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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu medeni-
yetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde bulun-
ma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve düşünce 
ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar arasın-
daki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve iş 
birliklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet de-
ğerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek inşâ 
edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan kültür 
ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler kuran 
bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür 
tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, hakikatin 
farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk tarihinden 
süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, 
hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörü-
yü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda tutmuştur. 

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvuru-
muzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde aktarıl-
masını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden 
devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak edilmesine ve 
sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, 
Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Konya’da, 
Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün tüm 
insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu bü-
yük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.



Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin 
dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu hazinelerin 
ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük 
ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok 
çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinleri-
ni ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi 
ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli 
bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların 
hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanla-
rında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak 
olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi 
sürdürecektir. 

 Recep Tayyip Erdoğan 

 T. C.  
 Cumhurbaşkanı 
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GİRİŞ

Nüsha Hakkında Teknik Açıklamalar

Bu çalışmada çevirim yazısı yayımlanan ve tarafımdan tespit edilen me-
tin, Bedîüzzamân Ebü’l-İzz İsmâîl b. er-Rezzâz el-Cezerî’nin (1205-6’da 
sağ), ilm-i hiyel sahasında, Artuklu Sultanı Nâsırüddin Mahmud b. Mu-
hammed b. Kara Arslan (saltanatı: 1200-1222) için telif ettiği el-Câmi‘ 
beyne’l-ilm ve’l-a‘meli’n-nâfi‘ fî sına‘ât’il-hiyel adlı eserinin, Sultân III. Murâd 
(saltanatı: 1574-1595)döneminde meçhul bir müellif tarafından yapılan 
çevirisidir. Çeviri; Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Müteferrik, No. 227 (Eski 
Kayıt No. 210) numarada kayıtlı, 19 satırdır. Şekiller, yer tahsis edilmekle 
birlikte, çizilmemiştir. Eserin çevirisinden ilk bahseden Kâtib Çelebi’dir (ö. 
1657). Keşfu’z-zunûn adlı eserinde, Cezerî’nin eseri hakkında bilgi verdik-
ten sonra, şöyle der:

“Bazıları, eseri, Sultan ... b. Sultân Selîm Hân için Türkçe’ye tercüme 
etmişlerdir”.1

Kâtib Çelebi muhtemelen çeviriyi görmemiştir; çünkü, nüshada, meç-
hul mütercim, Murâd b. Selîm diyerek, çeviriyi takdim ettiği kişinin Sul-
tan III. Murâd olduğunu açıkça belirtir. Nitekim daha önce, Cevat İzgi, 
Keşfu’z-zunûn’un matbu nüshasında boş bırakılan kısmın, Yavuz Sultan 
Selîm’in oğlu Kanunî Sultan Süleyman ya da Sultan II. Selîm’in oğlu Sultan 
III. Murâd olabileceğini söyler; ancak Sultan III. Murâd olma ihtimalini 
daha tercihe şayan bulur; gerekçe olarak da Sultan III. Murâd döneminde, 
ilmî alanda, Türkçe telif ve tercüme eserlerin doruk noktasında olmasını 
gösterir.2 Yukarıda da belirtildiği üzere, nüshadaki açık işâret, İzgi’nin ön-
görüsünü haklı çıkartmıştır.

1  Kâtip Çelebi, II, 1395.
2  İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim II, 111.
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Kâtib Çelebi, “bazıları...” diyerek mütercimin adını da zikretmez; bu du-
rum, kendi döneminde de mütercimin bilinmediğini gösterir. Eserin dili, 
özellikle makine aksamı için kullanılan Arapça sözcüklere verilen Türkçe 
karşılıklar, mütercimin Saray’da hizmet veren ve meslekten teknisyen bir kişi 
olduğuna delâlet eder. Çünkü, Mustafa Koç’un yaptığı değerlendirmede de 
görüldüğü gibi, mütercimin tercüme için kullandığı Arapça nüsha yer yer 
eksiktir. Bu eksikliğin farkında olan mütercim, eserin İstanbul’da bulunan 
diğer nüshalarına başvurmaz; bu da ilmî bir bakış açısından ziyâde, bir tek-
nisyen gözüyle esere yaklaştığını gösterebilir. Öte yandan, yine mütercim, 
teknik açıdan gerekli görmediği bazı kısımları, bazen gerekçe göstererek 
bazen göstermeyerek tercüme etmeden bırakmıştır.

Mütercim, her bir ilim dalının kendi alanı çerçevesinde faydalı malu-
matı muhtevî olduğunu, bu ilimleri elde eden kişilerin, insânî kemâllerini 
tamamlayacaklarını ve kudsî erdemleri tahsîl edebileceklerini, böylelikle 
canlılık taraflarını aşarak, rahmanî bilgiye ulaşabileceklerini söyler; bu ifa-
deler, mütercimin, kendi döneminde cârî olan, “insanın bilgi ile, nazarî ve 
amelî kuvvelerini tekmîl ederek doğru olanı bilmek ve iyi olanı eylemek” 
ile saadete ulaşabileceği anlayışına sahip olduğunu gösterir. Mütercim, her 
bir ilim dalının bu sürecin bir parçasını oluşturduğunu dikkate alarak, ilm-i 
hendese’nin bu çerçevede, makbûl bir ilim dalı olduğuna işaret eder; çünkü 
ilm-i hendese’nin öncülleri kesin önermelerden oluşur, bu nedenle sonuçla-
rı da doğru yargılar verir; zîrâ, ilm-i hendese, zan ve vehimden ârîdir; ayrıca 
bu konuda istidâdı olmayan kişilerin de dâhil olabileceği bir alan değildir. 
Benzer biçimde, ilm-i hey’et de, ilm-i hendese ile, gökyüzünü incelemesi 
hasebiyle, aynı özellikleri hâizdir. Mütercim, her iki ilmin birbirine son 
derece girgin olduğuna işaret ederek, adeta ikiz kardeş hâline geldiklerini 
söyler; öyle ki, özellikle ilm-i mîkat, bu iki temel ilim dalının birer şubesi 
gibidir. Mütercimin bu ifadeleri, dönemindeki ilimler sınıflandırmasını ve 
bu sınıflandırmanın temel ölçütlerini bildiğini; ayrıca yine bu dönemde-
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ki bilginin tahsîl gayesinin moral zemininden haberdar olduğunu gösterir. 
Dikkati çeken nokta, mütercimin, ilm-i hey’et’i, Yeryüzü’nü dikkate alma-
dan, yalnızca Gök-yüzü’nü göz-önünde bulundurarak tanımlaması, ayrıca 
doğa felsefesine hiç atıf yapmayarak, ilm-i hey’et’i riyâzî bir çizgide değer-
lendirmesidir. Kadîm ilimler tasnifinde karışık ilimler’den (mixed sciences) 
görülen ilm-i hey’et, hendese ile doğa felsefesinden mürekkeb kabul edilir-
di. Bu nedenle, mütercimin saf riyâzî bakış açısı, Ali Kuşçu’nun ve çağdaşı 
Takiyeddin Râsıd’ın etkisini taşıyor olabilir; ya da “meslekî tesir altında, 
teknik bir perspektife dayanmaktadır” denebilir.

Mütercimin, Cezerî hakkında bilgi verirken kullandığı terimler, döne-
mindeki ortalama bir entelektüelin bilgi seviyesini temsîl eder. Örnek ola-
rak, hem ilm-i hendese hem de ilm-i hey’et’de âlim olan Cezerî, mütercime 
göre, ulûm-i evâil’i incelemiş, mütekaddimîn ile müteahhirîn âlimlerin 
eserlerini çalışmış, kendi fikrî gücüyle terkip ederek, ilm-i hiyel alanında, 
nice icâdlar yapmış, kendi deyişiyle, “... mukaddemât-ı gâyibeyi makâm-ı 
şühûda irgürmiştir..”. O kadar ki, ona göre Cezerî bu eserinde, “... enhâ-ı 
hikem-i bedî...” ile “... niçe dürlü amâl-i şâkka-i hâricetü’l-imkânı, rütbe-i 
haberden dâyire-i ayâna getürdi...”. Mütercim, kendinin yaptığını, “eseri, 
Arabî’den tecrîd ederek, Rûmî/Türkî bir elbise giydirmek” olarak belirler ve 
böylelikle eseri daha âşikar kılmayı amaçladığını söyler.

İlm-i Hiyel Nedir?

Hüner, tedbîr, sanat ve çâre gibi anlamlara gelen hîle sözcüğünün ço-
ğulu olan hiyel’in, mefhûmu, tedbîr ile sınâ‘at sözcükleri çerçevesinde be-
lirlenebilir. Kasdını içinde taşıyan fikir demek olan tedbîr ile maksadını 
içinde taşıyan eylem demek olan sınâ‘at’ın birlikteliğinden hâsıl olan bu 
yöntem, ilkece, nazarî bilginin cisme ve cisimsel olana tatbîki ile tatbîk 
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esnâsında cisimsel olanın fikre uygun hâle getirilmesi için yapılan işlem-
lere alemdir. Başka bir deyişle, mahsûsun, ma‘kûlu kâbul edebilecek hâle 
getirilmesi için, mahsûs üzerinde yapılan işlemlerin adıdır. Bu işlemlerin 
sonucunda ma‘kûl, mahsûs üzerine işlenmiş ve mahsûsta bilfiil hâle gelmiş 
olur. Bu işlemlerde söz konusu edilen ma‘kûl, büyük oranda, matematik 
bilimlere(ulûm-i riyâzî/teâlîmî) ait nesneler ile ilişkileridir. Bu işlemin do-
ğal dayanağı, matematiğin zihindeki bilfiil(ideal) nesnelerinin, mahsûs ci-
simlerden ayıklanma(intizâ, extraction) yoluyla elde edilmiş olmasıdır. Zi-
hindeki bilfiil matematik nesneleri ve o nesneler arasında yine bilfiil kurulan 
ilişkileri, mahsûs cisimlerde var-etmek, irâde ve sanat-ile görünür kılmak ve 
ikisi arasında bir mutâbakat sağlamak için bir güce(kuvvet) ihtiyaç duyu-
lur. Bu güç-ile, bilfiil matematik nesneler ile matematiksel ilişkilerin, cisim 
üzerinde yeniden icat edilmesini ve görünür kılınmasını engelleyen mahsûs 
ahvâlin giderilmesi ve irâde ile sanatın talebine uygun hâle getirilmesi için, 
mahsûsun bir işleme tabi tutulması gerekir. İşte bu işlem, hiyeldir ve söz ko-
nusu işlemi, çok çeşitli gerçeklik kürelerini dikkate alarak inceleyen ilimler 
de hiyel ilimleridir(ulûm-i hiyel). Daha vecîz bir deyişle, ilm-i hiyel, ma‘kûl 
bilfiilin mahsûs cisimlerde, irâde ve sanat-ile, ma‘kûl ile mahsûs arasında 
mutâbakat olacak biçimde, yeniden bilfiil hâle getirilmesinin yöntemleri-
nin ve tedbîrlerinin bilgisidir.

Matematik bilimlerin nesneleri ve ilişkilerinin çeşitliliği ile uygulanabi-
lecekleri gerçeklik kürelerinin farklılıkları, ilm-i hiyelin içeriğini de zengin-
leştirir. Ana çizgileriyle ilm-i hiyel’in bir kısmı sayı(aded: süreksiz nicelik: 
munfasıl), bir kısmı ise büyüklük (mikdâr: sürekli nicelik: muttasıl) ile il-
gilidir. Sayı’ya dayalı kısma, mesela Fârâbî (ö. 950-51), örnek olarak cebir 
ve mukâbele ilmini verir. Büyüklük kısmının ise alt dalları oldukça fazladır: 
Mimârî tüm etkinlikler; uygulamalı geometri(misâha); başta astronomi ve 
musîkî gibi çok değişik alanlarda ihtiyaç duyulan âletlerin üretimi; optik 
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yasalarına dayalı muhtelif aynaların imâl edilmesi; mekânik âletler; ölçü ve 
tartıya ilişkin araçların yapımı; zenaât(hiref ) ile ilgili diğer pek çok değişik 
konu...

Fârâbî’nin matematik bilimlerin bir alt dalı olarak tanımladığı ilm-i 
hiyel, tarihî süreç içerisinde, hem belirli bir alt dalının ya da bir kısmının 
adı olarak kullanılmış hem de doğa felsefesi (tabî‘iyyât) ile de ilişkilendi-
rilmiştir. Öte yandan, yine süreç içerisinde, Fârâbî’nin içeriğini belirlediği 
ilm-i hiyel’in her bir alt dalı bağımsız hâle gelmiş ve kendilerine has ad 
almışlardır. Örnek olarak, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Yusûf 
el-Kâtib el-Harizmî(ö. 997), Mefâtîhu’l-‘ulûm adlı eserinde, ilm-i hiyel’i 
daha çok, kaldıraçlar, savaş aletleri, mekânik âletler gibi konulara hasr 
etmektedir. XIV. yüzyılın başında, İbnu’l-Ekfânî (ö. 1348), İrşâdu’l-kâsıd 
ilâ esne’l makâsıd adlı eserinde ise, yine ilm-i hendese’nin içinde olmakla 
birlikte, daha önce ilm-i hiyel başlığı altında incelenen disiplinleri, ilm 
ukûdi’l-ebniye, ilmu’l-merâyâ’l-muhrika, ilm merâkizi’l-eskâl, ilmu’l-
misâha, ilm inbâti’l-miyâh, ilm cerri’l-eskâl, ilmu’l-benkâmât, ilmu’l-
âlâti’l-harbiyye ve ilmu’l-âlâti’l-ruhâniyye olarak bağımsız bir biçimde 
tasnif eder. Taşköprizâde (ö. 1561) ise, İbnu’l-Ekfânî’nin yaklaşımını be-
nimser; ancak, özellikle İslam felsefe-bilim tarihi boyunca, ilm-i hiyel’in 
en önemli şubesi hâlini almış, hatta büyük oranda, onunla özdeşleşmiş 
ve günümüz çalışmalarında ince teknoloji (fine technology) ve kısmen 
mekanik mühendislik(mechanical engineering) adı verilen alanları, yani 
ilmu’l-âlâti’l-ruhâniyye’yi, “Boşluk’un yokluğunun zorunluluğu ilkesi üze-
rine kurulu âletler ilmi”(ilmu’l-âlâti’l-mebniyeti alâ zarûret adem’il-halâ) 
olarak adlandırır ve bu bilimin, ilm-i hendese’nin bir alt dalı olarak ince-
lense de, bi’l-hakikat doğa biliminin (ilm’ul-tabî‘î) bir şubesi olduğunu 
vurgular.
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Cezerî’den Önce İlm-i Hiyel

İslâm medeniyeti’nde, bugün, en genel anlamıyla, teknoloji’nin de bir 
alt dalı olan ve mühendislik (engineering) denilen alanın içeriği, şimdiye 
değin verilen malûmâttan anlaşıldığı gibi, oldukça çeşitlidir. Sulama ve su 
temini, barajlar, köprüler, inşaat, arazî ölçümü gibi konuları ele alan sivil 
mühendislik (civil engineering); su kaldırma düzenekleri, su değirmenleri, 
yel değirmenleri ve kuşatma makineleri gibi konuları inceleyen mekanik 
mühendisliği (mechanical engineering) ve otomatlar, sihirli kaplar, fiskiye-
ler, saatler ve astronomi âletlerin yapım ve kullanımını araştıran ince tekno-
loji (fine technology, teknîyât dakîka) bu içeriğe örnek olarak verilebilir. Bu 
çalışmada incelenen, meçhûl bir mütercim tarafından Türkçe’ye çevrilen 
Cezerî’nin eseri, büyük oranda ince teknoloji sahasına giren bir eserdir. Bu 
nedenle aşağıda, söz konusu teknolojinin tarihçesine kısa bir göz atılacaktır.

Müslümanlar fethettikleri coğrafyanın ilmî – felsefî birikimini önce 
tevârüs, sonra temellük etmiş; akabinde temessül ederek, daha gelişmiş bil-
giye gereksinim duymaya başlamış; bunun sonucunda da, tercüme hare-
ketine kalkışmışlardır. Bu çerçevede, temel kaynaklar, mekanik alanında 
Byzantium’lu Philon’un (ö. M.Ö. 220), günümüze yalnızca Arapçası ge-
len, Pneumatica’sı ile İskenderiye’li Heron’un (ö. 70) aynı adlı eseri ve yine 
günümüze yalnızca Arapçası ulaşan ve Kustâ b. Lûkâ (ö. 912-13) tarafın-
dan, Kitab ref‘i’l-eskâl adıyla çevrilen Mechanica isimli çalışmalarıdır. Öte 
yandan, Arkhimedes’e (ö. M.Ö. 212 civ.) nispet edilen su saatleriyle ilgili 
Kitâb Arşimîdes fi ‘amel benkamât adlı risâle de çevrilen ve etkili olan eser-
lerdendir.

İslâm medeniyeti’nde, tespit edilebildiği kadarıyla, IX. yüzyılda yaşayan, 
Benû Mûsâ diye de bilinen, Muhammed, Ahmed ve Hasan adlı üç karde-
şin, Kitâbu’l-hiyel adlı çalışması, yüze yakın mekanik aracı inceleyen, ilm-i 
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hiyel alanındaki ilk çalışmadır. Benû Mûsâ, eserlerinde, daha önceki biri-
kimi dikkate almış; özellikle hava ve su basıncındaki değişimleri teknoloji-
ye dönüştürerek, otomatik kontrol mekanizmaları üzerinde durmuşlardır. 
İslam dünyasında, ayrıca, yukarıda içeriğinin dökümü verilen ilm-i hiyel 
alanında pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların en dikkat çekenlerin-
den biri, XI. yüzyılda Endelüs’te İbn Halef el-Murâdî tarafından telif edilen 
Kitabu’l-esrâr fi netâici’l-efkâr adlı eserdir. Eserde, özellikle, gücü ileten kar-
maşık dişli çarklar sistemine sahip su çarklarıyla çalışan otomatlar üzerinde 
yoğunlaşılmıştır. Su saatleri söz konusu olduğunda İslam felsefe-bilim ta-
rihinde dikkati en çok çeken eser ise, Rıdvân b. Muhammed el-Sâ‘âtî’nin 
600/1203’de kaleme aldığı İlmu’s-sâ‘ât ve’l-‘amel bihâ adlı çalışmasıdır.

Cezerî ve İlm-i Hiyel

Mühendis Ebu’l-‘İzz b. İsmaîl el-Cezerî’nin(1205-6’da sağ) 1205-
1206’da telif edip Artuklu Sultanı Nâsırüddin Mahmud b. Muhammed b. 
Kara Arslan’a (1200-1222) sunduğu el-Câmi‘ beyne’l-ilm ve’l-‘ameli’n-nâfi‘ 
fi sınâ'ati'l-hiyel adlı eseri, hem içeriği hem de etkisi dikkate alındığında, 
ilm-i hiyel tarihi için son derece önemlidir. İbnu’l-Ekfânî, İrşâdu’l-kâsıd 
ilâ esne’l-makâsıd ve Taşköprizâde, Miftâhu’s-saâde ve misbâhu’s-siyâde adlı 
çalışmalarında, ilm-i hiyel alanında, Benû Mûsâ’nın Kitâbu’l-hiyel’inin en 
meşhur eser olduğunu belirterek, Fîlûn’un (Philon) eserini muhtasar bir 
çalışma olarak zikrederler; Cezerî’nin kitabına gelince, her ikisi de, ileri 
seviyede(mebsût) bir eser olduğunu vurgularlar.

Cezerî’nin bir mukaddime ve altı bölümden oluşan kitabının adı bile 
bilgi-uygulama (ilim-amel) konusundaki zihniyetin tezâhürü olarak gö-
rülebilir. Nitekim Cezerî, bizzât mukaddimede, uygulamaya aktarılma-
yan hiyelî bir bilginin, nihâi noktada, doğru olma ile yanlış olma ara-
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sında askıda kalacağını vurgular. Eserin muhtevası, yalnızca matematiğin 
uygulanmasını değil aynı zamanda kozmoloji ve insan anlayışının me-
kanik bilimi açısından ne kadar dikkate alındığını gösterir. Cezerî’nin 
mukaddimede verdiği bilgiler, ilm-i hiyel konusunda beslendiği gelenek 
ile bu gelenek içinde kendi eserinin yerinin bilincinde olduğuna birer 
işârettir. Nitekim, hem Antik Yunan kaynaklarına hem isim vererek Benû 
Musa’nın eserlerine atıf yapar hem de, kâşifleri anonim olan âletleri, be-
lirterek zikreder. Artuklular’a ait saray, bahçe ve diğer su tesislerinde yirmi 
beş yılı aşkın önemli hizmetlerde bulunduğundan, uygulama konusunda 
yüksek bir beceriye ve deneyime sahip Cezerî, eserinde inceledeği bazı 
âletlerin keşfinin, bütün ya da kısmî olarak, kendine ait olup olmadığını 
da belirtir. Kendinden önce keşfedilmiş âletleri de, iyi bir mühendis ol-
ması hasebiyle, mükemmelleştirmeye çalışır.

Cezerî’nin eserinde, su saatleri, makineler, pompalar, fıskiyeler, su te-
razileri, şifreli kilitler ve musikî aletleri gibi pek çok âlet hakkında nazarî 
ve tatbikî bilgiler verilir; çizilen resimlerde bunların yapılışı ve işleme-
si gösterilir. Öncelikle ele alıncak makinenin genel bir izahı yapıldıktan 
sonra, tümevarım yöntemiyle, imâl tertîbine uygun olarak, her bir parça-
sının yapımı açıklanır; daha sonra bir bütün olarak âletin çalışması göste-
rilir. Cezerî’nin, âletlerin yapımı esnasında verdiği bilgiler, metal döküm 
tekniği konusunda da ileri bir seviyede olduğuna işaret eder. Muhtelif 
mekanizmalarla elde edilen lokal çekim kuvveti kavramının kullanıldı-
ğı âletlerde, bu nedenle parçalar elden geldiğince ayrıntılı tanımlanma-
ya çalışılır. Cezerî’nin tanımladığı ve üzerinde çalıştığı pek çok makine 
parçası ile bazı makineleri, ilm-i hiyel’in daha sonraki gelişiminde, Batı 
Avrupa’da yeniden ele alınmıştır.
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Cezerî’den Sonra İlm-i Hiyel

Cezerî’nin eserinin günümüze ulaşan mevcut nüshalarının kısmî çoklu-
ğu (onbeşi aşkın), kendinden sonra, yaygın olarak kullanıldığında delâlet 
eder. Bunun yanında, Alâaddin el-Kirmânî (XV. yüzyıl), eseri, Fatih Sultan 
Mehmed için Bedâyi‘u’l-amel fi sanâyi‘i’l-hiyel adıyla, kısmî olarak Farsça’ya 
tercüme etmiştir (Bodleian Library nr. 1872). Kirmânî, bu tercüme-telif 
çalışmasını bir mukaddime ve dört bab üzere düzenlemiş; birinci babta 
saatleri, ikinci babta sürekli müzik çalan bir âleti(zemr-i dâimî), üçüncü 
babta herhangi bir kova ve insan yardımı olmaksızın derinden su çıkar-
ma yöntemini ve dördüncü babta güneş takvimi, kum saati ve kıblenü-
ma zeminini ele almıştır. Ali Kuşçu’nun (ö. 1474) günümüze gelmeyen 
ve Takiyüddin Râsıd’ın (ö. 1585) zikrettiği et-Tezkire adlı eseri ise, ilm-i 
hiyel sahasında olduğundan, benzer konuları muhtevî olmalıdır. Nitekim, 
Takiyüddin, el-Kevâkibu’d-durriyye fî benkâmâti’d-devriyye adlı eserinde, Ali 
Kuşçu’yu, ilm-i hiyel alanında mucîd(muhteri‘) olarak tavsîf eder. Takiyed-
din Râsıd ayrıca, doğrudan klasik ilmi-i hiyel’in konularını içeren ve kendi 
icâdlarını da verdiği et-Turuku’s-seniyye fi’l-âlâti’l-ruhâniyye adlı çalışmasın-
da, Cezerî’nin ele aldığı âletleri de inceler; özellikle su saateleri, ağırlıkların 
kaldırılması, yüksek yerlere su çıkarılması gibi işlevleri olan âletleri konu 
edinir. Takiyüddin’in çalışmasında, altı silindirli monoblok su pompası ba-
husus dikkat çeker.

İşte bu çalışmada çevirim-yazısı sunulan eser, yukarıda ana hatlarıyla 
özeti verilen böyle bir ilmî vasatta meçhul bir mütercim tarafından XVI. 
yüzyılın sonuna doğru Türkçe’ye tercüme edilir.
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Eserin Diline Dair

Bazı klasik metinlerin girişinde, eserin içeriğiyle mütenasip bir kelime 
kadrosu duanın ve methiyenin şekillenmesinde kullanılır. Cezerî tercüme-
sinin hamdele bölümünde bu üsluba uygun olarak yeni nesnelerin oluşu-
muna hayat veren Tanrı’nın yüksek mühendislik vasfı vurgulanır: “Sınırsız, 
sayısız hamd, bukalemun tabiatlı feleği ve mavi renkli gök kubbeyi sütun-
suz direksiz durduran “kâf u nûn”  sahibine, yaratışında illet olmayan kud-
ret sahibine...”  Bu kısmı takip eden Hz. Peygamber’in övgüsünden hemen 
sonra ilmin önemine dair bir açılış yapılır:

“Gözü açık akıl sahiplerinin ilham kabul eden aydınlık gönüllerine gizli 

saklı değildir ki latifliklerin ve güzelliklerin en hoşlarını içeren bütün maarif 

ilimleri, cennet bahçelerine benzer rengarenk türlü çiçekleri ve meyvesi tatlı 

ağaçlarıyla tazelik ve taravet  yüklü bir seçkin bahçedir. İlmin her nevinde bir 

başka tür renk ve koku ve her sınıfında bir başka lezzet ve tat vardır. İnsanın 

pak nefsi, kudsî faziletlerin tahsili ve ünsî olgunlukların tekmiliyle hayvan-

ların alçak derekesinden rahmanî izzetin zirvesine yükselmeye taliptir. O her 

ilimden bir ayrı haz alır ve bir şekilde ilimlerden istifade eder ki zafer sabahı-

nın ışıltıları ümit dağının tepelerinden doğar. Şüphesiz her kitaptan onun can 

kulağına bir tatlı hitap erişir ve her fennin kavranmasından dolayı onda bir 

başka irfan hasıl olur.”

Mütercim, metnin genelinde görülen sade dile karşılık, geleneğe uygun 
olarak secili ve sanatlı giriş dilini sürdürür, bilhassa belirtmek istediği hen-
dese ve heyet ilmini kıymetlendirmektir:

“Bütün geçmiş ilimlerin makbullerinden ve sonrakilerin tabiatlarına uy-

gun düşen ibretli fenlerden birisi hendese bilgisidir. Bu ilim, kesin öncüllerden 
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meydana gelmiş ve doğru fikirlerin neticeleri üzerine tertip edilmiştir. Zan ve 

vehimlerin rüzgâr hortumundan onun eteğine toz  erişmez ve aklı kıtlar bu 

fennin fasıllarının kapısından girmez. Bir diğeri de fikir yüklü heyet ilmidir. 

Bu, gök cisimlerinin hâllerinden bahsetmek ve dönüşlerinin inceliklerine nazar 

etmek itibarıyla kadrinin yüceliği ay ve güneşten ileridedir. “Allah’ı hatırlayıp 

anarlar ve göklerin, yerin yaratıcısı hakkında inceden inceye düşünürler.” ayeti 

gereği de bu ilim erbabının şanının yüceliği aşikârdır. Şüphe yoktur ki hendese 

ve heyet ilmi birbiriyle iç içe girmekte ve bağlantılı olmakta  ikiz kardeşler 

gibidir...”

