ i 104a/8, 112b/17, 112b/6, 

113b/9, 117a/20, 117b/1, 31a/3, 32b/10, 

46b/13 

 mÀl-ı s.+ i 112b/5 

 penc-i s.+ i 11b/14 

 rubè-ı s.+ i 46b/9 

 nıãf-ı s.+ i 107b/18 

 s.+ idür 50b/10 

 s.+ in 103a/2, 117a/9, 34b/2 

 nıãf-ı s.+ in 103a/4 

 s.+ ine 109a/18, 112b/17 

 s.+ ine ururuz 98b/5 

 maòrec-i s.+ le 31b/20 

 s.+ ü 109b/8 

 s.+ ün 33b/6 

 s.+ üŋ 34b/15 

südüsåümün : Kırk sekizde bir -1- [Ar] 

 s. b 116a/14 

sükker : Şeker -6- [Ar] 

 s.  109b/19, 41a/9, 41b/2 

 s.+ den 109b/18 

 s. olsa 109b/15 

 s.+ üŋ 41b/11 

SüleymÀn : ö.i. Kanunì Sultan Süleyman; 

Osmanlı padişahlarının onuncusu -1- [Ar] 

 S.  1b/13 

åüliåÀn : Üçte iki krş åülüåÀn -4- [Ar] 

 å.+ dan 22b/12 

 å.+ in 22b/11 

 å. olur 40a/14, 40a/15 

åülüå : Üçte bir. -126- [Ar] 

 å.  100b/11, 100b/15, 100b/17, 

100b/20, 101b/17, 101b/19, 103a/20, 
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103b/14, 103b/21, 105b/11, 105b/15, 

105b/16, 105b/9, 106a/10, 106a/12, 106a/16, 

106a/18, 106a/2, 106a/3, 106a/4, 106a/8, 

107b/7, 108a/18, 112b/18, 113a/15, 113a/4, 

114b/13a, 117a/1, 117a/4, 11b/20, 22a/19, 

29a/19, 29a/3, 31a/18, 32b/2, 32b/8, 33a/6, 

34a/14, 34b/14, 51b/14, 51b/6a, 52a/7, 

78b/8, 86a/1, 86a/4, 86a/6, 87a/1, 87a/11, 

87a/14, 87a/4, 90b/11, 90b/14, 90b/15, 

90b/4, 90b/7, 93a/11, 93a/8, 93a/9, 95b/20, 

97b/14, 98a/10, 98a/12, 98b/2 

 mahrec-i å.  30b/11, 31a/6 

 maòrec-i å.  30a/20, 30b/13, 30b/14, 

30b/19, 31a/20, 31b/1, 31b/11, 31b/15, 

31b/18 

 nıãf-ı å.  106b/12 

 nıãf-ı rubè-ı å.  87b/8 

 yek- å.  116a/10 

 å.-i diger 101a/1 

 miål-i å.-i åemen-i yÀúÿt-ı åÀnì 

115a/16 

 å.-i nıãf-ı südüs 103b/3 

 å.-i şey 99a/20 

 å.-i şeyéi 99b/9 

 å.+ dür 31b/13 

 å.+ e 29a/18 

 maòrec-i å.+ e ururuz 101a/2, 87a/13, 

87a/4 

 maòrec-i å.+ e ururuzki 87a/6 

 å.+ i 103a/21, 107a/2, 109b/7, 32a/8, 

87b/1, 98a/5 

 å.+ in 105b/10, 105b/20, 105b/8, 

106a/13, 106b/14, 107b/1, 117a/7, 22b/10, 

23a/7, 34a/17, 34a/9, 87b/10, 87b/5, 99b/5 

 å.+ ine 109a/17, 31a/8 

 å.+ iyle 117a/18, 46b/9 

 å. olmaú göründi 31a/7, 32a/7 

 å.+ ü 108a/10, 108a/16, 32b/10 

 å.+ ün 107b/6, 34a/4, 98b/4 

 å.+ üŋ 34a/3 

åülÿå : Üçte bir bkz. åülüå -14- [Ar] 

 å.  22a/15, 49b/14, 50a/11 

 å.+ dür 29a/12 

 å.+ i 46b/12, 47a/3, 49a/21 

 å.+ i ola 50b/7 

 å.+ in 23b/10, 24a/2, 25a/5, 25b/6, 

29b/7 
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 å.+ ün 49a/7 

åülüåe  : <åülüå’ün müennesi Üçte bir  -

1- [Ar] 

 å.-i úıãım 103b/1 

åülüåsubuè Yirmi birde bir-4- [Ar] 

 å.  100a/20, 100b/3, 100b/4, 100b/7 

åülüåsüdüs : On sekizde bir  -1- [Ar] 

 å. bir 115b/4 

åülüååülüå : Dokuzda bir -1- [Tr] 

 å.  90b/15 

åülüååülüååülüå : Yirmi yedide bir -1- [Tr] 

 å. bir 115b/6 

åülüååümün : Yirmi dörtte bir -1- [Ar] 

 å.  116a/11, 116a/9 

åülüåÀn : Üçte iki -32- [Ar] 

 å.  102b/19, 103a/1, 103b/1, 112a/17, 

112b/8, 112b/9, 113a/10, 113a/9, 115b/2, 

117a/3, 52a/4, 52a/5, 52a/8, 86a/20, 96a/2, 

97b/19, 98a/3, 98a/4, 98a/9, 99b/13, 99b/7 

 ãÀóib-i å.  103a/19, 104a/11, 104a/7 

 åemen-i laèl-i å.  52b/9 

 åemen-i yÀúÿt-ı å.  52b/9 

 ãÀóib-i å.+ a 103a/11 

 å.+ dan 23a/9, 23b/11, 24a/2 

 å.+ ı 104a/12 

 å.+ uŋ 30b/5 

åülÿåÀn : Üçte iki -3- [Ar] 

 å.+ in 25a/6, 85a/11 

 å.+ inden 49a/8 

åülÿåeyn : Üçte iki krş åülÿåÀn -1- [Ar] 

 å.+ in 85a/9 

åülüårubè: On ikide bir -2- [Ar] 

 å.  105b/18, 24a/7 

åülüåtüsè :Yirmi dokuzda bir -1- [ar] 

 å.-i dirhem 112a/3 

åümün : <åümn Sekizde bir krş åümn, sümün

 -55- [Ar] 

 å.  111a/2, 14a/16, 14a/7, 14b/15, 

15a/2, 15a/6, 17a/13, 18b/14, 19a/10, 20a/4, 

22a/14, 22a/2, 23a/12, 24a/7, 31a/21, 31a/4, 

31b/18, 33a/8, 34a/12, 34b/20, 34b/3, 

35b/21, 36a/1, 36a/8, 81b/3 

 åi- å.  14a/16, 24a/6, 94b/10, 94b/13 

 èöşr-i nıãf-ı å.  19a/10 

 maòrec-i å.  30b/1 
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 nıãf-ı å.  17a/12, 21a/14, 21b/11, 

23a/12, 88b/17, 89a/2 

 penc-i å.  14a/17 

 şeş- å.  14a/17 

 å. bir 111b/2, 115a/3, 116a/9 

 å.+ den 81b/1 

 å.+ dür 31a/19, 32a/3 

 å.+ e olsa 21b/13 

 maòrec-i å.+ e ururuz 95a/11 

 maòrec-i å.+ e vururuz 95a/9 

 å.+ i 15a/4 

 å.+ i olana 34b/16 

 å. oldı 31a/6, 31b/1 

 maòrec-i å. ururuz 94b/13 

 å.+ üŋ 31a/2, 33b/6 

åümünåümün : Altmış dörtte bir -1- [Ar] 

 å.  23a/12 

sümün : <åümn Sekizde bir krş åümün, åümn

 -3- [Ar] 

 s.  115a/4, 115a/7 

 maòrec-i s.  116a/19 

ãÿret : Görünüş, örnek, pay -35- [Ar] 

 ã.  22a/7, 75a/10, 75a/15, 75a/5, 

75b/2, 75b/7, 76a/15, 76b/4, 77a/6 

 ã.-i åÿdüs 23b/6 

 ã.-i eşkÀl-i keyil 18a/8 

 ã.-i kesir 11b/15, 28a/4 

 ã.-i kesirdür 13b/1, 29a/5 

 ã.-i kesirlerin 13a/3 

 ã.-i kesre 11b/8 

 ã.-i kesri 11b/8, 12a/16, 13a/18, 

28b/3 

 ã.-i küsÿr-ı maúsÿmdur 28b/16 

 ã.-i maúsÿmunèaleyhi 28b/7 

 ã.-i nıãf 14b/11 

 ã.-i nìm 15a/3 

 ã.-i rubè 14b/12, 14b/8 

 ã.-i yek 29a/12 

 ã.+ de 86a/19 

 ã.+ den 104b/12 

 ã.+ i 23b/17 

 ã.+ in 28a/3 

 ã.+ leri 72b/10, 75b/6, 94a/9 
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sür- : Huzurunda bulunmak, hizmetinde 

olmak -1- [Tr] 

 yüz s.- iyü 2a/3 

-Ş- 

şaèir : <şaèire Arpa tanesi ağırlığında yani, 

0,05 gr olan ölçüdür -19- [Ar] 

 ş.  14a/10, 14a/11, 14a/13, 14a/5, 

14a/8, 17a/10, 22a/11, 22a/13, 22a/17, 

22a/19, 22a/7, 22a/9, 22b/17, 22b/4, 23a/4 

 ş.+ dür 14a/5, 22a/6 

şaòã : Şahıs, kişi -2- [Ar] 

 ş.  47b/15 

 ş.+ uŋ 38b/15 

şarù : Koşul, şart -1- [Ar] 

 ş.  36b/15 

 ş.+la  32b/1 

şÀh : Padişah, hükümdar -1- [F] 

 ş.  114b/10a 

şebìh : Benzeyen, benzeyici -1- [F] 

 ş.  111b/20 

ş.-i bi-muèayyen dirler 75b/2 

 ş.-i bì-muèayyen ortasında 76a/6 

 misÀóat-ı ş.-i bì-muèayyen ùarìú oldur 

76a/1 

şehr : Ay-1- [Ar] 

 ş.   120a/9 

şekk: Şüphe -1- [Ar] 

 bì- ş.: “Şüphesiz”  51b/8 

şekil : <şekl Şekil, biçim, resim krş şekl -

11- [Ar] 

 ş.  18a/7, 72b/8, 75a/2, 77a/3 

 úuùr-ı ş.  75b/7 

 ş.+ de 15a/6 

 ş.+ ler 74b/19 

 ş.+ leri 15b/20 

 ş.+ lerüŋ 76a/10, 76a/18 

 ş. olsa 75b/15 

şekl : Şekil, biçim, resim krş şekil -21- 

[Ar] 

 ş.-i beyø-i mürekkeb ola 78a/12 

 ş.-i beyøi 78a/12 

 ş.-i åÀliå 4a/1 

 ş.-i åÀmin 9a/15 

 ş.-i åÀnì 3b/7 
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 ş.-i evvel 3a/13 

 ş.-i hilÀlì 78a/19 

 ş.-i òÀmis 7a/8 

 ş.-i rÀbiè 6b/1 

 ş.-i sÀbiè 8b/6 

 ş.-i sÀdis 7b/14 

 ş.-i tÀsiè bir úalmadan 10b/6 

 ş.+ e 72b/13, 76a/19, 76b/11, 77a/1, 

77a/9 

 ş.+ in 17a/3, 18a/21, 19b/14, 23a/4 

şerif : Şerefli, saygın -1- [Ar] 

 òÀk-i pÀy-i ş.+ lerine 2a/2 

şerìk : Ortak -2- [Ar] 

 ş. olsalar 36b/10, 36b/8 

şeş : Altı -4- [F] 

 ş.- åümün 14a/17 

 ş.- subuè 106a/16, 74b/4 

 ş.- subuèåülüå 106a/18 

şeşsubuèåülüå : Yirmi birde altı -1- 

[F+Ar] 

 ş.  106a/11, 106a/18 

şey : Bilinmeyen nicelik x krş şeyé -233- 

[Ar] 

 ş.  100a/5, 100b/16, 100b/17, 

100b/18, 100b/21, 100b/2, 100b/20, 100b/3, 

100b/4, 100b/5, 100b/7, 101a/12, 101a/19, 

101b/10, 101b/12, 101b/16, 102a/10, 102a/7, 

102b/4, 102b/8, 103a/10, 103a/14, 103a/19, 

103a/21, 103b/18, 103b/21, 103b/3, 103b/7, 

103b/8, 104b/11, 104b/12, 104b/13, 

104b/15, 104b/17, 104b/3, 104b/5, 104b/6, 

104b/9, 105b/14, 105b/15, 105b/16, 106a/12, 

106b/10, 106b/11, 107b/11, 107b/19, 

107b/4, 107b/6, 107b/7, 107b/9, 108a/16, 

108a/18, 108a/19, 108a/2, 108a/21, 108b/2, 

112b/2, 115a/2, 115a/21, 115a/5, 115b/1, 

115b/5, 115b/9, 116a/17, 116a/6, 116b/15, 

116b/16, 116b/17, 116b/18, 116b/20, 

116b/3, 117a/12, 117a/16, 117b/6, 118a/3, 

118a/4, 118a/6, 118a/7, 118b/10, 118b/16, 

118b/9, 119b/11, 119b/13, 119b/14, 

119b/17, 119b/19, 119b/6, 119b/7, 119b/9, 

81a/8, 82a/7, 82a/8, 84b/20, 90b/4, 91a/12, 

92a/17, 94a/14, 94a/16, 94b/2, 95a/21, 

95a/4, 95a/5, 95a/6, 95a/7, 95a/7, 95a/8, 

95b/8, 95b/13, 95b/2, 95b/4, 96a/12, 96a/6, 

96a/7, 96a/8, 96a/9, 96b/19, 96b/21, 96b/4, 

96b/5, 96b/7, 96b/9, 97a/10, 97a/12, 97a/14, 
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97b/10, 98a/14, 98a/16, 98a/3, 98a/3, 98a/5, 

98a/598b/20, 98b/21, 98b/9, 99a/1, 99a/11, 

99a/19, 99a/6, 99b/2, 99b/9.  

 åülüå-i ş.  99a/20 

 kemmiyye-i ş.  103b/19 

 nıãf-ı ş.  107b/6 

 rubè-ı rubè-ı ş.  117b/2, 117b/4 

 rubè-ı ş.  106b/10, 107b/9, 117a/16, 

99a/17, 99b/1 

 üçrubè-ı rubè-ı ş.  117a/19 

 üçrubè-ı ş.  117b/3 

 ş.+ den 103b/13 

 ş.+ dür 116a/9, 85a/9 

 ş. ola 99a/12 

 nıãf-ı ş. ola 115a/3 

 ş. olandan 115b/7 

 ş. olmaú 102b/7, 107b/18, 108b/10, 

118a/10 

 ş. olsa 117b/5, 96a/10, 97a/12 

 ş. olur 100a/8, 100b/7, 101a/16, 

101a/20, 103b/18, 104b/8, 106a/12, 107b/11, 

108a/17, 108a/21, 108b/3, 115a/4, 115b/3, 

116a/11, 116a/8, 117a/15, 117a/18, 117a/21, 

118a/12, 118a/13, 118a/16, 118a/5, 119b/8, 

85a/21, 90b/5, 91a/12, 94a/18, 95b/16, 

96b/11, 96b/21, 98a/19, 98b/8, 99a/13, 

99b/1197a/16 

 ş. úaldı 103b/14, 107b/5, 85a/12 

 ş. úalur 107b/10, 107b/7, 107b/8, 

108a/19, 108b/1, 116a/14 

 ş.+ üŋ 103b/4, 85a/11 

şeyé : Bilinmeyen nicelik x krş şey -78- 

[Ar] 

 ş.  100a/11, 115a/7, 115a/8, 116a/18, 

117a/1, 118b/19, 119b/21, 85a/19, 85a/2, 

95b/18, 96a/13, 98a/20, 99b/15 

 ş.+ e 100b/20, 104b/14, 81a/21, 

82b/8, 84b/10, 94a/19, 95b/11, 96a/15, 

96b/19, 98a/19 

 eczÀé-i ş.+ e 104a/1 

 ş.+ e ururuz bir 102b/5, 96b/20 

 ş.+ e ururuz 100b/16, 100b/17, 

112b/6, 118a/6, 118b/15, 94a/15, 96b/6 

 çehÀr- òumus-ı ş.+ e ururuz 101b/10 

 ş.+ e virürüz 99a/10 

 nıãf-ı ş.+ e virürüz 99b/10 

 ş.+ e vururuz 97a/10 
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 ş.+ i 100a/7, 100b/19, 103a/11, 

104b/16, 84b/14, 84b/19, 84b/21, 85a/13, 

85a/2, 85a/20, 85b/1, 85b/2, 85b/6, 85b/9, 

95a/7, 96a/11, 96a/8, 96b/8, 97a/17, 98a/18, 

98a/2, 98b/20, 98b/8, 99a/15, 99a/16, 

99a/17, 99a/18 

 åi- rubè-ı ş.+ i 101b/10 

 åülüå-i ş.+ i 99b/9 

 maòrec-i ş.+ i 106a/12, 106a/17 

 mÀl-ı ş.+ i 97a/16 

 nıãf-ı ş.+ i 97a/10 

 nıãf-ı tüsè-i ş.+ i 103b/13 

 ş.+ i 96b/19, 99b/11 

 ş.+ i olur 85b/9 

 ş.+ i úalur 95b/9 

 ş.+ ile 85b/6 

 ş. olur 85a/13 

şeyéen : <şey+en   bkz. şeyé -4- [Ar] 

 ş.  81a/21 

 ş. olur 81a/13, 81a/15, 81a/18 

şièir: <şaèir, şaèire Arpa tanesi ağırlığında 

yani, 0,05 gr olan ölçüdür. Krş. şaèir -3- [Ar] 

ş. 14a/5, 17a/10 

ş.+dür 14a/5 

şinik : Sekiz kiloluk tahıl ölçeği -13- 

[Yun] 

 ş.  17b/11, 17b/13, 17b/16, 17b/17, 

17b/7, 18a/2, 18a/21, 19b/13, 19b/14 

 ş. bir 17b/17 

 ş.+ den 42b/1 

 ş.+ dür 42b/3 

 ş.+ e 42b/4 

şirket : Ortaklık, ticaret için oluşturulan 

birliktelik -3- [Ar] 

 ş.  32a/21, 36b/13 

 ş. olacaú olursa 77a/7 

şod-em : Şoden “olmak” yardımcı fiilinin 

geçmiş birinci şahısta çekimi, “olmuşum” -

1- [F] 

 ş.  110b/10a 

şïl : İşaret sıfatı Şu -17- [Tr] 

 ş.  118b/4, 14a/3, 18a/1, 32b/1, 34a/3, 

36b/15, 72b/13, 74b/19, 75a/2, 75b/8, 

82b/11, 84a/12, 84a/13, 85a/15, 85a/6, 

91b/15, 97b/18 

şöyle : Şöyle -12- [Tr] 
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 ş.  102b/7, 109a/16, 109a/19, 

109b/19, 73b/1, 84a/15 

 ş.+ ce 105a/4, 72a/9, 77b/13 

 ş.+ ce eyleseler 107a/20 

 ş.+ ce eyleseŋ 108a/9 

 ş.+ ki 114a/1 

şu : Şu -4- [Tr] 

 ş.+ nlaruŋ 82a/4 

 ş.+ncılayın ki 83a/3, 

 ş.+ncılayınki 82b/20, 83b/10 

şübhe : Şüphe-1- [Ar] 

 ş.  76a/7 

şükr : minnettarlık, şükür -1- [Ar] 

 taúdìmü’ş- ş.i’l- evlÀ 1b/3 

-T- 

tÀ : e kadar -12- [F] 

 t.  110b/10a, 54a/2, 67b/7, 73a/18, 

73a/9, 73b/13, 73b/7, 74b/9, 84b/12, 86b/14, 

89a/8, 95b/18 

tÀbÀn : Işıltılı, parlaık -1- [F] 

 t.  114b/10a 

ùabaà : Tabak, kap bkz. ùabaú -2- [Ar] 

 ù.+ ı 113b/12, 113b/21 

ùabaú : Tabak, kap bkz. ùabaà -3- [Ar] 

 ù.  113b/17 

 ù.+ dan 113b/19 

 ù.+ ı 113b/19 

 ú. olur 89a/21 

 ú. olursa 83b/15 

tÀcerì : <tÀcir +ì  Farsça sıfat yapan ì ekiyle 

sıfatlaşmış. Ticaret yapan biri. krş tÀcir-1- 

[Ar] 

 t.  114b/10 

tÀcir : Ticaret yapan kimse-3- [Ar] 

 t. 46b/7, 49a/1 

t.+ den 46b/7 

tÀfta : <tÀfte Bükülmüş ipekten dokunan 

kumaş -2- [F] 

 t.  16b/1 

 t.+ nuŋ 16b/15 

tafãìl : Ayrıntılı açıklama -1- [Ar] 

 t.+ leri 72b/10 

taúdìm : Sunma, ileri sürme -1- [Ar] 

 t. olınması 82a/4 
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 t.ü’ş- şükri’l- evlÀ 1b/3 

taúdìr : Kıymet biçme, değer tayin etme -

74- [Ar] 

 t.+ ce 100a/21, 101a/10, 101b/8, 

103a/7, 104a/7, 104b/11, 104b/8, 105a/11, 

105b/4, 106b/8, 107b/3, 109a/1, 109b/20, 

111b/12, 112a/21, 114b/4, 115a/20, 116a/5, 

116a/7, 116b/13, 117a/10, 118a/2, 118b/7, 

14a/7, 17a/1, 17b/11, 19b/13, 19b/5, 21b/13, 

23b/16, 34b/13, 35b/19, 37a/1, 40b/14, 

40b/8, 41a/3, 43b/12, 44a/7, 44b/5, 45a/4, 

46b/10, 48a/3, 49a/11, 50b/14, 50b/3, 50b/6, 

51a/5, 51b/18, 52a/3, 52b/5, 58b/14, 78b/11, 

79a/17, 79a/5, 81b/11, 85a/2, 86a/7, 89a/20, 

93a/21, 93a/4, 94a/12, 94a/21, 94b/1, 

94b/11, 95a/20, 96a/5, 96b/17, 96b/3, 

98b/10, 98b/17, 99b/1 

 t.+ ce 15b/13, 22a/11, 22a/6, 85a/12 

tÀ kim : Diye, için -37- [F] 

 t.  100a/11, 101a/18, 101b/16, 

111a/12, 112b/10, 118a/12, 22a/10, 2a/12, 

75b/3, 76a/2, 78a/14, 84b/14, 84b/3, 84b/7, 

86a/4, 86b/16, 86b/18, 86b/4, 86b/6, 89a/7, 

89b/2, 89b/4, 89b/7, 89b/9, 90b/4, 92a/16, 

92b/17, 93a/6, 93a/8, 93b/21, 95a/8, 95b/13, 

96a/13, 97a/15, 97a/17,98b/9, 99b/14 

taóúìú : Doğru olup olmadığını araştırma -

2- [Ar] 

 t.  98b/1 

 t.-i úısım 103b/19 

taúsìm : Bölme -10- [Ar] 

 t.  27a/3 

 t. idesin 41a/13, 42a/18 

 t. idüp 42a/12, 42a/3 

 t. itmek 27b/13 

 t. itseŋ 27b/2 

 úÀbil-i t. oldı 31a/19 

 úÀbil-i t. olmaya 71b/4 

 úÀbil-i t. olup 31a/15 

ùÀlìb : talep eden -1- [Ar] 

