Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Cilt 3, Sayı 7, Kasım 2016, ss. 31-58.
Journal of Ottoman Legacy Studies (JOLS), Volume 3, Issue 7, November 2016, pp. 31-58.
ISSN 2148-5704
DOI Number: 10.17822/omad.2016.42
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR DİL YADİGÂRI: MUHAMMED
KONEVÎ’NİN HEDİYYETÜ’L-MÜLÛK’Ü
An Esquisite Literature Piece Written in Classical Ottoman Turkish: Muhammad Qunawī’s
Hadiyyat Al-Mulūk
Şermin KALAFAT ∗
Özet: Bu çalışmada Klasik Osmanlı Türkçesi ile yazılmış, Muhammed Konevî’nin Hediyyetü’l-Mülûk adlı
eseri üzerine bir dil incelemesi (ses ve biçim özellikleri) yapılmıştır. Ayrıca eserdeki mevcut astronomi terimleri de
sözlük olarak verilmiştir. Çalışmanın sonuna da eserin çeviri yazısı eklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhammed Konevî, Hediyyetü’l-Mülûk, Klasik Osmanlı Türkçesi, Ses Bilgisi, Biçim
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Abstract: This study examines the phonetic and morphologic features of Muhammad Qunawī’s work named
Hadiyyatu’l-Mulūk written in Classical Ottoman Turkish. The article has a brief dictionary listing the astronomical
terms used in the work. Moreover, an English translation of the work has been added at the end.
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Giriş
Fatih döneminden itibaren kendine yer edinen Osmanlı bilim birikimi ve bu birikim
etrafında şekillenmeye başlayan entelektüel hayat çerçevesinde oluşturulan eserler, dönemin
bilim dilinin gelişim süreçlerini gözlemleyebilmek adına önemlidir. Özellikle, yazı dili olarak
Osmanlı Türkçesi temelinde iki ana kolda gelişen üst dilin (yazı dili: edebî, bilim) bilim
eserlerinde, edebî dile nazaran konuşma diline daha yakın ve anlaşılır olması, dönemin dil
özellikleri hakkında daha fazla fikir verebilmektedir.
Osmanlı âliminin bilim dili olarak tercihi Arapçadır. Türkçe, bu tercihin talebe
yetiştirilmesi ve çeşitli sosyal sınıflara hitap edilmesi noktasında ikincil bir tercih olarak
görülmektedir. 1 Bu tercihe göre Türkçenin, Fetih’ten sonra daha etkin olarak kullanıldığı,
Osmanlı medreselerinde okutulan eserlerden anlaşılmaktadır. 2 Osmanlıda Türkçe tıp
eserlerindeki telif ve tercüme faaliyetlerinin çoğunlukta olduğu bilinen bir durumdur. Bununla
birlikte namaz, oruç vb. vakitlerinin tayini için astronominin ve astronomik hesaplamalar
yanında “devletin hesabını tutma” düşüncesinden hareketle muhasebe matematiğinin
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öğrenilmesinin gerekliliği bu iki bilim dalında da Türkçe eserler yazılmasını sağlamıştır.3
Böylelikle telif ve tercüme faaliyetleriyle İslam medeniyetinden alınan bilim mirasının, bu
eserlerde Osmanlının bakış açısıyla yeniden yorumlandığını söylemek mümkündür.
Osmanlıdan günümüze değin pek çok bilim eseri elimize ulaşmıştır. Bunlardan tıp (%16),
dil çalışmalarında en çok tercih edilen bilim dalıdır. Matematik eserleri %1’lik ve astronomi
metinleri ise %2’lik bir orana sahiptir.4 Çalışmamızda, bu yüzdelik dilime katkı sağlamak
amacıyla bir astronomi metni ele alınmış ve Muhammed bin Kâtib Sinân el-Konevî el-Muvakkit
(ö. 930/1524 sonrası)’in Hediyyetü’l-Mülûk adlı eseri çalışma konusu olarak seçilmiştir.
1. Muhammed Konevî ve Eserleri
1.1. Muhammed Konevî
Muhammed bin Kâtib Sinân el-Konevî el-Muvakkit (ö. 930/1524 sonrası), İslam
astronomisinde, 13. ve 15. yüzyıllarda Memlük astronomları tarafından geliştirilen Mîkât
ilminin (astronomik zaman hesaplama, tutma) Osmanlı’daki en güçlü temsilcilerindendir. 5 II.
Bayezid, Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman’ın hizmetinde bulunmuş, o devirde Edirne
ve İstanbul’daki çeşitli camilerde muvakkitlik görevini üstlenmiştir. Bu görevi sırasında yazdığı
Hediyyetü’l-Mülûk adlı eserini, II. Bayezid’e; Fadl el-Dâ’ir adlı eserini Sultan Selim’e ve
Mizânü’l-Kevâkîb adlı eserini de Kanunî’ye vakfetmiştir. Konevî’nin astronomi (özellikle mîkât
ilmi) alanında yazdığı 11 eseri bulunmaktadır. Bu eserlerden 7’si Arapça ve 4’ü Türkçedir.
Böylece sadece İstanbul, Balkan ve Anadolu gibi Türk bölgelerinde değil, aynı zamanda Mısır,
Kahire gibi Arap ülkelerinde de eserleri okutulmuştur. 6
1.2. Hediyyetü’l-Mülûk ve Nüshaları
Hediyyetü’l-Mülûk Konevî’nin Sultan II. Bayezid’e (d. 3 Aralık 1447 – ö. 26 Mayıs
1512) sunmuş olduğu bir astronomi risalesidir. Konusu, mîkât ilminin uygulanmasında
kullanılan rub’u’l-mukantarât aletiyle ilgili çizim tekniklerinin birtakım örneklerle
anlatılmasıdır. Eserin, Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi’nde 7 26 nüshası olduğu
belirtilmiştir. Nüshaların hemen hepsi istinsah olup, müellif nüshası mevcut değildir. Bu
nüshalardan sadece Milli Kütüphane ve Atıf Efendi nüshaları Yazmalar Kurumundan
taranabilmektedir. 8 Diğerlerine ilgili kütüphanelerin kayıtlarından ulaşılabilmektedir. Nüsha
seçiminde cetvellerin doğru çizimi gözetilmiş ve buna göre nüsha tercihi yapılmıştır.
Çalışmamızda, 1473/3 numarada kayıtlı Süleymaniye (Carullah) nüshası tercih edilmiştir.
Süleymaniye nüshası H. XI. yüzyılda istinsah edilmiştir. Eser bir mecmua içinde olup 13b-27b 9
yapraklarını kapsamaktadır. Her sayfa 18 satırdır ve rıkaa ile yazılmıştır. Ayrıca metin
oluşturulurken İstanbul Üniversitesi Nadir eserler koleksiyonunda bulunan nüsha da edinilerek
karşılaştırmalı olarak okunmuştur.
1.3. Eserin Yazılış Amacı
Hediyyetü’l-Mülûk’ün yazılış amacı risalenin ilk sayfasında şöyle açıklanmıştır:
İhsan Fazlıoğlu, “Osmanlı Döneminde “Bilim” Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş
Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi”, Kutadgu Bilig, 2003, s. 162.
4
Şermin Kalafat, “Türkoloji Araştırmaları Kapsamında Yazma Eser Çalışmalarına Yönelik Bir İnceleme”, The
Second International Congress of Turkology “600 Years of Polish-Turkish Relations-Research on Turkology
Yesterday, Today and Tomorrow” Varşova, 25-27 Haziran 2014, pp. 1-54.
5
Mîkât ilmi ve Konevî’nin çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Taha Yasin Arslan, “Vakti Fethetmek: Mîkât
İlmi Geleneğinde Rub’u’l-Mukantarât Yapım Kılavuzu Örneği Olarak Muhammed Konevî’nin Hediyyetü’lMülûk’u”, Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2/4, Nisan 2016, s. 103-48.
6
İhsan Fazlıoğlu, “Qunawī: Muhammad ibn al-Kātib Sinān al-Qunawī”, The Biographical Encyclopedia of
Astronomers (BEA), ed. Thomas Hockey, Springer, New York 2007, s. 945-6.
7
Ekmeleddin İhsanoğlu vd., Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (OALT), Cilt I, IRCICA, İstanbul 1997, s. 86.
8
www.yazmalar.gov.tr (e.t. 21.05.2016).
9
OALT’da 13b-32b varakları arasında olduğu yazmaktadır. Ekmeleddin İhsanoğlu vd., a.g.e., s. 86.
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“[13b] (1) BismillÀhirraómÀnirraóìm. (2) Ve baèdehÿ bu bende-i faúìr Muóammed bin KÀtib SinÀn elMuvaúúit, èafÀllÀhu èanhümÀ, diledim ki bu risÀleéi (3) yazam; rubè-ı dÀéirenüŋ muúanùarÀt ùarafınuŋ
vaøè-ı maèrifetinde. ZìrÀ ki mecmÿè-ı èilm-i sÀèÀt (4) ve maèrifet-i evúÀt-ı òums-ı ãalÀvÀt ki
mehtereyn fünÿndur, mevúÿfdur, rubè-ı dÀéirenüŋ maèrifetine; (5) ve bunuŋ daòı maèrifet mevúÿfdur,
vaøè-ı maèrifetine. ZìrÀ şol muvaúúit ki bunuŋ vaøè-ı maèrifetinden (6) bì-behre ola; ÀfÀúì muvaúúit
olmaz. ZìrÀ bir èarø-ı maòãÿãa vaøè olınan rubè-ı dÀéire ol (7) èarødan gidüp bir àayrı èarøa daòı
varıcaú èamelden úalur; pes muvaúúit lÀzım oldı ki mecmÿè-ı (8) èarøa rubè-ı dÀéire vaøè itmesine
úÀdir ola. Bu faúìr daòı anuŋ vaøè-ı maèrifetinde pÀd-şÀh (9) òaøretinüŋ òidmet-i èulyÀsına yitişüp
dest-bÿs-ı şerìfiyle müşerref olmaàiçün bìst (10) bÀba, bu risÀleéi yazup adını Hediyyetü’l-Mülÿk
úodum ve bu risÀle her tÀlibe ki yitişe mecmÿè-ı (11) èurÿza, èale’-l-èinfirÀd, tÀ òaùù-ı istivÀdan ki
nıãfu’l-èarødur; èarø-ı tisèìne varınca rubè-ı (12) dÀéire vaøè itmesine úÀdir ola ve bu risÀleéi rubè-ı
dÀéirenüŋ ceyb vaøèına yazmayup, muúanùarÀt (13) vaøèına anuŋçün yazdım ki ceybüŋ vaøèı ÀsÀndur;
ammÀ èameli güçdür. ZìrÀ mecmÿè-ı cüyÿb, (14) èale’l-istivÀ, resm olınur; ammÀ muúanùarÀtuŋ vaøèı
güç ve èameli ÀsÀndur, ceybüŋ òilÀfınca. ZìrÀ mecmÿè-ı (15) muúanùarÀtuŋ ve mecmÿè-ı sümÿtuŋ ve
úavs-ı èaãruŋ ve úavs-ı fecrüŋ ve úavs-ı şafaúuŋ ve mınùıúa-i (16) şimÀliyyenüŋ ve cenÿbiyyenüŋ her
birinüŋ merÀkizi, èale’l-infirÀd, başlu başına bir yirdendür; anuŋ (17) merkezi bir degüldür. HemÀn
medÀrÀt-ı åelÀåenüŋ ve úavs-ı irtifÀèuŋ ve èaãr-ı ÀfÀúiyyenüŋ ve øıllè-ı mebsÿtuŋ (18) ve úavs-ı
meylüŋ merÀkizi merkez-i rubèdandur, inşÀéaéllahu’l-èazìz, õikr olına ve bu risÀle ile müstefìd [14a]
(1) olanlar bu faḳìr òayr duèÀyla yÀd idüp, fÀtihÀtü’l-kitÀb iḥsÀn ideler, vallÀhü’l-müsteèÀn ve
èaleyhi’t-(2) tekellÀn.”
[(Önce) Allah’ın adıyla başlarım ve sonra bu fakir (bir) köle (sayılan ben) Muóammed bin KÀtib
SinÀn el-Muvaúúit Allah’ın affına sığınırım. Çeyrek dairenin mukantara tarafını belirlemenin
öğrenilmesi için bu risaleyi yazmak istedim. Zira bütün zaman ilmi ve beş vakit namazın bilinmesi
çeyrek dairenin bilinmesine vakfedilmiş ve ona göre belirlenmiştir ve yine bunun da bilinmesi,
bilinenin öğrenilmesine vakfedilmiştir. Zira şu (çoğu manasında) muvakkit ki bunun (rub-ı daire)
belirlenmesinin bilinmesinden mahrumdur, afakî (bir tavırla) muvakkit olmaz. Çünkü bir yere tayin
edilmiş olarak belirlenen rub-ı daire o yerden gidip başka bir yere daha varıldığı zaman işlemez olur.
Bu sebepledir ki muvakkitin bütün gittiği yerlerdeki rub-ı daireleri belirleyebilme yeteneğine sahip
olması gerekir. Bu fakir de onun tespitinin bilinmesinde padişah hazretinin (II. Bayezid) yüce
hizmetlerine erişerek elinin öpülmesi (himayesi) ile şereflendirilmek için yirmi bölüm üzerine bu
risaleyi yazıp adını Hediyyetü’l-Mülûk (Meliklerin Hediyesi) koydum. Bu risale her talebe ki birer
birer bütün her yere yetişe, öyle ki (muvakkitler) ekvator çizgisinden ki kürenin yarısıdır; kürenin
dokuzda birine varıncaya kadar rub-ı daire belirlemeye yetkin olsunlar. Yine bu risaleyi çeyrek
dairenin sinüsünün (ceyb/müceyyeb) (belirlendiği) yüze değil, mukantara yüzüne (yüzünün
hesaplanması için) yazdım ki sinüsün tayin edilmesi kolaydır, ama uygulaması zordur. Çünkü sinüs
yüzünün çizilmesi sinüs (çizelgesinin) dümdüz olmasından kolaydır, ama mukantara tayini sinüsün
aksine daha zor ve uygulaması kolaydır. Çünkü bütün mukantaranın ve bütün yönlerin ve zamanın bir
cüzünün yayının ve fecr ve şafak yayının ve kuzey ve güney bölgelerinin her birinin merkezleri birer
birer başlı başına bir yerdendir ama onun (mukantara) değildir. O anda üç dönencenin ve yükseklik
yayının ve ikindi ölçeğinin ve düz gölge çizelgesinin ve güneş eğikliği ölçeğinin merkezleri çeyrek
dairenin merkezleriyle aynıdır. Yüce Allah’ın izniyle zikr oluna ve bu risaleden yararlananlar bu
fakiri hayır ve dua ile anıp, ruhuna Fatiha hediye edeler.]