Müellif hakkında mahdut bilgi içeren Arapça eserin girişinden hareketle 
Cezerî hakkında bilgi veren mütercim, onun ilim sahasındaki meziyetlerini 
sıralar:

“Her iki ilmin ustalarından (mekanik) işlerin reisi, yetenekli kişilerin önde 

geleni Bedîüzzamân Cezerî, geçmiş ilimleri incelemeye çaba sarf edip amaca 

matuf tasavvurlarını gerçeklik makamına eriştirmiştir. O, seleflerinin amelle-

rini ve sonra gelenlerin işlerini incelemiş, düşünce çevgeniyle marifet topunu 

Kutup yıldızlarının tepesine iletmiştir. Hicrî 575 (1179-80)te  Nasîrüddin’in 

halifeliği zamanında emirlik Artuk Oğulları’ndan Mahmud b. Kara Arslan’a 

erişince, Cezerî bu emirin huzuruna vasıl oldu ve onun lutuflarına nail oldu. 

Emirin iltifat rüzgârları ve ihsanları o sahilsiz denizi harekete geçirdi... Bun-

dan sonra emirin işaretiyle ‘yazı kalır, hafızadakiyse kaybolur’ sözüyle amel 

eden Cezerî, pusuda saklı olanlardan görünürlük  fezasına çıkarttığı bazı alet-

lerin şekillerini ve bilgilerini Arap diliyle kaleme alıp güzel bir eser vücuda 

getirdi...”

Cezerî’nin eserini meydana getiren şartlar ve halife-âlim ilişkisinin âlim 
lehinde meydana getirdiği müspet tesirler mütercimce özellikle vurgulanır. 
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Tercümeyi takdim edeceği Sultan III. Murad’dan itibar ve ihsan bekleyen 
mütercim, bu ima ve işaretle kendi sultanının övgüsüne ve eserin tercüme 
sebebine girer:

“Hikmetli mücevher kutusu (olan Cezerî’nin eseri)nin talihi uğurlu çıkıp 

ulu sultanın makbulü oldu.  Hükmü hemen yerine getirilen yüce fermanı bu 

hikmetli kitabın bakire fikirlerinin siyah örtüsünün fasih Arapçadan tecrit 

edilip üzerine Rumi kumaşlı hilat giydirilerek süslenmesini ve böylece murat 

gelini güzellik kürsüsünden bir yüzle görünmesini ve arzu bahçesinin goncası 

bir pencereden gözükmesini emretti...”

Sultan III. Murad’ın emri üzerine tercümeye başlayan mütercim, eseri 
oluşturan altı ana bölümü sıralar:

Nev’-i evvel binkâmlar ya’nî şol suverdür ve eşkâl beyânındadur ki 
anlaruñla sâ’ât-i müsteviyye ve sâ’ât-i zemâniyyeden mâzî olanlar ma’lûm 
olur. Ve bu nev’den on şekl mezkûrdur.

Nev’-i sânî mecâlis-i şerâba lâyık olur ba’zı evânî-i ‘acîbe ve suver-i garîbe 
beyânındadur. Bu nev’den dahı on şekl mezkûrdur.

Nev’-i sâlis kasd içün ve vuzû içün masnû’ olan gûnâgûn ibrîklar ve le-
genler beyânındadur. Ve bunlardan dahı on şekl mezkûrdur.

Nev’-i râbi’ bürkelerde ma’mûl olmaga kâbil şâdırvânlar ve âlât-ı 
zâmireler beyânındadur. Ve bunlar dahı on şekldür.

Nev’-i hâmis ba’z-ı âlât beyânındadur ki anlarla deriñ sulardan ve kuyu-
lardan ve akar sulardan maksûd olan mevâz’e su çıkarmak kâbildür. Ve bu 
nev’den beş şekl mezkûrdur.
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Nev’-i sâdis ba’z-ı eşkâl-i muhtelife beyânındadur ki her biri bir vâdîden 
olup birinüñ birine müşâbeheti yokdur. Bunlar dahı beş şekldür.

Tercümedeki Eksiklikler

Tercümeye kaynaklık eden Arapça metnin birkaç yerinde vuku bulan 
varak kopuklukları, mütercimi fazla yekûn tutmayan bu varakların tercü-
mesinden  alıkoyar. Arapçadan anlamlı bulmadığı için bir bölümün tercü-
mesine de sebebini belirterek yer vermez.

Arapça nüshandan düşen varaklardan dolayı eksik kaldığına metinde iki 
yerde işaret edilir:

Beşinci Nev’ Beşinci Şekl: “Ve bu şeklüñ şerhinde hakîr-i pür-taksîre 
vâsıl olan nüshadan iki varak zâyi’ olmagın bu şeklüñ tercemesi terk olundı. 
Bu mekânda nev’-i hâmisüñ eşkâli yabana irişüp nev’-i sâdise şürû’ olundı.” 
(156b)

Altıncı Nev’den Üçüncü Şeklin Sonu ile Altıncı Nev’den Dördüncü 
Şekl:  “Fakîr-i pür-taksîr eydür: “Bu makâmda nüshada naks vâki’ olup 
şekl-i sâlisüñ âhirinden fi’l-cümle naks lâzım geldi ve şekl-i râbi’üñ evveli 
dahı mevcûd olmayup bakiyye-i mevcûd ile intifâ’ kâbil olmamagın anuñ 
dahı tercemesinden ‘udûl olundı ve şekl-i hâmisüñ şerhine şürû’ olundı.” 
(163b)

Mütercimin varakları mevcut olduğu hâlde doğrudan atladığı bölüm, 
Cezerî’nin Diyarbakır kalesi için tasarladığı işlemeli kapıyı ele alan Altıncı 
Nev’dir: 
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“İki kanadlu bir kapudur ki musannif-i kitâb-ı hikmet-’unvân Şeyh 

Bedî’üzzemân medîne-i Âmid’üñ sarayı içün şebehden düzmiş. Egerçi takrîr 

ü tahrîri muktezâsınca ol bâbda haylî san’at harc idüp çok hüner derc itmiş ve 

ol ‘asruñ ehâlîsi ortasında kemâl mertebede makbûl ü müstahsen düşmiş, lâkin 

fi’l-hakîka bu şeklüñ tahtında bir dakîka-i enîka mevcûd olmamagın kitâb-ı 

mezbûrda mezkûr olan sâyir eşkâl-i pür-me’âle nisbet bir sûret-i bî-ma’nâ vâki’ 

olmışdur. Binâen ‘alâ zâlik bu bâbı feth itmeyüp bu şeklüñ tercemesi terk olun-

dı.” (156b)

Mütercimin sebebini belirtmeden tercümesine yer vermediği on üç sa-
tırlık bir kısım da 42a’da yer alır: “Bu makâmda on üç satr mikdârı beyâz terk 

oldı, gaflet olunmaya.”

Bu tercümenin Nev’-i Evvelden Şekl-i Evvel’in üçüncü faslının son kıs-
mından onuncu fasla kadarki bölümü ile Nev’-i Evvelden Şekl-i Sânî’nin 
üçüncü faslının hemen başını içeren varaklar kopmuştur.

Kelimeler

Osmanlı döneminde yapılan tercüme ve telif metinlerde, modern za-
manlarda yapılan eski metin neşirlerinin bazılarında olduğu gibi metnin 
sonunda ya da önünde sözlük verilmesi geleneğine rastlanmaz. Teamül satır 
altında kırmızı mürekkeple kelimenin anlamının verilmesi ya da kelime 
üzerine konulan bir gönderme işaretiyle anlamın derkenarda gösterilmesi-
dir. Bu usul, bugün de kimi metin neşirlerinde artık kullanımdan düşmüş 
olan kelimenin yanında bir parantez açmak suretiyle ya da hemen kelimenin 
sonuna konan üst not göndermesiyle dipnotta standart dildeki karşılığının 
verilmesi şeklinde olur. Satır altı tercüme geleneğinin bir uzantısı olduğu 
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anlaşılan bu sistem üzerinde henüz müstakil bir çalışmaya rastlanmamakla 
beraber bazı metin neşirlerinde bu hususa dikkat çekildiği görülmektedir.

Cezerî tercümesinde terim kelimelerinin anlaşılmasını temin etmek için 
iki yol tutulur. İlki yukarıda bahsettiğimiz satır altı notlarıdır. Yazmanın 
yazı karakteriyle notlamaların benzerliği bir yana, iki yerde notlamaların 
mütercim kaleminden çıktığını gösteren kayıtlar yer alır: “Bir ‘avvâme dü-
züp üstine tügme şeklinde bir kıt’a yâ bir şatiyye vaz’ ideler.” (136a) Bu 
cümlede “avvâme düzüp” ifadesinin hemen altında artık karşılık vermeye 
lüzum olmadığını ifade için “mirâren vasf olunmışdur” notu düşülür.  Yine 
“Ba’dehu bir ca’be düzeler ki tûlı iki şebr ola...” (137a) cümlesinde “ca’be” 
altında ““ta’bîri mürûr itmişdür” kaydı vardır. Bu ifadeler mütercime ait 
olmalıdır. 

Açıklanmaya muhtaç olan şey, mütercimin tercümesinde kelimelerin 
altında neden yeniden anlam karşılıklarını verdiği hususudur. Biraz sonra 
göstereceğimiz karşılıklara dikkat edildiğinde, bunların hemen tamamının 
teknik kavramlarla ilgili kelimeler olduğu görülür. Arapça ve Farsçayı eser 
verecek seviyede bilen Sultan III. Murad için bile bu tür kelimelerin an-
lamını bilmek tabiatı gereği mümkün olmayabilirdi. Vakıa, kimi teknik 
kelimelerin karşılıklarını bulmak mütercimi de zorlamış olmalıdır. Zaman 
içinde değişen dil ve kültür, aslı Arapça olan metnin modern zamanlarda 
dili Arapça olan bir coğrafyada yapılan neşrinde dahi Arapça-İngilizce tek-
nik terimleri açıklayan bir sözlük ilavesini zaruri kılıyordu.
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Tercüme Metinde Satır Altında Karşılığı Verilen Kelimeler

‘acîze: oturak yeri.
‘ârıza: arkurı agaç.
‘arz: en.
‘arzan: arkuru.
‘avvâme: yüzici, su üstinde yüzer 
bir âletdür.
‘azud: bâzû.
bâb-ı mathûn: burmalı musluk 
şekli.
bâriz: çıkmış.
benâdık: yuvalaklar.
bevvâk: borucı
bûk: boru
bükre: makara.
büzâl: musluk.
cevze: koz gibi bir müdevver ve 
mücevvef nesne.
ciz‘a: boncuk.
dekke: sofa gibi yer.
erfa‘: yüksek.
eznâb: kuyruklar.
fahz: uyluk
fahzeyn: butlar.
fâzıl: artuk.
fels: pul.
feysûn: burmalı musluk.
feyyâl: fîlci.
fizza: gümiş.
fürce: açuk yer.

gıtâ: kapak, örti.
hâbiye: küp.
hâfe: kenâr.
hark: yaruk.
hufre: çukur.
ibre: igne.
ilsâk: yapışdurmak
inhifâz: alçaklık
intivâ: dürünmek.
isba’: parmak.
istidâr: degirmi.
izhir: Mekke topragı dirler 
dögülmiş ot kökidür.
ka‘b: ayak.
kadem: ayak.
kâ‘ide: dip.
kalansuve: mücevveze.
kazîb: çubuk.
ketf: omuz.
kıdr: çölmek
kım‘: bir ünbûbdur ki bir tarafı 
vâsi‘ olup bir tarafı tardur, fî-
zemâninâ aña huni dirler.
kımât: bagırdak.
kudûr: çölmekler
kutr: bir hattdur ki dâyirenüñ 
iki taarfına ve merkezine mürûr 
ider.
küre: top.
mahatt: alçak.
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mahrûk: oyılmış.
maşt: tarak.
mazrûbe: dögülmiş
mebsût: döşenmiş.
mecâz-ı mâ: su geçecek yer.
merkez: dâyirenüñ ortasında 
pây-ı pergâr vaz‘ olunan nokta.
mısrâ‘: kanad.
midakk: dokmak.
mihver: ig, dûlâb igi
mikebbe: havz üstindeki kubbe.
mikleb: su akıdur borı gibi bir 
âletdür.
mitraka: çeküç
mîzâb: oluk.
mu‘akkar: çukur.
muhaddeb: arka
muhâk: kararmak.
muhrece: çıkmış.
muhît: çevre.
murabba’: dört kûşeli.
mülsak: yapışmış.
münferic: açuk.
müsattah: düz.
müselles: üç kûşeli.
müsemmen: sekiz kûşeli.
müstatîl: uzun
müstedîr: degirmi.
mütevassit: orta.
müvâzî: berâber
nuhâs: bakır

rakabe: boyın.
re’s: baş.
resâs: kalay.
ricl: ayak.
rumh: gönder.
rükbe: diz.
rükn: dîvâr
‘inân: uyan.
sadr: gögüs.
sâk: topuk.
sanc: zil
sannâc: zilci
savlecân: çomak, çevgân.
sehm: ok.
semk: irtifâ’.
sidâd: tıkaç
sikâle: agır nesne
silsile: zencîr.
su‘bân: ejder.
sukbe: delük
sümn: sekiz bölükde bir bölük.
şatiyye: pâre, parça.
şebeh: pirinç.
şebr: arşın
tabbâl: tavulcı.
taffâfe: yüzici.
taşt: leğen.
tavk: halka
tâyir: kuş
tennûr: musluguñ burması dâhil 
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oldugı müdevver ve mücevvef 
âlet.
ufk-ı maşrık: gök kenârı
‘umk: deriñlik
‘urve: kulp.
ustuvâne: direk.
ünbûb: lüle.
ünbûb-ı dakîka: ince lüle.
ünsâ: dişi.
yed: el

zâmire: ötücü
zâviye: kûşe
zeker: boru, burma, zeker: 
musluguñ burması.
zeneb: kuyruk.
zevrak: gemi.
zıl’: taraf.
zufr: dırnak.

Bunların dışında teknik olmayan az sayıda kelime de yer alır: ahmer: 
kırmızı; asfer: sarı; batta: kaz; bâzî. togan; dıraht: agaç; fâris: at binici; feres: 
at; leben: süd; ru’us: başlar; sabî: oglan. 

Tercüme metinde dikkat çekici ikinci söz varlığı açıklamalı tarzdadır: 

‘ârıza ya‘nî arkuru nesne (17b, 77a, 104a); bâb-ı mathûn vaz‘ ideler 
ya‘nî musluklarda ma‘hûd olan üslûb üzere erkeklü dişilü burma vaz‘ ideler 
(129a); bâtiyye ya‘nî tâs (84b); bellût ya‘nî semere-i bellût (50a); bunduka-i 
safîr ya‘nî öter yuvalak (78b); bülbülesi ya‘nî emzigi (103a); büzâli ta‘yîn 
ideler ya‘nî bâtiyyeye koyılacak şerâblaruñ çıkacak yerini (84b); dekal ya‘nî 
sırık (61b); dekke ya‘nî sofa gibi yüksek yer (39a); fâs ya‘nî balta (26a, 26b); 
fevvâreler ya‘nî şâdırvânlar (133b); feysûn vaz‘ oluna ya‘nî tennûrla bir zeker 
vaz‘ oluna (107b, 111a); fitr ya‘nî sere (13b); gıtâ ya‘nî kapak ve örtü (65b); 
gurâb ya‘nî nacak şeklinde birer demür, çengel (9b, 64a, 125b); haniyyesini 
ya‘nî bükilmiş yeri, büklümi (91b, 96b); harâce ya‘nî kereved (52a); harze 
ya‘nî delinmiş boncuk (17b); hukk-i zemr ya‘nî borı gibi öter bir hukke 
(11a); ‘izâde ya‘nî kapu sövesi gibi arkurı bir direk,  agaç  (14a, 16a); itâr 
ya‘nî elek kasnagı gibi parmak kalıñlıgı kadar bir çenber (49a); kâ‘ide ya‘nî 
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bir kürsî (8a, 15a); karrâd ya‘nî maymunı götüren şahs (61b); kazîb ya‘nî 
çubuk, ince çubuk (113a, 119a); kıdr ya‘nî çölmek (78b); kım‘ ya‘nî huni 
(91a, 145b); kımât ya‘nî bagırdak (9a); kırd ya‘nî maymun (62a); keffe ya‘nî 
bir tâs (44a); keffeleri ya‘nî kepçeleri (11a); kendere ya‘nî çırakma, çırakba 
(52a, 61a); kevseli ya‘nî re’îsligi, kıçı (14b, 80a); kutrı ya‘nî ol dâyirenüñ 
iki tarafına ya‘nî dâyire ortasında vâki‘ olan nokta ve merkezine mürûr iden 
hatt (8a); küre ya‘nî top (83b); lihyesi ya‘nî sakalı (122a); makbaz ya‘nî tu-
tacak yerler, kulplar (40a, 41a); mebsûtdur ya‘nî yassı (115a); midak ya‘nî 
dögeç (26b); mihver ya‘nî dûlâb igi (81a); mikebbenüñ ya‘nî havz üstinde 
vaz‘ olunan kubbe (17a); mikyâl ya‘nî ölçi (115b); mişma‘ ya‘nî şem‘-dân 
(57a); mîzâb ya‘nî oluk (57b); muharrem ya‘nî yarıklar (65b); mukavver-
dür ya‘nî oyılmışdur (89a); mukhuleye ya‘nî sürme-dâna beñzer (45b); 
muntasıb olur ya‘nî dikilür turur (30a); münehher ideler ya‘nî bir mikdâr 
oyalar (58a); müsattah gıtâ ya‘nî bir düz kapak (40a, 91a); müsebbeha ya‘nî 
şehâdet parmagı (7a); müsemmen ya‘nî sekiz kûşeli (25a); nehr ideler ya‘nî 
makaranuñ ip koyacak yeri gibi bir mikdâr çukur ideler (19b); nehrleri üs-
tinde ya‘nî ip koyacak yerlerine (25b, 35b, 48a); nermâdece ya‘nî çifte reze, 
erkeklü dişilü reze (19b, 24a, 49a); rakabe, ya‘nî boyun (84b); revşen ya‘nî 
pencere ve terece, tahta-pûş (22a, 69a); rumh ya‘nî süñü (69b); savlecân 
ya‘nî çomak (70b); seffûd ya‘nî şîş gibi demür (9a, 33a, 58b, 63b, 128a); 
sehm ya‘nî ok (150a); semek ya‘nî balık (94a); sidâd ya‘nî tıkaç (7a); su‘bân 
ya‘nî ejder (14a); şatiyye ya‘nî bir pâre, çubuk pâresi, bir kıt‘a (31a, 63b, 
74a, 77a, 77b...); şebehden ya‘nî pirinçden (7b); şefe ya‘nî dudak (25a); 
şefre ya‘nî büyük bıçak (20a); taraf-ı ma‘tûfdan ya‘nî egri olan tarafdan 
(101b); tesfît ideler, ya‘nî yassıladup müdevverligini gidereler (17b); ‘ukkâz 
ya‘nî ucı demürli bir ‘asâ (115a); ustuvâne ya‘nî direk (13b); ünbûb ya‘nî 
lüle (74b, 87a); ünbûb-ı dakîk ya‘nî ince lüle (133b; zâmire ya‘nî düdük 
çalar câriye (80a)…

Mustafa KOÇ
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TRANSKRİPSİYON ALFABESİ

Sesliler:

َ  a, e : ـــ
ِ i : ـــ

ُ u : ـــ
â : آ , ـــ َا , ـــَ ى
î : ـــِ ى
û :  ـــُ و

Sessizler:
™ : ء
b : ب
t : ت
t : ة
& : ث
c : ج
√ : ح
» : خ
d : د
≠ : ذ
r : ر
z : ز
s : س
ş : ش
§ : ص
∂ : ض
† : ط
@ : ظ
¡ : ع
π : غ
f : ف
… : ق
k : ك
l : ل
m : م
n : ن
v : و
h : ه
y : ى
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Yönteme İlişkin Kısa Bir Açıklama

Çeviri yazıya konan şekiller Ahmed Yusuf el-Hasan’ın 1979’da Haleb’te 
yayımladığı Ebu’l-İzz b. İsmaîl el-Cezerî, el-Câmi‘ beyne’l-ilm ve’l-‘ameli’n-
nâfi‘ fî sına‘âti’l-hiyel adlı tenkitli metninden alınmıştır. İlk rakam eserdeki 
sahife numarasını ikinci rakam ise şeklin numarısını gösterir: [Şekil 16/4] 
gibi... İkinci rakamın yanında ‘a’ ya da ‘b’ var ise bu da aynı sahifedeki 
birinci(elif ) ve ikinci(ba) şekillere işaret eder. Çeviri yazıda yalnızca meçhul 
mütercimin tasvir ettikten sonra işaret ettiği şekiller verilmiş, Cezerî’nin 
eserindeki tüm şekiller alınmamıştır. Osmanlı Türkçesi’yle olan metnin 
aslında, mütercim tarafından düzensiz olmakla birlikte şekiller için yer ay-
rılmasına rağmen hiç bir şekil verilmemiştir. Tıpkıbasımda hem estetik açı-
dan hem de çeviri yazıyla belirli bir mutabakat göstermesi için Cezerî’nin 
eserinin Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmed 3472 numarada kayıtlı 
mevcut en eski (602/1206) yazma nüshasındaki şekillerden gerekli olanlar 
ilgili yerlere konulmuştur.
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FÎ SINÂ‘AT’İL-HİYEL



ترجمۀ الجامع بين العلم
والعمل النافع

في صناعة الحيل 







4

[1b]

MUKADDİME - Tercüme-i Hiyel

Bi’smihî Sub√ânehû ve Ta¡âlâ
◊amd-i bî-√add ve sipâs-ı bî-…ıyâs dergâh-ı ◊a∂ret-i ¢âdir-i Bîçûn ve 

»udâvend-i “kâf u nûn”a ki bu …ubbe-i mînâ-gûna ve çar«-ı bû…alemûna bî-
¡imâd u sütûn …arâr u sükûn virmişdür ve ber-vef…-ı fe√vâ-yı na§§-ı §âyib-i “İnnâ 
zeyyennâ’s-semâ™e’d-dunyâ bi-zîneti’l-kevâkibi”1 bu sa…f-ı tâb-nâk ve küngüre-i 
eflâkı her gevher-i şeb-çerâπ [ve] a«ter-i tâbende-man@ar ile pür-zîb ü fer …ılmış-
dur. Beyt:

Ey sipihr-âferîde vu encum 
Ne melek mudrik-i tu ne merdum 
Geşte ez-tu bedîd her du cihân 
Bâz her du cihân be-kâr-i tu gum2

Sub√ânallâh zihî …âdir-i ¡acîb ki kârgâh-ı §un¡-ı dil-firîbinde bu nüh felek bir 
şîşe-i sâ¡at-i mü≠ehheb ve küre-i felekü’l-burûc bir ≠âtü’l-kürsî-i mükevkebdür ve 
…ab∂a-i …udretinde §a√îfe-i rub¡-ı meskûn bir ta«ta-i us†urlâb-ı ¡ibret-nümûndur. 
Beyt:

Zihî …udret zihî √aşmet zihî mulk 
Zihî rif¡at zihî ¡izzet zihî râ 
Zihî §an¡at binâ kerd bâ-şîş rûz 
Zi-ta√t-i √âk tâ evc-i &ureyyâ3

Ve dürûd-ı bî-√isâb Cenâb-ı ◊a∂ret-i Risâlet-me™âbuñ rû√-ı pür-fütû√ına 
ale’d-devâm vâ§ıl u mütevâ§ıl ola ki envâr-ı şems-i cebîn-i sa¡âdet-…arîn ile çâr 
¡un§ur ve şîş cihâtı belki ¡âmme-i kâyinâtı πar…-ı envâr-ı hidâyet …ılup sezâvâr-ı 
i√sân u re™fet eyledi. Beyt:

Ger âgehî zi-ma¡ni-i “Ve’ş-şemsu ve’∂-∂u√â” 
Ta¡rîf-i mâh-rûy-i dil-ârây-i Mu§†afâst  
Binger be-çar« u kevkebe-i leşker-nucûm  
Ke-ennehâ furûπ-i gevher-i vâlây-i Mu§†afâst4

Ba¡de ≠âlik erbâb-ı eb§âr-ı &â…ıbetü’l-en@âruñ ∂amîr-i münîr-i ilhâm-
pe≠îrlerine «afî

1  “Hakikat biz (size) en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla (donatıp) süsledik. es-Sâffât 37/6.
2  “Ey göğün ve yıldızların yaratıcısı, seni ne melek idrak edebilir ne de insan. Her iki âlem 

senden vücuda gelir, tekrar yine senin iradenle her iki âlem yok olur.”
3  “Ne büyük kudret, görkem ve mülkdür; ne ulu yücelik, izzet ve düşüncedir; ne yüce sanattır ki 

Süreyya yıldızından ta arzın altına dek her şeyi altı günde bina etti.”
4  Eğer “Ve’ş-şemsu ve’d-duhâ” (“Güneşe ve kuşluk vaktine andolsun.” eş-Şems, 91/1) mana-

sından haberdar isen o, Hz. Mustafa’nın gönül süsleyen ay yüzünün tarifidir. Göğe bak, yıldız 
ordusunun azametine nazar et, hepsi Hz. Mustafa’nın ipek elbisesinin cevheri parıltısıdır. 
(Yavuz Sultan Selim’in divanından)
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vü «abî degildür ki cümle-i ¡ulûm-ı ma¡ârif ki müştemil-i e√âsin-i me√âsin ü 

le†âyifdür ve fi’l-me&el bir √adî…a-i fâyi…a ve bir rav∂a-i râyi…adur ki envâ¡-ı 

ezhâr-ı gûn-â-gûn ile mi&âl-i riyâ∂-ı cennet ve a§nâf-ı eşcâr-ı şekkerîn-&imâr ile 

pür-†arâvet ü behcetîdür. Her nev¡inde bir gûne reng ü bû ve her §ınfında bir vec-

hile le≠≠et ü dad vardur ki nüfûs-ı †ayyibe-i insâniyye ki tekmîl-i kemâlât-ı ün-

siyye ve ta√§îl-i fe∂âyil-i …udsiyye ile dâyimâ √a∂î∂-i menzilet-i √ayevâniyyeden 

evc-i ¡izzet-i ma¡rifet-i ra√mâniyyeye ¡urûc itmege †âlibdür, her ¡ilmden bir gûne 

ha@@ alup bir vechile müstefîd olur ve tebâşir-i §ub√-ı @afer …ulle-i …âf-ı ümîdden 

demîd olur. Ve lâ-cerem her kitâbdan gûş-ı câna bir «i†âb-ı müste†âb irişüp her 

fennüñ i≠¡ânında bir gûne ¡irfân √â§ıl olur.

Ve cümle-i ma…bûl-i ¡ukûl-i selef ve ma†bû¡-ı †ıbâ¡-ı «alef olan fünûn-ı πayret-

nümûndan birisi ¡ilm-i hendesedür ki mu…addemât-ı ya…îniyyeden mü’ellef 

ü mürekkeb ve netâyic-i efkâr-ı §a√î√a üzere mürettebdür. Gird-bâd-ı @unûn 

u evhâmdan dâmenine gerd irmez ve erbâb-ı ¡u…ûl-i …â§ıra bu fennüñ ebvâb-ı 

fu§ûline girmez. Ve biri da«ı ¡ilm-i hey™et-i pür-te™emmül ü fikretdür ki bâ√i&-i 

a√vâl-i ecrâm-ı ¡ulviyye ve kâfil-i de…âyı…-ı e†vâr-ı semâviyye olmaπla irtifâ¡-ı 

…adrde şems ü …amerden berter olup ve “Elle≠îne [ye≠kurûnallâhe …iyâmen ve 

…u¡ûden ve ¡alâ cunûbihim ve] yetefekkerûne fî «al…i’s-semâvâti ve’l-ar∂i.”5 

na§§-ı şerîfi mu…te∂âsınca erbâbınuñ da«ı ¡ulüvv-i şânı mu…arrerdür. 