 ù. olan 2a/12 

taèlìm : Öğrenme -1- [Ar] 

 t.-i èilm-i óisÀb itmek 2a/5 

taòt : Aşağı, alt -110- [Ar] 

 t.+ ında 10a/11, 10a/12, 10a/15, 

10a/2, 10a/3, 10a/6, 11b/4, 14b/13, 14b/9, 

15a/5, 15a/6, 16a/15, 16b/8, 17b/1, 18b/7, 

19a/17, 19a/4, 19b/8, 20b/10, 21a/7, 21b/16, 

21b/5, 22b/7, 23a/5, 23b/18, 24a/14, 24b/12, 
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24b/4, 25a/6, 26a/15, 26a/19, 26a/7, 26b/17, 

26b/5, 27a/9, 3a/18, 3a/19, 3b/11, 41b/5, 

42a/2, 42b/3, 43a/6, 4a/10, 4a/17, 4a/8, 

4b/11, 4b/16, 4b/18, 4b/9,53b/12, 53b/13, 

53b/19, 53b/4, 53b/5, 54a/16, 54b/11, 54b/2, 

54b/7, 55a/11, 55a/8, 55b/11, 55b/16, 

56a/11, 56a/6, 57a/19, 57a/9, 57b/24, 5a/16, 

5a/4, 5a/7, 5b/10, 5b/15, 5b/18, 5b/19, 5b/2, 

5b/20, 5b/4, 5b/8, 60a/13, 6a/11, 6a/12, 6a/5, 

6a/7, 7a/2, 7b/11, 7b/4, 8a/13, 9b/10, 9b/15, 

9b/17, 9b/20 

 t.+ ında olan 3b/1, 3b/3, 4a/3, 53b/15, 

53b/20, 54b/16, 56a/12, 56a/2, 56a/7, 5a/2,  

 8a/18, 9a/2, 9a/7 

 t.+ ından 23b/7 

 t.+ larında 8a/9, 8b/15, 9b/9 

 t.+ larında olan 8a/10, 8a/13 

taòtÀnì : Alttaki, altta olan -3- [Ar] 

 t.  8a/1, 8a/7 

 êarb-ı t.  3a/13 

ùaleb : Arzu, istek -35- [Ar] 

 ù.  59a/3 

 ù. eyledügüŋ 53a/9 

 ù. eyledüklerinde 35b/7 

 ù. eyledüŋ 32a/10, 32a/3, 32a/7 

 ù. eyleseŋ 31b/4, 54a/6, 55b/4, 

56b/15, 56b/18, 60b/19, 61a/12 

 ù. idelüm 105b/17, 87b/7, 98b/2 

 ù. olan 54a/20, 54b/12, 55a/10, 

55b/13, 56a/10, 57a/16, 57b/25, 60a/11, 

61b/10, 62b/21, 65a/13, 69a/8 

 ù. olanèaded 70a/11 

 ù. olınan 46b/2 

 ù. olsa 60a/7, 67b/17 

 ù. úılalum 53a/7 

 ù. úılup 53b/10, 53b/18 

tamÀm : Eksiksiz, tam -10- [Ar] 

 t.  103a/6, 113b/17, 70b/6, 81b/13 

 t.-ı óavø-ı mezbÿruŋ 79a/17 

 t. ola 45a/6, 84b/7 

 t. olsa 103a/1 

 t. olur 87a/9 

 t. ùola 113b/14 

tanãìf : Yarı yarıya bölme, iki eşit kısma 

ayırma -5- [Ar] 

 t. idesin 18b/16, 19b/7 

 t. idesinkim 18b/6, 74b/5 
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t. idüp 7b/9 

ùaraf : Taraf, yan, yön -54- [Ar] 

 ù.-ı êılè-ı elìf 74b/6 

 ù.+ dan 85a/16, 85b/5, 85b/7, 95b/17 

 ù.+ ına 15a/4, 15a/7, 16a/15 

16b/5,18a/8, 18b/7, 19a/17, 19a/3, 20b/2, 

20b/9, 21a/4, 22b/6, 23a/1, 23a/3, 23b/7, 

26a/20, 26a/6, 26b/18, 26b/21, 27b/15, 

53b/9, 54b/9, 55a/5, 56a/3, 57b/14, 57b/18, 

58b/10, 58b/15, 62b/4, 64b/21, 68b/10, 

68b/18, 69a/2, 69a/5, 69b/14, 69b/21, 70a/5, 

70a/9, 7a/14, 7b/7 

 ù.+ ında 40a/18, 4b/7, 53a/9, 72a/19 

 ù.+ ında olan 23a/9 

 ù.+ ından 113b/16, 54a/18, 74a/8 

 ù.+ ınuŋ 18b/9 

ùarafeyn : Yanlar, Dışlar Orantılı dört sayı 

hesabında birinci ve dördüncü sayı olarak 

nitelendirilen sayıların ortak adı -7- [Ar] 

 ù.+ de 19a/6, 22b/11, 24a/3, 40b/3 

 ù.+ de olan 40a/3 

 ù.+ de olanuŋ 39b/20, 40b/1 

 ù.+ den 39b/17, 40a/17 

ùaró : Bir adedi diğerinden çıkarma -80- 

[Ar] 

 ù.+ dan 81a/20 

 ù. idicek 52a/7 

ù. eyledük 11a/14, 11a/16, 11b/1, 

49b/16, 49b/21 

 ù. iderüz 106a/9, 107b/10 

 ù. idesin 11a/13, 17b/3, 23b/12, 

30a/13, 30a/8, 48b/8, 54b/19, 55a/10, 

55b/17, 56a/14, 56a/9, 57a/15, 57b/4, 

58a/17, 66a/2, 70b/5, 74b/3, 95a/19 

 ù. idüp 14b/14, 14b/2, 15a/10, 16a/18, 

16b/12, 17a/7, 18b/11, 19a/8, 19b/10, 19b/2, 

20a/3, 20b/14, 21a/12, 21b/9, 22a/1, 22b/13, 

23a/10, 24a/17, 24a/3, 24b/14, 24b/7, 

25a/17, 25b/6, 29b/11, 29b/6, 30a/10, 

30a/11, 30a/3, 30a/7, 38b/11, 43a/17, 

47a/12, 47b/2, 50a/4, 53b/14, 54a/1, 54a/19, 

54b/4, 55b/13, 61b/9, 62a/11, 62b/20, 

63b/13, 68a/20, 68a/8, 69b/5 

 ù. itdügüŋ 22b/14 

 ù. itmek 11b/6 

 ù. olıcaú 81b/2 

 ù. olınan 11b/2 
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 ù. olınduúda 59a/14 

 ù. olundı 11a/18 

 ù. olunduúda 66a/3 

 baède’t- ù.i’l- küsÿrÀt 17a/8 

tarò : Verginin tarhı/ tahakkuku: Verginin 

tarhı vergi yasalarında düzenelenen vergi 

matrahı üzerine vergilendirme ölçülerine 

göre vergi alacağınıntutar olarak 

hesaplanmasına yönelik idari bir işlemdir 

(VUKm.20 

http://www.bdo.com.tr/vergi/dosyalar/verase

t/ver14.pdf)  -1- [Ar] 

 t.+ uŋ 43a/2 

ùarìú : Yol, yöntem -184- [Ar] 

 ù.  35a/8, 39b/3, 7b/12,84a/11 

 ù.-i aèdÀdı 67b/5 

 bi- ù.-i cedvel 59a/19 

 ù.-i Àòar 32a/14, 78b/17 

 ù.-i èameli oldur 46a/6 

 bi- ù.-i fevúÀnı 8b/7 

 ù.-i iòrÀc-ı ceõr 93a/14 

 ù.-i istiòrÀc-ı òaùÀyeyn 47a/8 

 ù.-i meşrÿh 17a/18 

 ù.-i meşrÿó 13a/15, 35a/4, 38b/18, 

70b/9 

 ù.-i misÀóat oldur 75a/6 

 bi- ù.-i muóÀõÀt 4b/1, 5a/11 

 bi- ù.-i naúã 90b/12 

 bi- ù.-i noúãan bir 92a/12 

 bi- ù.-i òaùÀ-yı vÀóid 46b/6 

 ù.-i úısmet oldur 40a/8 

 bi- ù.-i ziyÀde 90b/13 

bi- ù.i’z- ziyÀde  92a/7 

 ù.+ i 25a/15, 2b/10, 32a/21, 35a/6, 

70b/10, 7a/9, 8a/1, 8a/7, 9a/16 

 misÀóat-ı ù.+ i 75a/11 

 ù.+ i oldur 100b/1, 104b/2, 105a/12, 

110b/12, 111b/13, 115a/1, 11b/8, 12a/13, 

12b/17, 15a/3, 16b/3, 17a/2, 18b/15, 18b/5, 

19b/14, 19b/6, 20b/8, 21a/3, 21b/14, 21b/4, 

22b/19, 23b/17, 23b/4, 24a/13, 24b/12, 

24b/3, 26a/4, 26b/4, 28a/11, 31a/13, 33a/11, 

34a/7, 42b/2, 43a/16, 43a/4, 43b/5, 44a/8, 

45a/6, 46a/14, 46b/11, 4a/1, 50b/5, 53a/8, 

56b/15, 60a/1, 61a/7, 6b/5, 74a/2, 74b/13, 

77b/12, 78b/1, 78b/12, 78b/5, 79a/19, 
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81b/12, 86a/2, 89b/1, 89b/17, 90b/1, 91a/13, 

91b/5, 92a/18, 92b/14, 94b/12 

 bi-ù.+ i’l- mesfÿr 36b/4 

 bi- ù.+ i’z- ziyÀde 91b/3 

 ù.+ in 24a/10, 82a/2 

 ù.+ ini 11b/7 

 ù.+ iyle 36b/13 

 ù.+ le 27a/4 

 ù.+ ler 3a/11 

 ù. oldur 100b/14, 101a/12, 101b/9, 

102a/6, 102b/3, 103a/9, 105b/13, 106b/9, 

107b/4, 108a/15, 109a/2, 109b/3, 110a/1, 

111a/14, 112b/2, 115a/20, 116a/6, 116b/14, 

117a/11, 118a/3, 118b/8, 119a/9, 119b/5, 

31b/16, 32b/7, 35b/12, 37a/3, 38b/8, 40b/9, 

41a/11, 41a/4, 41b/4, 42a/1, 42a/10, 42a/16, 

42b/9, 43b/13, 44b/7, 48a/5, 49a/13, 75b/10, 

75b/19, 79a/7, 80a/12, 80b/12, 84b/10, 

85a/9, 85b/19, 86a/18, 86a/8, 86b/12, 86b/3, 

87a/12, 87a/2, 87b/20, 87b/7, 88a/11, 

88a/21, 88b/14, 90b/19, 91a/3, 93a/5, 93b/1, 

93b/16, 93b/9, 94a/13, 95a/21, 96a/6, 

96b/18, 96b/4, 97a/9, 97b/4, 98a/1, 98b/19, 

99b/8 

 ù.+ i oldur 28b/2 

misÀóat-ı şebìh-i bì-muèayyen ù. 

oldur 76a/1 

 mütesÀvìye- bile’l-ıêlÀè ù. oldur 73a/7 

 úÀèide-i misÀóat-ı müåelleå-i 

mütesÀvì’s-sÀúayn ù. oldur 73b/4 

taãadduú : Sadaka verme -3- [Ar] 

 t.  119b/14 

 t. eylese 119b/18, 119b/3 

t. virdük 119b/9 

tÀsiè : Dokuzuncu -3- [Ar] 

 faãl-ı t.  2b/16, 71b/1 

 şekl-i t. bir úalmadan 10b/6 

taãìó : < ùaãóió İyileşme, düzeltme -1- [Ar] 

 t. itmesine 2a/19 

ùaş : Dış -10- [Tr] 

 ù.+ ra 78b/10, 79a/17 

 ù.+ ra gelür 113b/11, 113b/7, 

114a/13, 114a/16, 114a/4, 114a/6, 114b/6, 

114b/8 

ùayr : Kuş -1- [Ar] 

 ù.+ uŋ 81b/7 

teèÀlÀ : Yüce Allah -1- [Ar] 

 t.  2a/21, 2b/19, 26a/2 



788 

tebdìl: Değiştirmek  -1- [Ar] 

 t. eyledüŋ 104a/1 

tedbìr : Önlem, önlem alma; bir işin başarıya 

ulaşması için düşünülmüş yol -1- [Ar] 

 t.-i meãÀlió-i milk-i Àli 1b/16 

tefÀvüt : İki şeyin arasındaki fark, iki şeyin 

birbirinden farklı olması -4- [Ar] 

 t.  111b/15, 112a/8 

 t.-i veterüŋ 77b/21 

 t.+ leri 112a/21 

tefrìú : Ayırma, ayrı tutma -2- [Ar] 

 t. idesin 27a/4 

 t. idüp 25a/6 

tehi : Boş -3- [F] 

 t. olur 79a/11, 79a/7, 80a/16 

tekmìl : Birden küçük olan katsayıyı bire 

tamamlama işlemi -6- [Ar] 

 t.  84b/5 

 baède’z- t.-i mÀl bir 98b/7 

 t.+ dür 85a/4 

 t.+ i 84b/5 

 t. iderüz 90a/16 

 t.+ süz oldur 93a/15 

tekrÀr : Tekrar -1- [Ar] 

 t.  102a/20 

tel : Tel -2- [Tr] 

 t.+ ı 15b/3, 15b/4 

teélìf : Yazma -1- [Ar] 

 t. itmişler 3a/11 

tesmiye : ad koyma, adlandırma -1- [Ar] 

 t. olundı 2a/12 

tetebbüè : Bir şeyi etraflıca anlama -1- [Ar] 

 t.  2a/5 

tevfìø : Havale etmek, ısmarlamak, acele 

ettirmek -1- [Ar] 

 t. olınan 1b/18 

ticÀret : Alım satım -8- [Ar] 

 t.+ den 32b/4 

 t.+ e 119b/2, 49a/1 

 t. eylese 119a/19 

 t. eyleseler 32a/21 

 t.+ i 49a/12 

 t. idüp 36b/14 

 t.+ leri 36b/15 
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til : Bir ölçü birimi (?) -4- [Tr] 

 t.  15b/14, 15b/15, 15b/16, 15b/3 

tisèa : Dokuz bkz. tüsèa -4- [Ar] 

 t.  86a/6, 98b/5 

 åemÀniyete’t- t.  103a/19 

 t.- òumusòumus 80a/3 

tüsè : Dokuzda bir -17- [Ar] 

 t.  31a/7, 31b/19 

 t.-i ceõir olsa 86a/12 

 çehÀr- t.-i dirhem olur 86a/21 

 nıãf-ı t.-i dirhem olur 104a/1 

 t.-i dirhem 103b/6 

 heft- t.-i dirhem 112a/3 

 t.-i dirhemden 103b/15 

 nıãf-ı t.-i dirhemi 104a/2 

 nıãf-ı t.-i şeyéi 103b/13 

 maòrec-i t.+ i 30b/2 

 nıãf-ı t.+ i 103b/2, 103b/7 

 åi- t.+ i bir 108a/16 

 t.+ i olur 98a/8 

 maòrec-i t.+ idür 32a/6 

 t.+ üŋ 34a/5 

tüsèa : <tisèa Dokuz bkz. tisèa -5- [Ar] 

 t.+ éi 32a/14 

 t.+ nuŋ 32a/13, 32a/19 

 maòÀric-i t.+ nuŋ 31b/16 

 maòrec-i t. vururuz 86a/13 

tüsèìn : Doksan -1- [Ar] 

 t.  34b/1 

tüsüè : <tüsè Dokuzda bir -5- [Ar] 

 t.  33a/8, 36a/1 

 t.+ dan 33a/14, 33b/3 

 t.+ dür 33a/12 

ùoúsan : Doksan -7- [Tr] 

 ù.  112a/8, 17a/10, 41a/12, 87a/6, 

94b/21 

 ù.+ ı 87a/7 

ù. olur 60b/5 

ùoúsanaltı : Doksan altı -8- [Tr] 

 ù.  109b/16, 109b/19, 110a/1, 110b/4, 

110b/6, 22a/7, 62a/19 

 ù.+ yı 110a/8 

ùoúsanbeşbiŋdörtyüzùoúsanüç : Doksan beş 

bin dört yüz doksan üç -1- [Tr] 
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 ù.  69b/3 

ùoúsanbir : Doksan bir -2- [Tr] 

 ù.  41a/10, 60b/7 

ùoúsanbirbiŋbeşyüz : Doksan bir bin beş yüz

 -1- [Tr] 

 ù.  29b/4 

ùoúsaniki : Doksan iki -2- [Tr] 

 ù.  118b/16, 118b/18 

ùoúsanikibiŋbeşyüzelli : Doksan iki bin beş 

yüz elli -2- [Tr] 

 ù.  25b/1, 25b/8 

ùoúsanüç : Doksan üç -8- [Tr] 

 ù.  114a/17, 114a/5, 118b/10, 

118b/11, 118b/14, 118b/15, 118b/16, 118b/4 

ùoúsanaltı : Doksan altı -1- [Tr] 

 ù.  110a/19, 110b/1 

ù.+ nuŋ 110a/14 

ùoúuz : Dokuz -70- [Tr] 

 ù.  105a/2, 109a/20, 109b/8, 110a/21, 

117b/11, 119b/13, 11a/13, 11a/14, 11a/16, 

11a/18, 11b/1, 11b/2, 11b/6, 12b/3, 12b/4, 

16b/6, 18a/11, 22a/2, 26b/10, 29a/11, 

30a/19, 32a/6, 33a/1, 39b/8, 44a/13, 46a/16, 

46a/21, 48a/3, 58b/13, 69b/16, 82a/5, 

83a/15, 87a/19, 87a/8, 87a/9, 90a/12, 

90b/13, 90b/18, 90b/20, 91a/1, 91b/16, 

92a/11, 92a/13, 93a/7, 95a/3, 95a/5, 95a/7, 

96a/10, 96a/12, 96a/8 

 ù.+ a 29a/13, 39b/10, 39b/9, 40a/12, 

40a/9, 96a/3 

 ù.+ dur 30b/2, 30b/7 

 ù. úalmaú gerekidi 48a/12, 48a/21 

 ù.+ uncı 83b/3 

 ù.+ uŋ 32a/7 

ùoúuzbiŋùoúuzyüzyigirmi : Dokuz bin dokuz 

yüz yirmi -1- [Tr] 

 ù.  63a/16 

ùoúuzbiŋùoúuzyüzyigirmidört : Dokuz bin 

dokuz yüz yirmi dört -2- [Tr] 

 ù.  63a/18, 64a/2 

ùoúuzyüz : Dokuz yüz -1- [Tr] 

 ù.  46a/20 

ùoúuzyüzùoúsanaltı : Dokuz yüz doksan altı -

1- [Tr] 

 ù.  49b/16 

ùoúuzyüzyetmişiki : Dokuz yüz yetmiş iki -

1- [Tr] 
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 ù.  107a/11 

ùoúuzyüzyigirmialtı : Dokuz yüz yirmi altı -

2- [Tr] 

 maòÀric-i t.+ éi 34a/7 

ùol- : Boş kap içinde bir şey konulup dolu 

duruma gelmek -5- [Tr] 

 ù.+ ı 79a/14 

 ù.+ ı olsa 80a/9 

 ù.+ ı olup 79a/5 

 tamÀm ù.- a 113b/14 

 ù.- duralum 113b/14 

ùop : Top -35- [Tr] 

 ù.  111b/9, 112a/7, 112b/19, 112b/20, 

112b/21, 113a/1, 113a/3, 114a/6 

 kemmiyye-i ù.  114b/2 

 vezn-i ù.  114a/1, 114a/9 

 ù.-ı Àòar 112a/18 

 úuùr-ı ù.-ı evvel 112b/12 

 ù.+ dan 113a/6 

 ù.+ ı 113b/15, 113b/17, 113b/18, 

114a/5 

 ù. olsa 111b/8, 112a/16, 113b/1 

 ù.+ uŋ 111b/10, 111b/12, 112a/1, 

112a/11, 112a/14, 112a/19, 112a/20, 

112a/21, 112b/1, 112b/13, 112b/14, 112b/2, 

112b/21, 113a/18, 113a/19, 113a/2, 113a/7 

ùÿl : Uzunluk -31- [Ar] 

 ù.-ı óavø 79a/21 

 ù.+ ı 43b/1, 43b/12, 43b/4, 43b/9, 

44a/2, 44a/4, 44a/7, 44b/1, 44b/4, 78b/11, 

78b/16, 78b/3, 79a/12, 79a/16, 80b/17, 

80b/18, 81b/9 

 ù.+ ın 43b/14, 43b/5, 44a/9, 44b/10, 

44b/7, 75b/20, 81b/12 

 ù.+ ına 6b/6, 71b/4, 72a/1, 72a/2, 

72a/4, 75a/16 

 ù.  106a/10, 106a/15 

ùut - : Tutmak, saklamak krş dut -25- 

[Tr] 

 ù.- alum 117a/16 

 ù.- aruz 103a/10, 105b/14, 106b/11, 

108a/18, 108a/20, 108b/1, 109b/4, 112b/3, 

116a/6, 117a/12, 117a/13, 99b/9 

 ù.- ılur 78a/20, 97b/8, 98a/6, 99a/12, 

99a/2 

 ù.- masaŋ 80a/11 
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 ù.- mışıduŋ 108a/2, 116b/4, 99a/6 

 iş ù.- sa 42b/18 

 ù.- ulmış-ıdı 106a/16, 98b/6 

 

-U- 

u : ve bağlama edatı -5- [F] 

 u.  111b/18, 114b/10a, 114b/14a, 

114b/16, 114b/16a, 2a/18, 82a/10, 87a/1 

uç - : Uçmak -4- [Tr] 

 u.- arlar ola 81a/6 

 u.- duàı 81a/11, 81b/7 

 u.- salar 81a/2 

ulaş - : Bitişmek -3- [Tr] 

 u.- acak olursa 72a/13 

 u.- maya 72a/10 

 u.- mış ola 75b/9 

ulaşdur - : Bitiştirmek -2- [Tr] 

 u.- a 78a/14 

 u.- asın 76a/1, 75b/3 

èulemÀé: âlimler, ilim sahipleri -1- [Ar] 

 aèlemi’l- èu.i’l- èiôÀm 1b/18 

ulÿf : Binler -27- [Ar] 

 u.  19b/15, 27a/13, 53a/14, 57a/18, 

57a/2, 57a/7, 5b/16, 5b/18, 61a/16, 6a/11, 

6a/13, 6a/15, 6a/5, 6a/6, 9a/10 

 èaşerÀt-ı u.  10a/20, 27a/8, 54a/15, 

57a/3, 61a/16 

 mertebe-i u.  26a/7 

 miéÀt-ı u.  10a/21, 54a/18, 57a/3 

 mertebe-i u.+ da 10a/15, 5a/12 

èumrehÿ : >èömr Ömrü -1- [Ar] 