Yukarıdaki açıklamaya göre, Konevî eserini çift yüzlü olan çeyrek dairenin çiziminde
ceyb tarafının değil de mukantara tarafının çizimini anlatmak için yazmıştır. Bundaki amacı,
muvakkit olup bu aletin bu yüzünü kullanmayı bilmeyenlere nasıl kullanıldığını öğretmektir.
Eseri 20 bölüm olarak düzenlemiştir. Bu bölümler sırasıyla şöyledir: 10
1. Birinci bölüm, düzgün çeyrek dairenin bulunması hakkında.
2. İkinci bölüm, başka bir yöntemle düzgün çeyrek dairenin bulunması hakkında.
10

Metindeki bab isimlerinin Türkçeye aktarımı daha önce başka bir makalede Arslan tarafından yapılmıştır. Ancak
bazı bölümlerin (5, 17, 19) çeviriminde yoruma dayalı çeviri yapılması sebebiyle eksiklikler vardır. Bu sebeple
onlar düzeltilmiştir. Bk. Taha Yasin Arslan, “Vakti Fethetmek: Mîkât İlmi Geleneğinde Rub’u’l-Mukantarât Yapım
Kılavuzu Örneği Olarak Muhammed Konevî’nin Hediyyetü’l-Mülûk’u”, Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi
Araştırmaları Dergisi, 2/4, Nisan 2016, s. 111.
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3. Üçüncü bölüm, diğer bir yöntemle düzgün çeyrek dairenin bulunması hakkında.
4. Dördüncü bölüm, orantı ölçeğinin dairenin yarı çapı uzunluğunca derecelendirilmesi
hakkında.
5. Beşinci bölüm, orantı ölçeğinin başka bir yöntemle derecelendirilmesi hakkında.
6. Altıncı bölüm, Koç-Terazi dönencesinin çizimi hakkında.
7. Yedinci bölüm, Yengeç dönencesinin çizimi hakkında.
8. Sekizinci bölüm, yarıçaplar cetvelinden mukantaralar cetvelinin türetilmesi hakkında.
9. Dokuzuncu bölüm, mukantaraların çizimi hakkında.
10. Onuncu bölüm, birinci ikindi eğrisinin çizimi hakkında.
11. On birinci bölüm, ikinci ikindi eğrisinin çizimi hakkında.
12. On ikinci bölüm, şafak eğrisinin çizimi hakkında.
13. On üçüncü bölüm, ikinci fecir eğrisinin çizimi hakkında.
14. On dördüncü bölüm, Güney Burçlar Kuşağı’nın çizimi hakkında.
15. On beşinci bölüm, Kuzey Burçlar Kuşağı’nın çizimi hakkında.
16. On altıncı bölüm, Güney ve Kuzey Burçlar Kuşakları’nın burçlarının bahar açısına
göre derecelendirilmesi üzerine.
17. On yedinci bölüm, başucu noktasının ve birinci azimut dairesinin merkezinin
uzaklığının bulunması hakkında.
18. On sekizinci bölüm, başka bir yöntemle başucu noktasının bulunması hakkında.
19. On dokuzuncu bölüm, birinci azimut dairesinin yarıçapının 342 derece 58 dakikaya
kadar levha uzunluğunca derecelendirilmesi hakkında.
20. Yirminci bölüm, azimut dairelerinin bu cetvele göre çizimi hakkında.
1.4. Eserin Dili ve Üslûbu
Eserdeki üslûbun belirlenmesinde etkin rol oynayan unsur, risalenin bilim eseri olması
yanında öğretim amacını taşımasıdır. Eğitsel üslup unsurları taşıyan eserin anlatımı yazılış
amacına hizmet edecek tarzda sadelik gösterir. Müstensih kalabalık bir anlatım yerine “yine”
bağlacını bir yönlendirici olarak seçerek, sürekli surette mevcut cümlesini tekrarlarla
açıklamaya çalışmıştır. Müstensihin üslûbuna yön veren söz varlığını oluşturan terimler
dışında Arapça ve Farsça unsurlara rastlanmamaktadır. Bu sebeple üslubunu eğitsel üslûp
temelinde konuşma diline yakın olarak tanımlamak mümkündür. Eserin hazırlanan
dizininde 11 %67 Arapça, % 19 Farsça ve %11 Türkçe kelime mevcut olduğu görülmüştür.
Eserde konunun işleniş biçimi dikkate alındığında, Konevî’nin hazırladığı fihristte
aynı işlemi farklı yollarla anlatmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Rub’u’l-Mukantarât yapım
kılavuzu olarak hazırlanan eserde müellifin öğretim yöntemi tanım/kural-örnek-çözüm
sırasını izlemektedir.
2. Eserin Dil Özellikleri
Hediyyetü’l-Mülûk istinsah tarihi sebebiyle Klasik Osmanlı Türkçesi mirasıdır. Bu
bağlamda metindeki dil yapısının karakteristik özellikleri dil özellikleri başlığı altında yazım,
ses ve biçim bilgisi özellikleri olarak üç ana başlıkta toplanarak maddeler halinde verilmiştir.

11

Sayfa aşımı sebebiyle makalede dizine yer verilememektedir.
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2.1. Yazım Özellikleri
1. Metnin genelinde elif harfi söz başında hemzeli ( )أşekildedir. Buna göre /a/ ve /e/
ünlüleri söz başında hemzeli elif ()أ, söz ortasında elif ()ا, sonunda he ( )هşeklinde yazılmıştır.
/o, ö, u, ü/ ünlülerinin yazımında standart olarak söz başında hemzeli elif ve vav ( )وأile
kullanılmıştır. Söz ortasında ise bazen vav ( )وgösterilmiş bazen de gösterilmemiştir. Söz
sonunda vav ( )وyazılmıştır.
2. Batı sahasındaki tarihî metin incelemelerinde kapalı e /ė/ ünlüsünün gösteriminde
genelde iki farklı görüş vardır. Bunlardan birisi metinde ye ( )ىile işaretlenmiş köklerde bir
kapalı e /ė/ ünlüsünün varlığını kabul edenler,12 diğeri ise ortak bir yazım geleneği
oluşmadığından aslî bir kapalı e /ė/ ünlüsünün gösterimine şüpheyle yaklaşanlar.13 Makaleye
konu olan metin harekeli olmadığı halde bazı kelimelerde hemzeli elif ve ye ()أ ي, bazıların
da ise hemzeli elif ( )أşeklinde bir yazım kullanılmıştır. Buna göre /e/ ünlüsü ( )أ ىşeklindeki
yazımlarda /i/, ( )أşeklindeki yazımlarda da /e/ okunmuştur.
Ek olarak tarihî metinlerde hem /e/ hem de /ė/~/i/ ile yazılan yedi, beş, yetmiş, yer gibi
kelimeler 17. yüzyıl söz varlığı hakkında bilgi veren Meninski’nin sözlüğündeki 14 yazılışları
da dikkate alınmıştır. Metnin harekesiz oluşu bu kelimelerdeki /e/ sesinin tespitini güçleştirse
de yer ve beş kelimelerinin metin içinde kök haldeki yazılışları yir  ريي14b/3, biş شيب
15b/2, şeklinde olup ek aldıklarında kökteki ye ( )ىsesi yazılmamıştır: yire  هري17b/9,
bişinci  ىجنشب16a/2. Bu sebeple okunuşlarında kökte bir ye ( )يsesi varmış gibi düşünülüp
o şekilde çeviri yazıya aktarılmıştır. “Ne” kelimesi için de aynı işlem yapılmıştır. nire هرين
23b/4, nireye  هيرن20b/4.
Son olarak bu bahiste ele alınması gereken metindeki bir başka durum ise it(d)yardımcı fiilinin ötümlü ve ötümsüz şekillerinin yazımında kullanılan farklılıktır. Metnin
tamamında fiilin ötümlü olan id- şekli hemzeli elif ve ye ( )أ يile yazılmıştır: (úısmet) ideler
 هديأ رل16a/12; (úıyÀs) idüp  بوديأ17a/15; ötümsüz it- şeklinin ise hemzeli elifle ( )أyazıldığı
görülmüştür: (cemè) itdük  ودتأك23b/15 (istiòrÀc) itmek  كمتأ17a/9. Müstensihin kapalı e /ė/
sesine yönelik ayırt edici bir biçim kullandığı düşünülmediğinden bunun sadece yazımla
ilgili bir farklılık olduğu kabul edilmiştir. Buna göre ötümsüz fiillerin de /i/’li şekilde yazıya
aktarımının yapılması tercih edilmiştir.
3. Ünsüzlerin yazımı metnin genelinde düzenlidir. /ç/ sesinin yazımı metinde düzenli
olup ünlü ile başlayan bir ek alan kelimelerde ötümlü olduğu görülür. aàacı  ىجاغأ15b/9, ucı
 ىجوأ21a/17.
/t/ ünsüzünün yazımı da düzenlidir. Metin içerisinde aynı kelimenin hem /t/ hem de
/d/’li ikili şekildeki yazımlarına rastlanmamıştır. ùoàru  ورغوط21b/2, ùoúuz  زوقط24b/6, dürlü
 ولرد18b/14. Metinde geçen “kalın” kelimesi, Türkiye Türkçesindeki standart yazımın dışına
çıkılarak artdamaksıl n /ŋ/ünsüzüyle yazılmıştır. úalıŋ  ڭلاق26b/2.
4. Hâl eklerinin yazımı metin içinde düzenlidir. Farklı bir yazıma rastlanmamıştır.
5. Görülen geçmiş zamanın I. çoğul şahısta çoğunlukla du-ú; /ú/ ( )قile yazımı söz
konusudur. Metinde ince ünlülü kelimelerde dü-k /k/ ( )كyazımı da görülmüştür. Bu yazım
çoğu zaman ikinci tekil şahıs (dü-ŋ) ekini temsil ettiğinden metin bağlamı, ekin yazımında
yönlendirici olmuştur. naúã itdük  صقن كدتأ23b/16, tanãif itdük فصنت كدتأ.23b/16.

Emine Yılmaz, “Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü”, Türk Dilleri Araştırmaları Yıllığı, 1991, s. 160.
Zeynep Korkmaz, “Eski Anadolu Türkçesinde İmla-Fonoloji Bağıntısı Üzerine Notlar”, Türk Dili Üzerine
Araştırmalar, Cilt I, TDK Yayınları, Ankara 2005, s. 496.
14
Franciszek Mesgnien Meninski, Thesaurus Linguarum Orientalium LexiconTurcico-Arabico-Persicum, C. I-VI,
Simurg Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 5565, 826.
12
13
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6. Metinde geniş ünlüyle /a/, /e/ ile biten ve güzel he (  )هile yazılan kelimelere yükleme
durumu eki esreli hemze (  ) ءile getirilmiştir. Özkan, 15 sonu yuvarlak ünlüyle biten
kelimelerden sonra gelen yükleme durumu ekinin genellikle hemze ile gösterildiğini belirtir.
Aynı zamanda verdiği örneklerde, çeşmeyi  َﭼ ْﺸ َﻤ ِﮫٴ, gövdeyi  ُﻛﻮدَ ِٴهgibi hemze yerine çeviri yazıda
koruyucu ünsüz /y/ kullanır. Pek çok tarihî metin çalışmasında bu sesin çeviri yazıya
aktarımında /y/ koruyucu ünsüzünün okuma kolaylığı sağlamak için tercih edildiği
görülmüştür. 16 Ancak bize göre, Arapçada hemzenin ses değeri yoktur ve çeviri yazıda da bir
ses ile karşılanması uygun değildir. Bu sebeple metinde belirtme durumunun hemzeli yazımları
aynen korunmuştur. noúùaéı 23a/9, risÀleéi  ۀلاسر13b/2, dereceéi  ۀجرد16a/3, òÀneéi  ۀناخ17a/11.
7. Alıntı kelimelerin yazımında metin içerisinde bir farklılık gözlenmemekle birlikte
Arapça tamlamalarda aynı tamlama hem Farsça terkiple, izafet kesresi “–i” ile hem de
Arapça terkiple “el-“ takısıyla kurulmuştur.
2.2. Ses Bilgisi Özellikleri
1. Dil Uyumu: Kalınlık-incelik uyumu olarak da bilinen dil uyumu, Eski Türkçeden
beri görülen bir ses hadisesidir. Metinde bu uyum gerek Türkçe gerekse alıntı kelimelerde
düzenli olmakla birlikte içün edatının bitişik yazıldığı kelimelerde düzenin bozulduğu
görülür: úalıŋluúda 26b/2, büzmeyüp 27a/7, altındaàı 16b/11, cedveline (Ar.) 25b/11,
rendeden (Fa.) 26a/18, küştereden (Fa.) 26a/18; anuŋçün 25a/8, (müşerref) olmaàiçün 13b/9.
2. Dudak Uyumu: Düzlük yuvarlaklık uyumu olarak da bilinen bu uyum, Türkçenin
tarihî dönemlerinde dil uyumu kadar sağlam bir özellik göstermez. Eski Anadolu
Türkçesinde dudak uyumu tam değildir; bu dönemde sözcük tabanlarında ve eklemede
yuvarlaklaşma hâkimdir. 17 Klasik Osmanlı Türkçesine gelindiğinde ise artık dudak uyumu
daha kuvvetli bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu uyum Arap harfli metinlerde ötre, esre
ve üstün gibi harekeler yardımıyla eklerde dil uyumuna göre daha kolay tespit
edilebilmektedir. Harekesiz metinlerde ise dudak uyumu ancak “vav” ( )ٯve “ye”( )ىile
belirlenebilmektedir. 18 Çalışmaya konu olan metin harekesiz olduğundan dudak uyumu vav
( )ٯve ye (’)ىnin yazımına göre takip edilebilmiştir. aşaàasına 17b/12; yüzinde 26a/13,
ayaàını 20b/6, aralarını 25a/5.
Bildirme eki sadece ( )ردşeklinde yazıldığından dudak uyumu tam tespit
edilememektedir. Metnin neşrinde bu yazım Meninski’nin sözlüğü ve metin neşirlerindeki
standart yazıma uyularak yuvarlak şekliyle okunmuştur.
3. Ünsüz Uyumu: Türkçede ünsüz uyumunu konu alan ekler ilk seslerine göre C, D ve
G sınıfı ekler olmak üzere üç grupta değerlendirilmektedir. Bunlardan tespitinde en çok
güçlük çekilen D sınıfı eklerdir. Çünkü, bu ekler Arap alfabesinde daima ( )دile yazıldığı için
ötümsüz şekillerinin bulunup bulunmadığı bilinememektedir. 19 Metinde bu ek sınıflarının
sadece ötümlü biçimleri söz konusudur. úalıŋluúda 26b/2, açduúdan soŋra 20b/14, ufúdan
21a/9, óiããe-i şafaúda 22b/9, bölükden 15b/13, taúsìm itmekde 27a/12.

Mustafa Özkan, Türk Dilinin Tarihi Gelişim Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000, s.
96.
16
Bk. Şermin Kalafat, Câmi’ü’l-Hisâb (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Doktora Tezi, Bursa 2015.
17
Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, s. 42.
18
Yavuz Kartallıoğlu, Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17 ve 18. Yüzyıllar), TDK Yayınları,
Ankara 2011, s. 13.
19
Y. Kartallıoğlu, a.g.e., s. 528.
15
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2.3. Biçim Bilgisi Özellikleri
1. Eski Anadolu Türkçesinde +{(n)Uŋ} daima yuvarlak şekilli olan ilgi durumu eki
Klasik Osmanlı Türkçesi özelliği gösteren metnimizde bu özelliğini korumuştur. Bu
kullanımının dışında sadece bir kelimede ek ünlü almadan +{ŋ} şeklinde görülmektedir:
evvel-i cedìŋ (óiããe-i şafaúı) 22b/2-3.
maófÿzeynüŋ (nihÀyeti) 18a/3; sümÿtuŋ (bir ucı) 26a/15, yirüŋ (èarøına) 22a/9,
pergÀruŋ (ayaàı) 22b/5.
2. Belirtme durumu +{I}, yönelme durumu +{(y)A}, bulunma durumu +{DA},
ayrılma durumu +{DAn}, eşitlik durumu+{CA} ve vasıta durumu +{(y)IlA}, ilgi durumu
dışında metinde görülen ad durum ekleridir. Türkçenin tarihî karakteristik özelliği olarak
belirtme durumunun eksiz kullanımı da metinde birkaç örnekte görülmektedir. Ek olarak,
yön gösterme eki +{rA, rU}, metinde kalıplaşmış olarak bir iki kelimede görülür. Bu ekler
Eski Anadolu Türkçesindeki arkaik biçimleriyle Klasik Osmanlı Türkçesinde devam
etmektedirler. Metnimizde de bu eklerin kullanımında bir farklılığa rastlanmamıştır.

pergÀrı 20b/16; aşaàasına 17b/12; buŋa 21b/9; yüzinde 26a/11, başıyıla 26a/13,
faølasın 14b/2, òÀnesin 19b/5, ikisin 23a/1, úısmından 20b/12, açduúdan ãoŋra 20b/14; buèdı merkezle 18a/10; ùoàru 22a/1, ùaşra 24a/3.
+{CA} eşitlik durumu eki metinde “görelik, kadar” anlamında kullanılmıştır.
miúdÀrınca 25a/7, èadedince 20b/14.
3. Metinde iyelik eklerinden sadece III. tekil şahıs +{(s)I(n)} ve III. çoğul şahıs iyelik
+{lArI} ekleri tespit edilmiştir.

aşaàasına 17b/10, derecesi 18b/14, daúìúası 18b/14, evvel-i óamlüŋ óiããe-i fecri 23a/6;
óiããeleri 22b/9, bulduúları 17b/9, cediŋ àayetü’l-irtifÀèlarını 21b/13, eålÀåinüŋ aralarını
25a/5.