Ve şekk yo…dur ki bu ikisi birbirine iştibâk u irtibâ† ve mülâbese vü i«tilâ†da 

fi’l-me&el i«vân-ı tev™emândur. Esbâb-ı ta¡yîn-i [sâ¡ât] ve tertîb-i âlât ma¡rifet-i 

semt-i …ıble emrinde6 sâ¡ât ki mübîn-i ev…ât-ı §alavât olduπı cihetden cümle 

vâcibâtdandur, bu iki fennüñ fürû¡ından bir şu¡bedür.

Ve fenneyn-i mezbûreynüñ şüyû«ından ve cümle-i erbâb-ı rüsû«ından 

re™îs-i a¡mâl ve pîşvâ-yı a§√âb-ı kemâl fâ∂ıl-ı seriyy Bedî¡ü’z-zamân-ı Cezerî 

ra√metullâhi ¡aleyhi 

5  “Göklerin ve yerin yaratılmasında tefekkür  ederler. Âli İmrân 3/191.
6  Kelimenin okunuşu şüphelidir, ancak kontekse uygundur.
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¡ulûm-ı evâyili tetebbu¡da be≠l-i mechûd idüp mu…addemât-ı πâyibeyi ma…âm-ı 

şühûda irgürmiş ve a¡mâl-i müte…addimîn ve ef¡âl-i müte™a««irîni mehmâ-emken 

tefa««u& u te§affu√ idüp çevgân-ı fikret ile gûy-ı ma¡rifeti far…-ı Fer…adân’a yi-

türmiş ve târî«-i hicretüñ beş yüz yetmiş beşinde ki hengâm-ı «ilâfet-i Nâ§ır Li-

dînillâh idi, i…lîm-i Diyâr-ı Bekr’de nevbet-i emâret ümerâ-yı Âl-i Artu…’dan 

Ma√mûd bin ¢ara Arslan’a irişüp üstâd-ı mezbûr emîr-i mesfûruñ «ıdmetine vâ§ıl 

oldı ve envâ¡-ı el†âf u a¡†âfına nâyil oldı. Ve emîr-i mezbûruñ nesâyim-i √üsn-i 

iltifâtı ve nüvâziş ü ¡a†iyyâtı ol ba√r-i bî-pâyâna mu√arrik düşüp envâ¡-ı himem-i 

refî¡a ve en√â-i hikem-i bedî¡a ile şerâyif-i πurer-i a¡mâl ü ef¡âl ibrâz eyleyüp niçe 

dürlü a¡mâl-i şâ……a-i √âricetü’l-imkânı rütbe-i «aberden dâyire-i a¡yâna getürdi 

ve sefîne-i â&âr-ı pür-i¡tibârı gird-âb-ı far∂ u ta«mînden «ı††a-i ta√…î… ü temkîne 

irgürdi.

Ba¡de ≠âlik emîr-i mezbûruñ işâretiyle “mâ kutibe …arre ve mâ √ufi@a ferre”7 

mefhûmı ile ¡âmil olup verâ-i kümûndan fe∂â-i @uhûra ı§dâr itdügi eşkâl ü 

a¡mâlüñ ba¡∂ını lisân-ı ¡Arab üzere şer√ ü ta√rîr ve taf§îl ü tas†îr idüp bir kitâb-ı 

müste†âb eylemiş. ◊a……â budur ki ol kitâb-ı √ikmet-ni§âb bir gevher-i nâ-yâbdur 

ki degme kânda bitmez ve «afâyâ-yı zevâyâsında mestûr olan ebkâr-ı efkârına 

e≠kiyâ-yı zamânuñ eli irişüp güci yitmez. Ve ol cerîde-i pür-ferîdenüñ √ıf@ u 

√imâyetinde her ne …adar ihtimâm olunsa lâyı… ve ne deñlü ri¡âyet ü §ıyânet olun-

sa müste√a…dur. 

Ve nâgâh ol dürc-i √ikmet-meş√ûnuñ †âli¡i meymûn ve fâlı hümâyûn olup 

man@ûr-ı sul†ân-ı kâm-yâb [u] civân-baht, pâdişâh-ı Keyvân-cenâb u âsumân-

taht, fermân-fermây-ı selâ†în-i ¡âlî-mi…dâr, şehenşâh-ı dîn-perver ü dîn-dâr, bâlâ-

nişîn-i mesned-i «ilâfet-i kübrâ, vâri&-i mehâbet-i sal†anat-ı ¡u@mâ, İskender-i 

zamân ve Süleymân-ı evân 

7  “Yazılan şey kalır; ezberlenen şeyse kaçar.”
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◊a∂ret-i Ebû[...]8 Murâd »ân bin Selîm »ân ki bu kelâm-ı râyı… cümle 

medâyi√-i cemîlesinde me≠kûr olmaπa lâyı…dur. Beyt:

Şehenşehî ki berây-i ni&âr-i meclis-i ust 
Pur ez-cevâhir-i encum sipihr-râ etbâ…  
Be-bendegî-i cenâb-i tu «usrevân meşπûf 
Be-pây-bûs-i rikâb-i tu âsmân muştâ…9

Lâ zâlet râyâtu i…bâlihi bi-riyâ√i’@-@aferi menşûreten ve süyûfu celâlihi bi-

eydi’l-cedîdâni meşhûreten ve a†nâbu «iyâmi devletihi meşdûdeten bi-evtâdi’d-

devâmi ve @ilâlu ¡adlihi ve re™fetihi memdûdeten ¡alâ me¡âri…i’l-me¡âlimi ilâ 

…ıyâmi’s-sâ¡ati ve sâ¡ati’l-…ıyâmi vâ…i¡ oldu…da fermân-ı ¡âlî-şân-ı …a∂â-cereyân 

bu vechile vârid olmış ki ol kitâb-ı √ikmet-ni§âbuñ ebkâr-ı nikât-ı ¡anberîn-

ni…âbınuñ …âmet-i bâlâları πarrâ-yı ¡Arabîden tecrîd olunup «il¡at-ı dîbâ-yı zîbâ-

yı Rûmî ile tezyîn ü telvîn oluna tâ ki nev-¡arûs-ı murâd mina§§a-i icmâlden bir 

vechile dahi âşikâr ola ve πonçe-i bâπ-ı ma…§ûda bir man@aradan da«ı bedîdâr 

ola.

Va…tî ki gûş-ı hûş-ı ¡abd-i √a…îr bu «i†âb-ı müste†âb-ı ¡âlem-gîri istimâ¡ ey-

ledi, «al…a-i sa¡y u ictihâdı gerden-i i†â¡at u in…ıyâda geçürüp berekât-ı enfâs-ı 

†ayyibe-i şâhâne ve himem-i celîle-i ¡aliyye-i «usrevâneden istimdâdla fî-…alîlin 

mine’z-zamân ol cerîde-i √ikmet-¡unvânuñ ¡arâyis-i fe√âvîsi mina§§a-i kümûndan 

cilve-ger ve şümûs-ı me†âvîsi √acele-i beyândan nümâyân u ∂iyâ-güster olup her 

§a√îfesi müstevcib-i ı††ılâ¡-ı e†vâr-ı ¡acîbe ve müstetbi¡-i istimâ¡-ı â&âr-ı πarîbe 

vâ…i¡ olmışdur. Ve mü†âla¡a vü müzâvelesi10 bâ¡i&-i ta√§îl-i sermâye-i √ikmet ve 

sebeb-i tekmîl-i pîrâye-i ¡ibret olduπından mâ¡-adâ tenşî†-i «â†ır-ı «a†îr-i uli’l-

elbâb ve tefrî√-i ∂amîr-i mu††ali¡ân-ı esrâr-ı kitâb olmışdur. Ümîddür ki dürer-i 

πurer-i bi√âr-ı me†âvîsi sezâvâr-ı ni&âr-ı pâye-i

8  Metinde boş bırakılmış. Muhtemelen “ebü’l-feth” gibi bir ifade olacaktı.
9  O bir şahlar şahıdır ki onun meclisine saçı olmak için gök tabakaları yıldız cevherleriyle 

dolmuştur. Sultanlar huzurunda kul olmaya arzulu; üzengisinin altını öpmeye de gökyüzü 
heveslidir.

10  Yazmada “mürâdelesi”



ترجمۀ حيل 11

]3أ[



BİRİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel12

[3b]

serîr-i gerdûn-ve…âr-ı sul†ân-ı ¡âlî-tebâr ola.

Ba¡de ≠âlik ma¡lûm ola ki kitâb-ı mezbûr altı nev¡i müştemildür.

Nev¡-i evvel binkâmlar ya¡nî şol §uverdür ve eşkâl beyânındadur ki anlaruñla 
sâ¡ât-i müsteviyye ve sâ¡ât-i zamâniyyeden mâ∂î olanlar ma¡lûm olur. Ve bu 
nev¡den on şekl me≠kûrdur.

Nev¡-i &ânî mecâlis-i şarâba lâyı… olur ba¡∂ı evânî-i ¡acîbe ve §uver-i πarîbe 
beyânındadur. Bu nev¡den da«ı on şekl me≠kûrdur.

Nev¡-i &âli& …a§d içün ve vu∂û içün ma§nû¡ olan gûn-â-gûn ibrî…ler ve legenler 
beyânındadur. Ve bunlardan da«ı on şekl me≠kûrdur.

Nev¡-i râbi¡ bürkelerde ma¡mûl olmaπa …âbil şâdırvânlar ve âlât-ı zâmireler 
beyânındadur. Ve bunlar da«ı on şekldür.

Nev¡-i «âmis ba¡∂-ı âlât beyânındadur ki anlarla deriñ §ulardan ve …uyulardan 
ve a…ar §ulardan ma…§ûd olan mevâ∂i¡e §u çı…arma… …âbildür. Ve bu nev¡den beş 
şekl me≠kûrdur.

Nev¡-i sâdis ba¡∂-ı eşkâl-i mu«telife beyânındadur ki her biri bir vâdîden olup 
birinüñ birine müşâbeheti yo…dur. Bunlar da«ı beş şekldür.

[Nev¡-i Evvel Binkâmlar Ya¡nî Şol ~uverdür ve Eşkâl Beyânındadur 
ki Anlaruñla Sâ¡ât-i Müsteviyye ve Sâ¡ât-i Zamâniyyeden Mâ∂î Olanlar 
Ma¡lûm Olur. Ve Bu Nev¡den On Şekl Me≠kûrdur.]

Nev¡-i Evvelden Şekl-i Evvel Şol Binkâmdur ki ~uyla ¡Amel Olunup 
Anuñla Sâ¡ât-i Zamâniyye Ma¡lûm Olur. 

Egerçi fî-diyârinâ sâ¡ât-i zamâniyye müsta¡mel olmaduπına binâen bu binkâm 
…alîlü’n-nef¡ ve ke&îrü’l-¡ameldür, lâkin bu binkâmuñ şer√inde me≠kûr olan 
…avâ¡id ü fevâyid11 mühimmât-ı a§liyyeden olup ek&er eşkâl-i âtiyeye nisbet 
mev…ûfun ¡aleyh vâ…i¡ olmışdur. Binâen ¡âlâ hâzâ bu binkâmuñ şer√inde mehmâ-
emken ihtimâm olundı. 

Ma¡lûm ola ki bu binkâmuñ tefâ§îl-i

11  Metinde “fevâ¡id”
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a√vâli on fa§l şer√ olunmışdur.

Fa§l-ı Evvel Binkâm-ı Mezbûruñ ªâhiri ve Ma¡nâsını Beyân İder

Ammâ @âhiri budur ki yir yüzinde iki …âmet mi…dârı mürtefi¡ binâ olunmış 

bir evdür. Ve ol evde bir bâb vardur ki †ûlı †o…uz şibr ve ¡ar∂ı beş buçu… şibrdür. 

Ve bâb-ı mezbûr aπaçdan yâ tucdan bir √icâb ile mesdûddur. Ve bâb-ı me≠kûruñ 

a¡lâsında ¡ar∂an «a††-ı müsta…îm üzere vâ…i¡ ikişer …anadlu on iki …apu vardur ki 

evvel-i nehârda …amusı …apanmışdur. 

Ve bu on iki kapunuñ altında bunlar[a] müvâzî birer …anadlu on iki …apu da«ı 

vardur ki evvel-i nehârda …amusı bir levn ile mülevvendür. Ve bu mu™a««ar vâ…i¡ 

olan on iki …apunuñ altında vech-i √icâbdan bâriz parma… eni …adar bir ifrîz ya¡nî 

[...]12 vardur ki anuñ evvelinde dünyâya şebîh bir hilâl vardur, evvel-i nehârdan 

vücûh-ı ebvâbla seyr idüp â«ir-i nehârda tamâm ol ifrîzi …a†¡ ider. Ve ifrîz-i 

mezbûruñ altında √icâbuñ iki †arafında iki mi√râb vardur ki ol mi√râblaruñ her 

birinde bir …uş vardur ki …anadlarını yayup aya…ları üzere †ururlar. Ve ol …uşlaruñ 

her birinüñ öñinde bir rükn-i «âric üzere bir …ındîl vardur ki içinde bir mu¡alla… 

âyîne vardur. Ve ol iki mi√râbuñ mâ-beyninde on iki câm birbirinüñ yanında §aff 

†utup †urmışdur; ke-ennehu c[â]mlu bir kifef-i dâyiredür ki mu√addebi yu…aru 

vâ…i¡ olmışdur. Ve bu √icâbuñ esfelinde iki †abbâl ve §annâc ve iki bevvâ… var-

dur. Ve bu cümle me≠kûr olan eşkâlüñ ve ebvâbuñ üstinde mu√addebi yu…aru bir 

nı§f-ı dâyire 

12  Metinde yazılması beklenen müteradif kelime yazılmamış.
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vardur ki mu√î†inde on iki burcdan altı burc vardur. Ve bu nı§f-ı dâyirenüñ altın-

da bir melek şekli vardur ki anuñ altundan düzilmiş âfitâb şeklinde bir …ur§ var-

dur. Ve anuñ altında bir melek şekli da«ı vardur ki anuñ üstinde §ırçadan yapılmış 

…amer şeklinde bir …ur§ vardur.

Ammâ binkâm-ı me≠kûruñ ma¡nâsı budur ki ifrîz-i mezbûr üstinde mev∂û¡ 

olan şekl-i hilâl evvel-i nehârda √arekete gelüp yap yap munta@am seyr ider 

tâ ki a¡lâsında mev∂û¡ olan on iki …apudan birini geçüp evvel ile &ânî ortası-

na varur. Hemîn sâ¡at mu…âbilesinde tecâvüz itdügi bir …anadlu …apunuñ levni 

â«ere mün…alib olup bir gûne renge da«ı girür. Ve anuñ üstinde olan iki …anad-

lu …apulardan birisinüñ …apusı açılup içinde bir şa«§ @âhir olup †aşraya ba…ar. 

Ve ol iki mi√râbda va∂¡ olunan …uşlar …onar gibi olup …ındîllerüñ üstine varur-

lar ve min…ârlarından birer †op çı…arup ol âyînelerüñ üstine †ar√ iderler. Ve ol 

†oplar âyînelere †o…ınup mu√kem §adâlar @uhûr ider ve …uşlar kemâ-kân yine 

ma…âmlarına ¡avdet iderler. Ve bu a√vâlüñ cemî¡isi bir sâ¡at mürûr itdügin @uhûr 

ider. Ve her sâ¡at başında √âl bu minvâl üzeredür tâ ki altıncı sâ¡at tamâm ola. 

Pes ol zamânda †abbâl †ablını çalup §annâc §ancını ve bevvâ… bû…ını çalar. Ve 

bir zamân bu †arî… üzere «ıdmet iderler. Ba¡dehu …amusı sâkin olup ba¡dehu yine 

†o…uzıncı sâ¡atde ve ba¡dehu on ikinci sâ¡atde üslûb-ı sâbı… üzere √areket idüp 

…amusı edâ-i «ıdmet iderler.

Ammâ eflâkuñ √âli bu vechiledür ki yevm-i ma¡hûdda şems …anπı derecede 
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ise merkez-i şems ol derece üzere &âbit olup evvel-i nehârda uf…-ı maşrı…dan 

@uhûr ider ve ol derecenüñ na@îresi uf…-ı maπrib üzere vâ…i¡ olup πurûba müte-

veccih olur. Ve her bâr ki uf…-ı maşrı…dan bir burc †ulû¡ ider, anuñ na@îri uf…-ı 

maπribde πurûb ider ve her zamânda ki na@ar olunur, elbette on iki burcdan altısı 

@âhir olup altısı mu«tefî olur. Ve cirm-i âfitâb kenâr-ı ufkdan yap yap irtifâ¡a şürû¡ 

ider, tâ nı§f-ı nehâra varınca mürtefi¡ olur. Ba¡dehu in«ifâ∂a müteveccih olur, 

tâ â«ir-i nehâra dek nüzûl üzere olup uf…-ı maπribden πurûba müteveccih olur. 

Nehâr-ı sera†ânuñ nı§fında şems πâyet-i irtifâ¡da olup ve nehâr-ı cedîdüñ nısfında 

πâyet-i in«ifâ∂ üzere olur; √âl-i nehâr bu vechiledür. Ammâ √âl-i leyl bu minvâl 

üzeredür ki leyl-i ma¡hûdda …amer …anπı burcda ise ol burûc üzere @âhir olur. 

Ve eger hilâl ise imtilâya müteveccih olup bedr ise mu√â…a müteveccih olur ve 

sâbı…an me≠kûr olan câmlardan birisi münevver olmaπa ibtidâ idüp evvel-i leylde 

mi…dâr-ı @ufur müsta∂î olur ve gitdükçe ∂iyâsı artup bir câm tamâm münevver 

olur, pes giceden bir sâ¡at geçdügi ma¡lûm olur. Ba¡dehu ikinci câm da«ı bu vec-

hile ¡amel ider tâ ki me≠kûr olan câmlardan altısı tamâm münevver oldu…da gi-

ceden altı sâ¡at geçmiş olur. Pes sâbı…an me≠kûr olan †abbâl ve §annâc ve bevvâ… 

√arekete gelüp üslûb-ı sâbı… üzere edâ-i «ıdmet iderler. Ba¡dehu †o…uzıncı sâ¡atde 

ve ba¡dehu yine on ikinci sâ¡atde edâ-i «ıdmet iderler. Yine â«ir-i 
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leylde tamâm on iki câm ∂iyâ bulup münevver olur.

Ve cümle-i eşkâl-i me≠kûre bu vech üzeredür ki §a√îfe-i âtiyede ta§vîr ve 

ta√rîr olundı: 

[Şekil 16/4]

Fa§l-ı ¿ânî A¡mâl-i Mezbûre İçün Lâzım Olan »ızâne-i Âbuñ ve 
Sâyir Âlâtuñ Keyfiyyetini Beyân İder

Evvelâ lâzım-ı «âbiyedür ya¡nî nu√âsdan düzilmiş bir «azînedür ki †ûlı altı 

şibr ve si¡ati bir şibr ve &ülü&-i şibrdür. Ve «âbiye-i mezbûrenüñ esfelinde bir 

&u…be vardur ki ol «âbiyede memlû olan âb ar∂-ı binkâmuñ ¡ar∂[ın]uñ a†vel-i 

nehârınuñ müddet-i sâ¡atinde ol &u…beden tamâm çı…ar. Me&elâ binkâm i…lîm-i 

râbi¡de va∂¡ olunsa ki anuñ a†vel-i nehârı on dört buçu… sâ¡atdür 

[Şekil 16/4]
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ve nehâr-ı mezbûruñ evvel-i sâ¡atinde «urûc iden âb on kîle far∂ olunsa nehâr-ı 

mezbûruñ â«ir-i sâ¡atinde da«ı ol …adar §u çı…ar. Ve …açan ki tamâm-ı nehârda 

√urûc iden âb â«ir-ı nehâra yine «âbiyeye i¡âde olunsa, ol gicenüñ evvel-i sâ¡atinde 

«urûc iden âb yine â«ir-i leylde «urûc iden âba müsâvîdür.

Ve «âbiye-i mezbûrenüñ ¡ameli bu †arî… üze-

redür ki nu√âs-ı ma∂rûbdan dört …ı†¡a alup her 

birini mi†ra…a ile ∂arb idüp birer çölmek şekline 

…oyalar ki evvelinüñ ve â«irinüñ vüs¡ati berâber 

ola ve ¡um…ı bir buçu… şibr ve rub¡-ı şibr ola ve 

vüs¡ati bir şibr ve rub¡-ı şibr ola bu şekl üzere:

[Şekil 17/5]

Ve bunlaruñ §âni¡i bunlaruñ ta§√î√inde 

mu√kem ihtimâm ide. Ve «aşebden §a√î√ü’l-

istidâr bir …ur§ düzüp bunlaruñ içine id«âl ide. Ve bunları mi†ra…a ile ∂arb idüp 

tamâm tesviye ide. Ba¡dehu her …ıdruñ ≠âviyesinden a¡lâsına varınca bir «a††-ı 

müsta…îm va∂¡ idüp her «a††ı on …ısma ta…sîm ide ki her …ısm â«ere müsâvî ola ve 

her …ısma bir ¡alâmet va∂¡ ide. Ba¡dehu ol …ıdra §u …oya tâ ki ol ¡alâmete vâ§ıl ola. 

Ba¡dehu bir keyl-i mu¡ayyen ile keyl olunmış §u …oyalar tâ ki ¡alâmet-i &âniyeye 

vâ§ıl ola. Ba¡dehu ol mâ-i mükeyyel …adar §u da«ı …oyalar. Eger ¡alâmet-i &âli&eye 

vâ§ıl olursa ma¡lûm olur ki iki ¡alâmetüñ mâ-beyni §a√î√dür ve illâ tevsî¡ ile yâ 

ta∂yî… ile 

[Şekil 17/5]
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ta§√î√ oluna. Ba¡dehu bir ¡alâmet ile da«ı bu vechile ¡amel olunup ta§√î√e i√tiyâcı 

var ise ta§√î√ oluna tâ ki bu †arî… üzere cemî¡-i ¡alâyimüñ mâ-beynleri mu§a√√a√ 

ola. Ve cemî¡-i …udûrı bu üslûb üzere imtihân idüp ta§√î√ ideler. Ve her bir …ıdruñ 

başından zâyid olan yirlerini kesüp esâfilini oyup çı…aralar tâ ki her …ıdr bir çenber 

şeklinde ola illâ bir …ıdruñ esfeline ta¡arru∂ itmeyeler ki ol …ıdr «âbiyenüñ esfeli 

olaca…dur. Ve ol çenberlerden birisin alup ol …ıdruñ üstine ref¡ ideler ve ikisinüñ 

mâ-beynini va§l ideler. Ve ol va§luñ üstine 

«âricden bir †av… geçürüp mu√kem il§â… ideler. 

Ve ikinci çenberi da«ı anuñ üstine ref¡ idüp ve 

üçinci da«ı anuñ üstine ref¡ idüp mâ-beynlerini 

üslûb-ı sâbı… üzere mu√kem va§l idüp cüm-

lesini bir †ûlânî …ıdr ideler ki her †arafı «a††-ı 

müsta…îm üzere …âyim olmış ola ki cümlenüñ 

†ûlı yedi şibr olur. Altısı mâ-i mükeyyel içün 

ma¡dûddur ki ¡an-…arîb me≠kûr olur.

Ve bir buçu… şibri …a¡r-ı «âbiyede bâ…î …alur 

mâ-i mechûl içün ve nı§f-ı şibri re™s-i «âbiyede 

†affâfe …arâr itmek içündür. Ve bu «âbiyenüñ 

esfelinde olan &u…beye mu§lu… şeklinde bir lûle 

va∂¡ olundu…da bu şekl üzere olur:

[Şekil 18/6]

Ba¡dehu †affâfe içün nu√âsdan iki …ı†¡a alalar ve bu …ı†¡aları ∂arb ideler tâ ki 

[Şekil 18/6]
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ikisi birbirine …ayna[ya], ¡arî∂ bir mücevvef şalπam 

şeklinde bir nesne ola. Ve ol iki …ı†¡ayı birbirine 

mu√kem il§â… ideler ve bu âlete †affâfe diyeler. Ve 

bu †affâfenüñ büyükligi ol …adar ola ki «âbiyede 

sühûletle inüp çı…maπa …âbil ola. Ve ol …ı†¡alaruñ 

merkez-i istidâresinde bir reze ve ol rezede bir √al…a va∂¡ ideler. Ve rezenüñ 

yanında parma… §ıπar delük va∂¡ ideler ki hey™et-i «âriciyyesi bu şekl üzere ola.

[Şekil 19/17]

Ba¡dehu dögme tucdan bir ünbûb ya¡nî …amış gibi bir müdevver mücevvef …ı†¡a 

alalar ki †ûlı nı§f-ı şibr ve si¡ati müsebbi√a ya¡nî şehâdet parmaπı girecek …adar 

ola. Ve ol ünbûbuñ ortasında bir mu§lu… burması 

gibi §uyı burması ola ki sedd itmek murâd oldu…ça 

sedd olunup fet√ itmek murâd oldu…ça fet√e …âbil 

ola. Ve ünbûb-ı me≠kûruñ bir †arafını †ûl-ı i§ba¡uñ 

nı§fı …adar yirden ≠âviye-i …âyime üzere aşaπa ege-

ler ve ol egri olan †arafuñ aπzı ≠âviyesinden evsa¡ ola ki esfel-i «âbiyeye mutta§ıl 

olan âlet budur bu şekl üzere:

[Şekil 19/8]

Ba¡dehu dögme tucdan bir sidâd ya¡nî ol ünbûbuñ aπzına 

göre ma«rû†u’ş-şekl bir †ı…aç düzeler ve sinpâre ile mu√kem 

düzeldeler ve ünbûbuñ aπzına mu√kem alışduralar tâ ki 

ünbûb-ı me≠kûruñ aπzını sedd itmek ve girü §uyuñ cereyânına 

bi’l-külliyye mâni¡ ola bu şekl üzere. 

[Şekil 19/9]

Ba¡dehu nu√âsdan bir …ı†¡a da«ı alup mi†ra…a ile ∂arb ideler 

tâ ki «âbiye gibi

[Şekil 19/8]

[Şekil 19/9]

[Şekil 19/17]
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bir …ıdr ola, ¡um…ı bir buçu… şibr ve si¡ati dört par-

ma… ola. Ve ol âlete rub¡ dirler. Ba¡dehu ol rub¡uñ bir 

†arafından esfeline …arîb bir mev∂i¡den delük idüp de-

lüge müsebbi√a …adar bir ünbûb geçürüp e†râfından 

mu√kem il§â… ideler bu §ûret üzere.

[Şekil 20/10]

Ba¡dehu ¡avvâme düzmek içün da«ı iki …ı†¡a nu√âs alalar ve ikisini da«ı ∂arb 

ideler tâ ki ikisi bir yire cem¡ oldu…da †affâfe gibi bir mücevvef √add ve ¡arîz 

şalπam şeklinde bir nesne ola ve ikisini birbirine mu√kem alışduralar ve bu şek-

le ¡avvâme diyeler. Ve bu şeklüñ büyükligi ol …adar 

ola ki sühûletle rub¡da nüzûl ü §u¡ûd itmege …âbil ola. 

Ba¡dehu sâbı…an ma§nû¡ olan sidâdı √âlen ma§nû¡ olan 

¡avvâmenüñ merkez-i istidâresinde va∂¡ idesin ve §u üs-

tine …oyasın ve imtihân idesin ki bir †arafa mâyil olmaya. 

Eger bir †arafa meyl iderse mu…âbilesine bir &a…îl nesne 

∂amm idesin tâ ki ¡avvâme-i mezbûre sa†√-ı mâ üzere 

müstevî olup bir †arafa mâyil olmaya. Sidâd-ı me≠kûr 

¡avvâme-i mezbûreye ∂amm olundu…da bu şekl üzere 

olur:

[Şekil 20/11]

Fa§l-ı ¿âli& Ma«rec-i Mâ İçün ¡Amel-i Düstûruñ Keyfiyyeti 
Beyânındadur

Düstûr-ı mezbûru düzmek içün şebehden ya¡nî pirinçden bir mu√kem §a√îfe 

alup yüzini mu√kem tesviye ideler,

[Şekil 20/11]

[Şekil 20/10]
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tâ ki her †arafından mis†araya mun†abı… ola. Ve ol §a√îfeyi bir dâyire ideler ki 

…u†rı ya¡nî ol dâyirenüñ iki †arafına ya¡nî dâyire ortasında vâ…i¡ olan no…†a ve 

merkezine mürûr iden «a†† bir buçu… şibr ola. Ve ol dâyirenüñ dört bölükden bir 

bölüginde üç parma… mi…dârı anlar bir fa∂la-i «ârice va∂¡ ideler. Ve ol «âriceyi 

bir …â¡ide ya¡nî bir kürsî üstinde koyalar ki dâyire-i mezbûre ki bir …ur§ şekline 

girmişdür, ol kürsinüñ üstinede dikilüp †urmaπa …âbil ola.