 èu.  1b/14 

èumú : Derinlik -8- [Ar] 

 èu.  78b/13 

 èu.+ ı 78b/4, 78b/9, 79a/13 

 èu.+ ıdur 78b/11 

 èu.+ ına 71b/4, 72a/3, 72a/4 

ur - : >vurmak, Çarpma, matematikte dört 

işlemden biri -123- [Tr] 

 dirhem u.- alum 119a/14 

 èadede u.- alum 113a/11 

 maòrece u.- alum 106b/17 

 úuùra u.- alum 112b/17 

 nefsine u.- asaŋ 53a/4 

 altıyüzaltmışdörde u.- asın 105a/16 



793 

 birbirine u.- asın 43b/15, 44a/10, 

88a/12 

 dirhem u.- asın 94b/7 

 dirheme u.- asın 100a/2, 101a/8 

 èadede u.- asın 63b/17, 67b/1, 67b/3, 

67b/4 

 evvelkiye u.- asın 60b/21 

 ikiye u.- asın 63b/20 

 kaèb-ı ãaóìóe u.- asın 60a/4, 60b/12 

 maòrec-i subèa u.- asın 87b/21, 88b/1 

 mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìye u.- asın 52a/15 

 mÀl-ı mefrÿø-ı evvele u.- asın 52a/18 

 nefsine u.- asın 100a/1, 56b/11, 

60b/11, 60b/20, 63b/19, 67a/5, 95a/18, 97b/2 

 neticesine u.- asın 46a/8 

 nıãfına u.- asın 99b/5 

 òaùÀ-yı åÀnìye u.- asın 50a/2 

 òaùÀ-yı evvele u.- asın 50a/3 

 òumsına u.- asın 97a/7 

 èadede u.- asınkim 64b/1 

 èaynına u.- asınkim 48b/5 

 küsÿrına u.- asınkim 29a/4 

 mÀl-ı evvele u.- asınkim 48b/7 

 nefsine u.- asınkim 64b/2 

 úırúbeşe u.- asınkim 46a/19 

 èadede u.- avuz 91b/7 

 nefsine u.- avuz 91b/6 

 nıãf-ı cüõÿr-ı evvele u.- avuz 91a/21 

almaya u.- ıruz 109a/3, 109b/7 

 eczÀsına u.- ıruz 110a/15 

 nÀrince u.- ıruz 109b/9 

 onikiye u.- ıruz 109b/11 

 subèa u.- ıruz 109a/7 

 åÀnìye u.- sa 117a/6 

 mÀl-ı mechÿle u.- saŋ 102a/21 

 maòrec-i maúsÿma u.- up 28b/8 

 anÀra u.- uruz 109a/2, 109b/5 

 birbirine u.- uruz 100b/4 

 dirheme u.- uruz 100a/6, 101a/14, 

111b/2, 87b/13, 88b/5, 93b/10, 95a/5, 96a/8 

 åi- subèa u.- uruz 112b/16 

 çehÀr- òumus-ı şeyée u.- uruz 

101b/11 

 èaded-i emvÀle u.- uruz 91a/4 
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 èaded-i mÀla u.- uruz 91a/15 

 èadede u.- uruz 91b/19 

 faølaya u.- uruz 118a/6 

 maòrec-i åelÀåeye u.- uruz 101a/1 

 maòrec-i åülüåe u.- uruz 101a/2, 

87a/13, 87a/4 

 maòrec-i åümün u.- uruz 94b/13 

 maòrec-i åümüne u.- uruz 95a/11 

 maòrec-i subèa u.- uruz 119a/10 

 maòrec-i südüse u.- uruz 109b/3 

 maúsÿmunèaleyhe u.- uruz 98a/16 

 mesÀéile u.- uruz 88a/16 

 meséeleye u.- uruz 87a/17 

 nefsine u.- uruz 112b/14, 112b/3, 

91b/21, 91b/9, 93a/10, 93b/11, 93b/16, 

93b/19, 95b/3, 96b/1, 97b/5 

 ona u.- uruz 111a/15 

 onikiye u.- uruz 107b/13, 108b/4 

 otuza u.- uruz 111a/1 

 otuzikiye u.- uruz 93b/17 

 südüsine u.- uruz 98b/5 

 şeyée u.- uruz 100b/16, 100b/17, 

112b/6, 118a/7, 118b/16, 94a/15, 96b/6 

 úırúsekize u.- uruz 116b/1 

 úısm-ı eúalla u.- uruz 118a/8 

 úuùra u.- uruz 112b/5 

 üçsubèa u.- uruz 112b/4 

 yediye u.- uruz 119a/11, 97a/1 

 birbirine u.- uruz 98b/21 

 nefsine u.- uruz 102b/4, 94b/15, 

95b/1, 96b/8 

 şeyée u.- uruz 102b/5, 96b/20 

 dirheme u.- uruzki 111a/19 

 maòrec-i åülüåe u.- uruzki 87a/6 

ustaõ : Uzman kişi, öğretmen -2- [Ar] 

 u.+ lar 22a/9 

 u.+ ları 3a/10 

ustÀdÀn : Uzman kişiler, öğretmenler -

1- [Ar] 

 u.-ı selef 111b/15 

èuôma : Büyük bkz aèzam-1- [Tr] 

 misÀóat-ı úıùèa-ı èu.+ dan 78a/17 

-Ü- 

ücret : Hizmet karşılığında verilen para veya 

mal, ücret -2- [Ar] 
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 ü.  80a/5 

 ü.+ idür 80a/1 

üç : Üç -271- [Tr] 

 ü.  100a/11, 100b/20, 102b/18, 

103a/16, 104a/3, 104b/18, 104b/9, 105a/1, 

107a/4, 109a/21, 109b/15, 109b/18, 109b/19, 

109b/9, 111a/12, 112b/4, 112b/5, 115a/11, 

115a/4, 115b/20, 116a/15, 116a/3, 116b/6, 

117a/12, 117a/19, 117b/10, 117b/11, 117b/8, 

119a/19, 119a/20, 119b/20, 119b/4, 119b/7, 

119b/9, 11a/3, 12a/11, 13a/21, 15b/13, 

15b/18, 17b/13, 17b/17, 18a/15, 18a/17, 

18a/6, 18a/7, 18a/9, 19b/13, 19b/14, 20b/13, 

22a/13, 24b/14, 24b/7, 25a/1, 25a/17, 

26a/15, 26a/19, 26b/13, 26b/15, 26b/18, 

28a/4, 28a/9, 28b/15, 29a/10, 29a/2, 29a/9, 

29b/11, 29b/6, 30a/9, 31a/12, 31b/13, 39b/8, 

42a/5, 42b/16, 42b/18, 42b/4, 43a/10, 

43a/17, 43a/5, 43a/7, 47b/17, 48a/15, 48a/7, 

51b/2, 55a/10, 55b/5, 56a/10, 56a/12, 

57b/13, 57b/16, 58a/1, 58a/15, 58b/12, 

58b/3, 58b/5, 60b/2, 60b/7, 61a/18, 61a/9, 

62b/3, 64b/20, 69a/16, 69a/2, 69a/8, 69b/10, 

69b/12, 69b/15, 69b/17, 69b/19, 69b/2, 

69b/6, 69b/8, 70a/1, 70a/5, 70a/7, 72b/13, 

73a/1, 73b/1, 74b/2, 76a/14, 77b/3, 78b/8, 

79a/13, 79a/16, 79a/4, 79a/9, 7b/9, 80a/12, 

80a/19, 80a/9, 80b/9, 83b/19, 83b/20, 85a/8, 

85b/10, 86a/17, 86b/11, 86b/16, 86b/21, 

87a/11, 87a/3, 87b/2, 87b/3, 88a/19, 88b/21, 

88b/4, 88b/5, 89a/1, 89a/8, 8a/6, 8a/8, 8b/12, 

8b/14, 90a/10, 90a/11, 90a/20, 90b/10, 

91a/1, 92a/13, 92b/5, 93a/6, 94a/11, 94a/15, 

94b/20, 98a/13, 98a/16, 98a/19, 98b/16, 

98b/21, 99a/7, 9b/20 

 ü.+ den 39b/16 

 ü.+ dür 12b/6, 30a/20, 30b/5, 31a/4, 

32a/8, 87a/6 

 ü.+ e 29a/11, 29a/7, 39b/8, 40a/8, 

42a/10, 45b/13, 60a/4, 64b/3, 69a/12, 

69a/19, 70a/3, 79a/20, 80a/13 

 ü.+ er 26a/13, 26b/9, 3a/15, 3a/18, 

42a/9, 42b/1, 9b/3, 9b/4 

 ü.+ er virdüŋ 27a/7 

 ü.+ er viresin 26b/12 

 ü.+ i 111b/6, 12a/8, 30b/12, 30b/13, 

30b/14, 30b/19, 40a/10, 58a/1, 58a/4, 69a/9, 

80b/13 

 ü.+ ile 79a/7, 80b/12 

 ü.+ inciye virse 117a/7 
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 ü.+ ine 103a/6, 85b/13, 85b/14, 

85b/16 

 ü. úalur 60a/18 

 ü.+ ünci 101b/4, 102b/16, 106b/10, 

107a/10, 107b/1, 107b/7, 108a/12, 108a/19, 

108a/3, 108b/13, 115b/1, 115b/13, 116a/10, 

116a/2, 116a/8, 116b/5, 117a/7, 119b/15, 

119b/2, 15b/10, 3a/4, 53a/13, 54a/1561a/3, 

61b/12, 67b/12, 74a/5, 74b/18, 76a/9, 

83a/17, 84a/11, 84a/5, 84b/2, 86b/21 

 ü.+ ünci oldur 31b/8 

 ü.+ üncinüŋ 117a/15, 117a/21, 

117b/11 

 ü.+ ünciye 102b/20,106b/6, 87a/12 

 ü.+ üni 111a/12 

 ü.+ üŋ 39b/11, 56a/5 

üçbiŋ : Üç bin -1- [Tr] 

 ü.  29b/4, 36b/9 

üçbiŋaltıyüz : Üç bin altı yüz -1- [Tr] 

 ü.  44b/3 

üçbiŋaltmış : Üç bin altmış -1- [Tr] 

 ü.  81a/14 

üçbiŋdörtyüzotuziki : Üç bin dört yüz otuz 

iki -1- [Tr] 

 ü.  114a/11 

üçbiŋikiyüz : Üç bin iki yüz -2- [Tr] 

 ü.  35b/4, 36a/6 

üçbiŋikiyüzoniki : Üç bin iki yüz on iki -

1- [Tr] 

 ü.  17a/14 

üçbiŋikiyüzseksendörd : Üç bin iki yüz 

seksen dört -1- [Tr] 

 ü.+ er 3b/9 

üçbiŋikiyüzúırúüç : Üç bin iki yüz kırk üç -

1- [Tr] 

 ü.  35b/20 

üçbiŋonüç : Üç bin on üç -1- [Tr] 

 ü.  115b/18 

üçbiŋsekizyüzonaltı : Üç bin sekiz yüz on 

altı -1- [Tr] 

 ü.  36a/4 

üçbiŋsekizyüzúırúùoúuz : Üç bin sekiz yüz 

kırk dokuz -1- [Tr] 

 ü.  55a/2 

üçbiŋsekizyüzyetmişbeş : Üç bin sekiz yüz 

yetmiş beş -1- [Tr] 

 ü.  26a/3 
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üçbiŋsekizyüzyigirmibeş : Üç bin sekiz yüz 

yirmi beş -1- [Tr] 

 ü.  81a/20 

üçbiŋseksenbeş : Üç bin seksen beş -1- [Tr] 

 ü.  25b/9 

üçbiŋyediyüzyetmiş : Üç bin yedi yüz 

yetmiş -1- [Tr] 

 ü.  7b/4 

üçbiŋyüzyigirmibeş : Üç bin yüz yirmi beş -

2- [Tr] 

 ü.  68b/9 

 ü. olur 68a/19 

üçbuçuú : Üç buçuk -3- [Tr] 

 ü.  17a/15, 44b/2 

 ü. olur 18b/6 

üçåümün : <åümn  Sekizde üç -3- [Ar] 

 ü.  14a/9, 84b/11, 84b/9 

üçòumus : Beşte üç -3- [TAr] 

 ü.  101b/14, 117b/2, 117b/4 

üçrubè : Dörtte üç -4- [Ar] 

 ü.-ı şey 117b/3 

 ü.+ ı 119a/16, 12a/1 

üçrubè : Dörtte üç -4- [Ar] 

 ü.  16a/2, 16a/5, 41b/10 

 ü.+ a 28a/13 

 ü.-ı rubè-ı şey 117a/19 

üçsubè : Yedide üç -1- [TAr] 

 ü.+ a ururuz 112b/4 

üçyüz : Üç yüz -1- [Tr] 

 ü.  49b/7 

üçyüzaltmış : Üç yüz altmış -8- [Tr] 

 ü.  110a/17, 34a/19, 98b/7, 98b/9 

 ü.+ dur 34a/11 

 ü.+ ı 101a/3 

 ü. ola 109a/13 

 ü. olur 101a/3 

üçyüzbiŋ : Üç yüz bin -1- [Tr] 

 ü.  25b/10 

üçyüzellibeşbiŋyediyüzotuzbeş : Üç yüz elli 

beş bin yedi yüz otuz -1- [Tr] 

 ü.  10b/2 

üçyüzellibeşbuçuú : Üç yüz elli beş buçuk -

1- [Tr] 

 ü.  20b/7 
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üçyüzelliiki : Üç yüz elli iki -1- [Tr] 

 ü.  69b/1 

üçyüzellisekiz : Üç yüz elli sekiz -1- [Tr] 

 ü.  52a/6 

üçyüzonbeş : Üç yüz on beş -1- [Tr] 

 ü.+ dür 34a/12 

üçyüzonbir : Üç yüz on bir -1- [Tr] 

 ü.+ er 27a/1 

üçyüzondörtbiŋyüzúırúüç : Üç yüz on dört 

bin yüz kırk üç -1- [Tr] 

 ü.  61a/10 

üçyüzoniki : Üç yüz on iki -1- [Tr] 

 ü. ola 109a/15 

üçyüzotuziki : Üç yüz otuz iki -1- [Tr] 

 ü.  64b/5 

üçyüzotuzsekiz : Üç yüz otuz sekiz -1- [Tr] 

 ü.  16b/16 

üçyüzseksen : Üç yüz seksen -1- [Tr] 

 ü.  37a/11 

üçyüzseksenbeş : Üç yüz seksen beş -2- [Tr] 

 ü.  111b/9, 37b/1 

üçyüzseksenyedi : Üç yüz seksen yedi -

2- [Tr] 

 ü.  26a/10, 26a/12 

üçyüzúırúùoúuz : Üç yüz kırk dokuz -5- [Tr] 

 ü.  105b/11, 105b/8, 106a/2, 106a/3, 

106a/8 

üçyüzúırúüç : Üç yüz kırk üç -1- [Tr] 

 ü. olur 112b/10 

üçyüzùoúsanüç : Üç yüz doksan üç -1- [Tr] 

 ü.  37a/15 

üçyüzùoúuz : Üç yüz dokuz -1- [Tr] 

 ü.  105b/16 

üçyüzyetmiş : Üç yüz yetmiş -1- [Tr] 

 ü.  49b/12 

üçyüzyetmişbeş : Üç yüz yetmiş beş -1- [Tr] 

 ü. olur 68b/5 

üçyüzyigirmibeş : Üç yüz yirmi beş -2- [Tr] 

 ü.  21b/1, 21b/5 

üçyüzyigirmidört : Üç yüz yirmi dört -

4- [Tr] 

 ü.  114b/1, 114b/3, 114b/6, 9b/1 

üçyüzyigirmiiki : Üç yüz yirmi iki -1- [Tr] 
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 ü.  21a/2 

üçyüzyigirmisekiz : Üç yüz yirmi sekiz -

1- [Tr] 

 ü.  63b/21 

üçyüzyigirmiùoúuz : Üç yüz yirmi dokuz -

1- [Tr] 

 ü.  104b/17 

üslÿb : Yol, biçim, usul -25- [Ar] 

 ü.  102b/21, 109a/21, 10b/4, 113a/21, 

11a/8, 14a/14, 15a/13, 15b/21, 17a/13, 

22a/3, 22b/3, 32b/6, 37a/21, 38b/21, 3b/13, 

40a/7, 54a/1, 5a/10, 61a/17, 6b/21, 88b/8, 

92a/16, 9a/11 

 ü.-ı meõbÿr 118b/2 

 ü.-ı mezbÿr 24a/8 

üzer : Üst, her şeyin üstü, yukarısı bkz.üzeri -

90- [Tr] 

 ü.+ e 100b/10, 100b/19, 101a/18, 

101b/14, 101b/15, 101b/20, 102a/13, 

102a/14, 102a/16, 102b/12, 102b/16, 

102b/21, 103a/13, 104a/11, 105b/7, 106b/4, 

107a/18, 108a/7, 10b/4, 110b/7, 111b/7, 

114b/9, 115a/13, 115b/19, 117b/1, 117b/18, 

118a/14, 118b/3, 119a/6, 14a/15, 16a/20, 

17a/18, 17b/6, 20a/6, 21b/3, 22b/3, 25b/12, 

30a/15, 30a/18, 34a/3, 35a/4, 37a/15, 37a/19, 

37b/1, 39b/13,40b/5, 41a/10, 41b/14, 42a/6, 

46a/6, 47a/6, 49a/13, 49a/18, 49b/18, 49b/4, 

52b/12, 54a/1, 55a/16, 56b/7, 5b/1, 60b/9, 

61b/11, 62b/21, 67b/18, 67b/19, 6a/19, 

70b/9, 73a/14, 76a/3, 76a/8, 81a/2, 82a/16, 

82b/18, 83a/12, 83b/7, 84a/11, 84b/7, 

86b/13, 87b/11, 87b/5, 88b/8, 92a/16, 92b/2, 

92b/4, 94a/8 

 ü.+ e 33a/13, 46a/5, 8b/4 

ü.+ e ol 75b/4 

 ü.+ e olsa 36b/16 

 ü.+ e olup 109a/21 

 ü.+ edür 82b/19 

 ü.+ lerinde 8b/16 

üzeri : Üst, her şeyin üstü, yukarısı  bkz. üzer

 -158- [Tr] 

 ü.+ dür 61b/13 

 ü.+ ne 100a/13, 100a/7, 101a/1, 

101a/9, 101b/2, 102b/10, 104a/17, 104a/2, 

104a/21, 104b/10, 104b/4, 104b/7, 105b/10, 

106a/14, 107b/14, 108a/10, 108a/17, 

108a/20, 110a/7, 112b/9, 113a/21, 116b/17, 

116b/8, 117a/2, 118a/19, 118b/13, 118b/5, 

120a/5, 12a/14, 13a/15, 14b/5, 15a/13, 
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15b/7, 16a/15, 22b/15, 24a/9, 25a/10, 

25b/15, 26b/10, 28b/4, 29b/2, 2a/20,32b/3, 

32b/6, 38b/18, 3a/2, 3b/12, 3b/13, 40a/10, 

41b/3, 49b/12, 4a/5, 4b/5, 4b/7, 53a/13, 

53a/15, 53a/17, 53a/2, 53a/20, 54a/10, 

54a/12, 54a/8, 54b/1, 54b/11, 55b/6, 55b/8, 

56b/20, 57b/24, 58a/2, 58a/7, 59a/2, 5a/17, 

60a/9, 61a/15, 61a/18, 61a/19, 61a/21, 61a/9, 

61b/12, 62b/10, 62b/11, 65a/15, 67b/20, 

67b/8, 68a/10, 69a/6, 69a/9, 6b/21, 70a/10, 

70a/12, 71b/2, 72a/14, 72a/18, 72b/3, 

74a/19, 74a/3, 76a/5, 77a/8, 77b/16, 78a/2, 

82a/3, 84b/11, 84b/16, 84b/18, 84b/20, 

84b/21, 85a/7, 87a/4, 87b/19, 89a/13, 

92b/19, 93a/11, 93a/12, 93b/11, 93b/20, 

94b/14, 94b/17, 95a/7, 96a/12, 97a/13, 

97a/2, 98a/18, 98a/7, 99a/3, 99a/7, 99b/11, 

99b/16, 99b/6, 9a/11 

 ü.+ nde 26b/13, 3b/15, 4a/14, 4b/13, 

4b/21, 53a/11, 53a/16, 53a/19, 53b/11, 

53b/12, 53b/18, 53b/3, 56a/5, 57a/18, 

57a/19, 57a/8, 5a/18, 5a/9, 5b/13, 60a/10, 

60a/11, 65a/7, 6a/2, 6b/8, 78b/21, 9a/9 

 ü.+ nde olan 26b/15 

 ü.+ nde olsa 81a/5 

 ü.+ ne 54a/15 

-V- 

vaãaù : Orta, iki şeyin arası  Bkz vasaù -

6- [Ar] 

 v.+ dda 54b/10, 55a/3, 58a/14, 58b/5, 

63a/8 

 v.+ da 57b/23,  

vaøè : Koyma, belirleme, tayin etme -13- 

[Ar] 

 v. eyledüŋ 98b/16 

 v. eylemeli olsa 44b/4 

 v. eyledük 103b/11, 103b/13, 

 v. eylesek 97b/18 

 v. idelüm 117b/6 

 v. iderüz 111a/5, 95b/17, 95b/8 

 v. idesin 17a/3, 68a/1 

 v. idevüz 113a/16 

 v. itmişler 73a/13 

var - : : 1.Varmak, ulaşmak -3- [Tr] [-16-] 

 v.  80b/10, 80b/9 

v.- sa 119a/21 

2.İşlemde başka üst bir düzeye geçmek -

13- [Tr] 
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 v.- ınca 16b/10, 54a/2, 61a/18, 