4. Metnin konusu gereği Türkçe, Arapça, Farsça çok fazla sayı ismi geçmektedir. Sıra
sayı sıfatı yapan +{IncI} eki metinde daima düz ünlülüdür: yigirminci 24b/7, bişinci 27a/18,
dördinci16a/1; bunun yanında üleştirme sayı sıfatı yapan +{(ş)Ar} ekini almış örnekler de
görülmektedir: ikişer 25a/9. Metinde iki örnekte bişre ( ) هرشيب25a/5; 25a/6 kelimesi
geçmektedir. Metindeki bağlam dikkate alındığında “ve bu üç burcuŋ ki mìzÀn, èaúreb ve
úavsdur, eålÀåinüŋ aralarını bişre taúsìm ideler (25a/5); ammÀ bu bişre taúsìm olınana birer
noúùa úoyalar (25a/6).” üleştirme ekinin metatez olayından kaynaklı olarak böyle yazıldığı
düşünülmüştür. Bununla birlikte hal eklerinin birbirinin yerine kullanımı Batı sahasında
sıklıkla görülen bir durumdur. Bu iki örnekte bağlam “beşe böleler; ama bu beşe bölünene”
şeklinde de kurulabilmektedir. Bu açıdan yön gösterme ekinin yönelme işlevinde kullanıldığı
yorumu da yapılabilir. Bu bağlamda metin içerisinde “bir rubèuŋ rÀst-ı úuùrını pergÀrla bişe
taúsìm ideler” [15b/2] örneğinde olduğu gibi aynı kelimenin yönelme durumu eki ile
kullanımı da söz konusudur. Bu sebepten dolayı bu ihtimal zayıftır ve aksinin ispatı için daha
fazla örneğe ihtiyaç vardır.
5. Metnin geneline dört zaman eki hâkimdir; geçmiş, geniş, dilek-istek ve şart. Şahıs
çekimleri I. tekil, II. tekil, I. çoğul ve III. çoğul şahıslar üzerine kuruludur. yazdum 13b/13,
izdiyÀde başladı 18b/1, cemè itdük 23b/15; úor 25a/8, úomaz 25a/8, resm olınur 13b/14,
úalur 13b/7, dirler 22a/8, úırmaz 20b/13; yazam 13b/3, (yufúa) olmaya 14b/2, yüriyeler
18a/13, yazalar 20a/12, uàraya 21a/17; isteseler 21a/6, istiòrÀc itseler 17b/4.
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Bu örneklerin yanında Eski Anadolu Türkçesi döneminde rastladığımız ve bazen
gelecek zaman anlamı da gösteren +{sA gerek (+dür)}20 yapısı metinde birkaç örnekte,
gereklilik kipliğinde görülür: yazsa gerekdür 27b/2, berÀber çıúsa gerekdür 17b/3, semt-i
úademde olsa gerekdür 27b/7.
Bildirme kipi III. tekil şahıs çekimi metinde sıkça kullanılmıştır: miúdÀrdur 14b/13,

vardur 15b/16, yoúdur 20a/6, ufúdur 20b/2, derecedür 22b/2.

6. Metinde –{mAK}+ isim fiil eki, –{dUK}+, –{An}+, –{mIş}+ sıfat fiil ekleri ve –
{(x)p}+, –{(y)U}+, –{IncA}+ , –{mAKDA}+ , –{mAdAn}+ zarf fiil ekleri kullanılmıştır:
úomaàla 23b/10, farú olmaàiçün 25a/6, fetó itmekle 23b/11; bulduúları (erúamı) 20a/1,
teúatuè itdügi (yir) 26b/13, rendeden çıkmış (taòta) 23b/18, merkezden ùaşra (òaùùa) 24a/3,
nişÀn olan (noúùaya) 24a/7; uàradup 22a/12, çeküp 27a/11, nişÀn idüp 24a/6, úaldurup
25a/11, ùaúsìm itmekde 27a/12, eksilmekdedür 18b/15, úımıldatmadan 14b/12.
Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik zarf fiil yapısı olan +{IcAK}, metinde
karşımıza çıkmaktadır: varıcaú (2kez) 13b/7;16b/13. Bu eklerin kullanımlarında metin
içinde bir farklılık gözlenmemiştir.
3. Söz Varlığı
Klasik Osmanlı Türkçesi özelliği gösteren bilim eserlerinde Arapça ve Farsça terimlerin
fazlalığı söz konusu olduğundan bu bölümde metindeki astronomi ve rub’u’l-mukantarât aleti
ile ilgili terimlerin verilmesi uygun görülmüştür. Bu bölüm hazırlanırken terimlerin Türkçe
karşılıkları için metnin içindeki anlamları dikkate alınmıştır. 21
Metindeki Terim Dizgesi
èakreb [Ar]: Akrep burcu.
èarø [Ar]: Bir yıldızın burçlar kuşağından uzaklığı, yer.
èaãr-ı ÀfÀúiyye [Ar]: İkindi ölçeği.
èaṣr-ı ÀfÀḳì cedveli [Ar]: İkindi ölçeği cetveli.
bÀúì (b. úal-) [Ar]: Sonuç (cetvel hesaplamalarında elde kalan).
bölük [Tr.]: Bölük.
bu‘d-ı merkez-i dÀéire-i evvelü’s-sümūt [Ar]: Birinci azimut dairesinin merkezinin
uzaklığı.
buèd-ı merkez-i mınùıúaùü’l-cenÿbiyye [Ar]: Güney Burçlar Kuşağı’nın merkezinin
uzaklığı.
buèd-ı merkezü’l-muúanùarÀt [Ar]: Mukantaranın merkezinin (aletin merkezine) uzaklığı.
buèd-ı merkez-i ufú [Ar]: Ufuk merkezinin uzaklığı.
buçuú [Tr.]: Yarım.
burc [Ar]: Burç.
büzmek [Tr.]: Pergelin kullanımına yönelik olarak, pergelin uçlarının değdirildiği
noktalara göre açısal uzaklığının ayarlanması.
cedvel [Ar.]: Cetvel.
cedvel-i maófÿôu’l evvel [Ar.]: Birinci kayıt cetveli.
Ayrıntı için bk. Gürer Gülsevin, “Eski Türkiye Türkçesinde “İstek Kipi” Üzerine”, TDK-Fransız Anadolu
Araştırmaları Enstitüsü, Osmanlı Türkçesi Öncesi: Eski Türkiye Türkçesi Toplantısı, İstanbul, Aralık 1999.
21
Metindeki terimlerin bağlamsal karşılıkları oluşturulurken Taha Yasin Arslan’ın daha önce bahsi geçen
makalesinden, Yavuz Unat’ın “Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi Terimlerine İlişkin Bir Sözlük
Denemesi” adlı makalesinden ve çeşitli Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça sözlüklerden yararlanılmıştır.
20
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cedvel-i maófÿôu’å-åÀnì [Ar.]: İkinci kayıt cetveli.
cedvel-i miḳyÀs [Ar.]: Orantı ölçeği.
daúìúa [Ar.]: Dakika.
dÀéire-i evveli’s-sümūt [Ar.]: Birinci azimut dairesi.
derecÀt-ı ḳavs-ı irtifÀè [Ar.]: Yükseklik ölçeğinin dereceleri.
en [Tr]: en.
ġÀyetü’l-irtifÀè [Ar.]:Güneşin doruk yüksekliği.
ḫaṭṭ-ı èaṣr [Ar.]: İkindi çizgisi.
òaùù-ı istivÀè[Ar.]: Ekvator çizgisi.
ḫaṭṭ-ı maşrıú ve maġrib [Ar.]: Doğu ve batı doğrusu.
ḫaṭṭ-ı vasaṭü’s-semÀ [Ar.]: Öğle doğrusu.
òaùù-ı nıãfu’n-nehÀr [Ar.]: Yarı gün doğusu (Bu terim òaùù-ı vasaùü’s-semÀ teriminin bir
diğer adıdır. Metinde de bu belirtilir).
úarış [Tr.]: Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile
serçe parmağın uçları arasındaki açıklık. Ölçü.
úavs [Ar.]: Yay, eğri.
úavã-ı èaãr-ı evvel[Ar.]: Birinci ikindi eğrisi.
ḳavs-ı èaṣr-ı åÀnì [Ar.]: İkinci ikindi eğrisi.
ḳavs-ı fecr [Ar.]: Fecr eğrisi.
ḳavs-ı irtifÀè [Ar.]: Yükseklik ölçeği.
ḳavs-ı şafaḳ-ı aḥmer [Ar.]: Şafak (Kızıllığının) eğrisi (Güneşin batışından
sonra batı ufkundaki kızıllığın sona erdiği anı kasteden vaktin yayı).
ḳuṭbu’s-sümūt [Ar.]: Azimutun kutbu
ḳuùr [Ar.]: Çap.
úuùru’l-muúanùarÀt [Ar.]: Mukantaranın çapı.
ḳuùr-ı tamÀm-ı dÀéire [Ar.]: Dairenin tamamının çapı.
küştere [Fa.]: Uzun dülger rendesi.
merkez-i rubè [Ar]: Çeyrek (dairenin) merkezi.
medÀr [Ar.]: Dönence.
medÀrü’l-cedì [Ar.]: Oğlak dönencesi.
medÀrü’l-ḥaml ve’l-mìzÀn [Ar.]: Koç-Terazi dönencesi
medÀrü’l-iètidÀleyn [Ar.]: Gece ve gündüzün eşit olduğu dönence.
mınùıúaùü’l-cenÿbiyye [Ar.]: Güney Burçlar Kuşağı.
mınùıúatü’ş-şimÀliyye [Ar.]: Kuzey Burçlar Kuşağı.
noḳta-i maşrıúu’l-iètidÀleyn [Ar.]: Doğu gün eşitliği noktası.
nıṣf-ı ḳuṭr [Ar.]: Yarıçap.
nıãf-ı úuùru’l-muúanùarÀt [Ar.]: Mukantaranın yarıçapı.
pÀy-i pergÀr [Fa.]: Pergelin ayağı.
pergÀr [Fa.]: Pergel.
rub-ı dÀéire [Ar.]:Çeyrek daire. 22
tÿn [?] 23: Rub’u’l-mukantarât yapımında kullanılan bir ağaç. Afganistan, Güney
Hindistan, Kuzey Kore, Yeni Gine gibi yerlerde yetişen maun cinsinden bir ağaç türü.
Y. Unat bu terime “dörtlük aracı” demektedir. Bk. “Eski Astronomi Metinlerinde Karşılaşılan Astronomi
Terimlerine İlişkin Bir Sözlük Denemesi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), Cilt 2, Sayı 4, İstanbul
2004, s. 681.
23
https://en.wikipedia.org/wiki/Toona (e.t. 02.06.2016).
22
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ùÿl [Ar.]: Uzunluk, boylam.
èurÿø [Ar. <ç. èarø]: Yerler.
óaml [Ar.]: Koç burcu.
øıllè-ı mebsÿt [Ar.]: Düz gölge çizelgesi.
Sonuç
Bu çalışmada, Muhammed Konevî’nin Osmanlı astronomisindeki mîkât ilminin konusuna
giren rub’u’l-mukantarât çiziminin farklı bir yöntemle nasıl yapılacağını anlattığı ve Sultan II.
Bayezid’e sunduğu Hediyyetü’l-Mülûk adlı eseri üzerine bir dil incelemesi yapılmıştır.
Eser, 17. yüzyılda Osmanlıdaki astronomi bilgisini yansıtması açısından önemlidir. Dil
özellikleri bakımından değerlendirildiğinde Eski Anadolu Türkçesindeki çoğu şeklin bir ölçüde
korunduğu, ancak genel hatlarıyla Klasik Osmanlı Türkçesi mirası taşıyan bir eser olduğu
anlaşılmış ve ele alınan örneklerle bunlar vurgulanmaya çalışılmıştır.
Metin muvakkitlere mukantara çiziminin öğretilmesi amacıyla yazıldığından öğretim
amacı taşımaktadır. Bu sebeple eserin üslûbu eğitim üslûbu kapsamında değerlendirilmesi
uygun görülmüştür.
Eserdeki terimler daha çok Arapçadır, çok az örnekte Farsça ve Türkçe terime
rastlanmıştır. Buna rağmen eserin, eğitim üslûbu ile yazılması sebebiyle sade ve kolay anlaşılır
bir dile sahip olduğu görülür. Genelde terimlerin hâkim olduğu eser, söz varlığı açısından az da
olsa kalıp söz ve ikilemeler de içerir: başlu başına, atlayu atlayu. Bunlar üslûbu tek düzelikten
kurtarmak için kullanılan dil oyunları olarak değerlendirilebilir.
Sonuç olarak bu makalenin, uzun vadede gerek Osmanlı astronomisini konu edinen tarihî
metin çalışmalarına, gerekse Klasik Osmanlı Türkçesi sahasına katkı sağlaması ümit
edilmektedir.