Ba¡dehu ol dâyirenüñ yüzinde iki …u†r ta¡yîn idesin ki birisi …â¡ideyi iki …ısm 

ide nı§fından. Ve birisi da«ı ol …u†rı ile zevâyâ-yı …âyime üzere te…â†u¡ eyleye. 

Ba¡dehu §a√îfe-i mezbûrenüñ merkezi üstine bir dâyire va∂¡ ideler ki …u†rı bir şibr 

ola. Ve bu dâyire ile te…â†u¡ iden …u†rlaruñ te…â†u¡ı mevâ∂i¡ine ebced √urûfından 

bir √arfle ¡alâmet va∂¡ ideler. Ve …â¡idenüñ mu…âbilesinde evvel-i sera†ân içün 

“elif-ا” yazalar ve evvel-i mîzân içün “bâ-ب” ve evvel-i cedy içün “cîm-ج” ve 

evvel-i √amel içün “dâl-د” yazalar. Ba¡dehu bu dâyireden «âric bir dâyire da«ı 

va∂¡ ideler ki bu iki dâyirenüñ içine esmâ-i burûc ketb olunmaπa …âbil ola. Ve bu 

dâyirenüñ üstine “√â-ح” ketb oluna. Ba¡dehu bu dâyireden «âric bir dâyire da«ı 

va∂¡ olına, ikinci dâyire ile bunuñ mâ-beynine mu«ammesât ketb olunmaπa kâbil 

ola. Ve bu dâyirenüñ üstine “†â-ط” ketb oluna. Ba¡dehu bu dâyireden «âric bir 

dâyire da«ı va∂¡ ideler ki üçinci dâyire ile bunuñ mâ-beynine eczâ ketb olunmaπa 

…âbil ola. Ve bu dâyireyi ta¡yîn içün üstine “yâ-ي” ketb oluna. Ba¡dehu esmâ-i 

burûc içün ta¡yîn olunan iki dâyirenüñ mâ-beynini berâber on iki …ısma ta…sîm 

ideler. Ve ol ta…sîmüñ «u†û†ını 
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§a√îfede te™&îr itdürmeyeler ki ma√v itmege i√tiyâc oldu…da ma√va …âbil ola. 

Ve bu …ısmınuñ ibtidâsı “dâl-د” mektûb olan mev∂i¡dendür ki evvel-i √ameldür. 

Ba¡dehu icrâ-ı §ıπâr içün mefrû∂î olan iki dâyirenüñ mâ-beynini icrâ-ı §ıπâr içün 

berâber üç yüz altmış …ısma ta…sîm ideler ki «u†û†-ı a…sâm §ûret-i §a√îfede te™&îr 

itmiş olmaya. Ve ol dâyire …â¡idesi üzere na§b olundu…da bu şekl üzere olur:13

[Şekil 22/12]

13  Şekil için boş bırakılan sayfayı müteakip bir forma kadar sayfa yazmadan kopmuştur.

[Şekil 22/12]
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iner ve ¡acele meydân üzere seyr ider. Ve ¡acele üstinde va∂¡ olunan şa«§ da«ı 

şürfeler ardında seyr ider. ◊âl bu ki ifrîzüñ †ûlı ve câmlaruñ †ûlı §unuñ «âbiyede 

irtifâ¡ı …adardur. Ammâ câmlaruñ √âli budur ki evvel-i leylde mekşûf olup dâ«il-i 

beytde mev∂û¡ olan …ındîlle …amusı münevver olur. Ve sâ¡at-be-sâ¡at ol câmlaruñ 

birisi mu@lim olmasınuñ †arî…i budur ki câmlaruñ evveline …arîb yirde bir mi√ver 

na§b olunup ucını √icâbuñ bir †arafında va∂¡ olunmış bir sükerreceye …oyalar. Ve 

ol sükerreceye mu…âbil câmlardan yu…aru bir sükerrece da«ı va∂¡ idüp mi√verüñ 

bir ucını da«ı ol sükerreceye id«âl ideler. 

Ba¡dehu yumuşa… deri bir …ımâ† ya¡nî baπırda… gibi bir …ı†¡a alalar. Eni ol 

…adar ola ki bas† olundu…da câmları setr ide. Ve ol …ımâ†uñ bir †arafını mi√vere 

perkideler ve mi√veri döndürüp …ımâ†ı mi√vere §aralar. Ve bir seffûd ya¡nî şîş 

gibi demür alup ¡acelenüñ @ahrına na§b ideler ve …ımâ†uñ bir †arafını ol seffûda 

baπlayalar. Pes şübhe yo…dur ki …açan ¡acele ol meydânda ola, seffûd-ı mezbûr 

câm-ı evvelüñ †arafına mu√â≠î olur. Ve …açan ¡acele seyr ider, …ımâ† münteşir 

olup câmları birer birer setr ider tâ ki on iki câmı tamâm setr ider. Ve lâyık budur 

ki …ımâ†-ı mezbûruñ levni …ızıl ola tâ ki câmlar gündüz …ızıl görinüp mestûru 

πayr-ı mestûrundan bu vechile far… oluna.

Ve §ûret-i mi√ver ü …ımâ† u seffûd bu şekl üzeredür ki ¡alâmet-i mi√veri ve 

sükerrecelerüñ ¡alâmeti (mîm-mîm-م م) ve …ımâ†uñ ¡alâmeti (¡ayn-ع) ve seffûduñ 

¡alâmeti (sîn-س)dür:

[Şekil 87/37]

[Şekil 87/37]
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Ba¡de ≠âlik şekl-i evvelde me≠kûr olan üzere küreler içün iki aπaç düzüp 

birbirinüñ altında va∂¡ ideler, lâkin bunuñ «aşebe-i ¡ulyâsında birer delük ve birer 

√ufre olup «aşebe-i süflâsında mîrzeb ola. Ve her delügüñ yanında birer şefre va∂¡ 

oluna, niteki şekl-i evvelde me≠kûr olmışdur. Ve bu şeklde ziyâde olunan budur 

ki her şefrenüñ ≠enebinde va∂¡ olunan delüklere birer …arış ip †a…up ve iplerüñ 

uçlarına şefrelerden aπır birer &i…âle †a…alar. Ve şefrelerüñ e≠nâbına …arîb yirde 

bir aπaç va∂¡ idüp ol aπaçda on iki πurâb ya¡nî naca… şeklinde birer demür va∂¡ 

ideler tâ ki &i…âleleri ol πurâblara a§alar. Ba¡dehu &i…âleye birer uzun reze va∂¡ 

ide tâ ki va…t-i √âcetde reze ile πurâba a§ıla. Ve «aşeb-i mezbûrdan bir …ı†¡a ta§vîr 

olundı ki üstinde üç πurâb ve bir 

πurâbda bir &i…âle a§ılup &i…âlede 

“sîn-س” ve rezede “§âd-ص” ve 

πurâbda “¡ayn-ع” mektûbdur bu 

şekl üzere:

[Şekil 88/38]

Ba¡dehu timürden bir seffûd 

alup ¡acelenüñ bu ma…âmda14 

@ahrına va∂¡ ideler ve ucını bir 

mi…dâr egeler tâ ki πurâblaruñ al-

tına ve &i…âlelerüñ üstine irişe ve ¡acele seyr itdükçe ol seffûduñ ucı &i…âlelerüñ 

rezelerini def¡ idüp &i…âleleri düşüre ve şefreleri def¡ ide ve küreler √ufrelerden 

tekerlenüp mîzâba vâsıl ola ve andan a¡lâ-yı mi√râba irişüp bâzuñ kellesine dâ«il 

14  Hemen bu kelimeyi müteakip konteksle ilişkisi olmayan “beyâ∂ berk oluna” ilavesi yer alır.

[Şekil 88/38]
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ola.

Fa§l-ı Râbi¡ Eş«â§-ı Me≠kûrenüñ Keyfiyyet-i ¡Amelini Beyân İder

Aπaçdan yedi şa«§ düzeler, ammâ iki †abbâluñ ve iki §annâcuñ keyfiyyet-i 

¡ameli bu †arî… üzeredür ki bir yâbis aπaçdan şeklini düzüp @ahr ve §adr içini 

mücevvef ideler. Ve §ol ayaπınuñ fa«i≠ini ve sâ…ını ve …ademini tamâm düzüp ol 

cesede ∂amm ideler ki bunlaruñ içleri mücevvef olmaya. Ve §aπ ayaπını da«ı ol 

şekl üzere düzüp cümle mücevvef idüp esfel-i …udûmdan tâ ba†nına varınca «a††-ı 

müsta…îm üzere bir delük ideler ve §aπ elini omuzından dirsegine varınca düzüp 

yirine yapışduralar. Ve dirseginden …arnına varınca bir «ar… ideler tâ ki bilegüñ 

ucı ol «ar…a dâ«il ola.

Ba¡dehu bir bilek ve el şeklini düzeler ki parma…ları ve avucı ile çomaπı †utmış 

ola. Ve ol bilegüñ dirsekden †arafı bir …arış mi…dârı …adar √âcetden zâyid ola. Ve 

dirsege berâber olan yirinden ar…urı delüp bir mi√ver geçüreler. Ve mi√verüñ iki 

uçlarını dirsegüñ «ar…ına perkideler, va…t-i √âcetde bilek aşaπa ve yu…aru √areket 

itmege …âbil ola. Ba¡dehu ol bilegüñ zâyid olan †arafı ki §ûretüñ …arnındadur, 

ucını delüp demürden bir √al…a †a…alar ve ol √al…aya nu√âsdan bir zencîr †a…alar 

ve ucını esfel-i …ademden i«râc ideler. Pes …açan ki şa«§-ı mezbûr ayaπ üzere 

†ursa ve zencîrüñ ucını ayaπı altından çekseler, şa«§-ı mezbûruñ eli yu…aru …al…ar 

ve …açan ki terk itseler, bi’†-†ab¡ aşaπa iner. Ba¡dehu şa«§-ı mezbûruñ §ol elini 

düzeler. Ammâ †abbâluñ §ol elini şol vech üzere düzeler ki †abluñ altından yüzi-

ne yapışmış ola. Ve §annâcuñ §ol elinde ¡âdet-i ma¡rûfe üzere §anc ola. Ba¡dehu 

şa«§-ı mezbûruñ başını yapup boyuna yapışduralar 
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ve nice murâd olunursa renkleyeler. Ve şa«§-ı mezbûra ince bezden bir …aftanı 

geydüreler tâ ki elinüñ √areketini setr ide ve başına da«ı √âline münâsib bir kisve 

va∂¡ ideler. 

Ammâ şa«§-ı na……âre-zen ki cümlenüñ ortasında diz çöküp oturmışdur, ba†nı 

ve fa«i≠i tâ dizine varınca mücevvef ola ve elleri ve dirsekleri †abbâl ve §annâc 

gibi ola ve her elinde bir çoma… ola ve öñinde nu√âsdan iki ¡a@îm na……âre va∂¡ 

oluna. 

Ba¡dehu aπaçdan iki bevvâ… düzeler. Bunlaruñ içleri mu§ammet olup mücev-

vef olmaya. Ve her birinüñ elinde vech-i mu¡tâd üzere bir borısı olup ucını aπzına 

…omış ola. Ve bu iki bevvâ…ları dekkenüñ §aπ †arafında va∂¡ ideler. Anlaruñ ya-

nında bir †abbâl va∂¡ idüp anuñ yanına na……âre-zeni ve anuñ yanına yine †abbâlı 

ve anuñ yanına iki §annâcı ale’t-tertîb va∂¡ idüp ayaπ üzere †uranları †abanla-

rından mu√kem dekkeye yapışduralar. Ve eş«â§-ı mezbûrenüñ iki dizleri altına 

deleler ve iki ellerine mutta§ıl olan zencîrleri ol delükleri §ar…ıdalar. Ve na……âre-

zenüñ iki dizleri altını deleler ve iki ellerine mutta§ıl olan zencîrleri ol delükleri 

geçüreler. Ve her †abbâluñ omuzlarına vech-i mu¡tâd üzere birer †abl asalar.

Fa§l-ı »âmis Eş«â§-ı Me≠kûrenüñ Ellerinüñ Mu√arriklerini ve 
Keyfiyyet-i ◊arekâtını ve Bevvâ…laruñ Keyfiyyet-i ~avtını Beyân 
İder

Dögilmiş ba…ırdan mücevvef bir mi√ver düzeler ki †ûlı eyvânuñ ¡ar∂ı …adar, 

belki da«ı a…§ar ola ve iki †araflarını ince ideler. Ve bu mi√veri dekkenüñ altına 

ar…urı va∂¡ ideler bir vechile  geh râst ve geh üstinde olan eş«â§uñ aya…larına 

mu√â≠î ola. Ve ol mi√verüñ bir †arafında bevvâ…-ı &ânînüñ altında nu√âsdan 
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bir mu√kem dûlâb va∂¡ ideler ki …u†rı iki şibr ola ve keffeleri ya¡nî kepçeleri bü-

yük olup deriñ ola. Ve bu dûlâbuñ altında bir √av∂ va∂¡ ideler tâ ki dûlâbuñ üstine 

dökilen §u ol √av∂a gire. Ve ol √av∂uñ bevvâ…dan †arafında bir delük deleler. 

Ba¡dehu nu√âsdan bir …ıdr düzeler ki içine sâbı…an düstûr öñinde va∂¡ olunan 

keffeyi †olduraca… …adar §u §ıπa. Ve ol …ıdruñ bir †arafına bir mi…leb va∂¡ ideler, 

nite ki şekl-i evvelde ≠ikr olunmışdur ve ol …ıdruñ üstine bir πı†â va∂¡ idüp ol 

πı†ânuñ bir yirini delüp bir ünbûb geçürüp ve ucını √av∂uñ delügine geçüreler 

ve e†râfını mu√kem yapışduralar. Ve yine πı†ânuñ bir yirini da«ı delüp bir ünbûb 

geçüreler ve ucını sa†√-ı dekkeye ref¡ ideler. Ve bevvâ…-ı evvelüñ §aπ yanında 

eyvânuñ √âyi†inde bir la†îf pencere va∂¡ idüp ol ünbûbuñ bir †arafını bu pencereye 

çı…aralar ve ünbûbuñ ucına √attâ üslûb-ı sâbı… üzere √u……-ı zemr ya¡nî borı gibi 

öter bir √o……a va∂¡ ideler. 

Ba¡dehu √av∂-ı keffenüñ esfelinde va∂¡ olunan delüge bir ünbûb geçüreler ki 

dûlâbuñ keffeleri †arafına mümtedd olup keffelerüñ üstine üstine √avâle ola. Ve 

…açan ki keffe-i mezbûre a†vâl-i nehâruñ bir sâ¡atinde ciz¡adan çı…an §uyla †ola 

ki ol §u sâ™ir sâ¡âtde çı…an §ularuñ …amusından e…alldür, küre-i me≠kûre bâzînüñ 

kellesine vâ§ıl olup min…ârından …ındîle düşer ve …ındîlüñ altından tekerlenüp 

dâ«il-i beyte gider. Pes ol ma…âmda bir mîzâb va∂¡ ideler ki keffenüñ †arafında 

va∂¡ olunan …avsüñ ucında va∂¡ olunan kepçeye √avâle ola. Ve …açan ki küre 

ol mîzâbdan tekerlenüp keffenüñ kepçesine düşe, bi’∂-∂arûre keffe †araf-ı …avse 

meyl idüp cemî¡an içinde olan 
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§u √av∂a dökülür ve küre …avsüñ †arafından §ıyrılup düşer. Ve √av∂uñ §uyı es-

felinde va∂¡ olunan ünbûbdan dûlâbuñ keffeleri üstine a…ar ve dûlâbı döndürür. 

Ve ol keffelerden dûlâbuñ √av∂ına iner ve andan çı…up …ıdre vâ§ıl olur ve …ıdrle 

√av∂ ortasında vâ…i¡ olan ünbûbda §ı…ılup …ıdr içindeki havâyı †ard idüp &a…b-ı 

πı†âda va∂¡ olunan ünbûb-ı zemre def¡ ider. Pes √u……-ı zemrden âvâze peydâ olur 

ki ıra…dan işidilür. Ve …ıdr †olup §u mi…lebe mürtefi¡ oldu…da …ıdruñ §uyını cümle 

çeküp bürkeye def¡ ider. 

Ba¡de ≠âlik †abbâllaruñ vesâyi†-i mu√arrikesinden birisini beyân idelüm tâ 

ki sâyiri da«ı aña …ıyâsla ma¡lûm ola. Nu√âsdan bir …a∂îb alup dögüp mis†ara 

şeklinde …oyalar ve †ûlını bir buçu… şibr idüp ucını bükeler, √al…a gibi ideler. 

Ve ol √al…aya bir reze geçüreler. Ve ol rezeyi bir nesneye geçüreler ki vech-i 

ar∂dan dûlâ[b] mi√verinüñ irtifâ¡ı …adar mürtefi¡ olup bir rükn-i &âbit üzere †ura. 

Ba¡dehu ol mis†aranuñ †araf-ı â«erine ya…ın yirinde bir delük delüp ol mis†aranuñ 

mu…âbilesinde vâ…i¡ olan şa«§uñ ayaπınuñ altından çı…an zencîrüñ ucını ol delüge 

bir √al…a ile va§l ideler. Pes bu ta…dîrce mis†aranuñ vech-i ar∂dan irtifâ¡ı mi√ver-i 

dûlâbuñ irtifâ¡ı …adar olup uf…a müvâzî vâ…i¡ olmışdur ve şa«§uñ eli zencîrden 

ve mis†aradan &a…îl olup aşaπa vâ…i¡ olmışdur. Pes eger bir nesne mis†aranuñ bir 

†arafını aşaπa ba§sa şa«§uñ eli yu…aru …al…ar ve ol nesneden «alâ§ olıca… yine 

mis†aranuñ ucı yu…aru …al…up şa«§uñ eli aşaπa iner. Pes bu zamânda mis†aranuñ 

ucına berâber-i «a††-ı müsta…îm üzere mi√ver-i dûlâbda bir şa@iyye ya¡nî mis†ara 

gibi bir pâre va∂¡ idüp yapışduralar. Ve ol şa@iyyenüñ †ûlı ol …adar 
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ola ki bir ucı mis†aranuñ ucına mun†abı… ola. Pes …açan ki mi√ver döne, şa@iyye-i 

mezbûrenüñ ucı mis†aranuñ ucını bir …arış mi…dârı aşaπa ba§ar ve yine müfâra…at 

ider. Ve yine mi√ver-i mezbûr üstinde şa@iyye-i ûlâ semti üzere iki şa@iyye da«ı 

va∂¡ idüp e†râfını mu√kem yapışduralar. Ve bu şa@iyyelerüñ ikisi birbirine …arîb 

olup birisi ba¡îd ola tâ ki †abbâluñ na…arâtı mu«telif ola. Ve §annâcuñ √âli da«ı 

bu minvâl üzeredür. Ve bu eş«â§uñ şe@ayâsını mehmâ-emken mu«telif ideler. Ve 

bunuñ fâidesi ¡inde’l-¡amel @âhir olur.

Ve πaflet olunmaya ki †abl mün√arif va∂¡ olunmışdur, pes †abbâluñ dirseginde 

va∂¡ olunan mi√ver da«ı mün√arif gerekdür tâ ki ellerinüñ √areketi da«ı in√irâf 

üzere vâ…i¡ olup §avlecân †abluñ yüzine vâ…i¡ ola. 

Ve dekke üstinde bir †abbâluñ şekli ta§vîr olundı ki dekkede “elif” ve 

mi√verdeki dûlâb üstinde “lâm-ل” ve şa@iyyeler üstinde “mîm-م” ve ve √av∂-ı 

dûlâbda “¡ayn-ع” ve aña mutta§ıl olan ünbûbda ki bir †arafı …ıdre mutta§ıldur 

“vâv-و” ve …ıdruñ üstinde “…âf-ق” ve mi…lebüñ †araf-ı «âricinde “†â-ط” ve √u……-ı 

zemrde “√â-ح” ve yed-i †abbâldan dekkeye §ar…ınmış zencîrde “sîn-س” ve 

mis†aranuñ zencîre mutta§ıl olan 

†arafında “sâd-ص” ve rezeyâya 

mutta§ıl olan †arafında “kâf-ك” 

yazılmışdur tâ ki fehm itmek âsân 

ola.

[Şekil 93/39]

[Şekil 93/39]
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Pes şekk yo…dur ki …açan «âbiye evvel-i nehârda †olsa ve düstûrdaki ma«rec-i 

mâ evvel-i sera†ân içün ta…vîm olunsa ve §u ciz¡adan √av∂ içindeki keffeye çı…sa 

ve küreler √ufrelerine va∂¡ olunsa ve şefreler da«ı ma…âmlarına va∂¡ olunsa ve 

&i…âleler gurâblara ta¡lî… olunsa ve @âhir-i §ûretde va∂¡ olunan şa«§ ¡aceleye 

itti§âli sebebiyle ol ifrîz üzere yap yap seyr eylese tâ ki parmaπı evvelki şürfe-

ye berâber olsa gündüzden bir sâ¡at-i zamâniyye geçmiş olur ve bir câm mestûr 

olur. Ve ¡acelenüñ @ahrında munta§ıb olan seffûd &i…âleyi πurâbdan def¡ idüp 

kürenüñ şefresini ref¡ ider. Pes küre bâzuñ min…ârından mir™ât üzere düşüp §adâ 

vir[ür.] Ve mir™âtuñ altında va∂¡ olunan mîzâbdan tekerlenüp keffenüñ …avsine 

varur ve bir …aç günden §oñraki sâ¡at uzun olur. Keffeye vâ…i¡ olan §u keffenüñ 

kenârında va∂¡ olunan ünbûbdan √av∂-ı keffenüñ «âricine a…ar ve andan bürkeye 

vâ§ıl olur tâ ki re™s-i sâ¡at gelüp küre …avs-i keffeye nâzil olur. Ve bi’∂-∂arûre 

keffe cânib-i …avse meyl idüp içindeki §u cemî¡an √av∂a dökülür ve aña mutta§ıl 

olan ünbûbdan dûlâbuñ keffeleri üstine nâzil olup dûlâbı mi√veri ile döndürür. 

Pes mi√ver üstinde va∂¡ olunan şa@iyyeler mis†aralaruñ uçlarını ba§up †abbâluñ 

ve §annâcuñ ellerini esfele ve a¡lâya ta√rîk ider. Ve gâ[h] §u yine dûlâb altındaπı 

√av∂da cem¡ olur ve aña mutta§ıl 
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ünbûbdan …ıdre a…arken §ı…ılur ve …ıdrde olan havâyı √u……-ı zemrüñ ünbûbına 

def¡ ider ve §adâ √â§ıl olup işidenler borı âvâzıdur §anurlar. Ve ne …adar zamânda 

ki dûlâb üstine §u a…ar, erbâb-ı nevbet †urmayup edâ-i «ıdmet ider. Ve …açan ki 

a…maz olur, cümle sâkin ve §âmit olurlar tâ ki yine bir sâ¡at geçüp keffe †olar ve 

√av∂a dökilür.

Ve eş«â§-ı mezbûre üslûb-ı sâbı… üzere √areket ve ¡amel iderler tâ ki on iki 

sâ¡at olup â«ir-i nehâr olur ve güneş †olunur. Pes «âdim §uyı yine «âbiyeye i¡âde 

ider. Ve şa«§-ı evvel ifrîze va∂¡ ve küreleri √ufrelere ve &i…âleleri πurâblara va∂¡ 

idüp …ımâ†ı mi√ver üstine §arar ve merî-i eczâyı evvel-i cedye idâre iderler. 

Dâ«il-i eyvânda …ındîl ya…ar. Pes evvel-i leylde cümle câmlar münevver olup 

sâ¡aten fe-sâ¡aten mu@lim olmaπa başlar. Ve bir sâ¡at başında yine erbâb-ı nevbet 

edâ-i «ıdmet iderler tâ ki on iki sâ¡at tamâm olup güneş †oπmaπa başlar. 

Dekke-i me≠kûrda va∂¡ olunan âlâtuñ §uveri bu üslûb üzere tertîb olundı fehmi 

âsân olma… içün ve her birinüñ üstinde bir ¡alâmet va∂¡ olundı. »âbiyede “elif-ا”, 

düstûrda “bâ-ب” ve √av∂ ile keffede olan “yâ-√â-ي-ح” ve kürelerde “dâl-د” ve 

şefrelerde “şîn-ش” ve &i…âlelerde “hâ-ه” ve câmlarda “vâv-و” ve …ımâ†da “râ-ر” 

ve mîzâbda “†â-ط” ve …avs-ı keffede “sîn-س”, †araf-ı keffede va∂¡ olunan ünbûbda 

“vâv-fâ-فو” ve √av∂-ı keffenüñ esfelinde mutta§ıl olan ünbûbda “kâf-ك” va∂¡ 

olundı.

[Şekil 97/40]
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Nev¡-i Evvelden Şekl-i ¿âli& Finkân-ı Zevra…dur, Ya¡nî Bir Zevra…-
Şekldür ki Anuñla Sâ¡ât-i Müsteviyyeden Mâ∂î Olanlar Ma¡lûm Olur. Ve 
Bunuñ A√vâli Altı Fa§lda Me≠kûrdur

Fa§l-ı Evvel Finkân-ı Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Finkân-ı mezbûrdan düzilmiş bir zevra…dur ki yirden bir fitr ya¡nî bir sere 

yüksek ka¡b üzere oturmışdur. Ve ol zevra…uñ †ûlı üç şibr ve ortasınuñ ¡ar∂ı bir 

şibr ve rub¡-ı şibrdür. Ve ol zevra…uñ kev&eli ya¡nî re™îsligi örtilmişdür ve §adrı 

meftû√dur. Ve √add-i §adrında ve √add-i kev&elinde ve iki «ânesinde bir mu-

rabba¡ mülebben va∂¡ olunmışdur ki a¡lâsı şürfeler gibi oyulup müşebbek olmış-

dur. Ve ol mülebbenüñ içinde dört kûşede şebehden dört …ı†¡a yapışmışdur ki her 

biri nı§f-ı murabba¡ gibidür. Ve bu …ı†¡alaruñ her birinüñ üstinde şebehden bir 

us†uvâne ya¡nî direk vardur ki †ûlı üç şibr ve …alıñlıπı baş parma… …adardur. Ve ol 

direklerüñ üstinde bir murabba¡ 

[Şekil 97/40]
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…a§r vardur ki ve ol …a§ruñ çevresinde bir müşebbek şürfe vardur. Ve ol …a§ruñ 

üstinde bir …ubbe vardur. Ve …a§ruñ §adr-ı zevra…a mu√âzî olan †arafında bir bâb 

vardur ki ol bâbdan bir bâzî @uhûr itmişdür ki bir vechile §adrı ve re™si görinür. Ve 

zevra…uñ §aπ †arafında vâ…i¡ olan direklerüñ ortasında bir ¡i∂âde ya¡nî …apu sövesi 

gibi ar…urı bir direk vardur. Ve ke≠âlik §ol †arafda vâ…i¡ olan direklerüñ ortasında 

da«ı bir ¡i∂âde vardur ve her ¡i∂âdenüñ ortasında birer delük vardur ki anlara ince 

bir mi√verüñ iki uçları geçmişdür. Ve ol mi√verüñ üstinde bir &u¡bân ya¡nî ejder 

vardur ki mi√verüñ ortasını eliyle †utup …uyruπını mi√verüñ çevresine √al…a gibi 

†olamışdur ve başını yu…aru …aldurup bâzuñ §adrına mu…âbil †utmışdur ve aπzını 

açmışdur ke-ennehu bâzuñ başını yutma… ister. Ve zevra…uñ şürfeleri ortasında 

…ubbe gibi bir mikebbe ve ol mikebbenüñ ortasında bir serîr vardur. Ve ol serîrüñ 

ortasında bir şa«§ oturup elinde bir …alem †utmışdur. 