70b/12, 73a/18, 73a/9, 73b/13, 73b/7, 74b/9, 

76b/15 

 v.- sa 4b/2 

 v.- ıruz 98b/8 

 v.- saú 104a/19 

 v.- uruz 100a/9, 100b/18, 101a/3, 

86a/12, 98a/13, 98a/3, 98a/9, 98b/3, 99a/2 

var : var, mevcut -6- [Tr] 

 v.+ ıdı 27a/14 

 v.+ ısa 47b/16, 47b/19, 47b/21, 

69a/21 

 v.+ dur 79a/18 

vasaù : Orta, iki şeyin arası  Bkz vaãaù -

2- [Ar] 

 v.+ dda olan 69a/6 

 ãıfr-ı v.+ uŋ 58a/1 

vaúıyye : <vÀúıyye Okka, dört yüz dirhemlik 

tartı -6- [Ar] 

 v.  41a/10, 41a/11, 41a/9, 42a/14 

 v. olur 20a/13, 20a/17 

vaúit : Zaman, vakit bkz vaút  -3- [Ar] 

 v.+ kim 115a/12, 56a/16, 56a/21 

vaút : Zaman, vakit bkz. vaúit -30- 

[Ar] 

 v.  110a/5, 110b/7, 112a/1, 114b/8, 

117a/13, 117b/17, 118b/2, 118b/20, 2a/8, 

30b/8, 31a/16, 39b/18, 60b/13, 72a/11, 

72a/14, 72b/6, 75a/10, 75a/15, 75a/5, 89a/6 

 v.+ in 113b/18, 70b/6, 72b/2, 75b/2, 

75b/6, 76b/15, 97a/16 

 v.+ ki 70b/8 

 v.+ kim 56b/6 

 v.+ üŋ 45b/13 

vÀóid: 1.Tek -9- [Ar] [-20-] 

 bi- ùarìú-i òaùÀ-yı v.  46b/6 

 èaded-i v.  84b/6, 84b/7 

 òaùÀ-yı v.  2b/13, 45b/10, 46a/1, 

46a/6 

 êarb-ı v.+ en 22a/8 

 òaùa-yı v.+ le 46a/3 

2.  Bir -11- [Ar] 

 v.81a/21 

miúdÀr-ı mÀl-ı v.  86b/20 

 v.+ e 82b/12, 82b/8, 82b/9, 84b/6, 

85a/6, 89a/3 
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 miúdÀr-ı ceõir-i v. olur 90a/2 

 v.+ üŋ 82a/18, 82b/10 

vÀriå : Mirasçı, kendisine miras düşen -

2- [Ar] 

 v.+ lere 33a/6 

 v.+ leri úaldı 33a/2 

vÀsıùa : Orta, Ortadaki -2- [Ar] 

 nıãf-ı v.  88b/15 

nıãf-ı v.+ éı 100a/14, 99a/4 

nıãf-ı v.+ éı 99a/2 

vÀúıè : Oluşan, olan, mevcut -274- [Ar] 

 v.  98b/20 

 v. ola 105b/6, 106b/3, 107a/18, 

108a/7, 110b/7, 111b/7, 113a/21, 115a/13, 

115b/19, 116b/8, 117b/17, 118b/2, 120a/4, 

56b/6, 72a/9, 72b/16, 72b/3, 76b/9, 7b/1, 

83b/6, 84a/11, 85a/16 

 v. olacaúolursa 53a/17 

 v. olan 113a/5, 11b/4, 13a/1, 14a/20, 

15a/8, 19a/19, 19a/6, 20a/2, 21a/10, 21b/7, 

22a/1, 22b/11, 24a/3, 26a/8, 32b/15, 4a/7, 

53a/19, 54b/10, 54b/7, 55a/3, 55b/3, 55b/5, 

56b/20, 57a/18, 57a/8, 57b/15, 57b/23, 

57b/4, 58a/14, 58a/5, 58a/6, 58b/3, 61a/14, 

63a/8, 65a/6, 69a/7, 6b/12, 6b/19, 70a/16, 

74a/9, 77b/21, 7a/2, 7b/2, 7b/8, 9b/11 

 v. olanèadede 74a/4 

 v. olanèadedi 4a/6, 5b/8 

 v. olanèÀóÀd 53a/10 

 v. oldı 105b/19, 106b/13, 106b/15, 

107a/16, 107a/17, 107a/4, 109a/11, 112a/5, 

112b/21, 19a/2, 23a/2, 26a/11, 32b/14, 

46b/14, 48a/13, 48b/1, 48b/7, 49b/8, 50b/12, 

50b/19, 52a/12, 52a/2, 52b/4, 54a/21, 

54b/13, 54b/3, 54b/4, 55a/10, 55a/14, 

55b/14, 56a/10, 57a/17, 58a/1, 59a/17, 

59a/3, 60a/12, 61b/11, 63a/1, 65a/14, 68a/9, 

69a/8, 70a/12, 94a/12 

 v. oldıysa 18a/20 

 v. olmaàın 44b/16 

 v. olmaú 106b/9, 78b/9 

 v. olmaz 38b/20 

 v. olmışdur 20b/12, 20b/13, 21a/6, 

42a/5, 45a/7, 54a/16, 72b/17, 94a/15 

 v. olmışıdı 45a/13 

 v. olsa 106b/8, 109b/1, 109b/20, 

114b/8, 35b/2, 35b/3, 44b/3, 49a/11, 5a/13, 

72a/19, 76a/7, 78b/21 
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 v. olur 101a/5, 105a/18, 105b/1, 

106a/7, 106b/1, 106b/3, 107a/1, 107a/10, 

107a/14, 107a/9, 107b/17, 108b/10, 109a/14, 

109a/9, 109b/13, 109b/14, 110a/13, 110a/5, 

110b/3, 111a/7, 111b/1, 111b/15, 112a/10, 

113a/14, 114b/2, 116a/5, 116b/2, 12a/2, 

12b/14, 13b/13, 16b/17, 16b/2, 17a/11, 

17a/13, 19a/11, 19b/3, 20b/17, 21b/11, 

22b/18, 23a/12, 24a/7, 25b/11, 28a/17, 

28a/9, 28b/19, 29a/18, 29b/14, 29b/8, 

32b/18, 33b/2, 36a/8, 37a/14, 37a/18, 37a/2, 

37a/21, 37b/3, 40a/7, 41a/15, 41a/7, 41b/10, 

42a/10, 42a/13, 42a/15, 42b/13, 42b/6, 

43a/9, 43b/8, 44a/12, 44a/3,44b/15, 44b/21, 

45a/11, 46a/11, 46b/1, 46b/10, 47a/2, 

47a/3,47a/4 47b/13, 47b/5, 48b/12, 50a/8, 

50b/17, 51a/5, 72a/15, 78b/14, 78b/16, 

78b/19, 78b/8, 7a/4, 80a/15, 80a/4, 80a/5, 

81b/18, 83b/14, 84a/7, 84a/8, 86a/15, 

88a/18, 88a/7, 90a/11, 90a/7, 93b/6, 95a/14, 

95b/21, 96a/17, 99a/19, 9a/14 

 v. olurmış 66a/6 

 v. olursa 102b/15, 11b/13, 13a/6, 

16b/11, 16b/9, 20b/3, 22b/2, 35b/18, 38b/13, 

38b/16, 3b/15, 40a/1, 42a/4, 43b/17, 47b/4, 

4a/19, 4b/13, 50a/6, 6a/2, 6b/13, 74a/3, 7a/1, 

94b/6, 9a/5 

ve : 1. Bağlama edatı, krş ve -855- [Ar] 

 v.  110a/2,100a/1, 100a/10, 100a/13, 

100a/14, 100a/2, 100b/10, 100b/16, 100b/2, 

100b/20, 100b/3, 100b/8, 100b/9, 101a/1, 

101a/17, 101a/18, 101a/2, 101a/20, 101a/21, 

101a/5, 101a/8, 101b/1, 101b/14, 101b/15, 

101b/16, 101b/19, 101b/20, 101b/6, 

101b/7,101b/7, 102a/12, 102a/13, 102a/14, 

102a/15, 102a/2, 102a/4, 102b/1, 102b/11, 

102b/12, 102b/19, 102b/20, 102b/5, 103a/11, 

103a/12, 103a/12, 103a/13, 103a/2, 103a/3, 

103a/4, 103a/5, 103a/8, 103b/1, 103b/16, 

103b/5, 104a/10, 104a/14, 104a/15, 104a/20, 

104a/5, 104a/8, 104b/17, 104b/2, 104b/20, 

105a/1, 105b/10, 105b/11, 105b/14, 105b/16, 

105b/20, 105b/8, 106a/13, 106a/14, 106b/10, 

106b/14, 107a/21, 107b/13, 107b/1, 107b/2, 

107b/5, 107b/8, 108a/13, 108a/2, 108a/21, 

108a/3, 108a/5, 108a/6, 108b/12, 108b/4, 

108b/6, 108b/8, 109a/13, 109a/17, 109a/18, 

109a/3, 109b/17, 109b/21, 109b/6, 109b/8, 

10a/12, 10a/19, 10a/21, 10a/3, 10a/7, 110a/2, 

110a/6, 110a/9, 110b/13, 110b/14, 110b/6, 

111a/13, 111b/1, 111b/12, 111b/3, 112b/1, 

112b/16, 112b/9, 113a/2, 113a/20, 113b/1, 

113b/13, 113b/19, 113b/3, 113b/9, 114a/10, 

114a/7, 114a/8, 114b/12, 114b/8, 115a/10, 
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115a/15, 115a/17, 115a/3, 115b/1, 115b/12, 

115b/13, 115b/14, 115b/3, 116a/1, 116a/2, 

116b/11, 116b/15, 116b/5, 116b/7, 117a/12, 

117a/15, 117a/18, 117b/10, 117b/12, 

117b/14, 117b/6, 117b/8, 118a/17, 118a/4, 

118b/1, 118b/20, 118b/6, 118b/9, 119a/5, 

119b/3, 11a/10, 11a/15, 11b/3, 11b/4, 

120a/4, 120a/6, 13a/18, 13b/11, 13b/12, 

13b/15, 14a/10,14a/12, 14a/13, 14a/2, 14a/4, 

14a/5, 14a/6, 14a/9, 14a/9, 14b/3, 14b/7, 

14b/8, 15a/11, 15a/3, 15a/6, 15b/1, 15b/14, 

15b/15, 15b/16, 15b/17, 15b/18, 15b/4, 

15b/5, 15b/8, 16a/13, 16a/15, 16a/19, 

16b/13, 16b/4, 16b/8, 17a/6, 17b/1, 17b/10, 

17b/11, 17b/12, 17b/14, 17b/14, 17b/7, 

17b/9, 18a/21, 18a/6, 18b/14,18b/15, 18b/7, 

19a/15, 19a/17, 19a/4, 19b/8, 1b/14, 1b/15, 

1b/17, 1b/21, 1b/3, 1b/4, 1b/9, 20b/16, 

20a/18, 20a/7, 20a/9, 20b/10, 20b/12, 20b/5, 

20b/9, 21a/4, 21a/7, 21b/16, 21b/5, 22a/4, 

22a/6, 22b/3, 22b/14, 22b/17, 22b/7, 23b/18, 

23b/2, 24a/14, 24b/12, 24b/4, 24b/6, 24b/7, 

25a/6, 25a/8, 25b/10, 25b/3, 26a/5, 26a/6, 

26b/5, 26b/9, 27a/4, 27b/15, 27b/17, 27b/18, 

27b/19, 27b/4, 27b/6, 27b/8, 28a/6, 28b/11, 

28b/4, 29a/3, 29b/6, 2a/10, 2a/13, 2a/14, 

2a/18, 2a/20, 2a/5, 2a/9, 2b/12, 2b/13, 2b/15, 

2b/17, 2b/18, 2b/2, 2b/4, 2b/6, 2b/7, 

30a/16,30a/2, 30a/20, 30a/21, 30b/1, 30b/11, 

30b/13, 30b/14, 30b/15, 30b/2, 30b/20, 

30b/5, 30b/6, 31a/11, 31a/18, 31a/4, 31a/6, 

31a/6, 31b/1, 31b/10, 31b/13, 31b/18, 

31b/19, 32a/1, 32a/17,32b/10, 32b/2, 32b/3, 

33a/7, 33a/8, 33a/9, 33b/6, 34a/10, 34a/11, 

34a/16, 34a/18, 34a/20, 34a/4, 34a/5, 34b/1, 

34b/15, 34b/16, 34b/17, 34b/18, 34b/20, 

34b/3, 35b/4, 35b/5, 36a/1, 36a/4, 36a/6, 

36b/2, 37a/1, 37a/11, 37a/14, 37a/18, 

37a/21,38b/19, 38b/6, 38b/9, 39b/2, 39b/5, 

3a/18, 3b/11, 3b/12, 40a/14, 41a/11, 41b/5, 

41b/8, 42a/1, 42a/6, 42b/18, 42b/3, 43a/10, 

43a/5, 43a/6, 43b/10, 43b/14, 44b/10, 44b/2, 

44b/5, 45b/11, 45b/14, 46a/15, 46a/2, 46a/8, 

46b/13, 46b/3, 47a/10, 47a/3, 47b/6, 47b/9, 

48b/6, 4a/10, 4b/11, 4b/15, 4b/18, 4b/19, 

4b/5, 50a/10, 50a/11, 50a/2, 50b/1, 50b/1, 

50b/15,50b/7, 50b/9, 51a/1, 51a/6, 51a/7, 

51a/8, 51b/10, 51b/11, 52a/16, 52a/17, 

52a/2, 52a/5, 52b/8, 52b/9, 53a/11, 53a/12, 

53a/14, 53a/5, 53a/6, 53b/12, 53b/19, 53b/4, 

54a/10, 54a/11, 54a/12, 54a/16, 54a/3, 54a/8, 

54a/9, 54b/1, 54b/11, 54b/14, 55a/11, 55a/8, 

55b/10, 55b/16, 55b/6, 55b/7, 56a/11, 56a/6, 

56b/14, 56b/2, 56b/9, 57a/1, 57a/1, 57a/3, 
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57a/5,57a/9, 57b/10, 57b/15, 57b/24, 59a/2, 

59a/4, 5a/16, 5a/3, 5b/11, 5b/16, 5b/17, 

5b/18, 5b/20, 5b/4, 5b/9, 60a/13, 60a/5, 

60b/11, 60b/14, 60b/19, 60b/2, 60b/21, 

60b/7, 61a/15, 61a/16, 61a/17, 61a/3, 61a/4, 

61a/6, 61b/1, 61b/13, 62a/17, 62b/1, 62b/11, 

62b/15, 62b/2, 63a/16, 63a/2, 63b/19, 63b/7, 

64a/3, 64b/19, 64b/2, 65a/15, 65a/7, 65b/2, 

67a/5, 67b/10, 67b/12, 67b/13, 67b/14, 

67b/15, 67b/16, 67b/2, 67b/3, 67b/7, 68a/1, 

68a/11, 69a/6, 69a/9, 6a/3, 6a/5, 6a/7, 6b/10, 

6b/18, 6b/6, 70a/13, 70b/7, 71b/4, 72a/16, 

72a/18, 72a/3, 72a/4, 72a/5, 72a/7, 72b/10, 

72b/15, 72b/16, 72b/3, 72b/5, 72b/6, 72b/9, 

73a/10, 73a/14, 73a/4, 74a/14, 74a/16, 74a/6, 

75a/18, 75a/4, 75a/9, 75b/6, 75b/7, 76a/10, 

76a/11, 76a/15, 76a/17, 76a/4, 76b/10, 

76b/11, 76b/14, 76b/5, 76b/6, 76b/7, 76b/8, 

77a/1, 77a/3, 77a/5, 77a/6, 77b/11, 77b/12, 

77b/2, 77b/3, 77b/5, 77b/6, 78b/11, 78b/16, 

79a/2, 79a/20, 79a/4, 79a/7, 7a/10, 7b/11, 

7b/6, 80a/8, 80b/10, 80b/15, 80b/18, 80b/7, 

81a/14, 81a/19, 81a/9, 81b/14, 81b/4, 

82a/10, 82a/11, 82a/12, 82a/13, 82a/14, 

82a/15, 82a/2, 82a/2,  82a/6, 82a/7, 82a/9, 

82b/11, 82b/15, 82b/19, 82b/20, 82b/6, 

83a/10, 83a/14, 83a/2, 83a/3, 83a/4, 83a/5, 

83a/7, 83a/8, 83a/9, 83b/11, 83b/14, 83b/15, 

83b/18, 83b/19, 83b/6, 84a/1, 84a/10, 

84a/12, 84a/13, 84a/16, 84a/17, 84a/19, 

84b/13, 84b/17, 84b/8, 85a/10, 85a/11, 

85a/13, 85a/6, 85a/7, 85b/1, 85b/14, 85b/16, 

85b/6, 85b/9, 86a/10, 86a/3, 86b/12, 86b/17, 

86b/2, 86b/20, 86b/4, 86b/6, 87a/12, 87a/17, 

87a/4, 87b/10, 87b/18, 87b/2, 87b/5, 88a/14, 

88a/19, 88a/2, 88a/9, 88b/14, 88b/3, 89a/1, 

89a/18, 89a/7, 89a/9, 89b/10, 89b/11, 

89b/14, 89b/16, 89b/18, 89b/19, 89b/2, 

89b/20, 89b/9, 8a/3, 8a/4, 8a/9, 8b/10, 8b/15, 

8b/9,90a/12, 90a/17, 90a/21, 90a/3, 90a/4, 

90a/6, 90a/8, 90b/14, 90b/19, 90b/2, 90b/3, 

91a/1, 91a/11, 91a/12, 91a/14, 91a/2, 91a/3, 

91a/5, 91b/11, 91b/18, 91b/3, 92a/13, 

92a/15, 92b/11, 92b/14, 92b/15, 92b/16, 

92b/19, 92b/21, 93a/11, 93a/12, 93a/14, 

93a/17, 93a/18, 93a/2, 93a/6, 93a/7, 93b/1, 

93b/12, 93b/2, 93b/4, 93b/7, 93b/7, 94a/2, 

94a/6, 94b/12, 94b/13, 94b/15, 94b/7, 94b/9, 

95a/10, 95a/2, 95a/6, 95b/2, 96a/1, 96a/12, 

96a/4, 96a/7, 96b/16, 96b/20, 96b/5, 97a/1, 

97a/14, 97a/17, 97a/21, 97b/12, 97b/17, 

97b/20, 97b/21, 98a/20, 98a/2, 98a/6, 98a/8, 

98b/11, 98b/15, 98b/18, 98b/20, 98b/4, 

98b/5, 99a/13, 99a/14, 99a/16, 99a/3, 99a/4, 
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99b/1, 99b/16, 99b/3, 99b/5, 9a/10, 9b/13, 

9b/17, 9b/2, 9b/3, 9b/5, 9b/9 

 v. ol 7a/13 

 miåill-i v.  72b/9 

 v.’l- amÀn 1b/7 

 v.’l- bürhÀn 1b/8 

 nÀşiri’l- adl-i v.’l- iósÀn 1b/7 

 ve’l- mecd-i v.’l- iótirÀm 1b/19 

 v.- mecd-i ve’l- iótirÀm 1b/19 

 baède’z- el-cebr v.’l- muúÀbele 

115b/9 

 v.’s- ãalÀtu 1b/3 

2.  Farsça kuruluşlu sayı sistem ifadesi, krş 

ve -6- [Ar] 

 v.  11a/8, 11b/20, 12a/11, 25a/2, 

25b/10, 26b/2 

3.  Notasyon sisteminde artı işareti, krş ve -

460- [Ar] 

 v.  100a/11, 100a/20, 100b/11, 

100b/15, 100b/17, 100b/2, 100b/20, 100b/3, 

100b/4, 100b/6, 100b/7, 101a/16, 101a/19, 

101b/12, 101b/16, 101b/17, 101b/18, 

102a/11, 102b/7, 102b/8, 103a/10, 103a/14, 

103a/15, 103a/19, 103a/20, 103b/1, 103b/15, 

103b/2, 103b/20, 103b/21, 103b/3, 103b/5, 

103b/6, 103b/7, 103b/8, 103b/9, 104a/1, 

104a/12, 104a/13, 104a/3, 104a/5, 104a/6, 

104a/8, 104a/9, 104b/12, 104b/13, 104b/14, 

104b/18, 104b/21, 105a/18, 105a/2, 105b/1, 

105b/11, 105b/12, 105b/15, 105b/16, 

105b/18, 105b/3, 105b/5, 105b/9, 106a/10, 

106a/11, 106a/12, 106a/16, 106a/18, 106a/2, 

106a/20, 106a/3, 106a/4, 106a/8, 106b/12, 

106b/2, 106b/20, 107a/13, 107a/4, 107a/8, 

107b/11, 107b/20, 107b/6, 107b/7, 107b/9, 

108a/1, 108a/18, 108a/2, 108a/21, 108a/3, 

108a/5, 108b/12, 108b/13, 108b/14, 108b/15, 

108b/2, 109a/19, 109a/20, 110a/11, 110a/17, 

110a/21, 110a/4, 110b/3, 111a/21, 111b/4, 

112a/15, 112a/17, 112a/3, 112b/18, 112b/4, 

112b/6, 112b/8, 112b/9, 113a/10, 113a/13, 

113a/14, 113a/15, 113a/20, 113a/4, 113a/9, 

113b/11, 114a/11, 114a/15, 114a/17, 

114a/18, 114a/21, 114a/3, 115a/3, 115a/5, 

115b/15, 115b/16, 115b/2, 115b/4, 115b/6, 

116a/14, 116a/16, 116b/16, 116b/18, 

116b/20, 116b/21, 117a/1, 117a/15, 117a/16, 

117a/18, 117a/19, 117a/21, 117a/3, 117a/4, 

117b/10, 117b/11, 117b/12, 117b/15, 

117b/2, 117b/4, 117b/5, 118a/11, 118a/13, 

118a/15, 118a/16, 118a/18, 118b/12, 
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118b/15, 118b/16, 118b/19, 119a/14, 