Metin
Muhammed Konevî-Hediyyetü’l-Mülÿk 24
[13b] (1) BismillÀhirraómÀnirraóìm. (2) Ve baèdehÿ bu bende-i faúìr Muóammed bin KÀtib SinÀn
el-Muvaúúit, èafÀllÀhu èanhümÀ, diledim ki bu risÀleéi (3) yazam; rubè-ı dÀéirenüŋ muúanùarÀt ùarafınuŋ
vaøè-ı maèrifetinde. ZìrÀ ki mecmÿè-ı èilm-i sÀèÀt (4) ve maèrifet-i evúÀt-ı òums-ı ãalÀvÀt ki mehtereyn
fünÿndur, mevúÿfdur, rubè-ı dÀéirenüŋ maèrifetine; (5) ve bunuŋ daòı maèrifet mevúÿfdur, vaøè-ı
maèrifetine. ZìrÀ şol muvaúúit ki bunuŋ vaøè-ı maèrifetinden (6) bì-behre ola; ÀfÀúì muvaúúit olmaz. ZìrÀ
bir èarø-ı maòãÿãa vaøè olınan rubè-ı dÀéire ol (7) èarødan gidüp bir àayrı èarøa daòı varıcaú èamelden
úalur; pes muvaúúit lÀzım oldı ki mecmÿè-ı (8) èarøa rubè-ı dÀéire vaøè itmesine úÀdir ola. Bu faúìr daòı
anuŋ vaøè-ı maèrifetinde pÀd-şÀh (9) òaøretinüŋ òidmet-i èulyÀsına yitişüp dest-bÿs-ı şerìfiyle müşerref
olmaàiçün bìst (10) bÀba, bu risÀleéi yazup adını Hediyyetü’l-Mülÿk úodum ve bu risÀle her tÀlebe ki
yitişe mecmÿè-ı (11) èurÿza, èalel-èinfirÀd, tÀ òaùù-ı istivÀdan ki nıãfu’l-èarødur; èarø-ı tisèìne varınca
rubè-ı (12) dÀéire vaøè itmesine úÀdir ola ve bu risÀleéi rubè-ı dÀéirenüŋ ceyb vaøèına yazmayup,
muúanùarÀt (13) vaøèına anuŋçün yazdum ki ceybüŋ vaøèı ÀsÀndur; ammÀ èameli güçdür. ZìrÀ mecmÿè-ı
cüyÿb, (14) èale’l-istivÀ, resm olınur; ammÀ muúanùarÀtuŋ vaøèı güç ve èameli ÀsÀndur, ceybüŋ òilÀfınca.
ZìrÀ mecmÿè-ı(15) muúanùarÀtuŋ ve mecmÿè-ı sümÿtuŋ ve úavs-ı èaãruŋ ve úavs-ı fecrüŋ ve úavs-ı
şafaúuŋ ve mınùıúa-i (16) şimÀliyyenüŋ ve cenÿbiyyenüŋ her birinüŋ merÀkizi, èale’l-infirÀd, başlu başına
24

Bu metin, daha önce bir başka makalede kullanılmak üzere İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü
öğretim üyesi Dr. Taha Yasin Arslan ile birlikte çeviri yazıya aktarılmıştır. Bu çalışma için metin İstanbul
Üniversitesi nr. 1824/6 kayıtlı nüsha ile birlikte yeniden gözden geçirilerek karşılaştırmalı olarak okunmuş ve
birtakım eksiklikler düzeltilmiştir. Metnin daha anlaşılır olması için noktalama işaretleri kullanılmış ve eser
paragraflara ayrılmıştır.
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bir yirdendür; anuŋ (17) merkezi bir degüldür. HemÀn medÀrÀt-ı åelÀåenüŋ ve úavs-ı irtifÀèuŋ ve èaãr-ı
ÀfÀúiyyenüŋ ve êıllè-ı mebsÿtuŋ (18) ve úavs-ı meylüŋ merÀkizi merkez-i rubèdandur, inşÀéa’llahü’lèazìz, õikr olına ve bu risÀle ile müstefìd [14a] (1) olanlar bu faúìr òayr duèÀyla yÀd edüp, fÀtihatü’l-kitÀb
iósÀn ideler, vallÀhü’l-müsteèÀn ve èaleyhi’t-(2) tekellÀn. Fihristü’l-ebvÀb:
el-bÀbü’l-evvel, fì maèrifeti rubèu’d-dÀéiretü’ã-ãaóìóa.
el-bÀbü’å-(3) åÀnì fì maèrifeti rubèu’d-dÀéiretü’ã-ãaóìóa èalÀ ùarìúi’l-Àòir.
el-bÀbü’å-åÀliå, fì maèrifeti (4) rubèu’d-dÀéiretü’ã-ãaóìóa bi-ùarìúi’l-Àòir.
el-bÀbü’r-rÀbiè fì maèrifeti taúsìm-i cedveli’l-miúyÀs (5) bi-miúdÀr-ı ùÿl-ı nıãf-ı úuùr-ı dÀéire.
el-bÀbü’l-òÀmis fì maèrifeti taúsìm-i cedveli’l-miúyÀs (6) èalÀ ùarìúi’l-Àòir.
el-bÀbü’s-sÀdis fì maèrifeti vaøè-ı medÀrü’l-óaml ve’l-mìzÀn.
el-bÀbü’s-sebèa fì maèrifeti (7) vaøè-ı medÀrü’s-sereùÀn.
el-bÀbü’å-åÀmine fì maèrifeti istiòrÀc-ı cedvel-i vaøèu’l-muúanùarÀt min (8) cedvel-i enãÀfu’l-aúùÀr.
el-bÀbü’t-tÀsiè fì maèrifeti vaøèu’l-muúanùarÀt.
el-bÀbü’l-Àşir fì maèrifeti vaøè-ı úavsu’l-aãrü’l-evvel.
el-bÀbü’l-(9) óÀdì èaşera fì maèrifeti vaøè-ı úavsu’l-aãrü’å-åÀnì.
el-bÀbü’å-åÀnìye èaşera fì maèrifeti vaøè-ı (10) úavs-ı şafaúu’l-aómer.
el-bÀbü’å-åÀliåe èaşera fì maèrifeti vaøè-ı úavs-ı fecri’å-åÀnì.
el-bÀbü’r-rÀbièa èaşera fì maèrifeti vaøè-ı mınùıúatü’l-cenÿbiyye.
el-bÀbü’l-òÀmise (11) èaşera fì maèrifeti vaøè-ı mınùıúatü’ş-şimÀliyye.
(12) el-bÀbü’s-sÀdise èaşera fì maèrifeti taúsìm-i mınùıúatü’l-cenÿbiyye ve’ş-şimÀliyye èalÀ
meùÀliè-i burÿc-ı òaùù-ı (13) istivÀè.
el-bÀbü’s-sÀbièa èaşera fì maèrifeti istiòrÀc-ı noúùa-i semtü’r-reés ve buèd-ı merkez-i (14) dÀéiret-i
evveli’s-sümÿt.
el-bÀbü’å-åÀmine èaşera fì maèrifet-i i istiòrÀc-ı semtü’r-reés èalÀ ùarìúi’l-Àòir.
(15) el-bÀbü’t-tÀsièa èaşera fì taúsìm-i nıãf-ı úuùr-ı dÀéiret-i evveli’s-sümÿt ilÀ 342 derece (16) ve
58 daúìúa èalÀ ùÿli’l-levó.
el-bÀbü’l-èişrìn fì maèrifeti vaøèu’s-sümÿt min hÀõihi (17) ’l-cedveli’l-mevôÿè.
el-BÀbü’l-Evvel, fì maèrifeti rubèu’d-dÀéiretü’ã-ãaóìóa ve vaøè-ı òaùùu’l-maşrıú (18) ve maàrib ve
vaøè-ı òaùù-ı vasaùü’s-semÀ ve vaøè-ı úavsu’l-irtifÀè. EvvelÀ gerekdür kim rubè-ı [14b] (1) dÀéire ãaóìóü’zzÀviye ola, yaènì iki ùarafı bile rÀst úonìye uya ve yüzi àÀyet düz ola. (2) Şöyle ki bir yiri úalıŋ [yüksek ve
bir yiri alçaú] ve bir yiri yufúa olmaya ve rubèuŋ ãaà ùarafına hedefeteynden òÀlì olan cÀnibdür;
muúanùarÀt faølasın yazmaàiçün kenÀrına muvÀzì (3) óÀcet miúdÀrı beyÀż yir úoya ki miúdÀrda bir
barmaú enince ola ve pergÀrla iki yirde iki (4) nişÀn idüp iki noúùa úoyalar ki bu noúùalaruŋ biri bir kenÀra
ve biri daòı bir kenÀra (5) yaúın ola ve bu iki noúùanuŋ üzerine cedvel úoyup bir òaùù-ı müstaúìm çekeler
ki bu óÀãıl olan (6) òaùùa, òaùù-ı maşrıú ve maàrib dirler. Ve rubèuŋ ãol ùarafına hedefeyne muvÀzì yine ol
miúdÀr (7) pergÀrla iki yirde nişÀn idüp üzerlerine cedvel úoyup bir òaùù-ı müstaúìm daòı çekeler ve yine
(8) bu óÀãıl olan bu òaùùa, òaùù-ı vasaùü’s-semÀ dirler ve nıãfu’n-nehÀr daòı dirler ve bu iki òaùù (9) teúÀùuè
itdügi noúùaya merkez-i rubè dirler. Baèdehÿ pÀy-i pergÀrı merkez-i rubèa úoyup fetó (10) ideler; şol
miúdar ki rubèuŋ ùÿl-ı nıãf-ı úuùrı maúãÿd ola ve pÀy-i pergÀrı úımıldatmadan (11) òaùù-ı maşrıú ve
maàribden òaùù-ı vasaùü’s-semÀya varınca bir úavs çekeler ki bu óÀsıl olan (12) úavsa, medÀrü’l-cedì
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dirler ve pergÀrı yine úımıldatmadan üç noúùa miúdÀrı fetó ideler ki ùÿlda (13) bu miúdÀrdur • • • Ve yine
òaùù-ı maşrıú ve maàribden òaùù-ı nıãfu’n-nehÀra varınca ve bir úavs daòı çekeler (14) ki medÀrü’l-cedìye
muvÀzì; bu óÀsıl olan úavs ile medÀrü’l-cedìŋ mÀbeyni 90 dereceye, èale (15) ’l-istivÀ, taúsìm ideler ve bu
ùoúsan dereceye taúsìm olınan eczÀya, derecÀt-ı úavs-ı irtifÀè (16) dirler. Ve pergÀrı yine derecÀt-ı úavs-ı
irtifÀèdan ùaşra altı noúùa miúdÀrı fetó ideler ki (17) ùÿlda iki evvelki úadar ola ki iş bu miúdÀrdur • • • • • •
Ve bu 90 dereceye úısmet olınan úavsuŋ (18) taótına bir úavs daòı çeküp her beş derecede elif miúdÀrı bir
òaùù çekeler, medÀrü’l-cedìden [15a] (1) bu úavsa degin; gele ki ol elifler gibi her birisi bu üç úavs-ı
mersÿm teúÀùuè ide ve bu (2) úavsuŋ içinde èaded-i úavs-ı irtifÀè yazalar, beş dereceden ùoúsan dereceye
degin. MeselÀ (3) beş derecenüŋ altında 5 ve on derecenüŋ altında 10 yazalar, tÀ 90 dereceye çıúınca; (4)
inşÀéa’llahü’l-èazìz. Aşaàada on ùoúuzıncı bÀbda ki dÀéire-i evveli’s-sümÿtuŋ nıãf-ı (5) ùÿl-ı úuùrı beyÀn
olınması gerekdür; anda böylece resm olınur.
el-BÀbü’å-æÀnì, fì maèrifeti (6) rubèu’d-dÀéiretü’ã-ãaóìóati èalÀ ùarìúi’l-Àòir. Bir àÀyet yüzi düz
rendelenmiş taòtanuŋ (7) yÀòïd bir úalıŋ muúavvÀnuŋ ki egilmeye, üzerine bir tamÀm-ı dÀéire çeküp
pergÀrla rÀst tanãìf (8) ideler ve dÀéirenüŋ bir başından bir başına varınca bir òaùù-ı müstaúìm çekeler ki
rÀst-ı merkeze (9) uàraya ki bu òaùùa, úuùr-ı tamÀm-ı dÀéire dirler. Ve úuùr-ı dÀéire deyü şol òaùù-ı
müstaúìme dirler ki (10) bir tamÀm-ı dÀéireéi rÀst ortasından tanãìf eyleye, bir ucından ibtidÀ idüp rÀst-ı
(11) merkez ortasından ùeúÀtuè idüp dÀéirenüŋ bir ucına çıúa ki aŋı úuùr dirler (12) ve dÀéireéi iki nıãf ide
ve bu nıãfuŋ yine tanãìf idüp meôkÿr dÀéirenüŋ bir başından (13) bir başına varınca ki yine merkez-i rÀst
ortasından ùeúÀtuè idüp geçe, bir òaùù-ı (14) müstaúìm daòı çekeler ki dÀéire bu kez terbìè olup dört pÀre
olur ve bu dördüŋ (15) her birisi bir rubè olur ve vaøè olıncaú rubèuŋ nıãf-ı úuùrını ve medÀrü’l-cedìni
pergÀr ile (16) ölçüp bu terbìè olınan rubèlaruŋ her birsinüŋ rÀst-ı nıãf-ı úuùrınca ve medÀrü’l-cedìnce (17)
ideler, yaènì eksenüŋ daòı bile nıãf-ı úuùrlarnı ve medÀrü’l-cedìleri berÀber ola; birbirinden artuú (18)
veya eksük olmaya ki rubè-ı dÀéire rÀst ola.
el-BÀbü’å-æÀliå, fì maèrifeti rubèu’d-dÀéiretü [15b] (1) ’ã-ãaóìóe èalÀ ùarìúi’l-Àòir. Bir tamÀm-ı
dÀéire çeküp rÀstı terbìè ideler ve bu tamÀm-ı dÀéirenüŋ (2) bir rubèuŋ rÀst-ı úuùrını pergÀrla bişe taúsìm
ideler ve medÀrü’l-cedìŋ bir ucından (3) bir ucına degin, yaènì úavs-ı irtifÀèıla òaùù-ı maşrıú ve maàribüŋ
ùeúÀtuèndan òaùù-ı vasatü’s-semÀyla (4) úavs-ı irtifÀèıŋ ùeúÀtuèna varınca, bir òaùù-ı müstaúìm çekeler ki
bu òaùù-ı mersÿmla mÀbeyni müåelleå (5) şekil olur.

(6) ve ol nıãf-ı úuùrı bişe taúsìm olınan pergÀrı büzmeyüp bu òaùù-ı müstaúìm ölçeler; eger rÀst (7) yidi
çıúarsa rubè saóìódür ve eger artuú veya eksük çıúarsa rubè åaúìmdür, yaènì yaŋlışdur.
(8) el-BÀbü’r-RÀbiè, fì maèrifeti taúsìm-i cedveli’l-miúyÀs bi-miúdÀr ùÿl-ı nıãfu’l-úuùr ilÀ 15 (9)
derece. EvvelÀ, rubèuŋ ùÿl-ı nıãfu’l-úuùrını pergÀrla ölçüp bir şimşìr aàacı cedvel üstünde (10) nişÀn
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eyleyüp ki buŋa cedvel-i miúyÀs dirler ve bu cedvel-i miúyÀsuŋ ùÿlı, rubè-ı dÀéirenüŋ (11) rÀst-ı ùÿl-ı nıãfı úuùrınca gerekdür ve bu cedvel-i miúyÀs 15 dereceye èale’l-istivÀ taúsìm (12) ideler ve her bir úısmında
1’den 15 èadedine çıúınca erúÀm yazalar ve her bir derecenüŋ arasını (13) yine altıya úısmet ideler ve bu
altı bölükden her bir bölük on daúìúa olur. MeåelÀ evvelki bölük [16a] (1) on daúìúa ve ikinci bölük
yigirmi daúìúa ve üçinci bölük otuz daúìúa ve dördinci bölük (2) úırú daúìúa ve bişinci bölük elli daúìúa
ve altıncı bölük altmış daúìúadur; yine bir derece (3) olur ve her bir dereceéi 1’den 15 dereceye varınca
bu üslÿb üzerine altışar altışar úısmet (4) ideler ki daúìúasıdur, muóÀããıl-ı kelÀm, her bir derece altmış
daúìúa olur. MeåelÀ 9 derece ve 49 (5) daúìúa óÀcet olsa, pergÀrı cedvel-i miúyÀs eczÀsı üzerine ùoúuz
derece ve úırú ùoúuz daúìúa (6) aça ki taúrìben elli daúìúa olur, yaènì altı bölükden beş bölük olur; bu
miúdÀr fetó-i pergÀrdan (7) medÀrü’l-óaml ve’l-mìzÀn vaøè olur. Eger on daúìúa óÀcet olsa, pergÀrı bir
bölük fetó ider (8) ve yigirmi daúìúa óÀcet olsa, iki bölük ve otuzda üç ve úırúda dört ve ellide beş (9) ve
altmışda altı bölük fetó iderler ki tamÀmı yine bir derece olur ve • • • èalÀ hÀõÀ miåÀl

(10) el-BÀbü’l-ḪÀmis, fì maèrifeti taúsìm-i cedveli’l-miúyÀs èalÀ ùarìúi’l-Àòir. Ve meõkÿr cedvel-i
(11) miúyÀsı, yine on beş dereceye èale’l-istivÀ taúsìm ideler. 1’den tÀ 15 dereceye çıúınca ve her (12) bir
derecenüŋ bu kerre mÀbeynin dörder dörder úısmet ideler ki daúìúasıdur ve bu dörtden (13) her bir bölük
on beş daúìúa olur. MeåelÀ evvelki bölük, on beş daúìúa; ikinci bölük, otuz (14) daúìúa; üçinci bölük, úırú
beş daúìúa; dördinci bölük, altmış daúìúa olur ki yine, tamÀmı bir derece olur.