Ve serîr üstinde ol şa«§uñ öñinde on beş ¡alâmet vardur. Ammâ ma¡nâsı bu-

dur ki evvel-i nehârda şa«§-ı mezbûruñ …alemi me≠kûr olan on beş ¡alâmetüñ 

evvelinden «âric olup ve mürûr-ı zamân √asebiyle bir ¡alâmetden bir ¡alâmete 

münta…il olur ve …açan ki â«ir-i ¡alâmete vâ§ıl olur, bâzî min…ârından otuz dirhem 

bir †op çı…arup ejderüñ aπzına bıraπur. Pes ejder da«ı yap yap dönüp başını §adr-ı 

zevra…a uzadur ve aπzındaπı †opı §adr-ı zevra…da va∂¡ olunmış bir âyîne üzere 

il…â ider ve yine başını …aldurup üslûb-ı sâbı… üzere …arâr ider serî¡an ve kâtibüñ 
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…alemi yine evvel-i eczâya 

¡avdet ider. Ve ol zamânda bir 

sâ¡at-i müsteviyye geçmiş olur. 

Ve her sâ¡atüñ evvelinde yine 

bu ma…ûle a√vâl @uhûr ider tâ 

ki yigirmi dört sâ¡at geçüp bir 

gün ve bir gice tamâm olur. Ve 

finkân-ı mezbûruñ §ûreti bu-

dur:

[Şekil 100/41a]

Fa§l-ı ¿ânî Zevra…uñ ve 
Mikebbenüñ15 ve ¿u¡bânuñ 
ve ¢a§ruñ ve ¢ubbenüñ 
Keyfiyyet-i A¡mâli 
Beyânındadur

Şebehden bir …ı†¡a alup dö-

geler tâ ki bir zevra… şekline 

gire. Ba¡dehu ol zevra…ı bir 

ka¡b üzere ref¡ ideler ki ka¡b-ı 

mâ™ideye şebîh ola ya¡nî altına bir kürsî yapışduralar ki sini …oyaca… kürsiyyeye 

beñzer ola. Ve kev&elinüñ ya¡nî …ıçınuñ üstine bir §a√îfe yapışduralar ve içinden 

…urşun ile mu√kem ideler. Ve zevra…uñ 

15  Satır üstünde karşılık olarak “diyâr-ı ¡Arabda müsta¡meldür” açıklaması yer alır.

[Şekil 100/41a]
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dibinden kev&el içün ta¡yîn olunan yirde bir §a√îfe yapışduralar ki tamâm kev&ele 

berâber ola. Ve §adr içün ta¡yîn olunan yiri da«ı dibinden a¡lâsına gelince bir 

§a√îfe ile böleler. 

Ve zevra…-ı mezbûruñ †ûlı üç şibr ve a¡lâsınuñ ortasında vüs¡ati bir şibr ve 

&ülü&-i şibr ve §a√îfe-i kev&el ile §a√îfe-i §adruñ mâ-beyni da«ı bir şibr ve &ülü&-i 

şibr ola tâ ki zevra…uñ ortası bir murabba¡ √av∂ olup her †arafı berâber ola. 

Ba¡dehu bu √av∂uñ a¡lâsınuñ çevresine bir müşebbek şürfe düzüp yapışduralar ve 

şürfenüñ esfelinde her zâviye üstinde bir §a√îfe yapışduralar ki nı§f-ı murabba¡ 

olup ol §a√îfeler ile √av∂uñ a¡lâsı mü&emmen ola. Ve şürfenüñ altında her zâviye 

üstinde bir …â¡ide ya¡nî bir direk dibi gibi nesne va∂¡ ideler ki mü&elles şeklinde 

ola. Ve ol …â¡ideleri delüp ortasına bir ünbûb oturdalar ki †ûlı i§ba¡ ola. Ve ol 

…â¡ideleri ünbûblarıyla zâviyelerde yapışduralar. Ba¡dehu bir çubu… alup iki …at 

bükeler ve bir †arafını §adr-ı zevra…uñ bir kenârına ve bir †arafını bir kenârına 

mu√addebi yu…aru nı§f-ı dâyire gibi yapışduralar tâ ki ol √u……a bir âyîne a§alar. 

Ve &u¡bânuñ aπzıyla †ar√ itdügi bundu…alar ol âyîneye †o…ınup §adâ vire ve andan 

tekerlenüp §adr-ı zevra…a vâ§ıl olup …arâr ide. 

Ba¡dehu dört mücevvef direkler alalar ki her diregüñ uzunı üç …arış ve …alıñlıπı 

beş parma… kadar ola. Ve bir …ı†¡a ünbûb alup bir ucını direklerüñ delügine §o…up 

ve bir ucını …â¡idede va∂¡ olunan ünbûba §o…alar ve mu√kem yapışduralar. Pes 

her direk …â¡ide üzere dikilüp †urur. Ve dögme tucdan direk başına beñzer bir 

nesne düzeler ki üstinde bir sivri çı…mış pâre ola ve her diregüñ başına geçüreler 

bir vechile ki ol sivrileri 
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yûkarû vâ…i¡ ola. Ve √av∂uñ üstinde şürfenüñ içinde …ubbe gibi mikebbenüñ üs-

tine bir müdevver serîr va∂¡ ideler. 

Ba¡dehu dört diregüñ üstine murabba¡ bir …a§r va∂¡ ideler ve ol …a§ruñ esfeline 

bir †aba… va∂¡ ideler ki zevâyâ-yı ma«rece 

ile …a§ruñ dâ«iline girmiş ola. Ve esfelinüñ 

dört kûşesine oyma aya…lar va∂¡ idüp her 

ayaπuñ esfelini deleler tâ ki her diregüñ ba-

şındaki sivriler ol delüklere gire. Ve …a§ruñ 

a¡lâsınuñ çevresine bir müşebbek şürfe ya-

palar ve …a§ruñ üstine bir …ubbe yapalar 

ki şürfenüñ içine gire. Ve …ubbenüñ başı-

na bir †op gibi nesne va∂¡ ideler ki va…t-i 

√âcetde ol †opa yapışup …ubbeyi …aldurup 

…omaπa …âbil ola. Ve …a§ruñ yüzinde esfe-

line …arîb yirde bir la†îf bâb va∂¡ ideler. Ve 

bu …a§r-ı mezbûruñ ¡amelinüñ keyfiyyeti 

bu †arî…ledür ki: 

[Şekil 104/42]

Bu şekl üzere nu√âsdan dört §a√îfe alalar ve birbiri yanına zâviye-i …âyime 

üzere na§b ideler. Ve her iki §a√îfenüñ mâ-beyni içinden re§â§la mu√kem yapış-

duralar. Ba¡dehu &u¡bân-ı zevra…uñ içün ince şebehden bir …ı†¡a alalar ki †ûlı üç 

…arış ve bir †arafınuñ ¡ar∂ı dört parma… olup ve bir †arafı bir no…†ada nihâyet bula. 

Ve …ı†¡ayı ünbûb gibi düreler tâ ki bir †arafı vâsi¡ olup meftû√ ola ve bir †arafı †ar 

olup mesdûd ola. Ba¡dehu bu ünbûbı …urşun ile †olduralar ve büküp bir √al…a gibi 

ideler ki …u†rınuñ †ûlı dört 

[Şekil 104/42]
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parma… …adar ola. Ba¡dehu bir ünbûb da«ı 

alalar ki †ûlı bir …arış ola ve bir †arafı ol 

…adar ola ki √âlen va∂¡ olunan √al…anuñ 

†araf-ı vâsi¡ine du«ûl ide. Ve bir †arafı bir 

mi…dâr †ar ola. Ve ol ünbûbı da«ı …urşunla 

†oldurup bir mi…dâr bükeler bir vechile ki 

√al…anuñ büklümine mu«âlif [ola.] Ba¡dehu 

bu ünbûbuñ …urşunını yine i«râc ideler, mü-

cevvef ola.

Ve bir ejder başı düzüp bu ünbûbuñ †ar 

olan †arafına geçüreler ve ünbûbuñ bir †arafı-

nı √al…aya geçüreler. Ve iki ejder ayaπı gibi 

aya…lar düzeler ki her birinüñ †ûlı √al…anuñ 

nı§f-ı …u†rı …adar ola. Ve ol aya…ları √al…a 

ile ünbûbuñ cem¡ olduπı yirde birini §aπ 

†arafa ve birini §ol †arafa yapışduralar. Ve 

iki …anad şeklini düzüp ol aya…laruñ üsti-

ne yapışduralar tâ ki ol aya…laruñ yapışduπı 

yirleri örte. 

Ba¡de ≠âlik §aπ †arafda vâ…i¡ olan iki diregüñ ortasına bir reze va∂¡ idüp ol re-

zelere bir ¡i∂âde ya¡nî …apu sövesi gibi bir aπaç geçüreler. Ve §ol †arafda olan iki 

direkleri da«ı eyle ideler. Ve bu ¡i∂âdelerüñ ortalarını delüp bir mi√ver geçüreler 

ve ejderüñ aya…larını ol mi√vere perkideler ~ûret-i &u¡bân †a…†î¡ olunduπı bu §ûret 

üzeredür:

[Şekil 105/43]

Fa§l-ı ¿âli& Bâ†ın-ı ◊av∂da Va∂¡ Olunan ‰arcehâr ve ‰arcehâruñ 
Dâ«ilinde Va∂¡ Olunan Kürenüñ ve Bunlara Müte¡alli… Âlâtuñ 
Keyfiyyet-i ¡Ameli 

[Şekil 105/43]
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Beyânındadur

Evvelâ şebehden bir †arcehâr düzeler ki πâyetde «afîf ola. Ve bu †arcehâruñ 

şekli nı§f-ı küre şeklidür ki ve a¡lâsınuñ …u†rı dört parma… ola. Ve ol nı§f-ı kürenüñ 

merkezine …arîb olan yirde bir delük deleler. Ba¡dehu üç …ı†¡a çifte reze düzüp bir-

birine mismârlar ile va§l ideler. Ve ol rezelerüñ §ûreti budur ki birisinde “cîm-ج” 

ve birinde “dâl-د” ve birinde “hâ-ه” vardur:

[Şekil 106/44]

Pes …ı†¡asını †arcehâruñ kenârından bir parma… eni …adar aşaπa yirde il§â… ide-

ler. Ve “cîm-ج” …ı†¡asını bir reze geçürüp ol rezeyi §adr-ı zevra… ile √av∂uñ mâ-

beynini fa§l iden §a√îfenüñ a¡lâsına …arîb olan yirine mı«layalar tâ ki ol rezeler 

cânib-i √av∂a mutta§ıl iken †arcehâr ar∂-ı √av∂da cülûs 

[Şekil 106/44]
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ide. Ve √av∂uñ içine rezeye …arîb olınca §u †olduralar. Pes eger rezenüñ 

mu…âbilesinden †arcehârı ref¡ itseler içindeki §u tamâm dökilür ve …açan terk 

olunsa yine §unuñ üstinde yüzüp †urur. Ba¡dehu †arcehâruñ †aşrasında merkezine 

…arîb yirinde iki reze va∂¡ ideler ki birbirine mu…âbil olup ikisi da«ı merkeze 

mürûr ider bir «a†† üstine vâ…i¡ ola. Ve her rezeye bir ince silsile ya¡nî zencîr 

ucı geçürüp perkideler ki her zencîrüñ †ûlı bir sere ola. Ve ol zencîrüñ ucını bir 

√al…a içinde cem¡ ideler. Ve ol √al…aya bir ince zencîr da«ı †a…alar ki †ûlı üç 

…arış ola. ¢açan ki †arcehâr §u üstinde yüzse ve ol zencîrüñ ucı yu…aru çekilse 

†arcehâr mürtefi¡ olup içinde olan §u cemî¡an dökülür ve yine terk olunsa kemâ-

kân §u üzere yüzer. Pes bu zamânda mikebbenüñ ya¡nî √av∂ üstinde va∂¡ olunan 

…ubbenüñ kenârından a¡lâsına varınca bir «ar… ide tâ ki silsile-i mezbûr ol «ar…a 

id«âl olundu…da şehvetle √areket ide. Ve †arcehâruñ §ûreti budur ki bir †arafından 

√av∂uñ bir kenârındası rezeye mutta§ıl olup zencîrle †a…ılmışdur:

[Şekil 106/45]

Ba¡dehu bir ünbûb alalar ki †ûlı nı§f-ı †ûl-ı i§ba¡ ola ve …alıñlıπı baş parmaπla 

şehâdet parmaπı devr idecek …adar ola. Ve ol ünbûbuñ iki †arafına iki †aba… ya-

pışduralar. Ve lâzımdur ki bu ünbûb 

[Şekil 106/45]
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πâyetde «afîf ola. Ve ol iki †aba…laruñ merkezini delüp bir ince mi√ver geçü-

reler ki mi√verüñ bir †arafı †aba…dan arpa …adar †aşra çı…up bir †arafı parma… 

uzunı …adar †aşra çı…a. Ve ol ünbûbuñ ortasına bir reze va∂¡ idüp ol rezeye 

ibrîşimden bir ipüñ ortasını baπlayalar ki †ûlı üç …arış ola. Ba¡dehu ol serîrüñ 

ortasını delüp mi√verüñ uzun olan †arafını ol delüge id«âl ideler tâ ki ünbûbuñ 

†aba…ı mikebbenüñ a¡lâsına †o…ınmaπa …arîb olup mi√verüñ ucı serîrüñ ortasın-

dan †aşra çı…a. Ba¡dehu mi√verüñ †araf-ı …a§îrinüñ altına bir ¡ârı∂a ya¡nî ar…urı 

nesne va∂¡ idüp uçlarını mikebbenüñ iki †arafında perkideler. Ve bu ¡ârı∂anuñ üs-

tine mi√verüñ mu…âbilesinde bir «areze ya¡nî delinmiş boncu… …oyup mi√verüñ 

†araf-ı …a§îrini ol boncuπa geçüreler tâ ki üstinde sühûletle döne. 

Ba¡dehu bir küçük ma…ara yapup ol ma…arayı bir beyt içine …oyup ol beyti 

ünbûb üzere va∂¡ olunan rezeye mu…âbil yirde mikebbeye yapışduralar. Ba¡dehu 

ortasından rezeye meşdûd olan ipüñ bir ucını ol küçük ma…araya geçüreler ve 

ucını aşaπa §ar…ıdalar ve bir &i…âle ya¡ni bir aπır nesne †a…alar ki vezni beş dirhem 

ola. Ba¡dehu bir küçük ma…ara da«ı düzüp √âlen va∂¡ olunan küçük ma…aranuñ 

mu…âbilesinde mikebbeye yapışduralar ve ipüñ bir †arafını da«ı anuñ üstine 

…oyup ucını aşaπa 
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§ar…ıdalar. Ve dögme tucdan bir küre alalar ki vezni yigirmi dirhem ola. Ve 

ol kürenüñ …u†rını delüp bir ince mi√ver geçüreler ve ol mi√verüñ iki †arafını 

büküp nı§f-ı √al…a gibi ideler tâ ki küre-i mezbûre ol mi√verüñ üstinde dönüp 

nı§f-ı √al…aya †o…ınmaya. Ve &âniyen va∂¡ olunan küçük ma…aranuñ üstinde nâzil 

olan ipi büyük ma…araya bir kerre §arup mutta§ıl olan nı§f-ı √al…anuñ ortasına 

baπlayalar. Ve fehm itmek âsân olsun diyü âlât-ı mezbûre-i mecmû¡a ta§vîr olu-

nup her birinde bir ¡alâmet na§b olundı. Ünbûb ki büyük ma…aradadur, ¡alâmeti 

“vâv”-و”dur ve mi√verüñ ¡ârı∂a üstinde va∂¡ olunan †arafınuñ ¡alâmeti “kâf-ك”dur 

ve sa†√-ı serîrden bâriz olan †arafınuñ ¡alâmeti “zâ-ز” ve iki küçük ma…aralaruñ 

¡alâmeti “cîm-dâl-د ج” ve &i…âlenüñ ¡alâmeti “†â-ط” ve kürenüñ ¡alâmeti “yâ-

.dur. Ve bunlaruñ …amusı mikebbenüñ içinde va∂¡ olunmışdur”ي

[Şekil 108/46]

Pes @âhirdür ki küre &i…âleden &a…îl olmaπın aşaπa inmişdür. Ve &i…âlenüñ ipi 

büyük ma…araya §arılmışdur. Ve &i…âle yu…aru …al…up kendü semtinde &âbit olan 

küçük ma…araya …arîb olmışdur. Pes eger küreyi elle yu…aru …aldurursa 

[Şekil 108/46]
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&i…âle aşaπa inüp büyük ma…ara ile mi√ver döner.

Fa§l-ı Râbi¡ Şa«§-ı Kâtibüñ ¡Amelinüñ Keyfiyyeti ve Aña 
Müte¡alli… Olan A√vâli Beyân İder

Nu√âsdan bir kâtib şeklini düzeler ki bir dizini üstine …oyup bir dizini dikmiş 

ola ve büyüklikde √av∂ üstinede va∂¡ olınan …ubbenüñ üstindeki serîre §ıπaca… 

…adar ola. Ve bunuñ keyfiyyet-i ¡ameli budur ki πâyetde «afîf ünbûb alalar ki 

†ûlı murâd olunañ şa«§-ı câlisüñ †ûlı …adar ola. Ve ol ünbûbı bir mi…dâr tesfî† 

ideler ya¡nî ya§§ıladup müdevverligini gidereler tâ ki âdemüñ ar…ası ve …arnı gibi 

ola. Ve omuzlar yirine omuza beñzer iki …ı†¡a ∂amm ide ve birine nu√âsdan bir 

çenber alup bir †arafını vâsi¡ ideler tâ ki boyun ve baş ola. Ve mümkin oldu…ça 

yüzini da«ı düzeler. Ve yine nu√âsdan nı§f-ı küre şeklinde bir …ı†¡a alup ¡imâme 

gibi başına va∂¡ ideler ve başı iki omuzlaruñ ortasına yapışduralar ve dizlerine 

dize beñzer iki …ı†¡a alup yirlerine yapışdurup ¡âdet-i küttâb üzere birini yir üstine 

uzadup birisini yu…aru dikeler. Ve göñlek yeñine beñzer bir …ı†¡a alup §aπ omuza 

yapışduralar ve bir …ı†¡a da«ı alup bilek ve avuç ve parma…lar yapalar ki …alemi 

†utup …alemüñ başıyla aşaπa işâret ider şeklinde ola. Ol …ı†¡ayı göñlek yeñine 

yapışduralar. Ve bir …ı†¡adan da«ı §ol elini yapup yirine yapışduralar bir vechile 

ki §ol dizinüñ üstine …omış ola. Ve ol ünbûbuñ esfeline bir §a√îfe yapışduralar. 

Ve ol §a√îfenüñ ortasında bir murabba¡ delük deleler tâ ki ar∂-ı serîrden bâriz 

olan mi√verüñ ucını ol delüge geçürüp mi√ver döndügi ta…dîrce şa«§-ı mezbûrıla 

döne. 

Ba¡dehu 
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…ubbenüñ içinde va∂¡ [olunan] ma…araları setr içün …ubbenüñ altına bir §a√îfe 

yapışdurup &i…âlenüñ ve kürenüñ iplerini geçürmek içün iki delük dele. Ba¡de 

≠âlik √av∂ içine §u …oyup †arcehârı §u üstine …oyalar ve mikebbeyi √av∂ üstine 

va∂¡ ideler. Pes şekk yo…dur ki küre &a…îl olmaπın ünbûb †arcehâruñ içine oturur 

ve ipi geñşek olur. Pes †araf-ı â«erden &i…âle nüzûl ipini çeker tâ ki kürenüñ ipi 

gerilür. Pes ol √înde kâtibi getürüp serîr üstine va∂¡ ideler ve mi√verüñ ucını 

altındaπı delüge gücle geçüreler ve elindeki …alemi serîr üstine √avâle ideler. 

Pes †arcehâruñ merkezi yanındaπı delükden §u yap yap girüp †arcehâr ile içinde 

gerinen ipi çekilüp büyük ma…ara dönüp mi√verile kâtib da«ı döner. Pes †arcehâr 

†olup batınca …alemüñ başı serîr üzere bir …avs resm eyler. Pes ol …avsüñ iki 

†araflarına iki ¡alâmet va∂¡ idüp ortasını on beş cüz™e ta…sîm ideler ki bir sâ¡at-i 

müsteviyyenüñ eczâsı √â§ıl ola. Ve bundan †arcehâra “kâf-ك” mutta§ıl olup 

mikebbenüñ yaruπından yu…aru çı…an zencîri yu…aru çekseler †arcehâruñ içinde 

olan §u dökülüp †arcehâr yine §u üstinde yüzmege başlar ve girü yu…aru …al…up 

&i…âle iner. Pes kâtib dönüp …alemini yine evvel-i …avsa va∂¡ ider.

Ba¡dehu ejderüñ aya…ları altında olan mi√verüñ iki †araflarını ¡i∂âdelerüñ 

delüklerine geçüreler. ◊âlbuki ejderüñ √al…ası re§â§la memlû olup ≠enebi 

†arafı ki incedür, öñine vâ…i¡ olup πâyet-i &i…leti ortasında vâ…i¡ olmışdur. Pes 

mi√ver-i mezbûr ¡i∂âde üzere va∂¡ olundu…da ejderüñ başı yu…aru …al…up bâzuñ 

mu…âbilesine gelür ve mümkin oldu…ça aπzını açup †urur. 
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Pes bu √înde †arcehâra mutta§ıl olup mikebbeden yu…aru çı…an zencîrüñ ucına 

bir çengâl †a…up ol çengâli ejderüñ ar…asına va∂¡ olunmış bir rezeye geçüreler. 

Ve ejderüñ ar…asını bir mi…dâr nehr ideler ya¡nî ma…aranuñ ip …oyaca… yiri gibi 

bir mi…dâr çu…ur ideler. Ve nehrüñ iki †araflarına ince müteferri… dişler ideler tâ 

ki zencîrüñ nehrden çı…masına mâni¡ ola. Pes eger ejderüñ aπzına bundu…alar 

girse başı aπır olup bi’∂-∂arûre başını aşaπa indirür ve †arcehâruñ zencîri ejderüñ 

ar…asına §arılup çekilür. Pes †arcehâr …a¡r-ı √av∂dan çı…up §u üstinde †urur. Ve 

ejderüñ dişleri bundu…anuñ düşmesine mâni¡ olur tâ ejderüñ başı §adr-ı zevra…a 

…arîb olur. Pes bundu…a mir™ât üzere düşüp ejderüñ başı yine yu…aru …al…ar. Ol 

sebebden ki †arcehâr aşaπa çeker, pes yine †arcehâr §u üzere yüzüp ejderüñ aπzı 

†oπanuñ §adrına mu…âbil olur.

Fa§l-ı »âmis Bâzuñ Keyfiyyet-i ¡Amelin ve Benâdı…uñ Mekânını 
Beyân İder

Evvelâ †oπan şeklini düzeler ki anca… başı ve gögsi ola nı§fına varınca. Ve 

min…ârınuñ yu…aru pâresini ve başından bir mi…dâr yirini ayırup yine bir πâyet-i 

la†îfe varınca bir nermâdece16 ya¡nî çifte reze ile başına yapışduralar. Ve ol 

†oπanuñ iki omuzları yanından birbirine mu…âbil iki delük deleler ve ol delüklere 

bir mi√ver geçürüp iki uçlarını …apunuñ iki †araflarına ar…urı geçüreler. Ve yine 

†oπanuñ başını deleler tâ ki küre §ıπmaπa …âbil ola. Ve başı ile boynınuñ mâ-

beynini bir ortası çu…ur §a√îfe ile sedd ideler tâ ki bundu…a †oπanuñ 

16  Metinde “bir mâdece” şeklinde imlâ edilmiş.
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kellesine nâzil oldu…da bir mi…dâr …arâr ide.

Ba¡dehu …a§ruñ içinde bir mîzâb va∂¡ ideler ki bir †arafı …a§ruñ â«irinde ve bir 

†arafı †oπanuñ eñsesine √avâle ola bir vechile ki †oπanuñ √areketine mâni¡ olma-

ya. Ve bu mîzâbuñ vüs¡ati ol …adar ola ki içine va∂¡ olaca… bundu…alar sühûletle 

√areket ide. Ba¡dehu ol mîzâbda ma…†a¡-ı benâdı…ı ta¡yîn ideler bu †arîkle ki bir 

dâne bundu…ayı mîzâba …oyup ve mîzâbuñ kenârında iki ¡alâmet va∂¡ ideler ki 

birbirinden bu¡dı bundu…anuñ …u†rı …adar ola. Ve mîzâbuñ bir kenârında da«ı 

ol ¡alâmetlere mu…âbil iki ¡alâmet da«ı va∂¡ idüp her ¡alâmetüñ mu…âbilesinde 

olan ¡alâmete †oπr[u] mîzâbuñ kenârlarını şefre §ıπaca… …adar mîzâbuñ ar∂ına 

dek «ar… ideler. 

Ba¡dehu timürden yâ nu√âsdan bir şefre ya¡nî büyük bıça… düzeler; yüzinüñ 

uzunlıπı mîzâbuñ eni …adar ola. Ve ol bıçaπuñ §apınuñ dibini ya¡nî yüzine 

mutta§ıl olan yirinde bir delük delüp bir mi√ver geçüreler. Ve ol mi√verüñ iki 

uçlarını mîzâbuñ «ar…larında va∂¡ ideler. Ve ≠enebinüñ ucını döndürür bir √al…a 

gibi ideler. Ve bu şefrenüñ başına nesne yapışduralar. Ve bu şefre mîzâbuñ 

†oπandan †arafında †oπanuñ başına …arîb yirde vâ…i¡ ola. Pes eger mîzâbuñ başı-

na bir bundu…a va∂¡ olunsa tekerlenüp †oπandan †arafa gider tâ varup ol şefreye 

†ayanur. Ve eger şefrenüñ ≠enebini aşaπa çekseler şefrenüñ başı …al…up bundu…a 

†oπanuñ başına düşer.

Ba¡dehu şekl-i mezbûr üzere bir şefre da«ı alup ikinci «ar…a id«âl ideler. Ve 

bu şefrenüñ başında bir delük deleler, a§alar ve ≠enebine bir &i…âle. Pes şefre-i 

evvelînüñ başı aşaπa olup ≠enebi mürtefi¡ olmışdur ve şefre-i &âniyenüñ başı mür-

tefi¡ olup ≠enebi ma√a†† olmışdur. 

Ba¡dehu bir 
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zencîr alup ucını şefre-i evvelînüñ ≠enebindeki √al…aya baπlayalar. Ve bir zencîr 

da«ı alup ucını şefre-i &âniyenüñ başındaki delüge baπlayalar. Ba¡dehu bu iki 

zencîrüñ ucını bir yire cem¡ idüp ve √al…aya geçüreler. Pes eger ol √al…a aşaπa çe-

kilse şefre-i ûlâ ar∂-ı mîzâbdan mürtefi¡ olup şefre-i &âniye ucı mîzâba nâzil olur. 