119a/16, 119a/18, 119a/5, 119a/8, 120a/2, 

12b/3, 13a/14, 14a/11, 14a/13, 14a/7, 14a/8, 

15a/15, 15a/2, 16b/16, 16b/7, 17a/1, 17a/10, 

17a/11, 17a/12, 17a/13, 18b/13, 18b/2, 

20a/4, 25a/13, 25a/4, 25a/8, 28b/19, 28b/21, 

28b/9, 29a/17, 29a/19, 29a/2, 30b/10, 

30b/12, 30b/14, 30b/15, 30b/19, 30b/21, 

31a/19, 31a/20, 31a/7, 31b/1, 31b/15, 

31b/18, 31b/19, 31b/20, 31b/8, 32b/8, 

35b/21, 36a/1, 36a/3, 36a/5, 36a/7, 37a/12, 

37a/16, 37a/19, 42b/17, 43a/4, 43b/4, 43b/8, 

44a/13, 44a/2, 44a/3, 44b/20, 45b/1, 45b/3, 

46a/11, 52a/10, 52a/13, 52a/19, 52a/4, 52a/7, 

52a/8, 56b/17, 56b/19, 56b/5, 61a/11, 61a/9, 

65b/13, 65b/4, 67b/19, 69a/18, 69b/1, 69b/3, 

74b/2, 74b/4, 74b/5, 78b/3, 79a/10, 79a/11, 

79a/13, 79a/15, 79a/16, 79a/2, 79a/8, 79a/9, 

80a/3, 80b/4,81a/10, 81a/15, 81a/17, 81b/3, 

81b/6, 83a/13, 83a/13, 83a/14, 83b/5, 83b/6, 

84a/10, 84a/9, 84b/14, 84b/4, 84b/9, 85a/8, 

85b/1, 85a/13, 85b/2, 85b/2, 85b/20, 85b/9, 

86a/1, 86a/15, 86a/21, 86a/4, 86a/7, 86b/1, 

87a/14, 87a/19, 87a/21, 87b/16, 87b/2, 

88a/18, 88a/5, 88a/8, 88b/10, 88b/11, 

88b/12, 88b/12, 88b/13, 88b/17, 88b/19, 

88b/21, 88b/9, 89a/1, 89a/10, 89a/11, 

89a/13, 89a/18, 89a/19, 89a/2, 89a/5, 

89b/10, 89b/13, 89b/14, 89b/15, 89b/7, 

90a/13, 90a/20, 90a/6, 90b/11, 90b/14, 

90b/15, 90b/18, 90b/4, 90b/6, 90b/7, 90b/8, 

90b/9, 91a/11, 91b/16, 91b/4, 92a/1, 92a/17, 

92a/2, 92b/12, 92b/18, 92b/20, 92b/5, 92b/7, 

93a/11, 93a/20, 93a/4, 93a/8, 93a/9, 93b/14, 

93b/15, 94b/1, 94b/10, 94b/15, 94b/20, 

94b/3, 94b/8, 95a/1, 95a/13, 95a/15, 95b/15, 

95b/20, 95b/4, 95b/7, 96a/16, 96a/19, 96a/2, 

96b/17, 96b/20, 97a/12, 97a/14, 97b/14, 

97b/19, 97b/9, 98a/2, 98a/3, 98a/4, 98a/5, 

98a/8, 98a/9, 98b/16, 98b/2, 98b/20, 98b/21, 

98b/3, 99a/1, 99a/7, 99b/11, 99b/13, 99b/14 

4.  Notasyon sisteminde  , virgül, ondalık 

sayı işareti -119- [Ar] 

 v.  101b/2, 101b/4, 16b/1,16a/10, 

16a/10, 16a/11, 16a/11, 16a/2, 16a/3, 16a/4, 

16a/5, 16a/6, 16a/7, 16a/8, 16a/9, 22b/17 

17a/15, 17a/2, 17a/3, 17a/9, 18b/3, 19a/10, 

19a/13, 19b/3, 21a/1, 21a/14, 21a/3, 21b/10, 

21b/11, 21b/13, 21b/2, 21b/6, 22a/17, 

22a/19, 22a/2, 22a/3, 22b/1, 22b/17, 23a/12, 

23a/4, 23a/5, 23b/1, 23b/15, 24a/18, 24a/6, 

24a/7, 24b/16, 24b/2, 24b/8, 41b/1, 41b/10, 

41b/3, 41b/6, 42a/19, 42a/2, 43b/10, 78b/14, 

78b/6, 78b/8, 79a/8, 81b/10, 81b/16, 81b/17, 
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86a/14, 89a/1, 89a/15, 89a/16, 89a/17, 

89b/5, 90a/7, 90a/8, 92a/4, 92a/8, 92b/20, 

92b/8, 95a/3, 95a/5, 95a/8, 97b/10, 97b/11, 

97b/12 

vech : Yan, yön, taraf -3- [Ar] 

 v.  119a/6, 32b/3, 34a/3 

 v.-i meşrÿh 39b/13 

vefÀ : Yetme, kÀfi gelme-1- [Ar] 

 v. iderse 70b/6 

velìkin : lÀkin, ama, fakat, şöyle ki -1- [F] 

 v.  114a/9 

verÀ : Mahluk, halk, kainat, alem -1- [Ar] 

 muóammedin- efêali’l- v.  1b/4 

vesÀìr : vesaire, devamında-1- [Ar] 

 v.  30a/17 

vesile : Sebep, bahane -1- [Ar] 

 v. olmaú 2a/17 

veter : Kiriş -9- [Ar] 

 v.  72b/16, 76b/11, 76b/8 

 v.-i òaùar 76b/8 

 v.+ de 77a/7 

 mütesÀvì-i nıãf-ı v. olursa 78a/7 

 v.+ üŋ 76b/14, 77b/13 

 tefÀvüt-i v.+ üŋ 77b/21 

veyÀ : Veya, yahut -11- [Ar] 

 v.  22b/4, 47a/9, 73a/5, 73a/6, 

73b/12, 73b/5, 77a/2, 78a/21, 88b/10,  

 88b/11 

vezen : bkz. vezn, vezin-1- [Tr] 

 v.  111b/18 

vezin : <vezn 1 Tartma, tarılma, tartı  2  

Ağırlık bkz. vezn -2- [Ar] 

 v.  112a/4 

 v.+ de 112a/21 

vezir : Vekil -1- [Ar] 

 v.  114b/14a 

vezn : 1 Tartma, tarılma, tartı 2  Ağırlık bkz. 

vezin  -15- [Ar] 

 kemmiyye-i v.-i Àbı 113b/21 

 v.-i gÿşivÀr 110b/8a 

 v.-i nuúreye 114a/20 

 v.-i ùop 114a/1, 114a/8 

 v.+ i 111b/9, 112a/17, 112a/19, 

113a/7, 113b/2, 113b/8, 44b/2 

 v. idelüm 113b/20, 113b/21 
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 v.+ inden 113a/7 

vezne : 1 lodrası 120 dirheme eşit olan 30 

lodralık ağırlık ölçüsüdür. Yani 1 dirhem 

3,207 gr. Olarak değerlendirildiğinde vezne 

11, 545 kg.dır. -4- [Ar] 

 v.  25b/3 

 v.+ de 111b/15, 25b/4 

 v. olur 25b/9 

vilÀyet : Merkezi yönetime bağlı bir vali 

yönetimindeki idari bölüm, krş il -1- [Ar] 

 v.+ inde 20a/14 

vir - : Vermek -156- [Tr] 

 v.  116b/10, 33b/6, 87a/12 

kimesne v.- dügi 109b/2 

 ad v.- dügümüz 82a/8 

 birer v.- düŋ 27a/11, 27a/15, 27b/11, 

27b/21 

 ikişer v.- düŋ 27b/5, 27b/8 

 ikişer v.- düŋ 27b/19,  

 taãadduú v.- düŋ 119b/9 

 üçer v.- düŋ 27a/7 

 dirhem v.- dük 27b/16 

 

 nefsine v.- eler 82a/6 

 cevÀb v.- elüm 112a/13, 114b/2, 

115b/10, 117b/9, 119a/16 

 ãalı v.- elüm 113b/17 

 èaded v.- elüm 112a/8 

 birer v.- esin 27b/3 

 cevÀb v.- esin 12b/3, 13a/13, 14b/5, 

16a/20, 16b/14, 22b/16, 30a/10, 30a/12, 

30a/7, 33b/4, 38b/17, 3b/17, 3b/6, 42a/4, 

4a/20, 5a/10, 6a/17, 75b/5 

 daòı v.- esin 26b/20 

 èayn-ı mefrÿø-ı åÀnìye v.- esin 47b/9 

 òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnìye v.- esin 

47b/10 

 òaùÀ-yı mÀl-ı mefrÿø-ı evvele v.- esin 

47a/15 

 üçer v.- esin 26b/12 

 cevÀb v.- esinki 43a/18 

 cevÀb v.- esinkim 105b/2, 10a/21, 

10b/12, 10b/18, 11a/4, 14b/15, 15a/14, 

19a/8, 19b/11, 19b/2, 20b/15, 21a/12, 21b/9, 

22a/2, 23a/11, 23b/12, 24a/17, 24a/4, 

24b/14, 24b/7, 25a/18, 25b/8, 26a/21, 

28a/19, 28b/20, 29a/18, 29b/12, 29b/7, 



810 

30a/3, 41b/10, 42b/14, 42b/6, 44a/1, 44b/18, 

48b/12, 50a/7, 52b/4, 60b/6, 7a/3, 80a/15, 

81b/18, 86b/19, 88a/7, 8b/2, 97a/18 

 èaded v.- esinkim 26b/9 

 altmış v.- esinkim bir 80a/1 

 cevÀb v.- esinkim bir 20a/3, 25a/7, 

43a/9 

 birer v.- icek 27a/12 

 almaàa v.- ilmişdür 109a/11 

 kimesneye v.- ilse 43a/2 

 dervişe v.- se 119a/21, 119b/1 

 dördünciye v.- se 117a/8 

 evvelkiye v.- se 117a/9 

 mÀl v.- se 109a/16 

 metÀèa v.- se 36b/6 

 miúdÀr v.- se 108b/17 

 üçinciye v.- se 117a/7 

 ãalı v.- seler 79a/1, 79a/4, 80a/10, 

80a/7 

 mÀl v.- seler 102b/19, 102b/20 

 rubè-ı mÀl v.- seler 102b/19 

 ad v.- sek 104a/16 

 åi- rubèa v.- esin 79a/9 

óiããe v.- üldükde 26a/18 

 daòı v.- üp 26b/15, 26b/17 

 cevÀb v.- üriz 88b/21 

 cevÀb v.- ürüz 100a/16, 101b/3, 

102a/17, 102b/13, 104b/19, 106b/1, 109a/10, 

109b/13, 111a/8, 113a/18, 116b/3, 117a/3, 

119a/3, 120a/3, 86a/5, 87b/15, 88b/6, 

89a/16, 90a/11, 90b/11, 90b/21, 91b/2, 

92a/12, 92a/7, 93a/1, 94a/4, 95b/21, 96a/17, 

96b/13, 97a/4, 97b/10, 99b/20 

 nıãf-ı şeyée v.- ürüz 99b/10 

 şeyée v.- ürüz 99a/10 

 cevÀb v.- ürüzkim 92b/10 

vur - : Çarpmak, matematikte dört işlemden 

biri. -32- [Tr] 

 aŋa v.- asın 88a/4 

 maòrec-i küsÿra v.- asın 28a/11 

 maòrec-i maúsÿmunèaleyhe v.- asın 

28a/12 

 maòrec-i òumsa v.- asın 86a/9 

 maòrecine v.- asın 28b/3 

 nefsine v.- asın 88b/15 

 dörde v.- asınkim 28a/7 



811 

 èadede v.- asınkim 7b/4 

 maòrecine v.- asınkim 28a/15 

 òumsa v.- asınkim 28b/16 

 sekize v.- asınkim 28a/5 

 kaèb-ı kaèba v.- salar 82a/13 

 mÀl-ı kaèb-ı kaèba v.- salar 82a/15 

 mÀl-ı kaèba v.- salar 82a/12 

 mÀl-ı mÀl-ı kaèba v.- salar 82a/14 

 mÀl-ı mÀla v.- salar 82a/11 

 nefsine v.- san 102a/19 

 maòrec-i åümüne v.- uruz 95a/9 

 maòrec-i tüsèa vu.- uruz 86a/13 

maúsÿmunèaleyhe v.- uruz 118b/14 

 südüse v.- uruz 103a/12 

 şeyée v.- uruz 97a/11 

vü : ve bağlama edatı -3- [Ar] 

 v.  110b/9a, 110b/10, 110b/8a, 94a/2 

-Y- 

YÀ : Ya, bağlama edatı-33- [Ar] 

 y.  39b/18, 40a/10, 40a/2, 45b/13, 

46a/5, 47a/10, 47a/11, 72b/9, 73a/3, 73a/4, 

73a/5, 73b/12, 73b/5, 77a/2, 77b/11, 78a/6, 

81a/6, 82b/21, 83a/1, 83a/4, 83a/5, 85a/18 

 úÀyimü’z-zÀviyemidür y.  75b/16 

yÀd : Hatırlama, anma -2- [F] 

 y. olınmamuza 2a/16 

 y.- ılır 114b/16a 

yÀúÿt : Kırmızı, sarı, mavi, yeşil renklerde 

olan değerli bir süs taşı -58- [Ar] 

 y.  114b/11, 114b/13a, 115b/14, 

115b/3, 116a/10, 116a/12, 116a/2, 46b/7, 

50a/10, 50a/11, 51b/10 

 bahÀ-yı y.  46b/10 

 åemen-i y.  115a/9, 116a/1, 116a/3, 

50b/14, 50b/6, 51a/6, 51b/12, 51b/13, 

51b/15, 51b/17, 52a/4, 52b/11, 52b/5, 52b/8 

 åemen-i y.-ı åÀliå 115a/15, 115a/19 

 y.-ı åÀnì 115a/14 

 miål-i åülüå-i åemen-i y.-ı åÀnì 

115a/16 

 åemen-i y.-ı åülüåÀn 52b/9 

 bahÀ-yı y.-ı evvel 116a/14, 116b/5 

 åemen-i y.-ı evvel 115a/17, 115b/20, 

116a/7 
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 miål-i rubè-ı åemen-i y.-ı evvel 

115a/15 

 åemen-i y.-ı evveli bir 115a/21 

 úıymet-i y.-ı mezbÿr 47a/2 

 åemen-i y.-ı rÀbiè 115a/17 

 miål-i nıãf-ı åemen-i y.-ı rÀbiè 

115a/18 

 åemen-i y.-u evvel 115b/11 

 åemen-i y.+ ı bir 115a/1 

 y.+ laruŋ 116a/15, 116a/4 

 y. olsa 115a/14, 115b/20 

 y.+ u 115b/15 

 y.+ uŋ 115b/1, 115b/12, 115b/17, 

116a/12, 116a/5, 116a/6, 116a/8, 116b/3, 

116b/6 

 åemen-i y.+ uŋ 52a/6 

yÀúÿt-eş : Yakut kelimesinin Farsça üçüncü 

tekil şahıs iyelik ekinde çekimi, “Yakutu” -

1- [F+Ar] 

 nıãf-ı y.  114b/16 

yan : Yan -19- [Tr] 

 y.+ ına 16b/7, 18a/4, 27b/20, 57b/11, 

57b/25, 58a/3, 62b/12, 63b/21, 69a/7, 7b/7 

 y.+ ında 103a/19, 103b/2, 103b/6, 

26b/11, 2b/21, 53a/19, 53b/1 

 y.+ ında olan 64a/22 

 y.+ ındaàı 63b/16 

yaèni : Yani -74- [Ar] 

 y.  100b/17, 100b/19, 101b/13, 

103b/11, 104b/14, 106a/17, 106b/17, 109a/7, 

109b/11, 10a/17, 110b/17, 111a/13, 112a/4, 

112b/14, 112b/17, 112b/21, 112b/6, 114a/20, 

117b/2, 118a/21, 118a/6, 118a/8, 118b/14, 

119a/10, 119b/11, 13a/16, 13b/4, 15b/3, 

28a/12, 39b/10, 39b/11, 39b/18, 40a/10, 

40a/12, 40a/2, 48b/11, 52a/15, 52a/18, 

56b/17, 56b/19, 61b/1, 62b/10, 

67b/19,67b/6,71b/4, 73a/20, 74a/13, 74a/15, 

74a/16, 74b/10, 74b/6, 74b/7, 75a/2, 81b/15, 

85a/17, 85a/4, 85b/12, 85b/4, 85b/5, 86b/13, 

86b/15, 88b/15, 89a/15, 89a/3, 89a/6, 89b/1, 

89b/4, 90b/3, 95b/16, 95b/5, 97a/1, 97a/13, 

98a/12, 98a/16, 98a/18 

yÀsemen : Yasemin çiçeği -1- [F] 

 y.  114b/12 

yaşàıl:<yaşàul “şeàale” kökünden. İşleyen -

1- [Tr] 

 mine’z-zehebi y. 113b/9 
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yaz - : Yazmak -384- [Tr] 

 y.- alum 61a/7 

 y.- asın 10b/9, 12a/16, 12b/9, 14b/12, 

18a/8, 19b/8, 20a/18, 20b/4, 21a/5, 22b/21, 

22b/3, 23a/4, 23b/9, 26b/21, 26b/6, 27b/14, 

27b/15, 28a/3, 28b/6, 33a/17, 34a/7, 3a/21, 

3b/3, 43a/5, 47b/11, 47b/7, 48b/3, 50b/19, 

52b/2, 53a/21, 53b/15, 53b/17, 53b/7, 

54b/12, 54b/13, 54b/15, 54b/5, 54b/9, 55a/1, 

55a/6, 55a/7, 55b/10, 55b/15, 55b/4, 56a/1, 

56a/15, 56a/3, 56a/6, 56b/16, 57a/10, 

57a/12, 57a/16, 57a/18, 57a/20, 57b/1, 

57b/11, 57b/15, 57b/18, 57b/24, 57b/25, 

58a/2, 58a/3, 58a/7, 58b/11, 58b/16, 58b/2, 

59a/2, 59a/3, 59a/8, 60a/11, 60a/13, 60a/14, 

60a/8, 61a/12, 61a/21, 61b/1, 61b/10, 

61b/12, 61b/14, 61b/19, 61b/2, 61b/3, 61b/6, 

62a/12, 62a/2, 62b/11, 62b/12, 62b/15, 

62b/20, 63a/17, 63a/2, 63a/21, 63b/18, 

63b/21, 64a/4, 64b/18, 64b/2, 64b/21, 64b/5, 

65a/10, 65a/13, 65a/15, 65a/16, 65a/7, 65a/8, 

65b/14, 65b/3, 65b/5, 67b/10, 68a/1, 68a/10, 

68a/11, 68a/13, 68a/16, 68a/18, 68a/2, 

68a/21, 68a/5, 68a/8, 68b/11, 68b/14, 

68b/17, 68b/18, 68b/3, 69a/10, 69a/13, 

69a/3, 69a/5, 69a/6, 69a/7, 69b/11, 69b/18, 

69b/21, 69b/5, 69b/9, 6b/10, 6b/11, 6b/17, 

6b/9, 70a/10, 70a/19, 70a/6, 70a/9, 7b/11, 

7b/5, 8a/9, 8b/1, 9a/12 

 åülisü’l-èadedde y.- asın 68b/5 

 y.- asın 9a/4 

 y.- asınkim 57a/8 

 y.- duàuŋ 11b/12, 12b/2, 26a/19, 

29a/16, 34a/8, 37a/9, 46b/18, 50a/5, 53b/12, 

53b/19, 53b/3, 53b/5, 54b/15, 56a/7, 57a/12, 

57b/2, 58b/5, 59a/6, 60a/15, 61a/8, 61b/17, 

61b/24, 61b/6, 62a/9, 62b/1, 62b/13, 62b/16, 

62b/18, 63b/20, 63b/9, 65a/8, 68a/14, 

69a/12, 6b/11 

 y.- duàuŋdan 67b/5 

 y.- duú 11a/19, 19a/1, 27b/18, 

46b/15, 54b/1, 55a/11, 59a/4, 59a/5 

 y.- duúdan 4a/3 

 y.- ıla 14a/15 

 y.- ılan 3a/20, 46a/21, 57a/13 

 y.- ıldı 70b/11 

 y.- ılmaú 15b/20 

 y.- ılmayup 18a/18 

 y.- ılmışdur 68a/14, 70a/18 

 y.- ılsa 14a/14 
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 y.- ılup 18a/2 

 y.- ılur 14a/10, 14a/11, 14a/12, 

14a/14, 14a/8, 14a/9, 17b/12, 17b/13, 

17b/14, 18a/1, 18a/15, 18a/19, 22a/7 

 y.- malu olsaŋ 22a/18, 22a/19 

 y.- maú 17b/15, 18a/14, 18a/3, 18a/6, 

22a/12, 22b/1 

 y.- mışıduŋ 53b/8 

 y.- mışlar 113b/5 

 y.- up 10a/21, 10b/12, 10b/17, 11a/3, 

11b/9, 12a/17, 13a/7, 14a/19, 14b/9, 15a/3, 

15a/6, 16a/13, 16a/16, 16b/4, 16b/7, 16b/8, 

16b/9, 17a/18, 18a/20, 18a/21, 18a/4, 18a/5, 

18a/7, 18b/1, 18b/15, 18b/5, 18b/7, 18b/8, 

19a/15, 19a/17, 19a/18, 19a/4, 19a/5, 

19b/15, 19b/9, 20a/1, 20a/17, 20b/11, 20b/2, 

20b/4, 20b/5, 20b/8, 21a/4, 21a/8, 21b/15, 

21b/17, 21b/5, 21b/6, 22b/11, 22b/8, 23a/5, 

23a/7, 23b/18, 23b/7, 24a/14, 24a/15, 

24b/12, 24b/4, 25a/16, 25a/5, 25b/5, 26a/16, 

26a/5, 26a/7, 26b/4, 29b/11, 29b/5, 30a/2, 

32b/8, 33a/13, 35b/13, 38b/9, 3a/18, 3a/19, 

3b/11, 3b/16, 3b/5, 41b/5, 42a/1, 42a/2, 

42b/10, 42b/3, 43a/7, 46a/18, 46b/18, 

47a/12, 47b/2, 4a/20, 4a/6, 4b/14, 4b/4, 4b/5, 

50a/1, 51a/3, 53a/16, 53a/18, 53a/9, 53b/11, 

53b/12, 53b/18, 53b/19, 53b/4, 54a/16, 

54a/17, 54a/2, 54a/7, 54b/11, 54b/2, 55a/11, 

55a/8, 55b/11, 55b/16, 56a/11, 56a/6, 

56b/19, 57b/10, 5a/10, 5a/16, 5a/6, 5b/14, 

5b/6, 60a/12, 63a/1, 68b/8, 69a/17, 69a/20, 

69a/9, 69b/13, 69b/20, 6a/14, 6a/17, 6a/3, 

70a/13, 70a/14, 70a/15, 70a/4, 70b/1, 7a/13, 

7a/15, 80a/14, 8a/9, 8b/15, 9b/9 

yedi : Yedi-75- [Tr] 

 y.  101b/12, 101b/2, 101b/3, 101b/7, 

108b/15, 109a/20, 109b/7, 112b/11, 116b/10, 

116b/19, 119b/18, 119b/3, 11b/17, 13a/14, 

13a/19, 13a/20, 13b/7, 17a/6, 18a/10, 18b/2, 

18b/6, 19a/10, 20a/4, 26a/9, 28b/10, 28b/13, 

28b/9, 29a/2, 29a/3, 32a/15, 44b/2, 48a/1, 

48a/11, 48a/14, 48a/20, 62b/11, 79a/13, 

81b/1, 84b/21, 85a/2, 87a/21, 88a/5, 88a/7, 

92b/20, 93a/13, 93a/4, 93a/7, 94b/15, 94b/8, 

96a/19, 96b/10, 97b/10, 97b/11, 98a/8 

 y.+ dür 12b/10, 30b/1, 32a/1, 48b/5, 

87b/21 

 y.+ nci 83b/1, 85a/14 

 y.+ nüŋ 27b/9 

 y. oldı 80b/12 

 y. olur 19a/16 
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 y. úalur 26b/13 

 y.+ ye 109a/7, 30b/14, 32a/16, 

80b/14 

 y.+ ye ururuz 119a/11, 97a/1 

 y.+ yi 10a/7, 30b/21, 48a/14 

yedibiŋikiyüz : Yedi bin iki yüz -2- [Tr] 

 y.  51a/6, 98b/10 

yedibuçuú : Yedi buçuk -1- [Ar] 

 y.  80a/15 

 y.  80a/16 

yediåümün : Sekizde yedi 3- [Tr+Ar] 

 y.  14a/13, 14a/17, 36a/3 

yediyüzelli : Yedi yüz elli -5- [Tr] 

 y.  115a/3, 116a/11, 116a/8, 40b/7, 

68b/16 

yediyüzellibeş : Yedi yüz elli beş -7- [Tr] 

 y.  7a/10, 7b/10, 7b/3, 7b/5 

 y.+ i 7a/12, 7b/8 

yediyüzonaltı : Yedi yüz on altı -1- [Tr] 

 y.  52a/4 

yediyüzondört : Yedi yüz on dört -2- [Tr] 

 y.  96b/11, 96b/9 

yediyüzonüç : Yedi yüz on üç -1- [Tr] 

 y.  115b/14 

yediyüzotuz : Yedi yüz otuz -3- [Tr] 

 y.  49a/16, 49a/3, 49b/10 

yediyüzseksendört : Yedi yüz seksen dört -

1- [Tr] 

 y. úalur 118b/21 

yediyüzúırúiki : Yedi yüz kırk iki -1- [Tr] 

 y.  8b/10 

yediyüzúırúsekiz : Yedi yüz kırk sekiz -

1- [Tr] 

 y.  49b/14 

yediyüzyetmişùoúuzbiŋyediyüzaltmış : Yedi 

yüz yetmiş dokuz bin yedi yüz altmış -

1- [Tr] 

 y. olur 94b/17 

yediyüzyigirmi : Yedi yüz yirmi -4- [Tr] 

 y.  115a/9, 116b/2, 116b/4, 52b/5 

yediyüzyigirmidört(d) : Yedi yüz yirmi dört -

1- [Tr] 

 y.  19b/2 

yek : Bir -55- [F] 
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 y.  100b/13, 100b/3, 100b/5, 103a/19, 