(15) el-BÀbü’s-SÀdis, fì maèrifeti vaøè-ı medÀrü’l-óaml ve’l-mìzÀn. EnãÀf-ı akùÀr cedvelinde 90
(16) taèdìlüŋ muóÀõìsinde 9 derece ve 49 daúìúa vardur; rubè-ı dÀéirenüŋ ùÿl-ı nıãf-ı úuùrı ki [16b] (1)
cedvel-i miúyÀs üzerinde 15 dereceye maúsÿmdur. Meõkÿr cedvel-i miúyÀs eczÀsı üzerine (2) pergÀrı 9
49 derece ve daúìúa fetó idüp ve pÀy-i pergÀrı merkez-i rubèa úoyup úalemlü (3) yanıyla, òaùù-ı maşrıú ve
maàribden òaùù-ı vasaùü’s-semÀya varınca, bir úavs çekeler ki bu óÀsıl olan úavsa, (4) medÀrü’l-óaml ve’lmìzÀn dirler ve medÀrü’l-iètidÀleyn daòı dirler ve bu medÀrü’l-óaml ve’l-mìzÀnla òaùù-ı maşrıú (5) ve
maàrib teúÀùuè itdügi noúùaya, noúùa-i maşrıúu’l-iètidÀleyn dirler ve şemsüŋ meyli cenÿba ve şimÀle (6)
bu medÀrla maèlÿm olur ve bu 90 muóÀõìsinde bulınan 9 49 mecmÿè-ı èurÿżuŋ (7) erbÀèaında
muúarrerdür; ÀfÀúìdür, taòlif itmez. Ḫaùù-ı istivÀdan ki nıãfu’l-èarżdur, tÀ èarż-ı tisèìne (8) varınca ki
èurÿż-ı şimÀliyyedür; bu medÀrü’l-óaml ve’l-mìzÀn medÀrÀt-ı åelÀåenüŋ evsaùıdur ve eãàar, medÀr-ı
sereùÀndur ve ekber, (9) medÀr-ı cedìdür.
el-BÀbü’s-SÀbiè, fì maèrifeti vaøè-ı medÀrü’s-sereùÀn 90 taèdìlden meyli küllì ki (10) 24’dür;
taúrìben naúã ideler, 66 bÀúì úalur. Ve enãÀf-ı aúùÀr cedvelinde 66 taèdìl bulup anuŋ (11) muóÀõìsinde 6
23 bulınur. Ve 6 23 altındaàı 30 daúìúanuŋ óiããesi 7’dür ki 23 daúìúa (12) 7 żamm olmayınca 30 daúìúa
olmaz; zìrÀ aŋa enãÀf-ı aúùÀr-ı cedvelin vażè itmekde úÀèide bu idi (13) ki deúÀyıúı yidişer ziyÀde ideler,
tÀ altmışa çıúınca varıcaú bir derece olurdı ve 30 (14) daúìúayla 23 daúìúanuŋ mÀbeyn 7 daúìúa olur ki
7’nüŋ nıãfı, üç buçuú olur; anuŋçün (15) nıãf olur ki meyli küllì tamÀm 24 derece degüldür; 23 derece ve
30 daúìúadur. İmdi üç buçuàı 23 daúìúa ziyÀde eyle ki 26 30 olur yaènì yigirmi altı buçuú daúìúa olur.
(16) Buçuú daúìúaya (17) iètibÀr yoú; muóaããıl-ı kelÀm, mecmÿè-ı èurÿżda medÀrü’s-sereùÀn 6 derece ve
26 daúìúadur; yaènì (18) altı derece ve yigirmi altı daúìúadur, óaúìúaten. AmmÀ ekåer-i vaøèın erbÀèaında
bu diúúati itmezler, hemÀn [17a] (1) 90’dan meyli küllì ki bi’t-taúrìb 24 derecedür, naúã ider, 66 bÀúì
úalur ve 66 muóÀõìsinde (2) 6 23 derece ve daúìúa bulup pergÀrı nıãf-ı úuùr eczÀsı üzerine 6 23 miúdÀrı
(3) fetó idüp medÀrü’s-sereùÀn vaøè iderler. AmmÀ taóúìú budur ki pergÀrı altı derece ve 26 (4) daúìúa
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fetó ideler, yaènì altı derece ve yigirmi altı daúìúa fetó-i pergÀr idüp, andan pÀy-i pergÀrı (5) merkez-i
rubèa úoyup úalemlü ucıyla, òaùù-ı maşrıú ve maàribden òaùù-ı vasaùü’s-semÀya varınca, bir (6) úavs vaøè
ideler ki bu úavsa, medÀrü’s-sereùÀn dirler ki medÀrü’å-åelÀåenüŋ aãàarıdur.
el-BÀb (7) ü’å-æÀmin, fì maèrifeti istiòrÀc-ı cedvel-i vaøèu’l-muúanùarÀt min cedvel-i enãÀfu’laúùÀr. (8) EvvelÀ muúanùarÀt vaøè itmegiçün cedvel-i enãÀf-ı aúùÀrdan ki mevżÿèdur; bir cedvel (9)
istiòrÀc itmek gerekdür ki mecmÿè-ı muúanùarÀt bu cedvel içindeki erúÀm üzerine vaøè (10) olınur,
èurÿødan her úanàı èarża dilerlerse. Ve bu cedvel-i meõkÿr altı òÀne ola (11) ki her òÀneéi evvelden
èaded-i muúanùarÀt (12) yazıla, tÀ 90’da çıúınca. Ve òÀne-i åÀnìde maófÿôu’l-evvel yazıla ve òÀne-i
åÀliåde maófÿôu’å-åÀnì yazıla ve òÀne-i rÀbiède cemè-i úuùru’l-muúanùarÀt yazıla ve òÀne-i (13) òÀmisde
nıãf-ı úuùru’l-muúanùarÀt yazıla ve òÀne-i sÀdisde buèd-ı merkez-i muúanùarÀt min (14) merkezü’r-rubè
yazıla. MeåelÀ, Edirne èarżına ki 42’dür cedvel-i enãÀfu’l-aúùÀrdan vaøè-ı (15) muúanùarÀt içün bir cedvel
istiòrÀc idelim; tÀ sen daòı aŋa göre úıyÀs idüp úanàı (16) èarża dilerseŋ cedvel istiòrÀc idesin. EvvelÀ,
èaded-i muúanùarÀt tÀ 90’dan çıúınca cedvel-i (17) evvelde yazıla; åÀniyen, enãÀfu’l-aúùÀr cedvelinde 42
meúÀdirüŋ muóÀõìsinde 8 46 vardur; (18) cedvel-i åÀnìde yazıla ve bu cedvel-i åÀniye, cedvel-i
maófÿôu’l-evvel dirler ve bu cedvel-i maófÿôu’l-evvel [17b] (1) cedvel-i enãÀf-ı aúùÀrdan birer òÀne
atlayu atlayu yazılur, tÀ 48 meúÀdìrüŋ muóÀõìsinde olan 4 (2) 22 èadede varınca, elbette bu 4 22 èaded 42
èarżında 90 muúanùara òÀnesine (3) rÀst berÀber çıúsa gerekdür ve anuŋçün 48 meúÀdìrüŋ yazılur ki èarż
42’nüŋ tamÀmıdur (4) ve her úanàı èarża kim cedvel istiòrÀc itseler, ol murÀd olan èarż-ı beledüŋ tamÀmı
elbette 90 (5) muúanùarÀt òÀnesine rÀst berÀber gelür. Hele biz 42 èarżına istiòrÀc idelüm, tÀ aŋa göre (6)
úıyÀs idüp èurÿża cedvel istiòrÀc ideler. MeåelÀ, 42 muóÀõìsinde 3 46 vardur; (7) maófÿôu’l-evvel
òÀnesinde yazarlar ve bir òÀne (8) atlayup 3 34 vardur yazalar ve bir òÀne daòı atlayup 3 33 vardur (9)
yazalar. Bu ùarìú üzerine dÀéimÀ birer òÀne atlayup bulduúları erúÀmı yazalar, tÀ 10 òÀnesine varınca ve
andan yuúaru bir òÀne daòı atlayalar, beyÀż yire çıúsa (10) gerekdür, anda iki ãıfır yazalar; işbu şekilde: 0
0. Andan yine aşaàasına èavdet idüp (11) ol òÀlì yirden, bir òÀne aşaàasına atlayup ki 0 10 òÀnesidür ve
bu òÀnede olan (12) erúÀmı yazalar ve bu òÀnenüŋ altındaàı òÀneéi daòı atlayup 0 20 yazalar, tÀ bunı daòı
4 22 (13) èadede varınca yazalar ki 48 muóÀõìsidür ve bu daòı 90 muúanùara muúÀbilinde tamÀm olup
(14) 4 22 yazılur. Baèdehÿ 180’den èarż-ı beled ùaró ideler, ne úalursa ol miúdÀr èadedle enãÀf-ı (15)
aúùÀra duòÿl idüp muóÀõìsinde olan erúÀm-ı cedveli åÀliåde yazalar, bile 180’den (16) 42 ùaró ideler ki
èarż-ı beleddür, 138 bÀúì úalur. 138 muóÀõìsinde 25 35 vardur cedvel-i (17) åÀliåde yazıla ki bu cedvele,
cedvel-i maófÿôu’å-åÀnì dirler ve bu maófÿôu’å-åÀnì cedvelin daòı maófÿôu’l-(18) evvel cedvelini
yazduàı gibi, birer òÀne atlayu atlayu yazalar, tÀ bu daòı ancılayın 4 22 èadede çıúınca. [18a] (1) MeåelÀ
25 35 yazalar, birer òÀne atlayup 24 19 yazalar ve bir òÀne daòı atlayup 28 9 yazalar, tÀ bu daòı (2) 4 22
muóÀõìsinde nihÀyet bulup 4 22 yazıla ve 42 èarżında maófÿôeynüŋ nihÀyeti elbette (3) 4 22 èadedde
tamÀm ola gerekdür ve sÀyir èurÿż daòı buŋa göre úıyÀs ideler. Andan ãoŋra (4) cedvelüŋ ibtidÀsından
başlayup maófÿôını cemè eyleyeler. MeåelÀ, nıãf-ı úuùru’l-muúanùarÀtdan maófÿôu’l-(5) evveli naúã
ideler, tÀ èadedü’l-muúanùarÀt cedvelinde èaded-i èarż-ı beled miúdÀrı olınca ki óÀsıl (6) olanı, èaded-i
úuùru’l-muúanùarÀt olur; 3 46 ve 25 35’dür. Bu iki cemè oldı, 29 21 olur; buŋa (7) úuùru’l-muúanùarÀt
dirler ve bu úuùru’l-muúanùarÀt tanãìf ideler, 14 40 olur ve buŋa nıãf-ı úuùru’l-muúanùarÀt (8) dirler ve bu
úuùru’l-muúanùarÀtdan maófÿôu’l-evveli naúã ideler ki meåelÀ, 14 40’dan 3 46 gitdi; 10 54 bÀúì (9) úalur
ve buŋa buèd-ı merkezü’l-muúanùarÀt dirler ki bu buèd-ı merkezle, nıãf-ı úuùrdan muúanùara-ı evvel vaøè
(10) olur ki ufúdur; ve sÀyir muúanùarÀtuŋ daòı erúÀmını bu ùarìú üzerine istiòrÀc ideler, yaènì dÀéimÀ
(11) maófÿôını cemè ideler, úuùru’l-muúanùarÀt óÀsıl olur; úuùrı tanãìf ideler, (12) nıãfu’l-úuùr olur ve
nıãfu’l-úuùrdan maófÿô-u’l-evveli naúã ideler, buèd-ı merkez óÀãıl olur. Bu ùarìú üzerine istiòrÀc (13) idüp
yüriyeler, tÀ maófÿôu’l-evvel cedvelinde iki ãıfır olan òÀneye gelince ki şekli budur 0 0. (14) Ve bundan
yine aşaàasına èavdet idüp bir òÀne atlayup yüriye ki 0 10 òÀnesidür. AmmÀ (15) bu 0 10 òÀnesinden bu
kerre ibtidÀ idüp dÀéimÀ maófÿôu’l-evveli, maófÿôu’å-åÀnìden naúã (16) ideler, tÀ 90 muúanùaraya çıúınca
ki yuúarunuŋ òilÀfıdur; zìrÀ, yuúarudan bu araya gelince cemè (17) iderdi ve bundan aşaàa dÀéimÀ
maófÿôu’l-evveli maófÿôu’å-åÀnìden naúã ider. AmmÀ nıãf-ı úuùru’l-muúanùarÀtla (18) maófÿôu’l-evveli
cemè ider, tÀ cedvel-i Àòir olınca. Anuŋçün bundan aşaàa maófÿôu’l-evveli maófÿôu’å-åÀnìden [18b] (1)
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naúã ider ki èadedü’l-muúanùarÀt cedvelinde èaded-i èarż-ı beled miúdÀrı olup izdiyÀde başladı; (2) bu
kerre bundan aşaàa maófÿôu’l-evveli maófÿôu’å-åÀnìden naúã ideler, muóÀããıl-ı kelÀm, èadedü’lmuúanùarÀt (3) èarż-ı beled miúdÀrı olınca, maófÿôeyni cemè ideler ve nıãf-ı úuùru’l-muúanùarÀtdan
maófÿôu’l-evveli naúã (4) ideler, hemÀnki èadedü’l-muúanùarÀt èarż-ı beled miúdÀrından tecÀvüz idüp
izdiyÀde başlıya; bu kerre (5) dÀéimÀ maófÿôu’l-evveli maófÿôu’å-åÀnìden naúã ideler, nıãf-ı úuùru’lmuúanùarÀtla maófÿôu’l-evveli (6) cemè ideler, tÀ cedveli Àòir olup 90 muúanùara muóÀõìsine varınca, ve
óÀãıl olan èaded-i úuùru’l-muúanùarÀt (7) olur ve úuùru’l-muúanùarÀt yine, evvelki èÀdet dÀéimÀ tanãìf
ideler, tÀ cedvel-i Àòirne degin ki 90 (8) muúanùara muóÀõìsidür; baèdehÿ bu òÀne ki 0 10 òÀnesinüŋ
muóÀõìsidür. Hemçü-nÀn ibtidÀ idüp nıãf-ı (9) úuùru’l-muúanùarÀtla maófÿôu’l-evveli cemè ideler;
yuúarunuŋ òilÀfınca zìrÀ yuúarudan bu araya gelince (10) naúã iderdi; bu kerre bundan aşaàa cemè ider, tÀ
cedvel-i Àòir olınca ki óÀãıl olan èaded buèd merkezü’l-(11) muúanùarÀt olur. MeåelÀ, 0 10 ki maófÿôu’levvelidür, 10 32’den naúã ideler ki maófÿôu’å-åÀnìdür, 10 22 (12) bÀúì úalur ki úuùru’l-muúanùarÀtdur ve
úuùr ki 10 22’dür, tanãìf ideler; 5 11 olur ki nıãf-ı úuùru’l-muúanùarÀtdur (13) ve bu nıãf-ı úuùru’lmuúanùarÀt cedveli evvelinden tÀ Àòirne degin dÀéimÀ tanãìf eyleyeler; zìrÀ ki bu cedvele (14) gelüp bir
dürlü daòı olmaz ve bu nıãf-ı úuùr cedveli evvelinden tÀ Àòirine degin derecesi ve daúìúası (15)
eksilmekdedür, tÀ 90 muóÀõìsine çıúınca. Ve 90 muóÀõìsinde ki maófÿôeyn berÀber olup 4 22 yazılur ve
onlaruŋ (16) muóÀõìsine bunda daòı iki ãıfır yazalar, bu şekilde 0 0; zìrÀ maófÿôeyn berÀber olur,
dereceden ve daúìúadan (17) nesne úalmaz ki tanãìf eyleye ve nıãf-ı úuùru’l-muúanùarÀtla maófÿôu’levveli cemè ide. MeåelÀ, 5 11’le 0 10 bu (18) ikisi cemè oldı; 5 21 olur ki buèd-ı merkezü’lmuúanùarÀtdur ve bu üslÿb üzerine istiòrÀc idüp yüriyeler. [19a] (1) tÀ cedvel-i (2) Àòir olup (3) 90
muúanùara (4) muóÀõìsine (5) çıúınca úaçan (6) èarż-ı beled çift (7) olsa 38 (8) gibi ve 42 ve (9) 40 gibi
ve 44 (10) gibi ol vaút (11) maófÿôu’l-evvel (12) òÀnesini (13) bu yuúaruda (14) õikr olan ùarìú (15)
üzerine yazalar (16) ve eger èarż-ı beled
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42 èarżına cedvel-i enãÀf-ı aúùÀrdan cedvel-i vaøèu’l-muúanùarÀt istiòrÀc olındı
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[19b] (1) tek olsa; 39 (2) gibi ve 41 gibi ve 43 (3) gibi, anuŋ gibi de (4) maófÿôu’l-evvel (5) òÀnesin
yazılur, (6) tÀ 0 5 ona (7) çıúınca ve bu (8) 0 5 òÀnesinüŋ (9) erúÀmını merkeze (10) yazalar. MeåelÀ
böyle(11) 0 5, 0 5. ve yine, (12) bu òÀneden (13) ibtidÀ idüp (14) aşaàasına(15) èavdet ideler, (16) bir
òÀne atlayup
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41 èarżına daòı cedvel-i vaøèu’l-muúanùarÀt istiòrÀc olındı cedvel-i enãÀf-ı aúùÀrdan