Ve eger mîzâbuñ başına bir bundu…a va∂¡ olunsa tekerlenüp şefre-i ûlâya †aya-

nur; bir bundu…a da«ı va∂¡ olunsa gelüp bundu…a-i ûlâya †ayanur; bir da«ı va∂¡ 

olunsa bundu…a-i &âniyeye †ayanur. Sâyiri da«ı bu †arî… üzere olur tâ ki mîzâb 

bundu…alar ile †olar. Ba¡de ≠âlik eger zencîrleri cem¡ iden √al…a aşaπa çekilse 

şefre-i &âniye bundu…a-i ûlâ ile bundu…a-i &âniyenüñ ortasına iner ve şefre-i ûlâ 

yu…aru …al…up bundu…a-i ûlâ †oπanuñ başına †oπru tekerlenür ve şefre-i &âniye 

sâyir benâdı…ı tekerlenmekden men¡ ider. Ve …açan ki √al…a-i mezbûre √âli üzere 

terk olınur, şefre-i ûlâ ar∂-ı mîzâba inüp şefre-i &âniye …al…ar ve cemî¡ bundu…alar 

√areket idüp bundu…a-i &âniye bundu…a-i evvelînüñ yirine gelüp …arâr ider. Ve 

her zamânda ki √al…a çekilür, √âl bu minvâl üzere olur.

Mîzâb ve zencîr ve şefreler ve &i…âleler ta§vîr olunup √urûf-ı ebcedden ¡alâmât 

na§b olundı: Şefre-i ûlânuñ mi√verinde “elif-vâv-وا” ve başında “bâ-ب” ve 

≠enebinüñ √al…asında “cîm-ج” ve şefre-i &âniyenüñ 
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başında “dâl-د” ve bir mîzâbda “hâ-

”ه

[Şekil 113/47]

Ba¡de ≠âlik mîzâb-ı evvel …adar 

bir mîzâb da«ı düzüp bir ucını 

mîzâb-ı evvelüñ başına va∂¡ idüp ve 

…a§ruñ §ol †arafına dönüp bir ucını 

…a§ruñ yüzinden †arafda va∂¡ ideler 

tâ ki mîzâb †avîl olup tamâm on beş 

bundu…a §ıπmaπa …âbil ola.

Fa§l-ı Sâdis ‰arcehârdan 
Benâdı…a Mürtefi¡ Olan 
Silsileyi ve ‰arcehâruñ 
¿a…bında Va∂¡ Olunan Bir Ciz¡ayı ve Finkân-ı Mezbûruñ Sâyir 
Mühimmâtını ve Keyfiyyet-i »idmetini Beyân İder

‰arcehâruñ kenârı üstinde ar…urı bir mîl va∂¡ ideler ve ol mîlüñ ortasını de-

leler ve bir zencîr geçüreler. Ve zencîrüñ ucını mikebbe altındaki §a√îfeye ge-

çürüp andan serîre geçürüp kâtibüñ ardından …aldurup …a§ruñ esfeline geçürüp 

ucını şefrelerüñ zencîrleri cem¡ olduπı √al…aya baπlayalar. Şol √âlde ki †arcehâr 

§u üstinde yüze bir vechile ki †arcehâr tamâm in√i†â† bulduπı zamânda zencîr 

gerilüp √al…a aşaπa çekile. Ba¡dehu bir ciz¡anuñ delügini imti√ân ideler tâ ki küre 

†arcehâr içinde olup ve zencîrler yirli yirinde baπlanmış iken bir sâ¡atde †arcehâr 

†olup √av∂uñ …a¡rına ine. 

Pes vâ∂ı√dur ki …açan evvel-i nehârda zevra…uñ √av∂ına §u …onılsa √attâ 

√av∂uñ dört †arafında va∂¡ olunan ¡alâmetlere vâ§ıl olsa ki bu ¡amel ol ¡alâmetler 

üzere binâ olunmışdur, ke≠âlik finkân-ı mezbûruñ †oπru 

[Şekil 113/47]
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†urması da«ı ol ¡alâmetlerden ma¡lûm olur. Ve †arcehârı §u üstine …oysalar ve kü-

reyi †arcehâra …oysalar ve †arcehâruñ †aşrasında va∂¡ olunan iki zencîre mutta§ıl 

olan zencîri mikebbenüñ «ar…ından çı…arup ejderüñ @ahrına va∂¡ itseler ve 

†arcehâruñ üstinde va∂¡ olunan mîle mutta§ıl olan zencîr serîrüñ ar∂ından çı…up 

ejderüñ yanından geçüp …a§ruñ esfeline dâ«il olup şefreler zencîrlerinüñ √al…ası-

na baπlansa ve benâdı… mîzâba va∂¡ olunsa ve kâtibüñ …alemi ol eczâdan «âric 

olsa şekk yo…dur ki †arcehâruñ &a…bından §u girüp yap yap aşaπa inmege başlar, 

pes kâtib √arekete gelüp dönmege başlar ve tamâm bir sâ¡at oldu…da serîrüñ bir 

†arafında va∂¡ olunan eczâyı …alemiyle tamâm seyr ider. Ve bu †arcehâr da«ı †olup 

§unuñ dibine batar tâ kenârı §unuñ yüzine berâber olur. Pes ol zamânda mîl or-

tasına mutta§ıl olan zencîr aşaπa çekilüp şefrelerüñ birisi …al…up birisi iner. Ve 

bir bundu…a †oπanuñ kellesine vâ§ıl olup min…ârından çıkar ve &u¡bânuñ aπzına 

girür, &u¡bânuñ başı aπır olup bi’∂-∂arûre aşaπa meyl ider ve ≠enebi mürtefi¡ olup 

†arcehâruñ kenârına mutta§ıl olan zencîri çeker ve †arcehâruñ içinde olan §uyı 

döker. Ve &u¡bânuñ aπzındaki bundu…a §adr-ı zevra…da va∂¡ olunan mir™ât üzere 

düşüp &u¡bânuñ başı «afîf olur. Pes aşaπadan †arcehâr &u¡bânuñ ≠enebini çeküp 

ma…âmına i¡âde ider. Ve yine †arcehâr §unuñ üstinde yüzüp ¡amel-i sâbı… @uhûr 

ider. Ve her sâ¡at başında √âl bu minvâl üzeredür, tâ ki sâ¡at olan ve tamâm olur, 

pes §adr-ı zevra…da cem¡ olan benâdı…ı yine mîzâblara i¡âde iderler ve bu †arî…le 

giceden gündüzden yigirmi dört 
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sâ¡at tamâm olur. Ve πaflet olunmayup ki †arcehâruñ içindeki küreye bir mâni¡ 

va∂¡ oluna tâ ki †arcehâruñ bir †arafı yu…aru …al…up §u dökildügi zamânda küre 

†aşra düşmeye.

Nev¡-i Evvelden Şekl-i Râbi¡ Finkân-ı Fîldür ki Anuñla Sâ¡ât-i 
Müsteviyye Ma¡lûm Olur. Ve Bu Finkânuñ A√vâli On Beş Fa§lda Beyân 
Olunmışdur

Evvelki Fa§l Finkân-ı Mezbûruñ ªâhirin Beyân İder

Finkân-ı mezbûr bir fîl-i mükemmeldür ki iki ketfinüñ ortasında bir feyyâl 

binüp §aπ elini yu…aru …aldurup bir balta †utmışdur ve §ol elinde bir do…ma… †utup 

fîlüñ başı üzere …omışdur. Ve fîlüñ ar…asında bir serîr vardur ki ol serîrüñ dört 

kûşesinde dört direk vardur ve ol direklerüñ üstinde bir …a§r vardur. Ve ol …a§ruñ 

üstinde bir …ubbe vardur ve …ubbenüñ üstinde bir …uş vardur. Ve …a§ruñ yüzinde 

ki fîlüñ başından †arafıdur, bir revşen ya¡nî pencere ve terece vardur ki …a§ruñ 

esfelinde bârizdür. Ve ol revşende bir şa«§ oturmışdur. Ve ol şa«§uñ iki †arafında 

…a§rda iki pencere da«ı vardur. Ve ol pencerelerde birer †oπan vardur, başlarını 

…a§ruñ penceresinden †aşra çı…armışlardur. Ve ol revşende oturan şa«§ §aπ uyluπı 

üzere meyl idüp §aπ elini §aπ †arafında †uran †oπanuñ min…ârı üzere …omışdur, ke-

ennehu aπzını açma…dan men¡ ider ve §ol uyluπını …aldurup §ol elini §ol †arafında 

†uran †oπanuñ min…ârından …aldurmışdur.

Vech-i …a§ruñ a¡lâsında nı§f-ı dâyire vardur ki mu√addebi yu…arudur. Ve ol 

nı§f-ı dâyirenüñ üstinde on beş delük vardur ki her delügüñ büyükligi bir dirhem-i 

mütevassi† 
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…adar. Ve bu delükler içerüden bir 

müdevver √al…a ile mestûr[dur.] Ve 

ol √al…a gümişden olup nı§fı a… ve 

nı§fı …aradur. Ve direklerüñ ortasın-

da ar…urı bir mi√ver vardur. Ve ol 

mi√verde iki ejder vardur ki elleriyle 

mi√veri †utup …uyru…larını mi√verüñ 

üstine √al…a idüp †olamışlardur 

ve başlarını …aldurup †oπanlaruñ 

mu…âbilesinde va∂¡ itmişlerdür, ke-

ennehu †oπanları yutma… isterler. Ve 

serîr ortasında bir mikebbe vardur 

ve ol mikebbenüñ a¡lâsında [dekke-i 

müstedîre]17 vardur. Ve ol dekkenüñ 

üstinde bir şa«§-ı kâtib oturmışdur 

ki elinde bir …alem †utar ve öñinde 

dekke üstinde …avs dâyiresi gibi bir 

…ı†¡a vardur ki üstinde yedi buçu… 

derecenüñ ¡alâyimi vardur. Ve 

finkân-ı mezbûruñ §ûreti budur:

[Şekil 119/48]

İkinci Fa§l Finkân-ı Mezbûrdan ~âdır Olan A¡mâli Beyân İder

¢açan ki finkân-ı mezbûr evvel-i nehârda tertîb oluna, kâtibüñ re™s-i …alemi 

a¡dâd-ı derecâtdan «âric olup yap yap §ol †arafına döne tâ ki …alemüñ başı evvel-i 

derece[ye] vâ§ıl 

17  Yazmada bu kısım boş bırakılmıştır. İlgili kelimeyi Topkapı yazmasından ilave ettim.

[Şekil 119/48]
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olur, pes ma¡lûm olur ki bir sâ¡atden bir derece geçmişdür. Ba¡de ≠âlik derece-i 

[mez]bûrda seyr idüp tâ yedi buçu… dereceyi itmâm ider, pes nı§f-ı sâ¡at geçmiş 

olur. Ve ol √înde …ubbe üstinde †uran …uş bir …aç kerre devr idüp öter. ¢a§ruñ 

a¡lâsında va∂¡ olunan on beş delükden bir delügüñ nı§fı aπarur ve revşende oturan 

şa«§ §aπ †arafında †uran †oπanuñ aπzından elini …aldurur ve §ol uyluπı üzere otu-

rur ve §ol elini §ol †arafda olan †oπanuñ aπzına …or. Ve §aπ †arafda †uran †oπanuñ 

aπzından bir bundu… çı…up §aπ [†arafda] †uran ejderüñ aπzına düşer. Pes ejder 

başını döndürüp aşaπa egilür ve aπzındaki bundu…ayı fîlüñ §aπ omuzında va∂¡ 

olunmış bir …ade√[e] bıraπur ve yine ma…âmına ¡avdet ider. Ve feyyâl §aπ elinde-

ki balta ile fîlüñ başına bir kerre urup yine yu…aru …aldurur ve §ol elini da«ı …al-

durup do…ma… ile da«ı bir kerre urup yine do…maπı fîlüñ başı üstine …oyup †urur. 

Ve bundu…a fîlüñ §adrından çı…up …arnı altında a§ılmış bir mir™âta düşer ve §adâsı 

işidilür ve fîlüñ öñinde bir √av∂da …arâr ider. Ve şa«§-ı kâtib sür¡atle §aπ †arafına 

dönüp …alemini evvel-i a¡dâ[d[dan †aşra va∂¡ ider. Ba¡dehu yine §ol †arafına yap 

yap seyr ider tâ ki elindeki …alem evvel-i dereceye vâ§ıl olur ve bu üslûb üzere 

yedi buçu… dereceyi tamâm ider. Pes yine …ubbe üstindeki …uş bir …aç kerre devr 

idüp öter. Ve revşende oturan şa«§ §ol elini †oπanuñ aπzından …aldurup §aπ elini 

§aπ †arafda olan †oπanuñ aπzına …or ve §aπ uyluπınuñ üstine oturur. Ve §ol †arafda 

olan †oπanuñ aπzından bundu…a 
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çı…up §ol †arafda †uran ejderüñ aπzına düşüp ejder da«ı yap yap dönüp bundu…ayı 

fîlüñ §ol omuzında va∂¡ olunmış …ade√e il…â ider. Ve feyyâl yine fîlüñ başını dö-

ger ve bundu…a yine fîlüñ §adrından çı…up mir™âta düşer ve andan √av∂a düşer ve 

a¡lâ-yı …a§rda va∂¡ olunan on beş delügin birisi tamâm beyâ∂ olur. 

Pes ma¡lûm ola ki sâ¡ât-i müsteviyyeden bir sâ¡at geçmişdür ve her nı§f-ı 

sâ¡atde √âl bu minvâl üzere olur tâ ki on dört delük ve yarım delük tamâm beyâ∂ 

olup √av∂da yigirmi †o…uz bundu…a cem¡ olur. Pes nehârdan on dört buçu… sâ¡at 

geçmiş olur ki i…lîm-i râbi¡anuñ a†vel-i nehârıdur. Ba¡de ≠âlik benâdı…ı yine 

mîzâba i¡âde idüp ve delükleri …ara ile örterler. Ve gicenüñ her nı§f-ı sâ¡atinde 

da«ı vech-i mezbûr üzere bir kâtib @uhûr ider tâ ki bir gün ve bir gice geçüp yi-

girmi dört sâ¡at tamâm olur.

Üçinci Fa§l Fîlüñ ve Serîrüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Nu√âsdan bir §a√îfe alalar ki †ûlı üç buçu… …arış ola ve ¡ar∂ı bir buçu… …arış 

ola. Ve iki ucını büküp bir yire getürüp le√mleyeler ve bir mi…dâr dögeler tâ ki 

fîlüñ ar…ası ve …arnı gibi ola. Ba¡dehu bir …ı†¡a da«ı alup uylu…ları dögeler tâ ki 

fîlüñ §aπrısı gibi ola ve evvel düzilen …ı†¡aya yapışduralar. Ba¡dehu bir …ı†¡a da«ı 

alup dögeler tâ ki fîlüñ §adrı ve ketfi gibi ola. Ve anı da«ı sâbı…an me≠kûr olan 

…ı†¡anuñ bir †arafına da«ı yapışduralar. Ba¡dehu fîl aya…ları gibi dört aya… düzüp 

yirlerine yapışduralar ve ege ile her birini düzeldüp berâber ideler. Ba¡dehu fîl 

başı gibi bir baş düzeler, lâkin …ula…ları olmaya. Ve anı da«ı sâbı…an ma¡mûl olan 

fîlüñ 
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§adrına yapışduralar, ammâ mu√kem itmeyeler tâ ki va…t-i √âcetde ayırmaπa 

…âbil ola. Ba¡dehu şebehden murabba¡ bir serîr düzeler ki …ı§acı… aya…ları ola ve 

ol serîrüñ çevresinde derâbzînleri ola. Ve ol serîrüñ büyükligi fîlüñ §aπrısından 

omuzına gelince ola. Ve ol serîri fîlüñ ar…asına yapışduralar ve bir iple fîlüñ al-

tından baπlayalar tâ ki görenler fîlüñ ar…asında baπlu §analar.

Dördinci Fa§l Bâ†ın-ı Fîlde Va∂¡ Olunan Âlâtı Beyân İder

Evvelâ pirinçden bir ince †arcehâr düzeler ki nı§f-ı küre gibi ola ve …u†rı ol 

…adar ola ki fîlüñ …arnında sühûletle √areket idüp e†râfına †o…ınmaya. Ve ol 

†arcehâruñ kenârında dört ¡alâmet va∂¡ ideler ki bir birinden bu¡dı berâber ola. 

Ve her ¡alâmetinden †arcehâruñ †aşrasında merkezine †oπru dört «a†† çekeler. Ve 

pây-ı pergârı †arcehâruñ †aşrasından merkezi üstine …oyup bir dâyire resm ideler 

ki …u†rı bir sere ola ve «u†û†-ı sâbı…a ile te…â†u¡ ide. Ba¡dehu üç dâne nermâdece 

ya¡nî erkeklü dişilü üç …ı†¡a reze alup iki mismârla birbirine geçüreler tâ ki 

sühûletle √areket ide. Ve bu üç nermâdecenüñ †ûlı bir parma… uzunı ola ve üç 

…ı†¡adan …ı†¡a-ı ûlâ …a§îr ola. Ve …ı†¡a-ı &âniyenüñ ucını bir mi√ver üstinde bükeler:

Ve ol üç …ı†¡adan …a§îr olan …ı†¡ayı †arcehâruñ †aşrasında olan «a††uñ üstinde 

kenârından bir parma… eni aşaπa perkideler. Ba¡dehu nermâdeceye mu…âbil olan 

«a††uñ üstinde †arcehâruñ merkezine …arîb yirde bir delük deleler. Ba¡dehu ol bâ…î 

…alan iki «a†larla dâyire te…â†u¡ itdügi yirde iki reze va∂¡ ideler ve her rezeye 



ترجمۀ حيل 95

]24أ[



BİRİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel96

[24b]

bir ince zencîr †a…alar ki †ûlı bir sere ola. Ve iki zencîrüñ ucını cem¡ idüp bir 

küçük √al…aya geçüreler, √attâ bu √al…a †arcehâruñ kenârına †oπru yu…aru çekük 

nermâdeceye mu…âbil olan ¡alâmete vâ§ıl ola. Ve …a†¡â bir zencîr bir zencîrden 

uzun olmaya. 

Ve †arcehâruñ ve aña 

mutta§ıl olanlaruñ §ûreti 

budur ki nermâdecelerüñ 

¡alâmetî “mîm-م” ve iki 

zencîri cem¡ iden √al…anuñ 

¡alâmeti “lâm-ل” ve dâyire 

ile iki «a††uñ te…â†u¡ itdügi 

yirüñ ¡alâmeti “…âf-ق” ve 

nermâdecelerüñ cem¡ ucı 

mutta§ıl olan mi√verüñ 

¡alâmeti “vâv-و” ve rezelerüñ ¡alâmeti “§âd-ص”:

[Şekil 124/50]

Ba¡dehu ar∂ ki yirüñ ortasında mü&emmen delük deleler ve ol delük mehmâ-

emken tevsî¡ ideler. Ve bir §a√îfe alup fîlüñ ba†nı ile §adrını fa§l ideler ve çevresi-

ni mu√kem yapışduralar. Ve bir §a√îfe da«ı alup fîlüñ ba†nı ile fa«i≠ini fa§l ideler 

tâ ki fîlüñ …arnı bir √av∂ ola ve †arcehârı ol √av∂a …oyalar. Ve §adr-ı fîlle ba†nını 

fa§l iden §a√îfenüñ üç bölügin bir bölük aşaπa yirinde iki reze †a…up nermâdeceye 

mutta§ıl olan mi√verüñ iki ucını ol rezelere geçüre. Ba¡dehu fîlüñ …arnına §u 

…oyalar tâ ki rezelere …arîb ola. Pes bu ta…dîrce eger zencîrlerüñ ucına mutta§ıl 

olan √al…a yu…aru ce≠b olunsa †arcehâr mürtefi¡ olup içindeki §u dökilür ve yine 

terk olunsa sa†√-ı mâ üzere müstevî olur.

Beşinci Fa§l Serîr Üstinde 

[Şekil 124/50]
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Mikebbe ve Mikebbe Üstinde Dekkenüñ ve Dekke Üstinde Kâtibüñ 
ve ◊arek[et]-i Kâtibüñ ¡Ameli Beyânındadur

Şebehden bir mikebbe düzüp a¡lâsını müsa††a√ ve müstedîr ideler ki …u†rı †ûl-ı 

i§ba¡ …adar ola. Ve mikebbenüñ kenârını şefe ya¡nî duda… gibi †aşraya döndürüp 

§a√n kenârı gibi ideler. Ve şefenüñ kenârını sekiz …ısma ta…sîm ideler ve her …ısma 

bir ¡alâmet va∂¡ ideler. Ve her iki ¡alâmetüñ üstine mis†ara …oyup mis†aranuñ yü-

zine berâber bir «a†† çekeler ve iki ¡alâmetüñ mâ-beynini «a††a berâber keseler. Ve 

sâyir ¡alâyimüñ mâ-beynini da«ı bu vechile idüp mikebbenüñ çevresi mü&emmen 

ya¡nî sekiz kûşeli olup serîrüñ derâbzînlerinüñ içine gücle gire. Ba¡dehu şebehden 

bir …ur§ alalar ki müsa††a√ olup …u†rı bu sereden eksik ola ve ol …ur§uñ çevre-

sinde nı§fına gelince bir la†îf derâbzîn ola. Ve ol …ur§ı mikebbenüñ üstine va∂¡ 

ideler bir vechile ki derâbzîn fîlüñ §aπrısından †arafa vâ…i¡ ola ve …ur§uñ merkezi 

mikebbenüñ merkezinden baş parmaπı mi…dârı fîlüñ başından †arafa çekilmiş ola 

ve √âli üzere yapışduralar. Ve …ur§uñ merkezini sa†√-ı mikebbeye †oπru delüp ve 

sa†√-ı mikebbeyi da«ı deleler. 

Ba¡dehu nu√âsdan bir …ı†¡a alalar ki πâyetde «afîf ola ve †ûlı †ûl-ı i§ba¡ ola ve 

…alıñlıπı baş parmaπla şehâdet parmaπı devr idecek …adar ola. Ve ol ünbûbuñ iki 

†araflarına iki müdevver §a√îfeler yapışduralar ve ikisinüñ da«ı merkezini delüp 

bir mi√ver geçüreler ki bir ucı §a√îfeden arpa …adar çı…a ve bir ucı yarım parma… 

uzunı çı…a tâ ki ünbûb-ı me≠kûr bir ma…araya döne. Ve ol ünbûbuñ ortasına bir 

reze mı«layalar ve ol rezeye ibrîşimden bir …arış ipüñ ortasına baπlayalar. Ve 

mi√verüñ uzun 
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olan †arafını mikebbeye altından geçüreler tâ ki dekkenüñ merkezinden †aşra 

gele ve ma…aranuñ §a√îfesi mikebbeye †o…ınmaπa …arîb ola. Ve mi√verüñ †araf-ı 

…a§îrinüñ altına bir ar…urı nesne …oyup uçlarını mikebbenüñ iki †arafından perki-

deler. Ve mi√verüñ altına cezîre …oyalar ki anuñ içinde sühûletle döne. Ba¡dehu 

ünbûb üzere va∂¡ olunan rezeye mu…âbil mikebbenüñ yanında bir küçük ma…ara 

va∂¡ oluna ve ol küçük ma…aranuñ mu…âbilesinde mikebbenüñ dâ«ilinde cânib-i 

mikebbeye bir küçük ma…ara da«ı il§â… ideler. ◊attâ bu iki küçük ma…aralaruñ 

nehrleri üstinde ya¡nî ip …oyaca… yirlerine mis†ara va∂¡ olunsa, mis†aranuñ yüzi 

büyük ma…aranuñ rezesine †o…ına. Ve ipüñ bir †arafını küçük ma…aranuñ birine 

geçürüp aşaπa §ar…ıdalar ve ucına beş dirhem bir &i…âle a§alar. Ve büyük ma…ara-

yı bir kerre devr itdürüp &i…âlenüñ ipini büyük ma…araya §aralar. Ba¡dehu ipüñ 

†araf-ı â«erini ol bir küçük ma…araya da«ı geçüreler. 

Ve tucdan otuz dirhem bir †op alup …u†rını delüp bir ince mi√ver geçüreler ki 

†op ol mi√verüñ üstinde sühûletle döne. Ve ol mi√verüñ ucını büküp bir yire cem¡ 

ideler tâ ki nı§f-ı √al…a gibi ola. Ve ol cem¡ olduπı yire ipüñ ucını baπlayalar. 

Pes @âhirdür ki …açan bir mâni¡ men¡ eylemese küre &a…îl olduπı sebebden aşaπa 

ünbûb &i…âle yu…aru çı…ar tâ ki ma…arasına †o…ınur ve …açan ki ber-sebîle küre 

yu…aru …al…ar, &i…âle aşaπa inüp ma…ara döner. 

Ba¡de ≠âlik şekl-i &âlisde me≠kûr olan §ûret üzere nu√âsdan yâ kâπaddan bir 

şa«§ düzüp eline bir …alem vireler. Ve ol şa«§uñ esfeline bir §a√îfe geçürüp orta-

sına bir murabba¡ delük deleler ve dekkenüñ altından yu…aru 
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çı…an mi√verüñ ucını da«ı murabba¡ idüp ol §a√îfenüñ delügine gücle geçüreler 

tâ ki şa«§uñ [eli] esfel-i dekkeye †o…ınmaπa …arîb ola. Ve mikebbenüñ altına bir 

§a√îfe yapışdurup ma…araları setr ideler. Ve ol §a√îfeyi iki yirden delüp &i…âlenüñ 

ve kürenüñ iplerini geçüreler ve mikebbeyi √âli üzere yirinde yapışduralar. Ve 

bunlaruñ fehmi âsân olma… içün kâtib ve mikebbe ve üç ma…ara ve &i…âle ve küre 

yirlü yirinde †a§vîr olundı:

[Şekil 126/51]

Altıncı Fa§l Feyyâlüñ Keyfiyyet-i ¡Amelin ve Feyyâlüñ Ellerinüñ 
Mu√arrikin Beyân İder

Nu√âsdan bir göñlek şeklini düzeler ki etekleri yeñleri …ı§a ola. Ba¡dehu Hindî 

şeklinde bir baş düzüp boynını göñlegüñ ya…asına geçüreler ve çevresinden ya-

pışduralar. Ve bâzûsına varınca bir el düzüp ucına bir la†îf ve ∂a¡îf fâs ya¡nî balta 

yapışduralar. Ve ol elüñ dirsegi yirinden deleler ve göñleginüñ yeñini da«ı delüp 

bâzûsını göñlegüñ içine §o…alar tâ dirsegüñ delügi yeñüñ delügine berâber ola. 

Pes ikisine bir mi√ver 

[Şekil 126/51]
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geçüreler ve mi√verüñ uçlarını yeñüñ iki †arafında perkideler. Pes bu ta…dîrce 

yed-i mezbûr mi√ver-i me≠kûr üstinde aşaπa ve yu…aru √areket itmege …âbil olur. 

Ve bâzûnuñ ucını deleler ve §ol elini da«ı bu vechile düzüp bir mida…… ya¡nî 

dögeç va∂¡ ideler. Ba¡dehu fîlüñ iki omuzlarınuñ ortasını sâbı…an ma§nû¡ olan 

göñlek eteginden bir mi…dâr eksik oyalar ve göñlegüñ etegini ol delügüñ çevresi-

ne va∂¡ ideler, ammâ mu√kem yapışdurmayalar.

Ba¡dehu fîlüñ başını yine …oparalar ve §adrını fîlüñ boynı §ıπaca… …adar oya-

lar. Ve fîlüñ iki öñ aya…larınuñ ortasını da«ı oyalar tâ ki bundu…a çı…maπa …âbil 

ola. Ba¡dehu bir küçük …aşı… alalar ki sapı …ı§a ola. Ve §apınuñ dibini ar…urı 

deleler ve bir mi√ver geçürüp bir ucını ba†n-ı fîlle §adr-ı fîli …â†ı¡ olan √icâbuñ 

ortasına yapışduralar tâ ki …aşı… fîlüñ §adrında ar…urı vâ…i¡ olup …aşıπuñ keffesi 

fîlüñ §ol †arafına ve §apı §aπ †arafına vâ…i¡ ola †arafına. Ba¡dehu demürden bir 

ince çubuk alup iki ucını √al…a gibi idüp birisini …aşıπuñ §apını delüp geçüreler 

ve bir ucını feyyâlüñ §aπ elinüñ bâzûsınuñ ucında va∂¡ olunan delüge geçüre. Ve 

…aşıπuñ keffesinüñ başını da«ı deleler ve bir zencîr geçürüp bir ucını feyyâlüñ 

§ol bâzûsınuñ delügine geçüreler. Pes …açan ki …aşıπuñ §apı dibinde vâ∂i¡ olunan 

mi√verüñ ucı √icâbda &âbit olsa, ta√…î…an …aşı… ol mi√ver üstinde √areket ider. 