103a/21, 103b/1, 103b/3, 103b/7, 103b/8, 

103b/9, 110b/11a, 114b/14, 114b/16, 115a/7, 

79a/11, 79a/9, 85b/21, 86a/20, 89a/10, 

89a/15, 92b/18, 93a/14, 94b/10, 95b/2, 

95b/4, 95b/7, 96a/7, 96b/6, 96b/7, 97a/12, 

97a/14, 97b/5, 98a/3, 99a/1, 99a/10 

 bÿd-ı y.  110b/8a 

 åelÀåetü’s- esdÀs-ı y.  103b/6 

 ãÿret-i y.  29a/12 

 keår-i y.  98b/20 

 kemmiyye-i y.  86b/11, 86b/19, 

86b/2, 91b/17, 92b/10, 97b/9 

 miúdÀr-ı y.  86b/2, 87a/8, 92b/11, 

97b/9 

 nıãf-ı y.  116a/7 

 rubè-ı y.  103b/5 

 y.- åülüå 116a/10 

 y.- subuè 86a/1 

yekì : Biri -4- [F] 

 y.  111b/18, 111b/19, 114b/14, 

114b/15 

yekÿn : Toplam -1- [Ar] 

 y.  52b/11 

yemìnì : Sağ, sağ taraf -20- [Ar] 

 y.  15a/4, 15a/6, 16a/15, 16b/5, 

18b/7, 19a/1, 19a/17, 19a/3, 20b/2,  

20b/9, 21a/4, 22b/6, 23a/1, 23a/3, 23b/7, 

26a/20, 26b/18, 26b/21, 53a/9, 7b/6 

yer : 1. Yer, mesafe -2- [Tr] [-3-] 

 y.+ e 105a/4 

 y.+ inde úalan 48a/2 

2.Yer, neticenin yazıldığı kısım -1- [Tr] 

 y.+ e 47b/7 

yerine : Yerine, bir şeyin yerini almak üzere 

bkz. yirine -1- [Tr] 

 y.  114a/14 

yesÀrì : Sol,sol taraf -7- [Ar] 

 y.  26a/6, 27b/15 

 y.+ dür 7a/14 

 y.+ nde 6b/10, 6b/11 

 y.+ nde olan 6b/14, 6b/18 

yetiş - : Yetişmek, yakalamak, aynı seviyeye 

gelmek  bkz. yitiş- -1- [Tr] 

 y.- miş olur 105b/3 

yetmiş : Yetmiş -5- [Tr] 
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 y.  107b/14, 110b/2, 115b/12, 26b/16, 

40b/6 

yetmişbeş : Yetmiş beş -14- [Tr] 

 y.  116a/18, 116a/21, 119a/4, 14a/12, 

15b/19, 68b/4, 81b/6, 86b/6, 89b/8,  

 89b/9, 97a/20, 97a/21, 97b/3, 97b/6 

yetmişbeş : Yüz yetmiş -2- [Tr] 

 y.  68b/13, 68b/3 

yetmişbir : Yetmiş bir -4- [Tr] 

 y.  102a/13, 102a/16, 102a/18, 108a/2 

yetmişdörtbiŋùoúuzyüzyetmişbir : Yetmiş 

dört bin dokuz yüz yetmiş bir -1- [Tr] 

 y.  45a/14 

yetmişiki : Yetmiş iki -5- [Tr] 

 y.  y.  107b/13, 113a/13, 113a/15, 

23b/2, 23b/7, 90a/5 

yetmişikibiŋseksenbir : Yetmiş iki bin 

seksen bir -1- [Tr] 

 y.  61a/11 

yetmişikibiŋùoúuzyüz : Yetmiş iki bin dokuz 

yüz -2- [Tr] 

 y.  32b/12, 32b/5 

yetmişsekiz : Yetmiş sekiz -2- [Tr] 

 y.  114a/16, 114a/3 

yetmişüç : Yetmiş üç -7- [Tr] 

 y.  107b/15, 107b/16, 107b/20, 

108a/4, 96a/1, 9b/19 

 y. bir 108a/6 

yetmişyedi : Yetmiş yedi -10- [Tr] 

 y.  106b/15, 106b/19, 106b/21, 

107a/12, 107a/3, 107a/7, 107a/8, 9b/21 

 y.+ yi 106b/15, 40b/10 

yevmü’l_úısù : Çalışılmayan günler için 

kesilen para -2- [Ar] 

 y.+ ı ne 43a/2 

ber- mÿcib-i y.- úısù 43a/10 

yıl : Sene -8- [Tr] 

 y.  32a/15, 36b/14, 43a/7 

 y.+ a 25a/1, 42b/16 

 y.+ da 25a/7, 25a/8 

 y.+ lik 25a/3 

yigirimiiki : Yirmi iki -1- [Tr] 

 y.  108b/13 

yigirmi : Yirmi-33- [Tr] 

 y.  111b/6, 11b/16, 13a/17, 17b/9, 

36b/11, 42b/10, 45a/3, 46a/14, 46a/18, 
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46b/12, 46b/3, 80a/18, 80b/18, 83b/5, 

85a/12, 85a/13, 86a/10, 86a/11, 86a/14, 

86a/9, 94a/20, 94a/21, 94b/1, 97b/1, 97b/2, 

97b/5, 97b/6, 98a/20, 9b/12 

 y.+ ye 86a/14 

 y. ola 68b/20 

 y.+ ye 69a/3 

 y.+ yi 9b/13 

yigirmialtı : Yirmi altı -10- [Tr] 

 y.  104a/6, 107b/21, 108b/12, 

108b/14, 113a/20, 88b/12, 88b/17 

 y.+ dan 27b/18 

 y. oldı 27b/18 

 y. olur 48a/8 

yigirmialtıbiŋüçyüzùoksÀnbir : Yirmi altı bin 

üç yüz doksan bir -1- [Tr] 

 y.  56b/17 

yigirmibeş : Yirmi beş -34- [Tr] 

 y.  14a/8, 14b/8, 15b/15, 15b/17, 

17b/12, 21a/1, 21a/5, 21b/3, 21b/4, 23b/6, 

42a/8, 46b/3, 60a/16, 68a/12, 68a/14, 69a/7, 

80b/17, 83a/18, 83b/4, 86b/10, 87b/15, 

87b/17, 90a/20, 91b/4 

 y.+ dür 14b/13 

 y.+ e 87b/13 

 y.+ er 18b/14 

 y.+ eri 14b/9 

 y.+ i 42a/10 

 y. ola 69a/4 

 y. olur 60a/14, 87b/11 

 y. úalur 48a/12 

yigirmibeşbiŋüçyüzonsekiz : Yirmi beş bin 

üç yüz on sekiz -1- [Tr] 

 y.  38b/3 

yigirmibeşbiŋyediyüzelliùoúuz : Yirmi beş 

bin yedi yüz elli dokuz -1- [Tr] 

 y.  69a/14 

yigirmibiŋaltıyüzseksenbeş : Yirmi bin altı 

yüz seksen beş -1- [Tr] 

 y.+ üŋ 34b/18 

yigirmibiŋbeşyüzdört : Yirmi bin beş yüz 

dört -1- [Tr] 

 y.  64a/12 

yigirmibiŋùoúuzyüzyigirmiùoúuz : Yirmi bin 

dokuz yüz yirmi dokuz -1- [Tr] 

 y.  24b/9 

yigirmibir : Yirmi bir -7- [Tr] 
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 y.  107a/4, 13a/19, 13b/4, 45a/9, 

81b/13 

 y.+ den 27b/21 

 y. úaldı 27b/20 

yigirmibirbiŋaltıyüz : Yirmi bir bin altı yüz -

1- [Tr] 

 y.  98b/11 

yigirmidört : Yirmi dört -21- [Tr] 

 y.  109a/14, 111a/5, 119b/17, 

119b/19, 119b/21, 22a/5, 11a/4, 28a/15, 

28a/5, 31a/18, 31a/21, 31a/5, 32b/7, 32b/9, 

48a/19, 84b/10, 94a/1, 96a/15 

y.+ e 28a/16 

 y.+ i 28a/8 

yigirmidörtbiŋüçyüzbir : Yirmi dört bin üç 

yüz bir -1- [Tr] 

 y.  114a/12 

yigirmiiki : Yirmi iki -14- [Tr] 

 y.  101b/12, 101b/6, 110b/15, 111a/1, 

42b/18, 43a/10, 43a/6, 48a/17, 74a/18,  

74a/20, 96a/13, 96a/15, 96a/16, 96a/19 

yigirmisekiz : Yirmi sekiz -29- [Tr] 

 y.  111a/21, 118a/13, 119b/17, 12a/3, 

12b/11, 12b/12, 12b/14, 13b/9, 16b/8,  

 17a/10, 25a/7, 80b/4, 81b/3, 85a/2, 

87b/21, 88a/1, 88a/12, 88b/1, 90b/14 

 y.+ den 88a/14 

 y.+ dür 88a/3 

 y.+ e 88a/2 

 y.+ er 16b/1, 24b/2 

 y.+ i 88b/2 

 y.+ iŋ 88b/2 

 y. olur 27b/5, 85a/1 

 y.+ üŋ 88a/13 

yigirmiùoúuz : Yirmi dokuz -2- [Tr] 

 y.  85b/17 

 y.+ ı 85b/19 

yigirmiüç : Yirmi üç -17- [Tr] 

 y.  106a/1, 107b/20, 108b/14, 

116b/13, 116b/16, 117a/2, 117a/3, 117a/4, 

18b/3, 41b/13, 42a/2, 56b/1, 56b/4, 84b/19, 

85a/1 

 y.+ e 106a/5 

 y.+ i 56a/19 

yigirmiyedi : Yirmi yedi -15- [Tr] 
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 y.  117b/18, 118a/11, 118a/4, 118a/5, 

118a/6, 118a/7, 118a/8, 89b/4, 92a/10, 

92a/11, 97a/16, 97a/17, 97a/19 

 y.+ den 27b/7 

 y. olur 27b/7 

yigirmiyedibiŋbeşyüzseksen : Yirmi yedi 

bin beş yüz seksen -2- [Tr] 

 y.  34b/15 

 y.+ üŋ 34b/17 

yigirmiyedibiŋikiyüzyetmişyedi : Yirmi yedi 

bin iki yüz yetmiş yedi -1- [Tr] 

 y.  69a/18 

yigirmiyedibiŋsekizyüzsekiz : Yirmi yedi 

bin sekiz yüz sekiz -1- [Tr] 

 y.  99b/15 

yigirmiyedibuçuú : Yirmi yedi buçuk -

1- [Tr] 

 y.  89b/7 

yine : yine krş. gine -2- [Tr] 

 y.  68b/3 

yir :1. Yer, bir nokta -1- [Tr] –[14]- 

 y.+ e 74a/18 

2.  Yer, mesafe -13- [Tr] 

 y.  80b/2, 81a/6 

 y.+ den 81a/12, 81a/6, 81a/8, 81b/1 

 y.+ dür 81a/7 

 y.+ e 80a/17, 80b/11, 81b/10, 81b/11, 

81b/19, 81b/4 

3.  Yer, zemin -1- [Tr] 

 y.+ de 113b/12 

yirine :1. Yerine, eskiden bulunduğu 

konuma -1- [Tr]        -[6]- 

 y.  104a/19 

2.  Yerine, bir şeyin yerini almak üzere -

5- [Tr] 

 y.  112a/1, 112a/2, 112a/6, 113a/7, 

114a/8  

yitiş-: Yetişmek, yakalamak, aynı seviyeye 

gelmek. Bkz. yetiş- -5-[Tr]  -[8]- 

 y.- seler 81a/3 

 y.- üp 103a/7 

 y.- ür 105a/12 

 y.- ürse 74a/8, 74b/8 

2. Yeterli olmak -3- [Tr] 

 y.- ür 104a/14, 81b/11, 81b/20 

yol : Yol -2- [Tr] 
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 y.  105a/5 

 y.+ a 105a/6 

yoú : Yok -3- [Tr] 

 y.+ dur 31b/12, 31b/21, 45b/7 

yoúsa : Yoksa -2- [Tr] 

 y.  2b/20, 75b/16 

yuúaru : Yukarı -20- [Tr] 

 y.  53b/1 

y.+ da 103a/13, 111a/6, 12b/2, 14b/4, 

15a/12, 16a/14, 22b/15, 29a/16, 37a/9, 

38b/5, 3b/13, 45a/15, 46a/21, 46b/18, 50a/5, 

5a/18, 76a/2, 76a/7, 81a/18 

 y.+ da olan 69b/8 

Yÿsuf bin KemÀl el- Bursevî: Müellifin ismi

 -1- [Ar] 

 Y.b. K. B. 2a/2- 2a/3 

yüri : Yürümek -3- [Tr] 

 y.  80a/19 

 y.- mek 80b/2, 80b/5 

yüz : 1.Suret -1- [Tr] –[35]- 

 y. süriyü 2a/3 

2. Yüz-34- [Tr] 

 y.  112a/1, 113b/10, 113b/7, 114a/10, 

114a/13, 114a/14, 114a/20, 114a/7, 114a/8, 

14a/4, 14a/5, 14a/6, 15b/3, 15b/4, 15b/5, 

18a/16, 20a/11, 20a/15, 24a/12, 25b/4, 

30a/7, 38b/14, 41b/13, 46b/1, 49b/20, 

78b/17, 78b/7, 93b/3, 93b/4 

 y.+ dür 18a/7 

 y.+ e 42a/3, 42a/7 

 y.+ er 10b/16 

y. olur 68b/21 

yüzaltmış : Yüz altmış -2- [Tr] 

 y.  20a/15, 84b/14 

yüzaltmışaltı : Yüz altmış altı -3- [Tr] 

 y.  32a/5, 32a/6 

 y.+ ya 32a/8 

yüzaltmışbeşbiŋseksenaltı : Yüz alymış beş 

bin seksen altı -1- [Tr] 

 y.  34a/1 

yüzaltmışbeşbiŋseksenaltı : Yüz altmış beş 

bin seksen altı -2- [Tr] 

 y.  34b/7, 35a/1 

yüzaltmışbir : Yüz altmış bir -3- [Tr] 

 y.  8a/3 
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 y.+ er 3a/15, 3a/18 

yüzaltmışbirbiŋyediyüzelli : Yüz altmış bir 

bin yedi yüz elli -1- [Tr] 

 y.  38a/2 

yüzaltmışdört : Yüz altmış dört -4- [Tr] 

 y.  104b/15, 115b/14, 99b/19, 99b/21 

yüzaltmışiki : Yüz altmış bir  -3- [Tr] 

 y.  114a/15, 63a/9 

y.+ şer 9b/4 

yüzaltmışsekiz : Yüz altmış sekiz -3- [Tr] 

 y.  64b/17, 98b/12, 99a/21 

yüzaltmışsekizbiŋùoúuzyüzyigirmi : Yüz 

altmış sekiz bin dokuz yüz yirmi -1- [Tr] 

 y.  30a/1 

yüzaltmışsekizbuçuú : Yüz altmış sekiz 

buçuk -1- [Tr] 

 y.  29b/13 

yüzaltmışüç : Yüz altmış üç -2- [Tr] 

 y.  104b/16, 104b/21 

yüzaltmışyedi : Yüz altmış yedi -1- [Tr] 

 y.  99b/18 

yüzbeş  : Yüz beş -1- [Tr] 

 y. olur 34b/3 

yüzbiŋ : Yüz bin -20- [Tr] 

 y.  11a/4, 11a/7, 25a/13, 25a/2, 25a/4, 

25a/8, 25a/9, 26b/2, 30a/12,  

 37a/12, 42b/17, 43a/4, 56b/17, 

61a/10, 65b/13, 65b/4, 69a/18, 69b/1, 69b/3 

 y.+ i 26b/7 

yüzdört : Yüz dört -2- [Tr] 

 y.  97a/2 

 y. olur 97a/2 

yüzelli : Yüz elli -9- [Tr] 

 y.  114a/19, 114a/4, 18a/17, 22a/9, 

69a/1 

 y. olur 51b/21, 68b/15 

 y.+ şer 9b/2 

 y.+ ye 40b/10 

 y.+ yi 68b/15 

yüzellialtı : Yüz elli altı -2- [Tr] 

 y.  12b/12, 12b/9 

yüzellibeş : Yüz elli beş -1- [Tr] 

 y.  41a/13 

yüzellibiŋ : Yüz elli bin -1- [Tr] 
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 y.+ den 52a/1 

yüzellidört : Yüz elli dört -1- [Tr] 

 y.  92a/5 

yüzelliiki : Yüz elli iki -1- [Tr] 

 y.+ şer 9b/3 

yüziki : Yüz iki -1- [Tr] 

 y.  96b/12 

yüzon : Yüz on -2- [Tr] 

 y.  94b/10, 94b/12 

yüzonaltı : Yüz on altı -2- [Tr] 

 y.  106a/20, 106b/2 

yüzonbeş : Yüz on beş -1- [Tr] 

 y.  34b/4 

yüzonbir : Yüz on bir -2- [Tr] 

 y.  114a/17, 114a/3 

yüzoniki : Yüz on iki -5- [Tr] 

 y.  113a/16, 43a/6, 48b/5 

 y.+ şer 8a/5, 9b/6 

yüzonùoúuz : Yüz on dokuz -4- [Tr] 

 y.  96a/20, 96b/5, 96b/6 

yüzotuz . Yüz otuz -1- [Tr] 

 y.  113a/13 

yüzotuzbeş : Yüz otuz beş -5- [Tr] 

 y.  94b/21, 94b/4, 94b/7, 95a/10, 

95a/8 

yüzotuzsekiz : Yüz otuz sekiz -6- [Tr] 

 y.  113a/17, 29a/16, 29a/8, 29a/9, 

95a/17, 95b/2 

yüzotuzùoúuzbiŋbeşyüzyetmişbir : Yüz otuz 

dokuz bin beş yüz yetmiş bir -1- [Tr] 

 y.  15a/14 

yüzotuzüç : Yüz otuz üç -2- [Tr] 

 y.  8b/9, 9b/3 

yüzseksen : Yüz seksen -4- [Tr] 

 y.  46b/16, 46b/9, 47a/4 

 y. olur 34a/20 

yüzseksenbir : Yüz seksen bir -1- [Tr] 

 y.  92a/2 

yüzúırú : Yüz kırk -2- [Tr] 

 y. olur 34a/18, 34b/1 

yüzúırúbeş : Yüz kırk beş -4- [Tr] 

 y.  106a/19, 106a/21, 44b/20 

 y. olur 106a/14 

yüzúırúbeşbiŋ : Yüz kırk beş bin -1- [Tr] 
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 y.  43a/14 

yüzúırúbir : Yüz kırk bir -1- [Tr] 

 y.+ er 8b/8 

yüzúırúdört : Yüz kırk dört -1- [Tr] 

 y.  115b/7 

yüzúırúüç : Yüz kırk üç -1- [Tr] 

 y.+ er 4b/3 

yüzùoúsanbeş : Yüz doksan beş -1- [Tr] 

 y.  112a/15 

yüzùoúsansekiz : Yüz doksan sekiz -1- [Tr] 

 y.  58b/6 

yüzùoúsanyedi : Yüz doksan yedi -2- [Tr] 

 y.  34b/9, 34b/10 

yüzyetmiş : Yüz yetmiş -2- [Tr] 

 y.  45a/13, 45a/2 

yüzyetmişaltı : Yüz yetmiş  altı -1- [Tr] 

 y.  20a/10 

yüzyetmişbeş : Yüz yetmiş beş -2- [Tr] 

 y.  42a/15, 42a/17 

yüzyetmişùoúuz : Yüz yetmiş dokuz -3- [Tr] 

 y.  112a/17, 112b/7, 112b/9 

yüzyigirmi -1- [Tr] 

 y.  21b/12 

yüzyigirmi : Yüz yirmi -3- [Tr] 

 y.  100a/18, 100b/21, 81a/21 

yüzyigirmialtı : Yüz yirmi altı -3- [Tr] 

 y.  19a/9, 99b/1, 99b/2 

yüzyigirmibeş : Yüz yirmi beş -8- [Tr] 

 y.  26a/12, 26a/17, 26a/4, 26a/6, 

60a/16, 68a/15, 68a/17 

 y.+ i 68a/15 

yüzyigirmibeş : Yirmi beş -1- [Tr] 

 y.+ i 60a/17 

yüzyigirmibeşbuçuú : Yüz yirmi beş buçuk -

1- [Tr] 

 y.  15a/1 

yüzyigirmibiŋ  : Yüz yirmi bin-1- [Tr] 

 y.  37a/11 

yüzyigirmibirbiŋsekizyüzotuzaltı : Yüz 

yirmi bir bin sekiz yüz otuz altı -1- [Tr] 

 y.  7a/5 

yüzyigirmiiki : Yüz yirmi iki -1- [Tr] 

 y.  9b/2 

yüzyigirmiiki : Yirmi iki -1- [Tr] 
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 y.  95a/15 

yüzyigirmisekiz : Yüz yirmi sekiz -6- [Tr] 

 y.  104b/15, 55a/4, 60a/6, 60a/7, 

60b/1 

 y.+ üŋ 60b/6 

yüzyigirmiùoúuz : Yüz yirmi dokuz -2- [Tr] 

 y.  8b/11 

 y.+ ar 6b/3 

yüzyigirmiüç : Yüz yirmi üç -2- [Tr] 

 y.  104b/18, 56b/17 

-Z- 

øabt : Bellemek, tutmak, akılda tutmak -1- 

[Ar] 

 ø. idesinkim 44b/9 

ôÀhir : Açık, belli, meydanda -3- [Ar] 

 ô. olsa 33a/4, 35b/10, 38b/4 

øamm : Ekleme, katma -8- [Ar] 

 ø.  51b/5a 

 ø. idesin 13a/18, 29a/13 

 ø. idesinkim 29a/6 

 ø. itdüŋ 27a/15 

 ø. olına 13b/2 

 ø. olınduúda 103a/18 

 ø. olundı 27a/10 

zamÀn : Vakit, zaman -4- [Ar] 

 pÀdişÀh-ı kişveristÀn-ı İskenderi’z- z.  