[20a] (1) bulduúları (2) erúÀmı yazup (3) evvelki úÀèide (4) üzerine tamÀm (5) ideler; (6) muòÀlefet
yoúdur (7) ki úaçan èarż-ı beled (8) çift olsa; (9) maófÿôu’l-evvel (10) òÀnesini yuúaru (11) da õikr olan
gibi (12) yazalar ve eger tek (13) olsa; 0 5 (14) erúÀmını merkeze (15) yazup yine, aşaàasına (16) èavdet
ider; ve sÀyir (17) òÀnelerüŋ aókÀmı ikisinde daòı birdür.
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Şermin Kalafat

[20b] (1) el-BÀbü’t-TÀsiè, fì maèrifeti vaøèu’l-muúanùarÀt. Buèd-ı merkez-i muúanùarÀt cedvelinde
göreler; muúanùara-i (2) evvelüŋ ki ufúdur, raúamına miúdÀr ise derecede ve daúìúada pergÀrı ol miúdÀr
cedvel-i miúyÀs (3) eczÀsı üzerine úoyup fetó ideler; pÀy-i pergÀrı merkez-i rubèa úoyup ve başı ile òaùù-ı
vasaù (4) ü’s-semÀ üzerine, her nireye yitişürse anda nişÀn idüp bir noúùa úoyalar ve yine, pergÀrı (5) nıãfı úuùrı eczÀsı üzerine, muúanùara-i evvelüŋ nıãf-ı úuùrınuŋ raúamı èadedince fetó ideler ve (6) pÀy-i
pergÀrı úaldurup, ayaàını ol nişÀn olınan noúùaya úoyup başıyla òaùù-ı maşrıú (7) ve maàribden úavs-ı
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irtifÀèa varınca, bir úavs çekeler ki ufúdur ve hem muúanùara-i evveldür ve bu muúanùara-i evvelüŋ (8)
başı, elbette noúùa-i iètidÀle uàrar; ve sÀyir muúanùarÀt daòı bu üslÿb üzerine birer birer vaøè (9) ideler, tÀ
èaded-i muúanùarÀt tamÀm olup 90’da çıúıncaya yÀòïd evvel-i sereùÀnuŋ àÀyetü’l-irtifÀèına (10) çıúınca.
MeåelÀ, èarż 42’de buèd-ı merkez-i ufú 10 derece ve 54 daúìúadur; pergÀrı cedvel-i (11) miúyÀs eczÀsı
üzerine on derece fetó idüp ve elli dört daúìúa içün daòı on bir (12) derecenüŋ altı úısmından beş úısmını
alalar ki elli daúìúadur ve dört daúìúa içün daòı (13) ol bir úısmını taúrìben tanãìf ideler; bir daúìúa
taòallüf itdügi úırmaz, muóaããıl-ı kelÀm, pergÀrı (14) 10 derece ve 54 daúìúa açduúdan ãoŋra pÀy-i
pergÀrı merkez-i rubèa úoyup başıyla òaùù-ı (15) vasaùü’s-semÀ üzerinde, her nireye yitişirse ol yire nişÀn
idüp bir küçük noúùa úoyalar ki (16) ol noúùaya, buèd-ı merkez-i ufú dirler. Baèdehÿ yine, pergÀrı cedvel-i
miúyÀs eczÀsı üzerine (17) úoyup muúanùara-i evvelüŋ nıãf-ı úuùruŋ raúamı èadedince fetó ideler ki 14
derece ve 40 (18) daúìúadur, yaènì on dört derece ve úırú daúìúadur ve pergÀrı yine, on dört derece açup
[21a] (1) ve úırú daúìúa içün on beşinci derecenüŋ altı úısmından dört úısmı üzerine varınca fetó ideler
(2) ki bu dört úısım úırú daúìúa olur; zìrÀ bir úısım on daúìúadur. Baèdehÿ pergÀruŋ bir ucın buèd-ı (3)
merkez-i ufú nişÀnına úoyup úalemlü ucıyla òaùù-ı maşrıú ve maàrible noúùa-i iètidÀleyn teúÀùuè itdügi (4)
noúùadan úavs-ı irtifÀèa varınca bir úavs çekeler ki bu óÀãıl olan úavsa, ufú dirler, evvel-i muúanùarÀtdur;
(5) ve sÀyir, muúanùarÀtuŋ daòı mecmÿèuŋ bu üslÿb üzerine birer birer vaøè ideler.
el-BÀbü’l-Áşir, (6) fì maèrifeti vaøè-ı úavs-ı èaãrü’l-evvel. Ḳaçan rubè-ı dÀéireye úavs-ı èaãr vaøè
itmek isteseler, evvelÀ ol (7)èarøuŋ evvel-i sereùÀnuŋ àÀyetü’l-irtifÀèını göreler ki úaç derecedür. Ol
miúdÀr ki èaded-i àÀyet (8) ü’l-irtifÀèdur, ol úadar èadedle èaãr-ı ÀfÀúì cedvelinde (9) irtifÀè-ı èaãr-ı evveli
bulalar ve ol èaded-i irtifÀè-ı èaãr úadar muúanùarÀt ãayalar; ufúdan medÀrü’s-sereùÀna varınca ve èaded-i
müntehÀ olduàı (10) muúanùarada bir noúùa úoyalar ve evvel-i óaml ve mìzÀnuŋ yine, àÀyetü’l-irtifÀèını
göreler ki úaç derecedür; (11) ve ol úadar àÀyetu’l-irtifÀèuŋ yine, àÀyetü’l-irtifÀèını göreler ki úaç
derecedür ve ol úadar àÀyetü’l-irtifÀèuŋ yine, irtifÀè-ı èaãr-ı evvelin bulalar, èaãr-ı ÀfÀúì cedvelinde ve
yine, ufúdan (12) evvel-i óaml ve mìzÀnuŋ àÀyetü’l-irtifÀèınuŋ irtifÀè-ı èaãr-ı evvel miúdÀrı muúanùarÀt
ãayalar, medÀrü’l-óaml (13) ve’l-mìzÀna muvÀzì; ve yine èaded-i müntehÀ olduàı muúanùarada bir noúùa
úoyalar ve evvel-i cedìŋ (14) àÀyetü’l-irtifÀèın göreler ki úaç derecedür; ve ol àÀyetü’l-irtifÀèuŋ èadedi
úadar èaãr-ı ÀfÀúì (15) cedvelinde irtifÀè-ı èaãr-ı evveli bulalar ve yine, ufúdan ol miúdÀr ki evvel-i cedìŋ
irtifÀè-ı èaãr-ı (16) evvelidür, muúanùarÀt ãayalar, medÀrü’l-cedìye muvÀzì ve yine, èaded-i müntehÀ
olduàı muúanùarada bir noúùa (17) úoyalar; daòı pergÀrla araya, tÀ pergÀruŋ bir ucı bu üç noúùaya uàraya
ve bir ucı her úanda gerekse ola, (18) bir úavs çekeler; medÀrü’s-sereùÀndan medÀrü’l-cedìye varınca ki
buŋa, úavs-ı èaãr-ı evvel dirler ve òaùù-ı èaãr daòı dirler. [21b] (1) MeåelÀ, èarż 42’nüŋ evvel-i sereùÀnınuŋ
àÀyetü’l-irtifÀèı, 71 derece ve 30 daúìúadur ve anuŋ irtifÀè-ı (2) èaãr-ı evveli, 36 derece ve 39 daúìúadur;
bu miúdÀr ufúdan medÀrü’s-sereùÀna ùoàru ve otuz (3) altı derece ve otuz ùoúuz daúìúa miúdÀr muúanùarÀt
ãayalar ve èaded-i müntehÀ olduàı muúanùarada (4) bir noúùa úoyalar. Ve evvel-i óaml ve mìzÀnuŋ
àayetü’l-irtifÀèı ki 48 derecedür ve anuŋ irtifÀè-ı èaãr-ı (5) evveli, 27 derece 46 daúìúadur ve yine, ufúdan
ol miúdÀr ki irtifÀè-ı èaãr-ı evveldür; muúanùarÀt (6) ãayalar; medÀrü’l-óaml ve’l-mìzÀna muvÀzì ve yine,
anda daòı bir noúùa úoyalar ve evvel-i cedìŋ àÀyetü’l-irtifÀèı (7) ki 24 derecedür ve anuŋ irtifÀè-ı èaãr-ı
evveli 17 derecedür ve yine, ufú ile medÀrü’l-cedì teúÀùuè itdügi (8) yirden on yedi derece miúdÀrı
muúanùarÀt ãayalar; medÀrü’l-cedìye muvÀzì ve yine, anda bir noúùa úoyalar (9) daòı pergÀrla araya, tÀ
pergÀruŋ bir ucı bu üç noúùaya uàraya ve bir ucı her úanda gerekse ola, (10) bir úavs çekeler; medÀrü’ssereùÀndan medÀrü’l-cedìye varınca ki buŋa, úavs-ı èaãr-ı evvel dirler.
el-BÀbü’l-ḪÀdì (11) èAşera, fì maèrifeti vaøè-ı úavs-ı èaãrı’å-åÀnì. Ḳaçan úavs-ı èaãr-ı åÀnì vaøè
itmek isteseler yine, evvel-i sereùÀnuŋ ve (12) evvel-i óaml ve mìzÀnuŋ ve evvel-i cedìŋ àÀyetü’lirtifÀèlarını bulup çıúaralar ve bu üç àÀyetü’l-irtifÀè(13) laruŋ èaãr-ı åÀnìlerin daòı bulup çıúaralar; èaãr-ı
ÀfÀúì cedvelinden ki mevżÿèdur ve ol üç bir ucuŋ (14) ki meõkÿrdur; èaãr-ı åÀnìleri miúdÀrı. Yine, ufúdan
muúanùarÀt ãayalar ve ol üç medÀra muvÀzì (15) ve yine, ol üç medÀrda üç noúùa úoyup pergÀrla arayalar,
tÀ pergÀruŋ başı bu üç noúùaya (16) uàraya ve bir ucı her úanda gerekse ola, bir úavs çekeler; medÀrü’ssereùÀndan medÀrü’l-cedìye varınca ki (17) bu úavsa, úavs-ı èaãr-ı åÀnì dirler. MeåelÀ yine, èarżı 42’de
evvel-i sereùÀnuŋ àÀyetü’l-irtifÀèı 71 (18) derecedür ve anuŋ èaãr-ı ÀfÀúì cedvelinde irtifÀè-ı èaãr-ı åÀnìsi,
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33 derece ve 5 daúìúadur; ufúdan [22a] (1) medÀrü’s-sereùÀna ùoàru ve yigirmi üç miúdÀrı muúanùarÀt
ãayalar ve èaded nirde müntehÀ olursa anda (2) bir noúùa úoyalar ve ol óaml ve mìzÀnuŋ àÀyetü’l-irtifÀè
48 derecedür ve anuŋ irtifÀè-ı èaãr-ı (3) åÀnìsi 19 derecedür ve yine, ufúdan medÀrü’l-iètidÀline muvÀzì on
ùoúuz muúanùarÀt ãayalar (4) ve èaded-i müntehÀ oduàı yirde yine, bir noúùa úoyalar; evvel-i cedìŋ
àÀyetü’l-irtifÀè 24 derecedür (5) ve anuŋ irtifÀè-ı èaãr-ı åÀnìsi 13 derecedür ve yine, ufúdan medÀrü’lcedìye muvÀzì on üç (6) muúanùarÀt ãayup èaded-i müntehÀ olduàı yirde bir noúùa úoyalar ve pergÀruŋ bir
ucın bu (7) üç noúùaya uàradup medÀrü’s-sereùÀndan medÀrü’l-cedìye varınca bir úavs vaøè ideler; bu
úavsa, (8) úavs-ı èaãr-ı åÀnì dirler.
el-BÀbü’s-æÀnì èAşera, fì maèrifeti vaøè-ı úavs-ı şafaúu’l-aómer. Bir yirüŋ èarżına (9) rubè-ı dÀéire
vaøè itmek isteseler, evvelÀ ol yirüŋ èarżına göre ceybden ve yÀòïd cedvel-i ÀfÀúiyyeden (10) èaded 17
eyle; evvel-i sereùÀnınuŋ óiããe-i şafaúın ve evvel-i óamluŋ óiããe-i şafaúın ve evvel-i cedìŋ óiããe-i şafaúını
(11) bulup bu üç óiããeéi çıúaralar ve óiããelerinüŋ èaded miúdÀrı cedvel-i úavs-ı irtifÀè üzerine (12) úoyup
ve bir ucından merkeze uàradalar ve her burcuŋ óiããesi müntehÀ olduàı yirde bir noúùa úoyalar (13) ve
pergÀruŋ bir ucın bu üç noúùaya uàradup bir úavs çekeler ki úavs-ı şafaú olur ve óiããe-i (14) şafaú içün
mecmÿè-ı èurÿzda èaded 17 muúarrerdür. MeåelÀ, èarż 42’de evvel-i sereùÀnuŋ (15) óiããe-i şafaúı, 32
derece ve 12 daúìúadur; evvel-i úavs-ı irtifÀèdan cedvel, 32 derece ve 12 (16) daúìúa üzerine úoyup ve
cedvelüŋ bir ucın merkeze uàradalar ve cedvelle medÀrü’s-sereùÀn (17) her ne yirde teúÀùuè iderse anda
bir noúùa úoyalar ve evvel-i óaml ve mìzÀnuŋ óiããe-i şafaúı yine, èarż-ı (18) meõkÿrda 33 derecedür ve
cedvel yine, evvel-i úavs-ı irtifÀèdan 33 derecÀt üzerine úoyalar [22b] (1) ve bir ucı merkeze uàraya yine,
cedvelle medÀrü’l-óaml teúÀùuè itdügi yire bir noúùa úoyalar ve evvel-i (2) cedìŋ óiããe-i şafaúı, 35
derecedür ve cedvel yine, evvel-i úavs-ı irtifÀèdan derecÀt üzerine (3) úoyalar ve bir ucı merkeze uàraya
ve yine, cedvelle medÀrüèl-cedì teúÀùuè itdügi yire bir noúùa (4) úoyalar; baèdehÿ pergÀruŋ başıyla bu üç
noúùaéı arayup ve bulup bir úavs çekeler, medÀrü (5) ’s-sereùÀndan medÀrü’l-cedìye varınca; pergÀruŋ
ayaàı her úanda gerekse olsun ki bu úavsa, úavs-ı şafaú-ı (6) aómer dirler.
el-BÀbü’å-æÀliåe èAşera, fì maèrifeti vaøè-ı úavsu’l-fecr. Bir rubèa úavs-ı fecr vaøè itmek isteseler,
(7) evvelÀ, ol yirüŋ èarżına göre èaded 19 ile ceybden ve yÀòïd cedvel-i ÀfÀúiyyeden evvel-i sereùÀnınuŋ
óiããe-i (8) fecrin ve hem evvel-i óaml ve mìzÀnuŋ óiããe-i fecrin ve hem evvel-i cedìŋ óiããe-i fecrin bulup,
bu üç burÿcuŋ (9) óiããe-i fecirlerin bulduúdan ãonra óiããe-i şafaúda olan èamel gibi, miúdÀrlarınca
óiããeleri úaçar derece (10) ise cedveli ol miúdÀr úavs-ı irtifÀè üzerine úoyup, bu üç medÀruŋ her birinüŋ
óiããe-i fecirlerinüŋ (11) èaded-i derecÀt cedvelle teúÀùuè itdügi üç yirde her birinde üç noúùa úoyup,