Pes …aşıπuñ §apını başından aπır ideler tâ ki feyyâlüñ §aπ bâzûsını aşaπa çeküp 

fâs ile ya¡nî balta ile §aπ elini yu…aru …aldura. Ve mida……ı §ol bâzûsında aπır idüp 

fîlüñ başında …arâr itdüreler.

Ve bundan §oñra 
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…aşıπuñ içine bir bundu…a va∂¡ olunsa aπır olup aşaπa iner ve mida…… yu…aru 

…al…ar ve §aπ eli fâs ile aşaπa iner. Ve bundan §oñra bundu…a …aşı…dan çı…up fîlüñ 

aya…ları arasında vâ…i¡ olan «ar…dan çı…up fîlüñ …arnı altındaπı mir™âta †o…ınup 

andan fîlüñ öñindeki √av∂a düşüp fîlüñ «or†ûmına †oπru tekerlense yine feyyâlüñ 

§aπ eli fâs ile yu…aru …al…ar ve mida…… §ol bâzûdan aπır olmaπın §ol eli yine 

mida…… ile aşaπa iner. Ba¡dehu göñlegüñ etegini da«ı öñinden ve ardından fîlüñ 

omuzlarına yapışduralar. Ve feyyâl içün iki aya…lar düzüp uylu…larını göñlek 

altına §o…up yapışduralar; dizleri ve aya…ları @âhir olup fîlüñ …ula…ları ardından 

§ar…a. Ve bu a¡mâl tamâm mertebe ta√rîr olundu…dan §oñra fîlüñ başını mekânına 

i¡âde idüp mu√kem yapışduralar ve iki fîl …ulaπı gibi …ula…lar düzüp iki omuzlar 

üstine yapışduralar. 

Ba¡de ≠âlik fîlüñ §adrını ve feyyâlüñ ellerini ta√rîk iden âlâtı tem&îl idelüm: 

Fîlüñ “sîn-nûn-ن س” §adrından bir delük vardur ki andan bundu…alar çı…a; ol 

&a…bda “√â-ح” vardur. Ve …aşıπuñ mi√verinde “bâ-ب” ve §apınuñ delüginde 

ki timürden bir çubuπuñ ucı girmişdür “†â-ط” ve çubuπuñ †araf-ı â«irinde ki 

feyyâlüñ §aπ bâzûsına mutta§ıldur “yâ-ي” ve feyyâlüñ §aπ bâzûsınuñ mi√verinde 

“lâm-ل” ve …aşıπuñ başındaπı delügin “mîm-م” ve §apına mutta§ıl olan zencîrde 

“nûn-ن” ve feyyâlüñ §ol bâzûsınuñ mi√verinde “sîn-س” ve fîlüñ omuzlarında 

olan …ade√lerden …aşıπa √avâle va∂¡ olunan ünbûblarda “¡ayn-ع”. Ve cümlenüñ 

§ûreti budur:

[Şekil 130/52]
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Yedinci Fa§l Serîr Üstinde Va∂¡ Olunan Esâ†înüñ Keyfiyyet-i 
¡Ameli Beyânındadur

Şekl-i &âli&de mufa§§alan me≠kûr olan şebehden †ûlı †arî… üzere üçer …arış ve 

…alıñlıπı baş parmaπı …adar mücevvef direkler düzüp ve serîrüñ dört kûşesinde 

…â¡ideler va∂¡ idüp ol direkleri …â¡ideler üstine va∂¡ ideler. Ve fîlüñ §aπ †arafında 

vâ…i¡ olan direklerüñ ortasını delüp ar…urı bir direk geçürüp ortasını deleler. Ve 

fîlüñ §ol †arafında vâ…i¡ olan direklerüñ da«ı ortasına bir direk geçürüp bir delük 

deleler.

Sekizinci Fa§l ¢a§ruñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Nu√âsdan bir §a√îfe alalar ki †ûlı bir buçu… şibr ola ve eni bir şibr ve iki par-

ma… ola. Ve ol §a√îfenüñ mis†ara ile düzeler ve esfelini †â… gibi oyalar. Ve §ûretde 

[Şekil 130/52]
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üç §a√îfe da«ı düzeler. Ba¡dehu bir 
§a√îfe da«ı alalar ki §a√âyif evvelin-
den bir sere uzun ola. Ve ol §a√îfenüñ 
a¡lâsında bir nı§f dâyire resm ide-
ler ki mu√addebi yu…aru ola. Ve 
nı§f-ı dâyireden artuπını keseler ve 
ol dâyirenüñ mu√î†inüñ içine birbiri-
ne …arîb on beş delük deleler. Ve bir 
§a√îfenüñ esfelinde iki kûşelere …arîb 
yirlerde iki pencereler ideler ve her 
pencerede bir †oπan başı düzeler; bü-
yükligi ol …adar ola ki min…ârından 
bundu…a çı…maπa …âbil ola. Ve ol 
†oπanuñ min…âr-ı a¡lâsını fa§l idüp 
yine bir ince çifte reze ile yapışdura-
lar ve boynınuñ dibinden √âlâ me≠kûr 
olan §a√îfeye yapışdurup boynını 
açu… …oyalar tâ ki bundu…alar andan 
dâ«il olup min…ârında çı…a ve baş 

√areket itmeye. Ba¡dehu esfel-i §a√îfede iki delük deleler ki her birisi evvel va∂¡ 
olunan pencerelere …arîb ola. Ba¡dehu bu iki delükden yu…aru §a√îfenüñ orta-
sında bir delük da«ı deleler. Ve bu §a√îfenüñ ¡alâmeti “sîn-س” ve a¡lâsında va∂¡ 
olunan nı§f-ı dâyirenüñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve †oπanlaruñ ¡alâmeti “fâ-ف” ve esfel-i 
§a√îfede birbirine mu…âbil va∂¡ olunan delüklerüñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve bu iki 
delükden mürtefi¡ va∂¡ olunan delügüñ ¡alâmeti “…âf-ق”dur ki bu vechile ta§vîr 
olundu:

[Şekil 133/53]

Ba¡dehu bu dört §a√îfeyi zâviye-i …âyime üzere birbirine yapışdurup bir …a§r-ı 
murabba¡ şekline …oyalar ki vechüñ a¡lâsında ve §a√îfelerüñ mevâ∂i¡-i vu§latı içe-
rüden re§â§la mu√kem yapışduralar. Ba¡dehu bu …a§ruñ esfelini yine şebehden 

[Şekil 133/53]
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bir pâre ile perkideler. Ve aya…laruñ içini da«ı oyulmış §a√îfeler ile yirine 

göre setr ideler. Ve …a§ruñ aya…larını vech-i mu¡tâd üzere direklere alışduralar. 

Ba¡dehu yine şebehden bir …ubbe düzeler ve ol …ubbenüñ a¡lâsında bir küre va∂¡ 

ideler ki ortasından …ubbenüñ içine vâ§ıl olur &a…bı ola. Ve …ubbenüñ kenârlarını 

†aşra döndürüp re™s-i …a§ra berâber murabba¡ keseler ki tamâm …a§ruñ başını i√â†a 

idüp yirleşe ve va…t-i ¡amelde …a§ruñ başına …oyup yine …aldurmaπa …âbil ola. 

Pes @âhir oldı ki …a§ruñ yüzi ol §a√îfedür ki a¡lâsında fa∂la vardur ki anda on beş 

delük vardur ve esfelinde iki pencere vâ…i¡ olup ol pencerelerde iki †oπan başları 

vardur ve ortalarında üç delük vardur.

‰o…uzıncı Fa§l Şol Mîzâbuñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Ki ol mîzâbda va∂¡ olunan benâdı… gâh √areket idüp gâh teva……uf ider ve biri-

si çı…up bâ…îsi †urur. Ve gâh §aπ †arafda vâ…i¡ olan †oπanuñ başına gidüp gâh §ol 

†arafda vâ…i¡ olan †oπanuñ başına gider. Bir mîzâb alalar ki içinüñ dibi düz olup 

kenârları yu…aru …al…mış ola ve ol mîzâbuñ †ûlı bir şibr ola. Ve mîzâb-ı mezbûrı 

…a§ruñ içinde §aπ †arafda vâ…i¡ olan §a√îfenüñ a¡lâsından aşaπa yapışduralar bir 

vechile ki mîzâbuñ @ahrı kasra vâ…i¡ olan †arafı yüksek olup …a§ruñ yüzine gelen 

†arafı alça… ola tâ ki içine va∂¡ olunan benâdı… vech-i …a§rdan †arafa √areket ide. 

Ve bu mîzâbuñ ismine mîzâb-ı evvel dirler. Ba¡dehu buña beñzer bir mîzâb da«ı 

düzeler ve ol 
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mîzâbuñ bir †arafını sedd ideler. Ve bu mîzâbı düzen kimesne öñine …oyup meftû√ 

olan cânibini kendüden yaña va∂¡ ide. Ve ol mîzâbuñ mesdûd olan †arafınuñ 

mesdûd olan kûşelerinden §aπına gelen kûşede mîzâbuñ kenârını bundu…a §ıπaca… 

…adar ar∂-ı mîzâba dek yara. Ba¡dehu mîzâbuñ @ahrında ol fet√ itdügi †arafuñ al-

tında fet√ itdügi yir …adar bir cenb il§â… ideler. Ba¡dehu mîzâbuñ @ahrına √âlen 

fet√ itdügi yire …arîb yirde ar…urı bir mi√ver va∂¡ eyleyeler ki evvelâ meftû√ olan 

cânibden mîzâb …adar ola. Ve mîzâb-ı mezbûruñ meftû√ olan †arafına bir reze 

ve ol rezeye bir √al…a geçüreler. Ve bu mîzâba mîzâb-ı müte√arrik dirler. Ve bu 

mîzâbı mîzâb-ı evvelüñ ucına ar…urı zâviye-i …âyime üzere va∂¡ ideler ki mîzâb-ı 

müte√arrikden &âniyen meftû√ olan mev∂i¡ mîzâb-ı evvelüñ kenârına vâ…i¡ ola ve 

bu iki mîzâbuñ ar∂ları berâber ola. 

Ba¡dehu mîzâb-ı müte√arriküñ mi√verinüñ †arafeyni altına iki «areze va∂¡ 

idüp ol iki «arezeyi iki …â¡ide üzere va∂¡ ideler tâ ki mîzâb-ı müte√arrik anlaruñ 

üstinde va…t-i ¡amelde aşaπa ve yu…aru √areket ide. Ve mîzâb-ı müte√arriküñ 

†araf-ı mesdûdını bir nesne ile te&…îl ideler tâ ki bi’†-†ab¡ …arâr idüp †araf-ı mesdûd 

†araf-ı meftû√dan bir [mi…dâr]18 alça… ola. Pes eger mîzâb-ı evvele bundu…a va∂¡ 

olunsa √areket idüp mîzâb-ı müte√arriküñ fet√ olan zâviyesine girüp teva……uf 

ider. Ve mîzâb-ı evvele bir bundu…a da«ı ûlâya vâ§ıl olup mîzâb-ı evvelüñ ucın-

da †urur. Ve bundan §oñra mîzâb-ı müte√arriküñ †araf-ı meftû√ınuñ rezesindeki 

√al…a aşaπa çekilse mîzâb-ı müte√arrik 

18  Okunamayan bir kelime. Manaca “mikdar” muadili olmalı.
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√arekete gelüp √al…adan †arafı nâzil olur ve †araf-ı mesdûde mürtefi¡ olur ve 

içindeki bundu…a †araf-ı meftû√dan tekerlenüp çı…ar. Ve ta√t-ı fet√de mütte√a≠ 

olan cenb †araf-ı mesdûduñ irtifâ¡ıyla bundu…a-ı ûlâya …arîb olan bundu…anuñ 

√areketine mâni¡ olur. Ve …açan ki √al…a √âli üzere terk olunur, †araf-ı mesdûde 

&ı…leti mu…te∂âsınca ma…âmına ¡avdet idüp bundu…a-i &âniye gelüp mîzâb-ı 

müte√arriküñ fet√ine girüp †araf-ı mesdûde †ayanup †urur. Pes eger mîzâb-ı evvel 

benâdı…la memlû olsa mîzâb-ı müte√arriküñ √al…ası her kerre ki esfeline ce≠b 

oluna, benâdı…-ı me≠kûrenüñ birisi mîzâb-ı müte√arriküñ meftû√ olan †arafından 

düşer ve √al…a terk olunsa ol bundu…anuñ yirine birisi da«ı gelür. Ve bu vechile 

benâdı… cümleten mîzâb-ı müte√arriküñ †araf-ı meftû√ından çı…up ar∂-ı …a§ruñ 

merkezine düşer.

¢a§r-ı murabba¡uñ mi&âlini ve mîzâb-ı evvelüñ §ûretini ve anuñ †arafına 

mu¡ârı∂ olan mîzâb-ı müte√arriküñ §ûretini ta§vîr idelüm: Ve mîzâb-ı evvelüñ 

†arafında “kâf-ك” ve mîzâb-ı müte√arriküñ †araf-ı mesdûdında “lâm-ل” ve †araf-ı 

meftû√daki √al…ada “mîm-م” ve altındaki mi√verüñ iki †araflarında “nûn-ن” 

¡alâyim va∂¡ idelüm tâ ki fehm itmek 

âsân ola:

[Şekil 135/54b]

Onuncı Fa§l Benâdı… Düşecek 
◊av∂ı Beyân İder

Bir müdevver √av∂ düzeler ki …u†rı 

bir sereden e…all ola ve esfeli düz ola ve 

kenârları 

[Şekil 135/54b]
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parma… …adar eni …al…mış ola. Ve bir «or†ûmı ola ki √av∂a dâ«il olan bundu…alar 

ol «or†ûmdan çı…maπa …âbil ola. Ve …a§ruñ içinde iki ar…urı nesne va∂¡ idüp 

√av∂ı anlaruñ üstine va∂¡ ideler ki √av∂-ı mezbûr mîzâb-ı müte√arriküñ ucınuñ 

altında vâ…i¡ ola ve √av∂uñ «or†ûmı vech-i …a§rdan †arafa vâ…i¡ ola. Ve …açan 

ki mîzâb-ı müte√arrikden bundu«a çı…ar, √av∂uñ bir †arafına vâ…i¡ olup ortasına 

düşmez, «or†ûmdan çı…up murâd olan yir[e] gider. 

Ba¡dehu bir mîzâb da«ı alalar ki †ûlı bir şibr olup hey™etde mîzâb-ı evvel 

gibi ola. Ve iki başlarını kenârlarına berâber sedd ideler. Ve ol mîzâbı nı§fından 

zâviye-i …âyime üzere ardına büküp iki ∂ıl¡ını müsâvî ideler. Ve zâviyenüñ içi-

ne ar…urı bir mi√ver va∂¡ idüp zâviyeye mu√kem yapışduralar bir vechile ki iki 

uçları ¡ar∂-ı mîzâbdan bâriz ola. Ba¡dehu parma… gibi bir ünbûb alalar ve içine 

re§â§dan beş dirhem bir küre …oyalar ki içinde sühûletle √areket ide. Ve ünbûbuñ 

iki †arafını sedd ideler. Ve bu ünbûbuñ ortasını mi√verüñ bir †arafı üzere ar…urı 

va∂¡ idüp zâviye mülâ§ı… ideler ve ol ma…âmda yapışduralar √attâ mi√verüñ †araf-

larını iki direk üstine va∂¡ itseler mîzâbla ünbûb mi√verüñ üstinde √areket iderler. 

Pes bi’∂-∂arûre küre-i re§â§ ünbûb içinde √areket idüp bir †arafa varur ve mîzâbuñ 

küreden †arafı munta§ıb olur ya¡nî dikilür †urur. Ve nı§f-ı â«eri muntabı√ olup 

uf…a müvâzî olmaπa …arîb olur ve †araf-ı mesdûde zâviyesinden bir mi…dâr alça… 

olur. Ve “muntabı√ olma…” erbâb-ı luπat …atında “yüzi üzere düşmek”dür. Ammâ 

bizüm @annumuz üzere nı§f-ı mezbûr ar…ası üzere düşer. Ba¡de ≠âlik eger cânib-i 
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zâviyeye bundu…a va∂¡ olunsa 

mesdûde †arafına √areket ider ve &a…îl 

olup aşaπa meyl ider tâ ki munta§ıb 

olur. Sâbı…an munta§ıb olan nısf 

muntabı√ olur ve içindeki bundu…a 

†araf-ı mesdûddan çı…ar ve küre-i 

re§â§ ünbûbuñ †araf-ı â«erine vâ§ıl 

olur. Ve bundan §oñra zâviyenüñ 

cânib-i â«erine bundu…a va∂¡ olun-

sa nı§f-ı mîzâbuñ †araf-ı mesdûdına 

√areket ider ve yine &a…îl olup meyl 

ider ve küre-i re§â§ yine evvelki 

ma…âmına ¡avdet ider. Ve evvelâ munta§ıb olan nı§f yine munta§ıb olup bundu…a 

†araf-ı mesdûdeden çı…ar. 

Ve bu mîzâbla ünbûbuñ §ureti budur ki †araf-ı mîzâbuñ ¡alâmeti “sîn-¡ayn-س 

 ve ünbûb-ı ”ف-ve zâviyesinüñ ve ta√t-ı «or†ûmda vâ…i¡ olan †arafuñ ¡alâmeti “fâ ”ع

kürenüñ †arafeyninüñ ¡alâmeti “§âd-lâm-ال ص”:

[Şekil 138/55b]

Ve bu mîzâbla ünbûbe mîzândurlar. Ve bu mîzâbı va§f-ı âtî üzere dâ«il-i …a§rda 

va∂¡ iderler. Ba¡dehu «or†ûmuñ altına bir «areze va∂¡ idüp anuñ mu…âbilesinde 

vech-i …a§rda bir hareze dahı va∂¡ idüp ve mi√verüñ ünbûb-ı küre altında vâ…i¡ 

olan †arafını vech-i …a§rda va∂¡ olunan «arezeye …oyalar ve †araf-ı â«erini ta√t-ı 

[Şekil 138/55b]
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«or†ûmda va∂¡ olunan «arezeye …oyalar tâ ki mîzân-ı me≠kûr ol «arezeler içinde 

sühûletle √areket ide. 

Ve ma¡lûmdur ki küre-i re§âs ünbûbunuñ vasa†ında …arâr itmeyüp elbette bir 

†arafına √areket ider. Far∂ idelüm ki “lâm-elif-ال” †arafında vâ…i¡ olup mîzâbdan 

∂ıl¡-ı “¡ayn-ع” munta§ıbe olup ve ∂ıl¡-ı “sîn-س” meb†û√a ola, belki †araf-ı “sîn-س” 

zâviye-i “fâ-ف”dan alça… ola, ¢açan ki √av∂-ı «or†ûma bundu…a düşe ve andan 

zâviye-i “fâ-ف”nuñ cânibine vâ…i¡ ola ve andan †araf-ı “sîn-س”e √areket ide, 

†araf-ı “sîn-س” &a…îl olup meyl ider, √attâ munta§ıb olur. Pes bundu…a †araf-ı 

“sîn-س”den çı…up ar∂-ı …a§rda bir √av∂a düşer ki ol √av∂ §aπ †arafda va∂¡ olunan 

†oπanuñ başından †arafa mâyil olup iniş vâ…i¡ olmışdur. Ve küre-i re§â§ ünbûbuñ 

içinde √areket idüp †araf-ı “§âd-ص”da …arâr ider ve ∂ıl¡-ı “¡ayn-ع” meb†û√a olur. 

Ve ol zamânda †araf-ı “¡ayn-ع” zâviye-i “fâ-ف”dan alça… olur. Ve …açan ki √av∂-ı 

«or†ûma bundu…a düşe, √areket idüp  «or†ûmdan çı…ar ve zâviye-i “fâ-ف” cânibine 

vâ…i¡ olur, bundu…anuñ √âli bu vechile olur. Pes bundan §oñra bu mîzâbuñ altına 

bir mi√ver va∂¡ ideler ki bir ucı vech-i …a§rda va∂¡ olunan üç delükden orta-

sı delükden †aşra çı…mış ola ve bir †arafı aña berâber ar∂-ı …a§rda va∂¡ olunmış 

bir …â¡idede va∂¡ olunmış «arezede vâ…i¡ ola. Ba¡dehu bu mi√verüñ üstinde iki 

şa@iyye ya¡nî nu√âsdan iki …ı†¡a va∂¡ ideler ki ikisi da«ı †oπru 
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olmayup egri ola ve mâ-beynleri …arîb 

ola. Ba¡dehu mîzânuñ mi√verine da«ı 

bir enlü şa@iyye va∂¡ idüp ucını mi√ver 

üstinde va∂¡ olunan iki şa@iyyenüñ or-

tasına …oyalar. Ve …açan ki mîzân §aπ 

†arafına meyl ide, mîzânuñ şa@iyye-

si mi√verüñ §ol şa@iyyesini def¡ idüp 

mi√veri §ol †arafa döndürür ve …açan 

ki mîzân §ol †arafa meyl ide, mi√verüñ 

§aπ şa@iyyesini def¡ idüp mi√veri §aπ 

†arafa döndürür.

Ve a¡mâl-i me≠kûrenüñ fehmi âsân 

olma… içün mîzânuñ §ûreti şa@iyye 

ziyâdesiyle i¡âde olunup ¡alâyim va∂¡ 

olundı. Şa@iyyenüñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve 

mîzânuñ altındaki mi√verüñ ¡alâmeti “†â-ط”, ol mi√verüñ üstindeki şa@iyyelerüñ 

¡alâmeti “√â-zâ-ز ح” bu şekl üzere:

[Şekil 139/56]

On Birinci Fa§l Nı§fı A… ve Nı§fı ¢ara Olan ◊al…anuñ 
Keyfiyyet-i ¡Amelin ve Ol ◊al…anuñ Mu√arrikini ve ¢ubbe 
Üstindeki ¢avsüñ ◊areketini Beyân İder

Gümişden bir ince √al…a düzeler ki …u†rı dâyire-i &u…ûbuñ …u†rı …adar ola ya¡nî 

a¡lâ-yı …a§rda va∂¡ olunan on beş delük ki …amusı bir dâyire üzere vâ…i¡ olmışdı, 

ol dâyirenüñ …u†rı …adar ola ve ¡ar∂ı ol delüklerden birinüñ …u†rı …adar ola. Ve 

ol √al…anuñ nı§fını gümiş savadıyla …arardalar. Ba¡dehu nu√âsdan bir …ur§ alalar 

ki …u†rı √al…anuñ …u†rı …adar ola. Ve ol …ur§uñ vechini ve mu√î†ini ta§√î√ ideler 

[Şekil 139/56]
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ve gümiş √al…anuñ @ahrına yapışduralar. Ve …ur§uñ merkezini delüp bir mi√ver 

geçüreler ki bir ucı …ur§uñ yüzinden ve bir ucı ortasından çı…a. Ve dâyire-i 

&u…ûbuñ ortasını dâ«il-i …a§rdan deleler bir vechile ki …a§ruñ yüzine çı…maya. Ve 

mi√verüñ bir †arafını ya¡nî √al…aya dâ«il olan †arafını ol delüge …oyalar ve †araf-ı 

â«erini bir ¡ârı∂a üzere …oyalar ki ol ¡ârı∂anuñ †arafı zâviye-i …a§ra mül§a… ola. Ol 

√înde pes √al…a-i mezbûre râst delüklere mun†abı… olmış olur bir vechile ki her 

ne zamânda döndürseler …ur§la bile sühûletle döne. 

Ba¡dehu ol …ur§uñ √al…adan nı§f-ı ebya∂a muntabı… olan nı§fınuñ @ahrında 

zâviye-i …âyime üzere otuz dâne dendâneler va∂¡ ideler ki her dendânesi †ûlen19 

de arpa şeklinde ola ve birbirinden bu¡dı berâber ola. Ve …ur§ı döndürüp √al…anuñ 

nı§f-ı esvediyle delükleri setr ideler. Ve nı§f-ı ebya∂ esfelinde vâ…i¡ ola. Ve 

dendâneler ile cihet-i bu¡dı iki ner[mâ]dece ya¡nî çifte reze düzeler ki biri erkek 

ve biri dişi olup biribirine girmege …âbil ola. Ve ikisini bir mismârla va§l ideler 

bir vechile ki …açan ikisini büküp cem¡ itmek murâd olunsa bir †arafına bükilmek 

…âbil olup bir †arafına …âbil olmaya, belki «a††-ı müsta…îm üzere dikilüp †ura. Ve 

ol rezenüñ bir …ı†¡ası 

19  Yazmadaki ibareden anlam çıkarılamamış, Arapça metne göre “dendânesi †ûlen” şeklinde 
metin tamiri yapılmıştır.
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birinden uzun ola. Ve uzun olan …ı†¡anuñ altına bükilmege …âbil olmayan †ara-

fında ar…urı bir mi√ver va∂¡ ideler ki ikisini cem¡ iden mismâra …arîb ola bu 

§ûret üzere ki †avîl olan …ı†¡anuñ ¡alâmeti “vâv-و” ve …a§îr olan …ı†¡anuñ “hâ-ه” ve 

†arafey-i mi√verüñ ¡alâmeti “cîm-cîm-ج ج”dür:

[Şekil 141/57]

Ba¡dehu …a§îr olan …ı†¡anuñ ucını @ahr-ı …ur§da va∂¡ olunan otuz dendâneden 

evvel ile &ânî arasına va∂¡ idüp †avîl olan …ı†¡ayı mîzâb-ı müte√arriküñ altına 

…oyup mi√verüñ uçlarını iki «arezeye geçüreler. Ve ol «arezelerüñ birisini …a§ruñ 

§aπ †arafda vâ…i¡ olan §a√îfesine il§â… idüp ve birisini aña mu…âbil bir ¡ârı∂a-i 

&âbite üzere va∂¡ ideler ki sâbı…an va∂¡ olunan âlâtuñ √arekâtına mâni¡ olmaya. 

Ve nermâdecenüñ in†ivâya …âbil olan yüzi yu…aru vâ…i¡ olup in†ivâya …âbil ol-

mayan †arafı cihet-i esfele vâ…i¡ ola. Pes …açan ki mîzâb-ı müte√arriküñ ucında 

va∂¡ olunan √al…a √add-i mefrû∂ …adar aşaπa çekilse, nermâdecenüñ †avîl olan 

…ı†¡asını aşaπa ba§ar; ol da«ı mi…dâr-ı ma¡lûm üzere aşaπa iner. Ve …a§îr olan †ara-

fı mi…dâr-ı ma¡lûm üzere yu…aru …al…ar ve ol †arafuñ üstinde vâ…i¡ olan dendâne 

da«ı ol …adar mürtefi¡ olur. Ve …adr-i ma¡lûmdan murâd her &a…buñ nı§f-ı …u†rı 

…adardur. Pes 

[Şekil 141/57]
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…ur§ dönüp &a…b-ı evvelüñ nı§fı aπarur Ve mîzâb-ı evvel yine ma…âmına rücû¡ 

itdükde ucı nermâdecenüñ üstinde mürtefi¡ olur. Ve nermâdecenüñ da«ı ol 

†arafı «afîf olmaπın mürtefi¡ olur. Ve mismâr olan †arafı re§â§la mü&a……al ve 

nermâdecenüñ †araf-ı …a§îr evvelki dendâne ile ikinci dendânenüñ ortasından 

çı…up ikinci dendâne ile üçinci dendânenüñ arasına girer ve yine her zamânda ki 

mîzâb-ı müte√arriküñ √al…a münce≠ib ola, bu vechile @uhûr ider. 