1b/6 

 z.+ da 105a/12, 79a/6, 80a/11 

zÀviye : Açı -22- [Ar] 

 z.  72b/1, 72b/17, 72b/5, 73a/5, 75a/4 

 z.-i mesaùùaóa 72a/15 

 z.+ leri 75a/14, 75a/9, 75b/1 

 z.+ lerinde 6b/7 

 z.+ nüŋ 72a/17, 72b/2, 75b/8 

 müåelleå-i úÀyimü’z- z. olacaúolursa 

74b/14 

 óÀddetü’z- z. olur 73b/2 

 z.+ ye 72b/15, 73a/18, 73a/9, 73b/13, 

73b/7, 74b/9 

 z.+ ye 74a/9 

zÀyid : <zÀéid İşlemlerdeki artı terim, 

herhangi bir değerin pozitif olma durumunu 

gösteren işaret -18- [Ar] 

 z.  47a/10, 47a/11, 47b/6, 48b/1, 

49b/20, 49b/8, 84a/17 
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 z.-i miåbetdür 84a/15 

 z.+ dür 48a/14 

 z.+ e 84a/17, 84b/1, 84b/3 

 z.+ i 84a/11, 84a/16, 84b/1, 84b/2 

 z. ola 47a/9 

 z. olur 52a/2 

zer : Altın -11- [Ar] 

 z.  110b/9a, 111b/19, 112a/15, 

112a/6, 113a/7, 23b/14, 41a/7 

 bahÀ-yı z.  110b/14 

 åemen-i z.  111a/18 

 z.+ üŋ 111a/13, 23a/11 

zerr : Altın krş zer -2- [F] 

 z.  110b/8 

 z.-i maèrifet 110b/9 

zerre: Ufak parça. -1- [Ar] 

 õ.+ éi 2a/7 

õerre : Dirhemin alt ölçeklerindenbir ağırlık 

ölçüsü. Bir arpanın yüzde birlik kısmı. -

3- [Ar] 

õ.  14a/6, 17a/11 

 õ.+ dür 14a/6 

zevÀyÀ : Açılar -3- [Ar] 

 óÀddetü’z- z.  73a/5 

 úÀyimü’z- z.  73a/5 

 münferice’z- z. olur 73a/6 

Zeyd : ö.i. Sorularda bir kişiyi temsil etmek 

için kullanılan isimlerden biridir -10- 

[Ar] 

 Z.  116b/9, 36b/7 

 mÀl-ı Z.  116b/17, 117a/1 

 óiããe-i Z.  37a/17 

 mÀl-ı Z. bir 116b/17 

 Z.+ e 116b/11 

 subè-ı mÀl-ı Z.+ i 117a/2 

 mÀl-ı Z.+ i bir 116b/15 

 Z.+ üŋ 37a/14 

zeyl : Yere dokunan kısım, aşağı; etek, 

kuyruk -1- [Ar] 

 z.  2a/18 

zeyn : Süs, süsleme -1- [Ar] 

 z.  114b/12a 

ôıllÀhÿ : Allah’ın gölgesi -1- [Ar] 

 ô.  1b/20 
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ôıllullÀh : Allah’ın gölgesi (ile kuşatan) -

1- [Ar] 

 ô.i’l- meliki’l- Àzìzi’l- müsteèÀn 1b/8 

zirÀè : Dirsekten orta parmak ucuna kadar 

olan uzunluk, arşın 1 zirÀè 65cm -122- 

[Ar] 

 z.  13b/15, 15b/1, 15b/18, 15b/7, 

16a/10, 16a/11, 16a/13, 16a/5, 16a/6, 16a/7, 

16a/8, 16a/9, 16b/1, 16b/18, 17a/15, 17a/16, 

43b/10, 43b/4, 43b/7, 43b/8, 43b/9, 44a/13, 

44a/2, 44a/5, 44a/6, 44b/2, 44b/4, 45a/13, 

45a/2, 45b/1, 45b/3, 74a/14, 74a/15, 74a/16, 

74a/17, 74a/20, 74a/21, 74b/1, 74b/2, 74b/4, 

74b/5, 78b/10, 78b/13, 78b/14, 78b/3, 78b/8, 

79a/13, 79a/15, 79a/16, 81a/13, 81a/17, 

81b/1, 81b/10, 81b/16, 81b/17, 81b/3, 81b/6, 

85a/17 

 eşkÀl-i küsÿrÀt-ı z.  15b/21 

 küsÿrÀt-ı z.  15b/2 

 z.+ a 74a/20, 78b/6, 81b/17 

 òÀne-i z.+ a 16b/10 

 z.+ dan 74b/3 

 z.+ ı 16a/12, 17a/18, 17a/4, 74a/17, 

74b/1, 78b/5, 81b/16, 81b/16 

 z. ola 15b/5 

 z. olsa 43b/10, 43b/12, 43b/2, 43b/2, 

44b/2, 78b/4, 79a/16, 80b/17, 80b/18, 

80b/19, 81b/9 

 z. olup 44b/5 

 z. olur 74a/19, 74b/2, 74b/5, 81a/10, 

81a/14, 81a/16, 81b/14, 81b/16 

 z. úalur 74b/4 

 z.+ uŋ 15b/10, 15b/11, 15b/12, 

15b/20, 15b/8, 16b/3, 16b/4, 43b/17, 45b/1,  

 45b/3 

õikr : Söyleme, anma, ifade -68- [Ar] 

 õ. olan 10b/1, 10b/11, 10b/17, 11a/1, 

11a/3, 12b/7, 14a/18, 15b/6, 16b/15, 18b/8, 

19a/18, 19a/9, 20b/11, 21a/13, 21a/8, 

21b/16, 21b/5, 23b/18, 24a/5, 24b/15, 

25a/15, 25a/18, 26a/17, 26a/18, 26b/19, 

26b/4, 28b/8, 29b/11, 29b/5, 30a/2, 32b/17, 

32b/6, 33a/13, 33a/4, 33b/2, 34a/13, 34b/21, 

35b/10, 35b/6, 3a/17, 3b/11, 40a/7, 41b/11, 

43a/2, 51b/10, 52b/12, 54a/7, 54b/4, 58a/13, 

59a/13, 59a/15, 66a/5, 68a/16, 6b/6, 74a/10, 

74a/20, 74b/3, 79a/1, 7a/3, 7a/5, 81b/12, 

8a/8, 8b/14, 8b/3, 92b/4, 94a/7, 9a/13 

 õ. olınanuŋ 40a/12 

zìrÀ : Çünkü, şundan dolayı ki -1- [F] 
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 z.  84a/12 

ziyÀde : 1.Artma, çoğalma -72- [Ar] [-98-] 

 bi- ùarìú-i z.  90b/13 

 bi- ùarìúi’z- z.  91b/3 

 bi- ùarìúi’z- z. bir 92a/7 

 z. eyledügümüz 89b/3 

 z. eyledügüŋ 60a/3 

z. eyledük 84b/20 

 z. eyleseŋ 100a/3, 104a/17, 108a/10, 

108a/12, 87b/5 

z. eylesek 104a/21 

 z. ideler 84b/7 

 z. idelüm 104b/10, 104b/7, 117a/3, 

87b/11, 97a/15 

 z. iderüz 100a/13, 100a/7, 101a/1, 

101b/14, 101b/15, 101b/20, 102a/13, 

102a/16, 102b/10, 104b/4, 106a/14, 107b/14, 

108a/17, 108a/20, 108b/5, 110a/7, 112b/10, 

118b/13, 85a/1, 86a/3, 89b/3, 94a/17, 

98a/18, 98a/7, 99a/3 

 z. idesin 101a/9, 118b/6, 11a/7, 

12a/15, 60b/3, 78a/2, 84b/11, 84b/13, 84b/9, 

86b/13 

 z. idesinkim 56b/3, 69b/15 

 z. idüp 10b/12, 11a/3, 25b/7, 44b/17, 

60a/2 

 z. itdügümüzden 117b/14 

 z. itdügüŋ 84b/17 

 z. itmekdür 84b/18 

 z. ola 85a/5 

 z. olan 74a/19, 77a/9 

 z. olınan 84b/12 

 z. olınmaúdur 84b/17 

 z. olmaya 53b/2 

 z. olsa 90a/14 

 z. olurdı 113a/8 

 z. olursa 83b/21 

2.  Fazla -26- [Ar] 

 z.  112a/5, 114a/16, 47b/1, 73b/12, 

74a/3, 91a/2 

 z.+ dür 110b/17 

 z. gelmişdür 114a/21 

 z. gelse 101b/8 

 z. gelür 112a/7 

 z. ola 77a/2 

 z. olacaúolursa 78a/3, 89a/2 
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 z. olan 84b/8 

 z. olandan 47a/11 

 z. olsa 102b/2 

 z. olsun 76b/13 

 z. olursa 78a/8, 92a/14, 92b/1, 94a/6 

 z.+ si 102a/5 

 z.+ sin 90a/15, 92a/15 

 z.+ sinden 47b/1 

934 : 934, Eserin hicrî yazılış tarihi. 

Miladi, 1527.-1- [Tr] 

 9.  120a/9 
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SONUÇ 

 

 

5. DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ  

5.1. DEĞERLENDİRMELER 

Tez konusu olarak seçilen Yÿsuf bin KemÀl el-Bursevî’nin CÀmièü’l-ÓisÀb adlı 

eseri üzerinde tarihî bir metin incelemesi yapılmıştır. Bu sebeple katmansal olarak önce 

tarihî bir arka plan oluşturulmuş, daha sonra eserin bu tarihî arka plandaki yeri tespit 

edilmiştir. İkinci katman eserin dilinin, Türkçenin tarihî sürecindeki konumunu 

belirlenmesi üzerine bir incelemeye dayanır. Üçüncü katman eserin konusunun matematik 

olması sebebiyle alan dili söz varlığını (terminoloji) kapsayan bir bölüm olarak 

hazırlanmıştır. Bu üç katmana hizmet eden Dizin kısmında da hedefteki söz varlığı ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır.  Bütün bu incelemeler sonucunda eserin Türk dili adına şu iki 

konu üzerinden sonucu değerlendirilebilir: Birincisi ağız-yazı dili ilişkisi bağlamında 

Bursevî’nin CÀmièü’l-ÓisÀb’ının değerlendirilmesi, ikincisi de CÀmièü’l-ÓisÀb’ın 

Türkçenin bilim dili sürecine katkısıdır. 

5.1.1. Ağız-Yazı Dili İlişkisi Bağlamında Bursevî’nin CÀmièü’l-ÓisÀb’ının 

Değerlendirilmesi: Müellif Hattı Meselesi 

Bir metin çalışmasında öncelikle ilk sorulan soru eserin müellif hattı olup 

olmadığıyla alakalıdır. Bu tez çalışması kapsamında da bu soru tezin sonuç bölümüne 

kadar önemini korumuştur. Giriş bölümünde “G.4.4.3. Eserin Şeceresi” başlığı altında az 

da olsa eserin müellif hattı olup olmadığı hususundaki görüşümüz belirtilmeye çalışılmıştı. 

İnceleme bölümünde elde edilen veriler savımızı destekler niteliktedir. Savımız eserde 

herhangi bir ibare (mühür vs.) bulunmasa da eserin müellif hattı olduğu yönündeydi. 
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Çünkü aynı tarihli (934 (1527)) iki nüsha elimizde bulunmaktaydı. Bu nüshalardan 

üzerinde çalışılan Süleymaniye nüshası Muharrem ayında yazılmış ve aradan bir ay sonra 

Safer ayında da Milli Kütüphane nüshası yazılmıştır. Eserlerde müstensih bilgisi yoktur. 

Bu iki nüsha arasında aynı zamanda hatt farkı bulunmaktadır. MK. nüshasının hem hattı 

hem de çizimleri S. nüshasından daha iyi ve muntazamdır. Bu durum S. nüshasının müellif 

hattı olup müsvedde yazılmış olabileceğini, MK. nüshasının da (büyük ihtimalle) bir saray 

nakkÀşına kopya ettirildiğini bize düşündürmüştür. Elbette ki bu açıklama S. nüshasının 

müellif hattı olup olmadığı hususunda bize kesin bir bilgi vermemektedir. Ancak bu 

sorunun cevabına yönelik olarak nüsha karşılaştırmaları ve ses bilgisi bölümündeki 

verilerin ağız-yazı dili ilişkisi bağlamında ele alınması yol gösterici olmuştur.  

Özellikle ilgi durumu ekinin {+(n)Uŋ} nüsha karşılaştırmalarındaki durumu dikkat  

çekicidir. Buna ek olarak, Eski Anadolu Türkçesinde daima yuvarlak yazılan {+(U)ŋ} 

ikinci şahıs iyelik ekinin, {-(y)Up} zarf fiil ekinin ve I. çoğul şahıs eki {–(U)z}’un düz 

ünlülü yazıldığı görülmüştür. Ayrıca daha önce Eski Anadolu Türkçesi ağızları üzerine 

ağız- yazı dili ilişkisi bağlamında ele alınan makalelerde tespit için kullanılan bazı sesleri 

(ú/ó/ò gibi) barındıran kelimelerin durumunun da diğer nüshalar ile farklılık gösterdiği 

tespitlerimiz arasındadır. Tespitler aşağıdaki gibidir: 

 

a) İlgi Ekinin {+(n)Uŋ} Nüshalara Göre Kullanımı 

S. MK. Cam. Kas. BH. Z. 

mÀlıŋ (4 

kez) 

56a/16 

mÀluŋ 

78b/12 

mÀluŋ  

81b/8 

  mÀlın 

102a/21 
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cevheriŋ 

úıymeti (1 

kez)50b/2 

cevherüŋ 

71b/4 

cevherüŋ 

72a/4 

cevherüŋ 

42a/2 

  

yigirmi 

sekiziŋ 

rubèın ve 

subèın (1 

kez) 88b/2 

yigirmi 

sekizüŋ 

130a/5. 

yigirmi 

sekizüŋ 

125b/5. 

yigirmi 

sekizüŋ 

75a/11. 

  

sekiziŋ 

üzerinde 

(1 kez) 

60a/10 

sekizüŋ  

86a/9 

sekizüŋ  

86b/9. 

sekizüŋ  

50b/7 

  

dirhemiŋ 

altmış olur 

(1 kez) 

109a/12 

dirhemüŋ 

157b/10. 

    

òaliçe-i 

evveliŋ 

ùÿlın èarøın 

(1 kez) 

44b/7 

úaliçe-i 

evvelüŋ  

62a/8 

úaliçe-i evvelüŋ  

63b/7. 

 úaliçe-i 

evvelüŋ  

28b/7 

 

Tablo 5 
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b) {+(U)ŋ} İkinci Tekil Şahıs İyelik Ekinin Nüshalara Göre Kullanımı 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6 

 

c) {–(y)Up} Zarf Fiil Ekinin Nüshalara Göre Kullanımı  

S. MK. Cam. Kas. BH. Z. 

alıp (1 kez) 

108b/20 

alup  

162a/11 

alup  

92b/11 

alup  

153b/13 

alup  

60a/7 

alup  

147b/9 

 

Tablo 7 

 

ç) {–(U)z} I. Çoğul Şahıs Ekinin Nüshalara Göre Kullanımı 

S. MK. Cam. Kas. 

diriz 56a/21  dirüz 81a/3  dirüz 81b/13   dirüz 47b/3 

 

Tablo 8 

S. BH. Z. 

senüŋ mÀlıŋuŋ 

subèın (1 kez)  

116b/12 

mÀluŋ 

64a/12 

mÀlın  

153a/20 
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d) Bazı Kelimelerin Yazımlarının Nüshalara Göre Kullanımı 

S. MK. Cam. Kas. BH. Z. T. C. AE. 

òoõ 

49a/6 

òod 

MK.70a/2 

òod 

Cam. 

70a/13 

òod Kas. 

41a/4 

òod 

BH. 

30a/19 

òod Z.  

97b/5 

òod T. 

34b/16 

òod C. 

28b/14 

òod AE. 

46a/7 

òaliçe 

44b/1 

úaliçe 

MK.62a/1 

úaliçe 

Cam. 

63b/1 

úaliçe 

Kas.36a/10 

úaliçe 

BH. 

28b/4 

 úaliçe 

T. 

30b/12 

úaliçe 

C. 

25b/23 

úaliçe 

AE. 

41a/11 

çuúa 

43b/3 

        

yoúsa 

75b/16 

  yoòsa  

Kas. 

63b/11, 

yoòsa 

BH. 

43a/3 

yoòsa 

Z. 

117b/12 

yoúsa 

Cam. 

106b/6 

yoòsa 

C. 

43a/13 

yoòsa 

AE. 

70b/21 

 

Tablo 9 

 

Bu örneklerde diğer nüsha karşılaştırmalarına da yer verilmiştir. Ancak asıl dikkati 

çeken nokta aynı tarihli olan S. ve MK. nüshaları arasındaki farklılıktır. Bu noktada 

Gülsevin’in (2010: 194) sorduğu önemli bir soruya tekrar değinmek gerekir. “Eski 

Anadolu Türkçesinin dili standartlaşmış bir yazı dili midir, yoksa ağızların ürünü müdür?” 

Bu sorunun önemine dikkat çekerek ispatlanması için somut verilere ihtiyaç olduğunu 

belirtmek gerekir. Bu anlamda elimizdeki aynı tarihli iki nüshanın önemi büyüktür. Çünkü 

elimizdeki veriler bu zayıf ihtimali bir nebze olsun güçlü kılmaktadır. 

 Şöyle ki, gerek Gülsevin gerekse Eski Anadolu Türkçesi metinlerini ağız-yazı dili 

ilişkisi bağlamında değerlendiren çalışmalar (Develi 2002a, 2002b, Karahan 2006, Erdem 
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2010) üzerinden bu sorunun cevabındaki ortak görüş Eski Anadolu Türkçesinin yarı-

standartlaşmış bir yazı dili özelliği gösterdiğidir. Ancak bu konunun aydınlatılması için 

geniş bir bakış açısıyla bakılmalı ve metin incelemelerinde görülen ağız unsurlarının 

tespitine dikkat edilmelidir. Çünkü her farklılık ağız unsuru sayılamaz, bu tespitlerin 

müellif hatası olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır (Gülsevin, 2010: 195). Bu 

sebeple bu anlamda değerlendirilen çalışmalarda birtakım ağız unsurları belirleyici öge 

olarak kullanılmıştır. Bunlar  “1. Dil uyumu, 2. /ú/ > /ò/ değişmesi, 3. /b/ > /m/ değişmesi, 

4. gibi ~ bigi göçüşmesi, 5. /b/ > /p/ değişmesi, 6. /k/ > /g/ değişmesi” şeklinde altı 

maddeden oluşur. Bunlardan kimi ana ağız gruplarının, kimi de alt ağız gruplarının 

tespitinde önem taşımaktadır (ayrıntılı bilgi için bk. Develi, 2008). 

Ayrıca şunu da eklemek gerekir ki bu değerlendirmelerde farklı metinler üzerinden 

veya aynı metnin farklı tarihli nüshaları üzerinden bir sonuca varılmaya çalışılır.  Bu 

durum elde edilen sonuçlara biraz şüpheli yaklaşılmasını gerektirir. Ancak CÀmiè’ül-ÓisÀb 

bize “aynı metnin”, “aynı tarihli” iki nüshası üzerinden bir değerlendirme imkânı sunar. Bu 

durumun ayrı bir çalışma konusu olduğu düşünüldüğünden detaylı bir incelemeye burada 

yer verilmeyecektir. Ancak savımızın ispatı için bir iki noktaya temas etmek 

gerekmektedir. Bunun yanında daha önceki çalışmalarda temel alınan altı maddeye 

yukarıdaki nüsha karşılaştırmalarında en çok dikkat çeken “yuvarlak ünlülerin düzleşme 

temayülü”nü de eklemek gerekmektedir.  

Develi (2008: 218) kelime içinde /ú/>/ò/ değişimi başlığı altında  Eski Anadolu 

Türkçesi ağızlarından birinin kelime içi ve sonunda /ú/ sesini koruduğunu, diğerinin ise 

sızıcılaştığını belirtir. /ú/ sesinin korunduğu ağzın bugünkü standart Türkiye Türkçesi yazı 

dili ağzını oluşturduğunu söyler. Yukarıdaki tablolara bakıldığında çuúa ve yoúsa 

kelimeleri bu özelliktedir. Yine metinde yukarıdaki altı maddeyi kapsayan örneklerden 

hareketle şunlar söylenebilir: Metinde I. tekil şahıs zamiri ben kullanılmış, men şekline hiç 

rastlanmamıştır. Ayrıca gibi edatının bigi şekli görülmez. 
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Ağız farklılığı açısından metinde asıl dikkat çeken Eski Anadolu Türkçesinde 

daima yuvarlak ünlülü olarak görülen ilgi durumu eki {+(n)Uŋ}, ikinci şahıs iyelik eki 

{+(U)ŋ}, {-(y)Up} zarf fiili, I. çoğul şahıs eki {–(U)z}’un düzleşme eğilimi göstermesidir. 

17. yüzyıldan itibaren bu ikili kullanımlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Ancak burada dikkat 

çekici olan aynı iki tarihli nüsha arasındaki durumdur. Tabloya bakıldığında S. nüshası 

MK. nüshasının ağzı konumundadır. Bu açıdan veriler tekrar gözden geçirildiğinde şöyle 

bir durum karşımıza çıkmaktadır:  

1. Müellif Bursalıdır ve eseri CÀmièü’l-ÓisÀb da bir ders kitabıdır.  

2. Eserin aynı tarihli “934(1527)” iki nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalar arasında 

birer ay (Muharrem (S), Safer (MK)) bulunmaktadır. Bu iki nüshanın müellifi aynı olup 

hattları farklıdır. 

3. S.de düzleşme temayülü gösteren ekler, MK.de standart olarak yuvarlak şekilde 

yazılmaktadır. MK nüshasının hattının S. nüshasına göre çok daha güzel olması bu 

nüshanın belki bir saray nakkÀşı tarafından yazılmış olabilme ihtimali vardır. Yine diğer 

nüshalar da çoğunlukla yuvarlak şekli, yani MK. yi takip etmektedir. Bu noktada MK. 

nüshasının hem hatt hem de müstensihlerce en çok kopya edilen nüsha olması bize bu 

nüshanın dilinin sarayı temsil ettiğini düşündürmektedir. 