pergÀrla (12) arayalar, tÀ pergÀruŋ başı bu üç noúùaya uàraya ayaàı úanda gerekse ola, bir úavs vaøè
ideler; (13) medÀrü’s-sereùÀndan medÀrü’l-cedìye varınca ki bu úavsa, úavs-ı fecr dirler. MeåelÀ, arżè
42’de evvel-i sereùÀnuŋ (14) óiããe-i fecri 33 derecÀtdur; evvel-i úavs-ı irtifÀèdan yÀòïd Àòir-i úavs-ı
irtifÀèdan otuz sekiz derece (15) ãayup cedvel èaded-i müntehÀ olduàı yirde úoyup bir ucın yine, merkeze
uàradalar; bu ikisi (16) bile cÀizdür, yaènì vaút olur ki òaùù-ı fecri baèż vażèlara nıãf-ı nehÀra yaúın vaøè
(17) iderler; evvel-i vaút bu üç medÀruŋ óiããeleri miúdÀrınca Àòiri úavsdan ãayup cedveli (18) èaded-i
müntehÀ olduàı yirde úoyalar. Ve baèż vażèın vaút olur ki òaùù-ı maşrıú ve maàribe [23a] (1) yaúın òaùù-ı
şafaúa muvÀzì yaènì ikisin bile biri biri yanına úoşaca vaøè iderler, ol vaút (2) óiããeleri miúdÀrınca evvel-i
úavsdan ãayalar ve cedveli èaded-i müntehÀ olduàı yirde úavs-ı (3) irtifÀè üzerine úoyup, cedvelle
muvÀzÀt teúÀùuè itdügi yire birer noúùa úoyup nişÀn (4) ideler; bile evvel-i sereùÀnuŋ óiããe-i fecri, èarż
42’de 33 derecÀtdur; evvel-i úavs-ı irtifÀèdan (5) cedveli otuz sekiz derece üzerine úoyup cedvelle
medÀrü’s-sereùÀn teúÀùuè itdügi yirde bir (6) noúùa úoyalar; evvel-i óamlüŋ óiããe-i fecri, 26 derecedür ve
cedveli yine, ol úavsdan yigirmi altı (7) derece üzerine úoyup ve cedvelle medÀrü’l-óaml teúÀùuè itdügi
yire bir noúùa úoyalar ve evvel-i (8) cedìŋ óiããe-i fecri, 28 derecedür ve cedvel yine, evvel-i úavsdan
yigirmi sekiz derece üzerine úoyup (9) cedvelle medÀrü’l-cedìŋ teúÀùuèna bir noúùa úoyup, pergÀruŋ
başıyla bu üç noúùaéı arayalar ayaàı (10) úanda gerekse olsun, tÀ pergÀruŋ başı bu üç noúùaya uàraya;
medÀrü’s-sereùÀndan medÀrü’l-cedìye varınca (11) bir úavs vaøè ideler; bu úavsa, úavs-ı fecr dirler.
el-BÀbü’r-RÀbièa èAşera fì maèrifeti vaøè-ı mınùıúat (12) u’l-cenÿbiyye. Buèd-ı merkez-i
medÀrü’s-sereùÀn nıãf-ı úuùr eczÀsıyla cemè idüp adına úuùr dirler ve meõkÿr (13) úuùrı tanãìf idüp adına
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nıãf-ı úuùr dirler ve nıãf-ı úuùrdan buèd-ı merkez-i medÀrü’s-sereùÀndan naúã (14) ideler, bÀúì èaded, buèdı merkez-i mınùıúatu’l-cenÿbiyye olur. MeåelÀ, medÀrü’s-sereùÀnuŋ buèd-ı merkez-i ki (15) 6 26 derece ve
daúìúadur ve rubèuŋ nıãf-ı úuùrı eczÀsıyla cemè ideler ki 15 dereceye (16) taúsìm olınmışdur; ikisin cemè
ideler. MeåelÀ, 6 26 ile 15 cemè oldu, 21 26 olur; yaènì yigirmi bir derece (17) ve yigirmi altı daúìúa olur
ki buŋa, úuùr dirler; andan ãoŋra bu mecmÿè-ı tanãìf ideler ki úuùrdur, (18) 10 43 olur; yaènì on derece ve
úırú üç daúìúa olur ki buŋa, nıãfu’l-úuùr dirler ve bu nıãf [23b] (1) u’l-úuùrdan buèd-ı merkez medÀrü’ssereùÀn naúã ideler. MeåelÀ, 10 43’den 6 26 gitdi, 4 17 bÀúì úalur; andan ãoŋra (2) pergÀrı cedvel-i miúyÀs
eczÀsı üzerine 4 17 miúdÀrı fetó ideler ki dört derece ve on yidi (3) daúìúa olur ve bu miúdÀr fetó-i pergÀr
buèd-ı merkez-i mınùıúatü’l-cenÿbiyyedür. Çünkü pergÀrı 4 15 miúdÀr fetó (4) ideler ve pergÀruŋ ayaàını
merkez-i rubèa úoyup ve başını òaùù-ı vasaùü’s-semÀ üzerinde her nire (5) yitişürse ol yire nişÀn idüp bir
noúùa úoyalar; baèdehÿ pergÀruŋ ayaàını merkezden úaldurup (6) ol òaùù-ı vasaùü’s-semÀ üzerine nişÀn
olan noúùaya úoyup pergÀrı fetó ideler, tÀ pergÀruŋ başı noúùa-i iètidÀle yitişe ve (7) noúùa-i iètidÀlden tÀ
medÀrü’l-cedìŋ Àòirine varınca bir úavs vaøè ideler ki (8) bu óÀãıl olan úavsa, mınùıúatu’l-cenÿbiyye
dirler; pes bu mınùıúatu’l-cenÿbiyye, rubè-ı dÀéirede iki fetó-i pergÀr (9) óÀãıl olur: Birisi pergÀrı 4 17
miúdÀrı fetó idüp ve ayaàını merkeze úoyup ve başını òaùù-ı (10) vasaùü’s-semÀ üzerinde nire irişirse,
anda nişÀn idüp bir noúùa úomaàla ve birisi, pÀy-i pergÀrı ol (11) nişÀn olınan noúùaya úoyup ve pergÀrı,
tÀ noúùa-i iètidÀle varınca fetó itmekle.
el-BÀbü’l-ḪÀmise èAşera, (12) fì maèrifeti vaøè-ı mınùıúatü’ş-şimÀliyye. Ve yine buèd-ı merkez ve
medÀrü’s-sereùÀn nıãf-ı úuùr eczÀsıyla (13) cemè idüp adına úuùr dirler ve yine, úuùrı tanãìf ideler, nıãf (14)
u’l-úuùr olur. Bu nıãfu’l-úuùrdan buèd-ı merkez medÀrü’s-sereùÀn naúã ideler, bÀúì úalan èaded,
mınùıúatu’ş-şimÀliyye olur. MeåelÀ, buèd-ı merkez (15) medÀrü’s-sereùÀn 6 26’dur ve eczÀ-i nıãfu’l-úuùr
ki 15’dür; bu ikisin cemè itdük, 21 26 oldı ve bu (16) mecmÿè tanãìf itdük, 10 43 oldı ve buèd-ı merkez
medÀrü’s-sereùÀn bu tanãìf olınandan naúã itdük, (17) 4 17 bÀúì úalur; netekim bÀb-ı sÀbıúda tafãìliyle
õikr olındı. Baèdehÿ rubè-ı dÀéireéi bir düz yire úoyup (18) ve òaùù-ı maşrıú ve maàribine muvÀzì bir düz
rendeden çıúmış taóta úoyalar ki èarżda bir úarış miúdÀrı [24a] (1) yÀ az, eksük ola ve ùÿlda, dÀéire-i
evveli’s-sümÿtuŋ tamÀm-ı úuùrınca Àlet ola; ve bu taòta ile rubèı (2) bir gideler ki úımıldanmaya ve
rubèuŋ òaùù-ı vasaùü’s-semÀsı üzerine cedvel úoyup merkezden ùaşra, (3) ol taòta üzerine çeküp uzadalar
ve bu merkezden ùaşra olan òaùùa, òaùù-ı taótü’l-arż dirler. (4) Baèdehÿ pÀy-i pergÀrı, cedvel-i miúyÀs
eczÀsı üzerine úoyup 4 17 miúdÀrınca fetó ideler ve pÀy-i (5) pergÀrı, merkez-i rubèa úoyup bir ucıyla
òaùù-ı taótü’l-arż üzerinde, her nireye yitişürse ol (6) yire nişÀn idüp bir noúùa úoyalar; merkezden içerü
òaùù-ı vasaùü’s-semÀ üzerinde ola. Baèdehÿ pÀy-i (7) pergÀrı úaldurup ayaàını ol taótü’l-èarż üzerinde
nişÀn olan noúùaya úoyup fetó ideler, (8) tÀ pergÀruŋ başı noúùa-i iètidÀle irişe ve noúùa-i iètidÀlden tÀ
medÀrü’s-sereùÀnla òaùù-ı vasaùü’s-semÀ (9) teúÀùuè itdügi yire varınca bir úavs çekeler ki bu óÀãıl olan
úavsa, mınùıúa-i şimÀliyye dirler.
(10) el-BÀbü’s-SÀdise èAşera, fì maèrifeti taúsìm-i mınùıúatu’l-cenÿbiyye ve’ş-şimÀliyye èalÀ
meùÀliè-i burÿc-ı òaùù (11) ü’l-istivÀ. Mınùıúa-i cenÿbiyye ve şimÀliyye òaùù-ı istivÀnuŋ meùÀliè-i burÿc
üzerine taúsìm (12) ideler ki her mınùıúa üç baòş üzerine ikişer èalÀmetle taúsìm olına ki her mınùıúa altı
burÿc (13) ola; ùarden ve èaksen ve iki mınùıúa on iki burÿc cÀmiè ola. MeåelÀ rubè-ı dÀéirenüŋ üzerine bir
cedvel (14) úoyalar ve cedvelüŋ bir ucı merkeze uàraya ve bir ucı evvel-i úavs-ı irtifÀèdan 28 derecei úaùè
ide (15) ve mınùıúa-i cenÿbiyye ile ve şimÀliyye ile cedvel teúÀùuè itdügi iki yire elif miúdÀrı iki (16) òaùù
çekeler; biri mınùıúa-i cenÿbiyyede mìzÀniçün ve biri mınùıúa-i şimÀliyyede óamliçün; ve cedvel (17) ol
yirden úaldurup yine, bir ucın merkez-i rubèa úoyup ve bir ucın evvel-i úavs-ı irtifÀèdan 58 (18) derece
üzerine úoyup yine, aŋı geçerek òaùù çekeler ki ùÿlda birer elif miúdÀrı ola. Biri mınùıúa-i [24b] (1)
cenÿbiyye üzerine èaúreb içün ve biri mınùıúa-i şimÀliyye üzerine åevr içün ve bu iki òaùù ile nıãf-ı (2)
nehÀruŋ mÀbeyn úavsla cevzÀnuŋ eczÀsıdur; mınùıúa-i cenÿbiyyede úavs ve mınùıúa-i şimÀliyyede cevzÀ,
(3) andan ãoŋra burÿcuŋ her birini cedvel òaùù-ı istivÀnuŋ meùalièu’l-burÿc miúdÀrınca üçe taúsìm (4)
ideler ve her bir úısmında bir elif miúdÀrı òaùù çekeler ki ãaymaya ÀsÀn ola. MeåelÀ, mìzÀnuŋ åülüå-i (5)
evveli ki onıncı derecesidür, meùÀliè-i òaùù-ı istivÀda 9 derece ve 11 daúìúadur ve cedvel-i evvel (6)
úavsdan ùoúuz derece, on bir daúìúa üzerine úoyup ve cedvelle mınùıúa-i cenÿbiyyeye teúÀùuè (7) itdügi
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yire bir elif miúdÀrı nice bir òaùù çekeler ve åülüå-i åÀnìsi ki yigirminci derecesidür; meùÀliè-i òaùù-ı (8)
istivÀda 18 derece 26 daúìúadur ve yine, cedvel-i evvel-i úavs-ı irtifÀèdan on sekiz derece ve (9) yigirmi
altı daúìúa üzerine úoyup ve yine, cedvelle mınùıúa-i cenÿbiyyeye teúÀùuè itdügi yire bir elif (10) miúdÀr
òaùù çekeler ve åülüå-i åÀliåi ki mìzÀnuŋ tamÀm otuzıncı derecesidür; evvel-i úavsı irtifÀèdan (11) yigirmi
sekiz derece úaùè idüp burc èaúrebe geçer ve èaúrebüŋ åülüå-i evveli ki onıncı derecesidür; (12) meùÀliè-i
òaùù-ı istivÀda 37 34’dür; ve cedveli yine, evvel-i úavsdan otuz yidi derece ve otuz (13) dört daúìúa
üzerine úoyup yine, cedvelle mınùıúa-i cenÿbiyyenüŋ teúÀùuèna bir elif çekeler ve (14) åülüå-i åÀnìsi ki
yigirminci derecesidür; meùÀliè-i òaùù-ı istivÀda 47 32’dür; ve cedveli yine, evvel (15) úavsdan úırú yidi
derece ve otuz iki daúìúa üzerine úoyup, cedvelle mınùıúa-ı cenÿbiyyenüŋ (16) teúÀùuèna bir elif çekeler;
åülüå-i åÀliåi ki èaúrebüŋ tamÀm otuzıncı derecesidür ol úavs-ı irtifÀèdan (17) 58, yaènì elli sekiz derece
úaùè ideler ki yuúaruda õikr olındı; ve yine, úavsuŋ åülüå-i evveli ki onıncı (18) derecesidür, meùÀliè-i
òaùù-ı istivÀda 68 21’dür; ve cedveli yine, evvel-i úavsdan altmış sekiz derece [25a] (1) ve yigirmi bir
daúìúa üzerine úoyup yine, cedvelle mınùıúa-i cenÿbiyyenüŋ teúÀùuèna bir elif çekerler (2) ve åülüå-i
åÀnìsi ki yigirminci derecesidür, meùÀliè-i òaùù-ı istivÀda 79’dur ve cedveli yine, evvel (3) úavsdan yitmiş
ùoúuz derece üzerine úoyup yine, cedvelle mınùıúa-i cenÿbiyyenüŋ teúÀùuèna (4) bir elif çekeler; åülüå-i
åÀliåi ki tamÀm otuzıncı derecesidür, òaùù-ı nıãfu’n-nehÀra gelüp tamÀm (5) olur; ve bu üç burcuŋ ki
mìzÀn, èaúreb ve úavsdur, eålÀåinüŋ aralarını bişre taúsìm ideler. (6) AmmÀ bu bişre taúsìm olınana birer
noúùa úoyalar; yuúaruda elif nişÀn olandan farú olmaàiçün (7) òaùù-ı istivÀnuŋ metÀlièu’l-burÿcı
miúdÀrınca ki cedvelde meõkÿrdur, inşÀllah yazıla ve (8) bunda anuŋçün noúùa úor; elif úomaz ki ol
eliflerüŋ her birisinüŋ mÀbeyn otuz derece işÀretdür ve bu (9) noúùalaruŋ her birisinüŋ mÀbeyni ikişer
dereceye işÀretdür. MeåelÀ, cedveli evvel-i úavsdan 1 50 üzerine úoyalar (10) ki bir derece ve elli
daúìúadur ve cedvelle yine, mınùıúa-i cenÿbiyyenüŋ teúÀùuèna bir noúùa úoyalar (11) ve cedveli úaldurup
yine, evvel úavsdan 3 40 üzerine úoyalar ki üç derece ve úırú daúìúadur; (12) ve yine, cedvelle mınùıúa-i
meõkÿruŋ teúÀùuèna bir noúùa úoyalar ve cedveli úaldurup yine, evvel (13) úavsdan 5 30 üzerine úoyalar,
biş derece ve otuz daúìúadur; yine, maóall-i teúÀùuèa bir noúùa (14) úoyalar; yine, evvel úavsdan 7 20
üzerine úoyalar ki yidi derece ve yigirmi daúìúadur; (15) ve yine, maóall-i teúÀùuèa bir noúùa úoyalar ve
cedveli bu üç burÿcuŋ ki mìzÀn, èaúreb ve úavsdur; her (16) birinüŋ eålÀåinüŋ aralarını bu üslÿb üzerine
cedvel-i òaùù-ı istivÀnuŋ meùÀlièu’l-burÿcı (17) miúdÀrınca tecrübe ideler; hÀõÀ cedvel-i meùÀlièu’l-burÿc.
el-BÀbü’s-SÀbièa èAşera, fì maèrifeti (18) vaøè-ı noúùa-i semtü’r-reʹs ve buèd-ı merkez-i dÀéire-i
evveli’s-sümÿt. èArż-ı beledüŋ tamÀmıyla cedvel-i [25b] (1) enãÀf-ı aúùÀra (2) duòÿl idüp (3) muóÀõìsinde
bulınan (4) erúÀmı óıfô idüp (5) adını maófÿôu’l-evvel (6) diyeler. Baèdehÿ èarż-ı (7) beledüŋ tamÀmını
180’ (8) den naúã ideler ki (9) yüz seksendür; bÀkì (10) úalan èadedle yine, enãÀf-ı (11) aúùÀr cedveline
duòÿl (12) idüp ve muóÀõìsinde (13) bulınan èadedi óıfô (14) idüp adını maófÿô (15) u’å-åÀnì dirler;
andan (16) ãoŋra, maófÿôeyni cemè idüp adını úuùr (17) diyeler ve úuùrı tanãìf idüp adını nıãfu’l-úuùr
diyeler ve nıãfu’l-úuùr raúamından maófÿôu’l-evvel raúamın naúã ideler, bÀúì úalan èaded, buèd-ı merkezi dÀéire-i evvelü (18) ’s-sümÿtdur, èani’l-merkez ilÀ ciheti’ş-şumÿlì. MeåelÀ, èarżı 42’nüŋ tamÀmı 48’dür
ve 48’üŋ muóÀõìsinde cedvel-i
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[26a] (1) enãÀf-ı aúùÀrda 4 22 vardur; maófÿôu’l-evveldür ve meõkÿr èarż-ı beledüŋ tamÀmı ki 48’dür;
180’ (2) den naúã ideler, 132 bÀúì úalur ve yüz otuz iki ile cedvel-i enãÀf-ı aúùÀra duòÿl idüp (3)
muóÀõìsinde olan èadedi ki 22 4’dür, maófÿôu’å-åÀnì’dür ve maófÿôeyni cemè ideler ki 4 22 ve (4) 22
4’dür, cemè oldı, 26 26 olur ki úuùr’dur; ve úuùrı tanãìf ideler, 13 13 olur ki nıãfu’l-úuùr’dur (5) ve bu
nıãfu’l-úuùrdan maófÿôu’l-evvel raúamın naúã ideler. MeåelÀ, 13 13’den 4 22 gitdi, 8 11 bÀúì (6) úalur ki
buèd-ı merkez-i dÀéire-i evveli’s-sümÿtdur.
el-BÀbü’å-æÀmine èAşera, fì maèrifeti istiòrÀcı noúùa-i semtü’r-reés (7) èalÀ ùarìúi’l-Àòir. Vaøè-ı
muúanùarÀt içün istiòrÀc olan cedvelde 90 muúanùara muóÀõìsinde elbette, (8) maófÿôeyn berÀber olup bir
èadedde iki bile cemè olurlar ki pergÀrı nıãf-ı úuùrı eczÀsı üzerine (9) bu èaded miúdÀrı fetó idüp ve
pergÀruŋ bir ucın merkez-i rubèa úoyup ve bir ucı òaùù-ı vasaù (10) u’s-semÀ üzerinde her nireye yitişürse,
anda nişÀn idüp bir noúùa úoyalar ki bu noúùaya semt-i (11) reés dirler. MeåelÀ èarø-ı 42’de maófÿôeynüŋ
ikisi bile cemè olup 4 22, 4 22 yazılur ki dört (12) derece, yigirmi iki daúìúadur. PergÀrı cedvel-i miúyÀs
uòrÀsı üzerine 4 22 miúdÀr fetó idüp ve (13) pÀy-i pergÀrı merkez-i rubèa úoyup başıyla merkez ki zìc
yüzinde, òaùù-ı vasaùü’s-semÀ üzerinde (14) her nireye yitişürse, anda nişÀn idüp bir noúùa úoyalar ki bu
noúùaya semtü’r-reés dirler ki mecmÿè-ı (15) sümÿtuŋ bir ucı, semt-i reésde cemè olsa gerekdür.
el-BÀbü’t-TÀsiè èAşera, fì maèrifeti taúsìm-i nıãf-ı (16) úuùr-ı dÀéiret-i evveli’s-sümÿt İlÀ 342
derece ve 58 daúìúa ilÀ ùÿli’l-levó rubè-ı dÀéireéi (17) büyük taòta üzerine úoyup ve anuŋ òaùù-ı maşrıú ve
maàribine muvÀzì bir düz tÿnuŋ taòtasın úoyalar ki (18) yüzi rendeden ve iki kenÀrı küştereden çıúmış ola
ve ùÿlda dÀéire-i evveli’s- sümÿtuŋ tamÀm-ı úuùrınca altı [26b] (1) ola ve nıãf-ı úuùrınca on iki olur ki üç
yüz úırú iki dereceye taúsìm olınur; ve èarżda bir (2) úarış miúdÀr, yÀ az, eksük ola; úalıŋluúda rubè
miúdÀrı ola; rubèdan úalıŋ ve yufúa olmaya ve (3) bu taòta ile rubèı ikisin bile bir gideler; şöyle ki hiç
birisi úımıldanmaya ve rubèla nıãf-ı nehÀrı üzerine (4) cedvel úoyup meõkÿr nıãf-ı nehÀrı, bu taòta üzerine
çeküp uzadalar, bu óÀãıl olan òaùùa (5) òaùù-ı taótu’l-arż dirler ki semt-i reésüŋ muúÀbilinde olan semt-i
úadem, bu òaùù üstündedür; ve pergÀrı, (6) cedvel-i miúyÀs eczÀsı üzerine buèd-ı merkez-i evveli’s-sümÿt
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miúdÀrı fetó ideler; netekim bÀb-ı sÀbıúda (7) buèd-ı merkez-i dÀéire-i evveli’s-sümÿtuŋ eczÀsı maèrifeti
õikr olındı; ve pergÀruŋ bir ucın merkez-i rubèa úoyup (8) ve bir ucı merkez-i buèddan ùaşra çekilen òaùù
taótu’l-arż üzerine her nire yitişürse anda nişÀn (9) idüp bir noúùa úoyalar ve pergÀrı úaldurup ayaàını bu
noúùa üzerine úoyup fetó ideler, tÀ (10) pergÀruŋ başı noúùa-i iètidÀle yitişe ve noúùa-i iètidÀlden nıãfu’nnehÀra varınca bir úavs çekeler (11) ki medÀrü’s-sereùÀn teúÀùuè idüp geçe; bu úavsa, evveli’s-sümÿt
dirler ve aãlı’s-sümÿt daòı dirler. (12) ve úuùbu’s-sümÿt daòı dirler; ve pergÀrı büzmeyüp bu evveli’ssümÿt tamÀm-ı dÀéire ideler ki bu tamÀm-ı (13) dÀéireye, dÀéire-i evveli’s-sümÿt dirler ve bu evveli’ssümÿtla òaùù-ı nıãfu’n-nehÀr teúÀùuè itdügi yire (14) bir noúùa úoyalar ve bu noúùaya semtü’r-reés dirler ki
mecmÿè-ı sümÿtuŋ birer ucı, bu noúùa-i semt-i reésde (15) ve birer ucı, daòı òaùù-ı taótu’l-arż üzerinde
olan semt-i úademde cemè olur ve semt-i reésle semt-i (16) úademüŋ mÀbeyni dÀir-i evveli’s-sümÿtuŋ
merkezidür. Baèdehÿ pergÀrı úaldurup dÀéire-i evveli’s-sümÿtuŋ buèd-ı (17) merkez miúdÀrı cedvel-i
miúyÀs eczÀsı üzerine fetó ideler ve pergÀrı büzmeyüp ucı, noúùa-i iètidÀle (18) úoyup ve bir ucı, rubè-ı
dÀéireden ùaşra her nire yitişürse ol taòta üstünde nişÀn idüp bir noúùa [27a] (1) úoyalar ve bu noúùa ile
dÀéire-i evveli’s-sümÿtuŋ merkezi üstüne cedvel úoyup uzun òaùù çekeler, rubèuŋ (2) òaùù-ı maşrıú ve
maàribine muvÀzì ve ol òaùù çeküp uzadalar tÀ taótanuŋ nihÀyetine varınca ki mecmÿè-ı (3) sümÿtuŋ
merÀkizi bu òaùù-ı mersÿm üstünde olur ve dÀéire-i evveli’s-sümÿtuŋ nıãf-ı úuùrını 30 (4) dereceye, èale’listivÀ, taúsìm ideler ki tamÀmı úuùrı 60 dereceye taúsìm olınur ve her beş derecede (5) bir elif miúdÀrı òaùù
çeküp altında èadedin yazalar. MeåelÀ beş derecede 5 yazalar ve on derecede (6) 10 yazalar ve on beş
derecede 15 yazalar ve yigirmide 20 yazalar, yigirmi beşde 25 yazalar ve otuz (7) derecede 30 yazalar ve
pergÀrı büzmeyüp bu üslÿb üzerine bu òaùùı taúsìm ideler, tÀ 342 (8) derece ve 58 daúìúaya varınca ki 90
semtüŋ buèd-ı merkezinüŋ èadedidür. Cihet-i şimÀle ki buŋa, (9) sümÿt-ı şimÀliyye dirler ve sümÿt-ı
cenÿbiyye vaøè itmesinüŋ ùarìúi budur; bu kerre bu uzun (10) òaùùuŋ ki 342 58 münúasìmdür; üzerine
cedvel úoyup ãaà ùarafına bu òaùùa muvÀzì bir òaùù-ı (11) müstaúìm çeküp uzadalar ve bu òaùù daòı ol ùarìú
üzerine 342 58 taúsìm ideler ve sümÿt-ı (12) şimÀliyyenüŋ èameli nice ise ki òaùù-ı müstaúìmi taúsìm
itmekde derece ve daúìúasında bu sümÿt-ı (13) cenÿbiyyenüŋ èamel-i ùarìú daòı hemÀn ancılayındur,
muóÀããıl-ı kelÀm, anuŋ daòı ùarìú-i dÀéiret-i evveli’s-sümÿtuŋ (14) nıãf-ı úuùrını 30 dereceye èale’l-istivÀ
taúsìm idüp ve òaùù-ı müstaúìm bu ùarìú üzerine tecrübe (15) itmekdür.
el-BÀbü’l-èİşrÿn, fì maèrifeti vaøèu’s-sümÿt min hÀõihi’l-cedveli’l-mevżÿè. Vaøè-ı sümÿt içün (16)
bir cedvel mevżÿèdur ve ol cedvele naôar idüp göreler beşinci sümÿtuŋ buèd-ı merkezi merkez-i (17)
evveli’s-sümÿtdan úaç derece ve úaç daúìúa, baèìddür. PÀy-i pergÀrı ol miúdÀr derece ve daúìúa (18)
üzerine úoyup fetó ideler, tÀ pÀy-i pergÀruŋ başı semt-i reése yitişe, beşinci semti vaøè ide ki bu semtile
[27b] (1) evvel-i sümÿtuŋ mÀbeyni beş derecedür ki mecmÿè-ı sümÿt bu ùarìú üzerine vaøè (2) olup èaded
90 yazsa gerekdür ve yine cedvele naôar idüp göreler onıncı semt (3) merkez-i dÀéire-i evveli’s-sümÿtdan
úaç (4) derece ve úaç daúìúa yaúındur. PÀy-i pergÀrı yine, ol miúdÀr derece ve daúìúa üzerine úoyup fetó
ideler, tÀ yine pergÀruŋ başı semt-i reése semte yitişe, (5) onıncı semt vaøè ideler ve mecmÿè-ı sümÿt tÀ
90 semtine çıúınca bu ùarìú (6) üzerine vaøè ideler ki mecmÿè-ı sümÿtuŋ birer başı elbette, semt-i reés ve
birer (7) başı semt-i úademde olsa gerekdür. MeåelÀ bişinci semtüŋ óiããesi cedvel (8) sümÿtda 2 derece
38 daúìúadur ki iki derece ve otuz sekiz daúìúa olur ve (9) pÀy-i pergÀr yine, merkez-i dÀéireéi evveli’ssümÿt eczÀsından 2 38 üzerine (10) úoyup fetó ideler, tÀ pergÀruŋ başı semti reése yitişe, bir semt vaøè
(11) ideler ki beşinci semtdür ve 10 semtüŋ óiããesi ki 5 derece 15 (12) daúìúadur. PÀy-i pergÀrı, merkez-i
dÀéireéi evveli’s-sümÿt eczÀsından (13) biş derece ve on beş daúìúa üzerine úoyup fetó ideler ki tÀ yine,
pergÀruŋ (14) başı semt-i reése yitişe, bir semt daòı vaøè ideler ki onıncı semtdür ve (15) 15 semtüŋ
óiããesi, 8 derece ve 2 daúìúadur; yine pergÀrı merkez-i dÀéireéi evveli’s-sümÿtdan sekiz derece (16) ve iki
daúìúa üzerine úoyup fetó ideler, tÀ yine pergÀruŋ başı semt-i reése yitişe, on beşinci (17) semt vaøè ideler
ki mecmÿè-ı sümÿtı bu ùarìú üzerine vaøè ideler, 5 semtinden (18) tÀ 90 semtine çıúınca. Ve lillÀhu
subóÀnehu èazze ve celle aèlemu ve aókemu tammu bi-tevfìúihi.
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Ek 1: Hediyyetü’l-Mülûk, Carullah nr. 1473/3’te kayıtlı Süleymaniye Nüshası
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Ek.2: Hediyyetü’l-Mülûk, nr. 1824/6’da kayıtlı İstanbul Üniversitesi Nüshası
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