Bu veriler ışığında MK. nüshasına göre yarı-standart da olsa Eski Anadolu 

Türkçesinin Osmanlı Sarayında bir yazı dili konumunda olduğu söylenebilir. S. nüshasında 

görülen farklılıkların ise müellifin ağız özelliklerine işaret ettiği düşünebilir. Ayrıca bu 

ağzın düzleşme temayülünde olması da ayrıca dikkat çekici bir durumdur. “Bursa Yerli 

Ağızlarında Fiil İşletimi” başlıklı yazıda zaman çekimlerinde verilen örneklerde  I. çoğul 

şahısın düz ünlülü olduğu görülür (ayrıntılı bilgi  ve örnekler için bk. Baştürk, Uluocak, 

Eroğlu, Şahin, 2010: 194).3054 Bu örnekler dikkate alındığında müellifin de Bursalı olma 

                                                           
3054

  Buradaki hipotezin gerçek manada ispatı için Bursa ağzıyla kıyas edilmelidir. Bu şuan için mümkün 

değildir. Çünkü Bursa Ağzı üzerine ayrıntılı bir ses ve şekil bilgisi kitabı henüz yayınlanmamıştır. Bursa 

Ağzının ses ve biçim bilgisi hususiyetleri  üzerine Prof. Dr. Hatice Şahin çalışmalarını sürdürmektedir.  
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durumuna göre metindeki düz örneklerin 16. yüzyılda Bursa ağzının bir nevî arkaik bir 

biçiminin göstergesi olabileceği düşünülebilir. 

5.1.2. CÀmièü’l- ÓisÀb’ın Türkçenin Bilim Dili Sürecine Katkısı 

Bursevî’nin CÀmièü’l-ÓisÀb’ının Türkçenin bilim dili sürecine katkısı dönem ve 

konusu sebebiyle üç aşamada değerlendirilmelidir. Bunlar sırasıyla, 

a) Muhasebe matematiği açısından katkısı 

b) Notasyon sistemi/cebirsel sembolizm açısından katkısı 

c) İçeriği oluşturan dil ve üslûp açısından katkısı 

5.1.2.1. Muhasebe Matematiği Açısından Katkısı 

Osmanlı muhasebe sistemi İslam medeniyeti ve Farisî-İlhanlı etkisinde oluşan 

Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminin birikiminin devamıdır. Bu tarihsel süreç dil 

açısından değerlendirildiğinde muhasebe matematiğinde öncelikli olarak İslam etkisinde 

Arapçanın kullanıldığı, daha sonraki süreçte Anadolu Selçuklu döneminde devletin 

yazışma dilinin Farsça ağırlıklı olması sebebiyle de Farsçanın kullanıldığı görülür. 

Beylikler döneminde Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türkçenin devlet dili olması 

yönündeki çabaları bulunmaktaydı. Ancak bunun mali işlere, muhasebeye uygulanması 

pek de başarılı olmamıştır.  Fekete’nin (1955: 53) naklettiğine göre “Karamanoğlu 

Mehmed Bey maliye idaresinde reformlara girişti ve dili değiştirmek istedi. İlk olarak büro 

dilini, yabancı (Farsça) kelimeleri o zamanki Türkçe ifadelerle değiştirdi; fakat memurlar 

seleflerinin örneğinden ayrılamadıkları için maliye dilinin Türkçeleşmesi başarılı 

olamadı.” Bu da bize Beylikler döneminde de muhasebe ve mali işlerin Farsça 

yürütülmeye devam ettiğini göstermektedir.  

Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasından itibaren muhasebe teşkilatı 

diyebileceğimiz bir kurumun ismen varlığından söz etmek mümkün değildir. Ancak bu 

dönemde muhasebe tutmak anlamında “defter tutma”nın Orhan Gazi’den beri devam ettiği 

görülmektedir. Bu konuyla ilgili en erken tespitler I. Bayezid dönemine dayanmaktadır 
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(ayrıntılı bilgi için bk. Bülbül, 2000).  Fatih Sultan Mehmet dönemi ile II. Bayezid 

döneminin başlarında Hayreddin Halil bin İbrahim’in iki eserinin öğrencisi Mahmud Sıdkı 

tarafından Türkçeye çevrilmesi ve gerekçe olarak da “mübtediler ÀsÀn olsun içün” demesi, 

muhasebe sınıfının Türklerden yetiştirildiği veya ortak dilin Türkçe olduğu ve devlet 

işlerinin yürütülmesi için Türkçe bilinmesi gerektiğini göstermektedir (Fazlıoğlu, 2010: 

166). Yine daha Giriş bölümde zikrettiğimiz kapsamlı muhasebe eserleri olarak görülen 

Hacı Atmaca ve Matrakçı Nasuh’un eserlerinin Türkçe oluşu da bu görüşü destekler 

niteliktedir.  

CÀmièü’l-ÓisÀb, 16. yy. da hem Osmanlı Devletinin hem de Türkçenin en yüksek 

seviyede olduğu bir dönemde yazılmıştır. Bu dönemde de muhasebe sınıfının iyi bir eğitim 

alabilmesi için Türkçe eser yazılmasına devam edilmiştir. Bu durum devletin devamlılığı 

için Osmanlı’nın muhasebe sınıfına verdiği önemi göstermesi açısından dikkat çekicidir.   

Muhasebe matematiğine bağlı olarak bu ilim üzerinde kullanılan dilin, Osmanlı’da 

kuruluştan itibaren muhasebe sisteminin kurumsallaşmasıyla bir paralellik gösterdiği 

söylenebilir. Nitekim muhasebe sınıfının ihtiyaçlarına ve bilgi edinmesine yönelik olarak 

eserlerin Türkçe yazıldığı görülmektedir. Bu sebeple, muhasebe matematiği üzerinden 

genel bir çıkarımla, Osmanlı’daki matematik diline Türkçenin etkisinin öncelikli olarak 

siyasî, sonraki aşamada da toplumsal açıdan olduğunu söylemek mümkündür. Siyasî 

açıdan beklenen gücün toplumsal seviyede bu gücü sağlayacak muhatabı var etmesi ve 

sonrasında da muhatabın talebi dilin tercihini belirlediği söylenebilir. Nitekim bu tarz 

eserlerde daha ziyade muhatap ve eser arasındaki ilişki eserin dilini etkileyen ana etkendir 

(Kalafat, 2013: 7). 

5.1.2.2. Notasyon Sistemi/Cebirsel Sembolizm Açısından Katkısı 

Giriş bölümünde Osmanlı Klasik cebrindeki notasyon sisteminden elden geldiğince 

bahsedilmişti. CÀmièü’l-ÓisÀb elbetteki notasyonun uygulandığı bir metin değildir. Ancak, 

lÀfzî bir notasyon sistemini gözlemleyebildiğimiz bir metindir. Eserin Zeytinoğlu 
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nüshasında görülen notasyon sembolleri hem tamsayılar bölümünde hem de cebir ve 

muúÀbelenin anlatıldığı bölümde birkaç örnekte görülür. Bu sembolik yazımların cebir 

bölümünü kapsamayanları ancak bir gelenek olarak dikkate alınabilir. Cebir 

bölümündekilerin ise bir iki örnekten fazla olmaması eserde notasyonun sistemli 

olmadığının kanıtıdır. Yine de lÀfzî bir uygulamanın az da olsa bir sembol dizilimiyle 

yazımı sonraki hamlede sembolleştirilmiş bir matematiksel eylemin görüleceğinin de 

habercisi sayılmalıdır ki CÀmièü’l-ÓisÀbdan sonra Magribî tarafından kaleme alınan Tuhfe 

notasyonun en sistemli görüldüğü eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Zeytinoğlu 

nüshasının tarihinin Tuhfe ‘nin yazılış tarihi ile aynı döneme denk düşmesi müstensihin bu 

eserden etkilenmiş olabileceğini de bize düşündürmektedir. 

Notasyon Türkçe telif ve tercüme eserlerin yazımında bize göre muhataptan sonra 

ikinci geçerli neden olarak görülmelidir. Bu sebeple gerek lÀfzî gerekse pratikte bu 

sistemin halkası olan eserler ayrıca takip edilmelidir. 

5.1.2.3. İçeriği Oluşturan Dil ve Üslûp Açısından Katkısı 

Osmanlı âliminin bakış açısına bağlı olarak Türkçe hakikatin bilimle idrakine ortam 

hazırlayacak yarı-sembolik dil konumunda değildir (Fazlıoğlu, 2003: 346). Bu elbette ki 

Osmanlı döneminde yazılmış diğer Türkçe matematik eserlerinin dilinde olduğu gibi 

Bursevî’nin eserinde de Arapça ve Farsça kelimelerin fazlalığına yol açmıştır. Ancak bu 

kelimelerle beraber muhataba bağlı olarak, müellifin anlattığı konunun anlaşılması 

amacıyla terimleri Türkçeleştirmeye çalıştığı da görülür.  

Bursevî’nin kullandığı dil, muhatabına yönelik olduğu kadar kendi öğretme 

metoduna da hizmet etmektedir. Nitekim bir konuyu öğretirken o konuya ait terimleri 

Arapça terime karşılık gelen Türkçe açıklamayla aktarmayı seçmiştir. Böylece öğrenci 

Türkçe açıklama sebebiyle terimin ne işe yaradığını anlarken, Arapça terim üzerinden de 

terimi Arapça olarak öğrenmektedir. 
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Giriş bölümünde müellifin üslûbu açısından farklı bir yöntem olarak hem toplum 

dilbilimsel açıdan hem de metin dilbilimsel bağdaşıklık ve tutarlılık unsurları üzerinden bir 

değerlendirme yapılmıştır. Müellif ve muhatap arasındaki ilişkinin öğretim amacı taşıması 

bu üslûp değerlendirmesine öğretmen-öğrenci  odağından bakılmasına olanak tanımıştır.  

Müellifin üslûbunun yansıdığı kural, soru ve çözüm anlatımlarının bugünkü matematik 

öğretim yöntemleriyle benzerlikleri fark edilmiştir. Buna göre metinde muhataba yönelik 

olarak senaryo, kural ve tanımlar yöntemiyle öğretim metotlarını tercih edildiği 

söylenebilir.  

İkinci aşamada metin dilbilimsel bağdaşıklık ve tutarlılık unsurları Bursevî’nin 

öğretme yöntemine bağlı olarak iki durumda değerlendirilmiştir. Üçüncü kısımda ise 

müellifin metinde şiir dilinden verdiği örnekleri kullanım amacı açıklanmıştır. Yine 

metindeki tutarsızlık görünümleri de Yazım Özelliklerinin 1.9. maddesinde belirtilmiştir. 

Buna göre:  

1. Bursevî’nin öğretmek istediği konuya göre amacına hizmet eden bağdaşıklık ve tutarlılık 

unsurları ve bunun üslûbundaki yansımaları 

a) Eşanlamlı kelimeler yoluyla anlatılan konuyla ilgili kavramları öğretme 

b) “Lazım”, “gerek” yapılarıyla çözümde izlenecek yoldaki yapılması zorunlu 

işlemleri anlatma 

c) Örnekleme bildiren bağlama ögelerini kullanarak kural ve çözümü anlatma 

2. Bursevî’nin kural öğretme, soru sorma ve çözümlemede kullandığı bağdaşıklık ve 

tutarlılık unsurları ve bunun üslûbuna yansımaları 

 a) Açıklama bildiren bağlama ögelerini kullanarak kural ve çözümü anlatma 

b) Zıtlık bildiren bağlama ögeleriyle ihtimalleri vererek bir ileri soru çözümüne 

zemin hazırlama 
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c) Şart bildiren bağlama ögeleriyle ihtimalleri vererek bir ileri soru çözümüne 

zemin hazırlama 

ç) Üslûbunda tekrara düşmemek için kullandığı art ve ön gönderim ögeleri 

d) Zaman ve sıralama bildiren bağlama ögeleri  ile işlem sırasını öğretme 

e) Farklı kuruluşlu birleşik fiil yapılarıyla çözümde ihtimalleri öğretme 

3. Matematik işlemlerindeki püf noktalarını verirken şiir dilinden yararlanma 

şeklinde bir tasnif üzerinden örnekler irdelenmiştir.  

Müellifin üslûbunda vermek istediği kural veya çözüme göre kesin yargı ve ihtimal 

anlamlarını barındıran kelimeleri tercih ettiği görülür. Ancak bunu yaparken dolaysız 

anlatımı kullandığı gibi problemlerin anlaşılmasını sağlayıcı sezdirimleri öğrenciye vermek 

için az da olsa dolaylı anlatım yollarını da tercih ettiği söylenebilir. 

İnceleme bölümündeki verilere göre eser Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini 

yansıtır. Metinde görülen dikkat çeken gramer hususiyetleri şöyledir: 

1)  Müellif özellikle Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özelliklerinden olan  {-

vUz} I. çoğul şahıs ekini, {-IsAr} gelecek zaman ekini ve {–IcAÚ} zarf fiil ekini kullanır.   

2) Metinde görülen “vur-“ fiili, Eski Türkçedeki şekliyle yani, “ur-“ şeklinde de 

metinde çokça kullanılmıştır.  

3) Metinde bazı kelimelerin kök hecelerindeki yuvarlak ünlülerin düzleştiği 

görülmüştür: eksük (7 kez) ~eksik (8 kez) gendü 89a/1 (68 kez)  ~ gendi 108a/11 (3 kez), 

gümiş 24a/14 (13 kez) ~gümüş 111b/13 (1 kez), ekåe- 118b/21 (1 kez) “ eksiltmek”, eksü-  

117b/14 (3 kez) “eksiltmek”.  

4) Metinde yine Eski Anadolu Türkçesindeki şekliyle görülen bazı eklerin birkaç 

örnekte düzleştiği görülmüştür: 

a.  {+(n)Uŋ} İlgi eki 
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mÀl+ıŋ (56a/6; 66a/5; 87b/4; 99b/5: 4 kez) ~ mÀl+uŋ (29a/6), beş+iŋ (27b/4; 17: 2 

kez) ~   yigirmi biŋ altı yüz seksen beş+üŋ (34b/9), sekiz+iŋ (60a/10: 1 kez) ~   sekiz+üŋ 

(32a/3), yigirmi sekiz+iŋ (88b/2: 1 kez) ~  yigirmi sekiz+üŋ (88a/13), dirhem+iŋ (109a/12: 

1 kez) ~ dirhem+üŋ (119a/12), cevher+iŋ (50b/2: 1 kez) 

b. {+(U)ŋ} II. tekil şahıs iyelik eki 

(senüŋ) mÀl+ıŋ+uŋ (116b/10; 116b/12:  2 kez) 

c. {–Uz} I. çoğul şahıs eki 

virür-iz (88b/21), dir-iz (56a/21) 

d. {-(y)Up}  Zarf fiil eki 

al-ıp (47b/8; 108b/20: 2 kez) 

5) Metinde ayrılma durumu ekinin bir işlevde parça-bütün ilişkisine bağlı olarak 

{+(n)In4}ilgi durumu eki görevinde kullanıldığı görülmüştür (Bkz. 2.2.2.1.1.3.5). 

6) Metinde zaman olarak görülen geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman, gelecek 

zaman, geniş zaman, gereklilik kipi, emir kipi, istek ve dilek-şart kipleri kullanılmıştır. 

Bunların yanında geniş zamanın hikÀyesi, anlatılan geçmiş zamanın hikÀyesi, istek kipinin 

hikÀyesi, geniş zamanın rivayeti, görülen geçmiş zamanın rivayeti şeklinde birleşik 

zamanlı kipler kullanılmıştır.  

7) Gelecek zaman eki görevinde {-mAlU olsan} yapısının kullanıldığı görülmüştür.  

8) Gereklilik kipi görevinde {-mAK gerek} ve {–mAK lÀzım}  yapılarının 

kullanıldığı görülmüştür.  

9) Dilek kipi görevinde {–mAK dile-} yapısının kullanıldığı görülmüştür.  

10) Literatürde “karmaşık fiil” olarak yer edinen ol- yardımcı fiiliyle kurulan farklı 

birleşik fiiller görülmüştür. Bunlar üslûp bölümündeki değerlendirmede kesinlik, ihtimal 

gibi anlamlar barındırdığı tespit edilmiştir. Bu yapılar şöyle bir tasnif içinde 

değerlendirilmiştir.  



843 
 
 

 

1. Sıfat fiil+ yardımcı fiil biçimindeki birleşik fiiller 

a. {–mış} + ol- 

b.  {–(U)r} + ol-  

2. isim+ ol- yardımcı fiili+ sıfat-fiil +ol- yardımcı fiili 

a. isim+ol- + {-mış}+ ol- 

b. isim+ ol- + {-AcAú}+ ol-  

11) Metinde Türkiye Türkçesindeki {–mAdAn önce} kalıplaşmış zarf fiil yapısının 

{–mAzdAn evvel}şeklinde kullanıldığı görülmüştür.  

5.2. SONUÇ 

İncelenen Süleymaniye nüshasının gerek nüsha karşılaştırmaları gerekse ses 

hususiyetlerinden hareketle müellif hattı olduğu düşünülmektedir. 

Eserin dili genel ses ve biçim bilgisi hususiyetleri dikkate alındığında Eski Anadolu 

Türkçesi döneminin dilini yansıttığı görülür. Ancak Eski Anadolu Türkçesinin 

karakteristik hususiyetlerinde (özellikle yuvarlaklaşma) metin içerisinde baskın bir biçimde 

istisnalar görülmüştür. Bu sebeple, eserin Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini 

yansıtmasının yanında müellife bağlı olarak ağız unsurları da içerdiği düşünülmektedir. 

Müellifin arşiv araştırmalarında kesin olarak Bursalı olduğu görülmüştür. Bu sebeple 

metinde görülen bu ağzın Bursa ağzının arkaik bir biçimi olduğu düşünülebilir. 

Başka bir açıdan değerlendirildiğinde bu durum bir geçiş özelliği göstergesi olarak 

da kabul edilebilir. Bu bakımdan metin düzleşme temayülü olan bir ağzın etkisi altındadır.  

Eserin bir ders kitabı olması müellifin üslûbunun şekillenmesinde yönlendirici 

olmuştur. Bursevî’nin eserinde 16. yüzyılda matematiğin salt bir bilimsel üslûp yerine daha 

çok muhatabın dikkatini hedef alan bir biçimde anlatıldığı söylenebilir. 
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Eserde müellifin dersi basit bir kural-soru-çözüm sürecinde anlatmadığı, bunu aynı 

zamanda yöntemsel bir tabanda muhataba sunduğu görülmüştür. Nitekim matematik 

öğretim sürecinin zorluğu yöntem ihtiyacını zorunlu kılmaktadır.  

Eser üzerindeki terim bilimsel incelemeler, bilimsel metinlerdeki terimlerin Arapça 

veya Farsça olup olmadığından ziyade, onların Türkçe açıklama veya karşılıklarının takip 

edilmesinin Türkçenin bilim dili oluşum sürecinin en azından matematik metinleri 

üzerinden gözlemlenebileceğini göstermiştir. Bu açıdan yapılan terim 

değerlendirilmelerinde Türkçenin matematik biliminde yeni yeni kendine yer edinmeye 

başladığı ve genel dildeki söz varlığını alan dili söz varlığına taşıdığı gözlemlenmiştir. 

CÀmièü’l-ÓisÀb’daki terimlere bakıldığında matematik terimlerinin tıp terimleri 

kadar “kesinlik” belirtmediği ve aynı terimin konuya göre birden çok anlam barındırdığı 

görülmüştür. Bize göre bunun en genel geçer sebebi de terimlerin matematik okullarına 

göre farklı anlamda kullanılmalarıdır. Bu sebeple matematik metinleri değerlendirilirken 

terimlerin gerçekten anlaşılması için sadece hangi konu üzerinden anlatıldığına değil, tarihî 

arka plandaki yansımasına da bakmak gerekmektedir. Aksi durumda terimlere yanlış 

olarak karşılıklarının verilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Son olarak denilebilir ki bu çalışmanın giriş bölümünden sonuç bölümüne kadar 

Osmanlı bilim geleneğinin Osmanlı Türkçesi ile kurduğu iletişimde, Osmanlı’nın 

“matematik dili” elden geldiğince ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu açıdan her bir 

katmanın hem ayrı ayrı hem de bir bütünce içinde değerlendirilebileceği bir çalışma olması 

için özen gösterilmiştir. Bu çalışmanın daha sonraki çalışmalara faydalı olması ümit 

edilmektedir.  
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EK. 9 

 

NÜSHALAR ARASINDA FARKLILIK GÖSTEREN  İŞLEM VE 

ŞEKİLLER 
 

 

Bu başlık altında S. nüshasının diğer nüshaları arasında farklılık gösteren işlem ve şekiller 

verilmiştir. Farklılıklar koyu olarak işaretlenmiştir.  

 

A. Farklı İşlemler 

 

 

     125,50                                                

            1112,125 

            0000000 

          5560625 

        5560625 

      2224250 

    1112125 

139581,68,75,0 

dirhem fülÿs şièir  (S. 15a/İ): BH. 12a/İ. 

 

 

29,12,50,001                                                 50,00 

  970 83 33                                                 57 25 

19,41,66,67                                                 29,12502,00 
dirhem, fülÿs, şaèir, óardal 

 

8550000                                              123 

         12                                           8550 

17100000                                      17100 

8550000                                        85504 

102600,000                                  102600 

 

                   3 4 

            5 6 2 5 

                                                           
1 (24a/İ) Bu işlem Z. de yer almamaktadır 77b/İ. Bkz. Ek.1. 
2 (24a/R) 29,1250,00: 29,12,50,00 MK. 30a/14. 
3 (25a/İ) Bu işlem Z. de yer almamaktadır 78b/İ. Bkz. Ek.1. 
4 (25a/R) 8550: 855 C. 13a/22. 
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            2 6 2 4  9 4 

                   5 4 4  4 4 

2494               5 5  5 

  4 8 6 1                              (S. 33b/İ): Kas 28a/18. 

 

mÀl-ı mefrÿø-ı evvel                                                        mÀl-ı mefrÿø-ı åÀnì  

       1400                                                                               1300 

       1400                                                                               1300 

       2800                                                                               2600 

          730                                                                                730 

       2070                                                                             1870 

       414                                                                748 

       2484                                                              1496 

         828                                                               500 

       1656                                                                996 

        500                                                                249 

       1156                                                               1245  (S.50a/İ): MK.73a/İ 

        289 

      1445    (S.50a/İ): MK. 73a/İ                                                         

 

                  1  05 

                  5  0 06 

     200    2 5  0 0 0 0 

                    1 2 5 0 

 

                               3 

                              0 0     07 

(17) ãaùr-ı evvel  1 5 9 3 9 1 

(18) ãaùr-ı åÀnì     1 5 8 7 

(19) ãaùr-ı åÀliå    1 5 8 7 

                            1 9 8 

                            1 3 8 9 

(20) ãaùr-ı rÀbiè     6          69 

                                                           
5 (50a/R) 10: - MK. 73a/İ, Kas. 41b/14, BH. 30b/8. 
6 (50a /R) 500: - MK. 73a/İ,  Kas. 41b/14, BH. 30b/8. 
7 (58b/İ) 00: 000 BH. 35b/İ. 
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                                63      

 

 

B. Farklı Şekiller 

 

                                             3           28 

                                           8                          

                                       0                   4     9                                     

                                                           8 4 

                                 1                        2 14      8 

                                                          2  6  8  2 

                                                      4  2  3  1 2                                                  

                                                   8  9  2  5  0  0          0 

                                           1  1  1  1  1  4  2  0 

                                                            2 3 4 5 

                                                            3 2 8 4 

   Şekl-i sÀnì êarb-ı fevúÀn 

 

 

                                                           
8(3b/Ş):  BH. 6b, Z.62a. 