~ûret-i …ur§ı tem&îl idelüm ki ¡alâmeti “elif-ا” ve dendâneleri ki ¡alâmetleri 

“bâ-ب”dur ve nermâdeceyi ve mîzâb-ı müte√arriki da«ı ∂amm idelüm tâ ki fehmi 

âsân ola:

[Şekil 142/58]

Ba¡de ≠âlik demürden bir seffûd ya¡nî şiş gibi bir …ı†¡a alalar, †ûlı ol …adar ola 

ki √av∂-ı «or†ûmuñ ar∂ından …ubbenüñ küresine vâıl olup delüginden yarım par-

ma… uzunı †aşra çı…a. Ve bir dûlâb düzeler ki …anadları …ı§acı… ola. Ve ol seffûdı 

bu dûlâbuñ merkezine id«âl ideler tâ ki parma… eni …adar †aşra çı…a. Ve bu †arafı 

[Şekil 142/58]
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bir «arezeye id«âl idüp ol «arezeyi √av∂-ı «or†ûmuñ merkezinüñ yanında va∂¡ 

eyleye ve †araf-ı â«erini …ubbenüñ &a…bına id«âl ideler tâ ki †aşra çı…a. Ve mûrâd 

olan §ûret üzere mu…avvâ kâπaddan bir …uş düzüp seffûduñ bu †arafına va∂¡ ide-

ler. Pes vâ∂ı√dur ki …açan bundu…a mîzâb-ı müte√arrikden düşer, bu dûlâbuñ 

…anadları üstine düşer, pes dûlâbı bir …aç kerre döndürür ve andan √av∂a düşüp 

«or†ûmından çı…ar. 

Ba¡dehu mîzâb-ı müte√arriküñ √al…asına nu√âsdan bir zencîr †a…up ucını 

aşaπa §ar…ıdalar. Ve ar∂-ı …a§rı delüp zencîrüñ ucını ol delükden aşaπa geçüreler 

ve ucına çengâl a§alar. Ba¡dehu bir mîzâb da«ı mîzâb-ı evvelüñ @ahr-ı …ur§dan 

cânibine vâ…i¡ olan †arafına va∂¡ idüp ve ol mîzâbı …a§ruñ §aπ †arafına †oπru bü-

küp ve andan yine §ol †arafına büküp dâ«il-i …ubbeye ref¡ ideler tâ ki yigirmi 

†o…uz bundu…a §ıπmaπa …âbil ola ki i…lîm-i râbi¡üñ a†vel-i nehârınuñ benâdı…ıdur 

ki her sâ¡atüñ iki bundu…ası vardur.

Dâ«il-i …a§rda va∂¡ı lâzım olan âlât bunlardur ki ¡alâ vechi’t-taf§îl ≠ikr olundı 

şol sebebden ki ¡amelinde külfet vardur ve her kimesne ki bu a¡mâle †âlibdür, 

kemâl-i §abra ve i†âle-i fikre mu√tâcdur.

On İkinci Fa§l Revşenüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Ve Revşende Câlis 
Olan Şa«§uñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Ba¡∂-ı erbâb-ı luπat “revşen”i “baca” ve “terece” ile tefsîr itmişlerdür, ammâ 

ma…âma münâsib olan ma¡nâ budur ki ta√ta bir şey gibi vech-i …a§rdan «âric bir 

ma…âm ola. Şebehden bir murabba¡ ve müsta†îl §a√îfe alalar ki †ûlı iki ¡ar∂ı …adar 

ola. Ve ol §a√îfenüñ †ûlı vech-i …a§ruñ esfelinde va∂¡ olunan iki 
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&a…buñ mâ-beyni …adar ola. Ve ol §a√îfenüñ ¡ar∂ınuñ iki †arafında bir la†îf 

derâbzîn va∂¡ ideler tâ ki revşen ola. Ve †arebzînden «âlî olan †arafuñ altına iki 

çubu… va∂¡ ve yapışdurup uçlarını vech-i …a§ruñ esfelindeki “§âd-§âd-ص ص” 

¡alâmeti ile mu¡allem olan delüklere id«âl idüp §a√îfenüñ kenârını esfel-i …a§ra 

mun†abı… …ılalar tâ ki esfel-i …a§rda va∂¡ olunmış bir revşen şeklini baπlayalar. 

Ba¡dehu nu√âsdan bir şa«§-ı câlisüñ göñlegi şeklini düzeler ki iki dizlerini bir 

mi…dâr yirden …aldurup dikmege …arîb †utmış ola. Ve iki aya… şeklini düzüp aya… 

yirine göñlegüñ etegine yapışduralar. Ve iki eller düzeler ki biri §aπ †arafa ve 

biri §ol †arafa yayılup elinüñ ayalarını ardına döndürüp ar…aların öñine †utup par-

ma…larını yayup ayırmış ola. Ve bu §ıfat üzere göñlegüñ yeñlerine yapışduralar. 

Ba¡dehu bir baş düzüp üstine bir ¡imâme va∂¡ ideler. Ve boynınuñ esfelini 

öñinden ardına deleler ve bir mi√ver geçüreler ve mi√verüñ iki ucını göñlegüñ 

ya…asına öñinden ve ardından perkideler. Ve boynuñ esfelini uzun idüp göñlegüñ 

içine indüreler ve ucına …urşun yapışdurup aπır ideler tâ ki şa«§-ı mezbûruñ başı 

§aπa ve §ola √areket ide. Ba¡dehu göñlegüñ ar…asını deleler ve …a§ruñ orta de-

lüginden çı…an mi√verüñ ucını ol delüge gücle geçüreler tâ ki göñlegüñ ar…ası 

vech-i …a§ra mun†abı… ola, ammâ aya…ları ar∂ üstine mümâss olmaya. Ve sâbı…an 

me≠kûr olmışdur ki mîzânuñ şa@iyyesi bu mi√veri §aπa ve §ola meyl itdürür. 

Far∂ idelüm ki mi√ver-i mezbûr †araf-ı yemîne mâyil ola, pes ol √înde şa«§-ı 

mezbûr §aπ uyluπını revşen üzere bas† idüp §ol dizini 
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dikmişdür ve başı §ol †arafa mâyildür. Ve §aπ elini uzadup parma…larını §aπ 

†arafda olan †oπanuñ başından yu…arudur, min…ârına …omışdur ve §ol elini da«ı 

uzatmışdur. Ammâ parma…ları §ol †arafda olan †oπanuñ başından yu…arudur ve 

mîzânuñ §aπ ∂ıl¡ı mebsû† olur. Ve …açan ki «or†ûmdan bundu…a çı…up mîzânuñ 

§aπ ∂ıl¡ına vâ…i¡ olur, &a…îl olup meyl ider ve dikilür. Ve ol zamânda mi√verle 

şa«§ da«ı §ol †arafa döner ve parma…larını †oπanuñ min…ârından ref¡ ider. Pes §aπ 

†arafda †uran †oπanuñ min…ârından bundu…a düşer ve §ol elinüñ parma…larını §ol 

†arafda †uran †oπanuñ min…ârı üzere va∂¡ ider ve şa«§uñ başı §aπ †arafa meyl ider 

ve §aπ dizi dikilüp §ol dizi revşen üzere mebsû† olur ve mîzânuñ §ol ∂ıl¡ı mebsû† 

olur. Ve eger üstine bundu…a düşse &a…îl olup meyl ider ve munta§ıb olur. Ve 

şa«§uñ §ol eli †oπanuñ min…ârından mürtefi¡ olur. Ve §aπ elini yine §ol †araf-

da †uran †oπanuñ min…ârına va∂¡ ider ve §ol †arafda olan †oπanuñ min…ârından 

bundu…a çı…ar. 

Ve fehm itmek âsân olma… içün …a§ruñ vechi ve revşen üstindeki şa«§ı ve 

†oπanlaruñ başları tem&îl olundı ve esmâ-yı …a§rda va∂¡ olunan &u…belerüñ ba¡∂ı 

sevâdla mestûr olup ba¡∂ı beyâ∂ olma… üzere ta§vîr olundı:

[Şekil 145/59a]
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On Üçinci Fa§l Mihver-i 
Vâ√id Üstinde Va∂¡ Olunan 
İki ¿u¡bânuñ Keyfiyyet-i 
¡Ameli Beyânındadur

Şebehden bir ince §a√îfe ala-

lar ki †ûlı iki buçu… …arış ola ve 

bir †arafınuñ eni dört parma… olup 

bir †arafı no…†a ola. Ve bir ünbûb 

gibi düzeler ve le√mleyeler ve içi-

ne …urşun †olduralar ve bükeler 

tâ ki iki ucı birbirine bulışmaπa 

…arîb olup √al…a gibi ola ki …u†rı 

dört parmaπa …arîb ola. Ba¡dehu 

bir …ı†¡a da«ı alalar ki †ûlı bir şibr 

ola ve bir ucınuñ vüs¡ati √al…anuñ 

vâsi¡ olan †arafınuñ vüs¡ati …adar 

ola ve bir †arafı bir mi…dâr †ar ola. 

Ve anı da«ı ünbûb gibi düzeler ve 

le√mleyeler. Ve anı da«ı …urşunla 

†oldurup bir mi…dâr bükeler bir vechile ki bu bükündisi √al…anuñ bükündisine 

mu«âlif ola. Bir ejder başı ve iki ejder elleri düzeler, nite ki şekl-i &âli&de [≠ikr] 

olundı. Ve bir ejderi da«ı bu vechile 

[Şekil 145/59a]
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düzeler. Bu ejderlerüñ kefflerini ar…urı deleler tâ ki mi√verler geçürüp ol ejderler 

mi√verlerüñ üstinde döneler. Ba¡dehu demürden bir mi√ver alalar ki †ûlı direkler 

mâ-beyninde va∂¡ olunan ¡i∂âdelerüñ mâ-beyni …adar ola. Ve bu mi√verüñ ortası-

na nu√âsdan bir ma…ara düzeler ki nehrinüñ ya¡nî ip …oyaca… yirinüñ eni bir par-

ma… eni …adar ola ve …u†rı da«ı ol …adar ola. Ve mi√verüñ her †arafını bir &u¡bânuñ 

kefflerine sühûletle geçüreler tâ ki &u¡bânuñ keffleri ma…aranuñ sa†√ına mümâss 

ola. Ve sâbı…an me≠kûr olmışdur ki ejderüñ @ahrı başından &a…îldür. ◊âl budur 

ki ejder mi√ver üstinde şol §ûret üzere va∂¡ olmışdur ki başını ardına döndürüp 

aπzını açmışdur, ke-ennehu †oπanuñ başını yutma… diler ve aşaπa dudaπınuñ ucı 

…a§ruñ yüzine mümâss olmaπa …arîb olmışdur ve azu dişlerini çı…arup göstermiş-

dür. Ma¡lûm ola ki ¡amel-i &u¡bânda bir ∂âbı†a yo…dur belki binkâmuñ ¡i@amına 

göre bir …ıdr †a¡yîn olunup kâπaddan düzeler. Ve ¡inde’l-¡amel lâzım olduπı …adar 

ta«fîf ve ta§…îl iderler ve …ab∂ ve bas† iderler tâ ki mîzân gibi olup ednâ &i…letle 

bir †arafa meyl ide ve mümkin oldu…ça şekl ta√sîn oluna.

Ve me≠kûr olan ejderler mi√ver üstine va∂¡ olundu…dan §oñra mi√verüñ iki 

uçlarını ¡i∂âdeler ki ortasında va∂¡ olunan iki delüge geçüreler bir vechile ki √are-

ket itmeye, ba¡dehu iki zencîr alup uçlarına birer √al…a †a…alar. Ve her &u¡bânuñ 

@ahrında bir reze va∂¡ idüp ol √al…aları rezelere va∂¡ ideler ve †arcehârı fîlüñ …ar-

nına …oyalar. Ve ol zencîrler geñşek olmaya √attâ &u¡bânuñ 
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başı meyl eylese ve aπzına düşen bundu…anuñ &i…leti sebebiyle nâzil olsa zencîrler 

ejderlerüñ @ahrına §arılur. Ve …açan ki ejderüñ başı …ade√e …arîb olur, †arcehâruñ 

içinde müctemi¡ olan §u cümleten dökilür. Ve …açan ki bundu…a &u¡bânuñ 

aπzından çı…up ve yine ma…âmına ¡avdet ider, †arcehâr yine boş olduπı √âlde §u 

üstinde yüzer ve küre …a¡r-ı †arcehârda …arâr ider ve †arcehâr döküldügi zamânda 

†aşra düşmez ol sebebden ki nermâdece semtinde ar…urı bir şa@iyye va∂¡ iderler 

ki †arcehâruñ içinden çı…maπa mâni¡ olur.

On Dördinci Fa§l Şol Âlet-i ~afîrüñ ¡Ameli Beyânındadur ki 
İstimâ¡ İdenler ¢ubbe Üstinde Va∂¡ Olunan ‰âyirüñ ~avtı Zann 
İderler

Nu√âsdan bir mücevvef «afîf bundu…a alup ortasına bir orta delük deleler. Bir 

ünbûb alalar ki içi bundu…anuñ delüginden †ar ola ve †ûlı †ûl-ı i§ba¡ [ola.] Ünbûbı 

bundu…anuñ delüginüñ kenârı üstinde va∂¡ ideler ve ünbûbuñ bir †arafından nef« 

ideler. Ve i√tiyâc olursa ünbûbuñ va∂¡ını taπyîr ideler taπyîr tâ ki §avtı …avî [ola.] 

Ol zamânda ünbûbı bundu…aya yapışduralar. Ba¡dehu nu√âsdan bir …ur§ alalar ki 

mümkin oldu…ça «afîf ola. Ve ol …ur§uñ …u†rı re™s-i †arcehâruñ …u†rından a∂ya… 

ola. Ve ol …ur§ı ta…¡îr ideler ya¡nî ortasını çu…ur ideler. Ve bir parma… eni …adar 

bir kenâr …alduralar ve †arcehâruñ üstine va∂¡ ideler bir vechile ki …ur§uñ kenârı 

†arcehâra no…†a-i vâ√idede mümâss ola †arcehâruñ nermâdecesine mu…âbil olan 

semtde ve ol ma…âmda il§â… ideler. Pes bu πı†ânuñ dâyiriyle †arcehâruñ dâyiri 
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mâ-beyninde fürce-i hilâliyye √â§ıl olur. 

Pes üç dâne şa@iyye düzüp †arcehâruñ «âffesiyle πı†ânuñ «âffesi mâ-beynine 

va∂¡ ideler tâ ki πı†âyı †arcehâr üstinde götüre. Ba¡de πı†â-yı mezbûru merkezin-

den fîlüñ mu™a««ar20 semtine vâ…i¡ olan †arafına dek bir «ar… ideler ki †arcehâr 

içinde va∂¡ olunan kürenüñ «ay†ı ol «ar…da sühûletle √areket ide. Ba¡dehu ol 

«ar…uñ yanlarına πı†ânuñ kenârları gibi kenârlar düzüp mu√kem yapışduralar. 

Ba¡dehu πı†ânuñ merkezine …arîb yirde bir delük deleler ve ünbûb-ı §afîrüñ ucını 

ol delüge geçürüp dike …oyalar. Ve ol πı†ânuñ merkezine bir reze va∂¡ ideler ve ol 

rezeye bir zencîr geçüreler ki †ûlı beş …arış ola. Ve zencîrüñ bir ucını mikebbenüñ 

merkezinde vâ…i¡ olan delüge id«âl idüp yu…aru …alduralar ve iki &u¡bânuñ orta-

sında mi√ver üstinde va∂¡ olunan ma…aranuñ üstine va∂¡ ideler ki ol ma…aranuñ 

üstinde bir √al…a vardur ve ol √al…ada bir çengâl21 vardur ki mîzâb-ı müte√arriküñ 

√al…asından §ar…ınmışdur. ◊âl bu ki †arcehâr ba†n-ı fîlüñ …a¡rındadur ve zencîr 

mîzâb-ı müte√arriküñ †arafını lâzım olan mertebe aşaπa çekmişdür ve †arcehâruñ 

&i…letiyle ve …uvvet-i ce≠biyle zencîr gerilmişdür. Pes …açan ki †arcehâr fâriπ olup 

sa†√-ı mânuñ üstine gelür, bundu…a-i §afîr mikebbe altında ma…araları setr iden 

§a√îfeye †o…ınmaπa …arîb olur ve …açan ki †arcehâr §uya batar, bundu…a-i §afîr 

sa†√-ı mânuñ üstine gelüp içine §u girmez.

Ba¡dehu bir «areze alalar ki &a…bı πâyetde da…î… ola ve †âsuñ †aşrasından de-

lügine şem¡ 

20  Metinde kelime “mü’e≠≠i” şeklindedir, Arapça metne göre düzeltildi..
21  Metinde kelime “fetkâr” şeklinde imla edilmiş.
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ile yapışduralar ve bâ†ın-ı fîlde sa†√-ı mâ üzere va∂¡ idüp bir âlete irtifâ¡la imti√ân 

ideler. Ve tevsî¡e i√tiyâc olursa sinpâre ile tevsî¡ ideler tâ ki bir √âlete vara ki 

nı§f-ı sâ¡atde †arcehâr †olup bata.

On Beşinci Fa§l Fîlüñ Omuzında Va∂¡ Olunan ¢ade√üñ Keyfiyyet 
ve Ba†nında Mu¡alla… Olan Merânuñ ¡Ameli Beyânındadur 
ve Binkâm-ı Mezbûruñ Keyfiyyet-i Tertîbi Da«ı Bu Fa§lda 
Mübeyyendür

İki …ade√ düzeler ki her …ade√ …ındîl şeklinde ola ve başınuñ vüs¡ati şehâdet 

parmaπınuñ †ûlı …adar ola. Ba¡dehu fîlüñ ketfini «ar… ideler ve ol «ar…a bir ünbûb 

§o…alar ki fîlüñ §adrına nâzil olup feyyâlüñ ellerini ta√rîk içün va∂¡ olunan 

…aşıπuñ keffesine √avâle ola ve ol ma…âm[a] yapışduralar. Ba¡dehu her …ade√üñ 

esfeline bir ünbûb va∂¡ ideler. Her birinüñ †ûlı nı§f-ı †ûl-ı i§ba¡ ola ve …alıñlıπı 

ol …adar ola ki içinden sühûletle bundu…a çı…maπa …âbil ola. Ve bu ünbûbı fîlüñ 

ketfinde nâzil olan ünbûba …ahren id«âl ideler tâ her …açan ki …ade√e bundu…a 

vâ…i¡ olur, …ade√üñ esfelinden çı…up keffeye vâ§ıl ola. Ve …ade√-i â«eri da«ı bu 

vechile düzeler.

Ba¡dehu isfâdirveden bir mir™ât düzüp merkezine bir reze ve ol rezeye bir 

√al…a geçürüp √al…ayı fîlüñ ba†nından bir reze geçüreler bir vechile ki bundu…alar 

mir™âtuñ üstine vâ…i¡ ola. Ve bu vechiledür ki «âdim evvel-i nehârda mikebbeyi 

…aldurup fîlüñ ba†nına §u …oyar ol …adar ki ¡alâyim-i erba¡aya vâ§ıl ola, zâyid ve 

nâ…ı§ olmaya. Ve ¡alâyimden murâd ol 
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¡alâmetlerdür ki ejderlerüñ √areketinüñ ta√rîri …atında ta¡yîn olunmışdur. Şol 

√âlde ki †arcehâr ba†n-ı fîlüñ …a¡rında olup §u †arcehâruñ kenârında mîzâb-ı 

müte√arriküñ nüzûli …adar mürtefi¡ ola ve mikebbeyi yine mekânına i¡âde ider, şu 

√âlde ki kâtibi mu√arrik olan küre πı†â ve †arcehâruñ «ar…ından vasa†-ı †arcehârda 

…arâr itmişdür.

Ba¡dehu ejderüñ başını aşaπa egerler tâ ki yu…aru dudaπı …ındîlüñ kenârına 

†o…ınur. Ba¡dehu elini …aldurur22 tâ ki ejder yine ma…âmına varup †arcehâruñ §uyı 

cümleten dökilüp §unuñ üstinde yüzer. Ve √în-i mezbûrda kâtib fîlüñ §aπ †arafına 

müteveccih olup …alemi ar∂-ı serîr üzere va∂¡ olunan a¡dâduñ evvelinden «âric 

olur. Ve a¡lâ-yı …a§rda va∂¡ olunan &u…beleri §a√îfe-i fi∂∂anuñ nı§f-ı esvediyle 

setr ider ve tâyiri mesfûruñ üstinde …aldurur ve …ubbe-i a…§arı …aldurup benâdı…ı 

mîzâblara †oldurur ve yine …ubbeyi ve †ayrı ma…âmına i¡âde ider. Pes vâ∂ı√dur 

ki §u †arcehâruñ delüginden girüp aşaπa inmege başlar ve †arcehâruñ içinde olan 

küre nâzil olup kâtibi döndüren ma…arayı §ol †arafa ce≠b ider; …alemüñ başı 

a¡dâd-ı derecâtdan evvel-i ¡adede vâ§ıl olur. Pes nehâruñ sâ¡ât-i müsteviyyesin-

den bir sâ¡atüñ on beş derecesinden bir derece geçmiş olur. Ve derece-be-derece 

bu minvâl üzeredür ki nı§f-ı §â¡at kâmil olup †arcehâr §uya batar ve †arcehâruñ 

πı†âsında …arâr iden havâyı bundu…a-i 

22  Metinde “…alduruñ”
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§afîre †ard ider, pes §adâ √â§ıl olur. 

Ve †arcehâruñ batmasıyla esfel-i …a§ra mutta§ıl olan zencîr-i mîzâbuñ †arafını 

ce≠b ider ve içindeki bundu…a seffûd-ı †âyirüñ dûlâbı üstine düşer ve dûlâb döner. 

Ve andan mîzânuñ ∂ıl¡-ı meb†û√asınuñ üstine iner ve §aπ †arafa imâle ider ve rev-

şen üstinde §ol †arafına †ayanup †uran şa«§uñ elini §ol †arafda va∂¡ olunan †oπanuñ 

min…ârından ref¡ ider. Ve †oπanuñ min…ârından bundu…a çı…up §ol †arafda va∂¡ 

olunan ejderüñ aπzına düşer. Pes ejderüñ başı &a…îl olup aşaπa müteveccih olur. 

Ve ejderüñ azu dişleri kürenüñ «urûcına mâni¡ olur tâ ki ejderüñ yu…aru dudaπı 

§ol †arafda mev∂û¡ olan …ındîlüñ kenârına mümâss olur. Pes küre …ındîle düşer 

ve feyyâl fâs ile ve mida……a ile fîlüñ başını urur. Ba¡dehu yine bundu…a fîlüñ iki 

ayaπı arasından çı…up mir™âta †o…ınur ve andan fîlüñ «or†ûmı altında va∂¡ olunan 

√av∂a düşer. Ejder yine ma…âmına ¡avdet ider. Ve kâtib sür¡atle §aπ †arafına döner 

ve delüklerden birisinüñ nı§fı aπarur. Ve ol zamânda †arcehâr fâriπ olup sa†√-ı mâ 

üstinde müstevî olur. Ve kâtib …alemini §ol †arafına bir dereceden bir dereceye 

na…l ider tâ ki nı§f-ı sâ¡at da«ı kâmil olur. Pes yine †arcehâr §uya batar ve …ubbe 

üstindeki …uş devr idüp öter ve câm tamâm ∂iyâ bulur. Ve revşen üstindeki şa«§ 

§aπ †arafda †uran 
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†oπanuñ min…ârından elini …aldurup §ol †arafına †ayar ve elini §ol †arafda vâ…i¡ olan 

†oπanuñ min…ârına va∂¡ eder ve §ag †arafta olan †oπanuñ min…ârından bundu…a 

çı…ar ve §aπ †arafda va∂¡ olunan ejderüñ aπzına düşüp ejder-i esfele müteveccih 

olur tâ ki bundu…ayı §aπ †arafda va∂¡ olunan …ındîle bıraπur. Ve feyyâl yine fîlüñ 

başını fâs ile ve mida…… ile ∂arb ider ve bundu…a mir™âta düşüp andan √av∂a 

vâ§ıl olur. Pes «av∂da iki bundu…a cem¡ olup ve bir câm tamâm beyâ∂ olmaπla 

nehârdan bir sâ¡at-i müsteviyye geçdügi ma¡lûm olur. Ve her nı§f-ı sâ¡atde bu 

ma…ûle ef¡âl ve a¡mâl i@hâr ider tâ ki â«ir-i nehâr oldu…da «âdim yine benâdı…ı 

…a§ra i¡âde ider ve binkâm-ı mezbûr gice da«ı bu vechile «ıdmet ider tâ ki gice 

da«ı tamâm olup yigirmi dört sâ¡at kâmil olur. Ba¡de ≠âlik şebehden ma§nû¡ olan 

âlât senderûslanup ve renklenmesi lâzım olanlar renklene ve mümkin oldu…ça 

ta√sîn oluna.

Nev¡-i Evvelden Şekl-i »âmis Binkâm-ı Kâsdur ki Anuñla Sâ¡ât-i 
Müsteviyyenüñ Geçdügi ve Eczâsınuñ Geçdügi Ma¡lûm Olur. Ve Bu 
Binkâmuñ A√vâli Üç Fa§lda Me≠kûrdur

Fa§l-ı Evvel Binkâm-ı Mezbûruñ ~ûretin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Mu§annif dimişdür ki “Ma«dûmum Ma√mûd bin ¢ara Arslan beni imti√ân 

eyledi ve benden bir âlet düzmek †aleb eyledi ki selâsil ve mevâzînden mu¡arrâ 

olup serî¡ü’t-taπayyür ve …arîbü’l-fesâd olmaya 
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ve ol âletle sâ¡ât-i müsteviyyenüñ 

geçdügi ve eczâsınuñ geçdügi bi-

gayri külfetin ma¡lûm ola ve şek-

li la†îf olup seferde vü √a∂arda 

müsta§√ib ola.” Pes niçe müddet 

fikr idüp bu âleti i«tirâ¡ itdüm.

Ve bu âletüñ şekli bir …ade√ 

şeklidür ki …â¡ide üzere oturur 

ve başında bir πı†â-i müsa††a√ 

ya¡nî aπzına berâber bir …apa… 

vardur. Ve ol πı†ânuñ çevresin-

de oyma şürfeler vardur. Ve ol 

şürfelerüñ üstinde bir ince √al…a 

vardur ki uf…a müvâzîdür. Ve ol 

√al…anuñ üsti iki yüz on yedi cüz 

ta…sîm olunmışdur ki her on beş 

cüz bir sâ¡at-i müsteviyyedür. Ve 

πı†ânuñ ortasında bir dekke ya¡nî 

§uffe gibi yüksek yir vardur ki 

üstinde bir kâtib oturup elinde bir …alem †utar ki ol …alemüñ ucı evvel-i nehârda 

evvel-i cüzden «âric olup ba¡dehu yap yap seyr ider tâ ki …alemüñ başı eczâ-i 

mezbûreden evvel-i cüze müntehî olur. Pes bir sâ¡atüñ beş cüz™inden bir cüz geç-

miş olur. Ve bundan §oñra cüz-be-cüz seyr ider tâ ki on beş cüzi tekmîl ider. Pes 

nehârdan bir sâ¡at-i müsteviyye geçmiş olur. Ve binkâm-ı mezbûruñ §ûreti budur:

[Şekil 156/60]
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Şebehden bir …ı†¡a alup dögeler tâ ki …ade√ şeklinde olup başı vâsi¡ ve esfeli †ar 

ola ve kenârından zâviyesine varınca mis†ara muntabı… ola ve şekli müdevver ola. 

Ve başınuñ vüs¡ati iki …arış ve esfelinüñ vüs¡ati ta…rîben bir …arış ola ve irtifâ¡ı 

iki …arış ola. ¢ade√üñ «âricinden merkezi üzere bir dâyire-i §aπîr resm idüp ol 

dâyirenüñ dâ«ilini içerüye iki parma… …adar çu…ur ideler. Ba¡dehu …ade√üñ mer-

kezini delüp «âricden bir boncu… yapışduralar ki delügi …atı da…î… ola. Ve kâseye 

ol …adar §u …oyalar ki boncuπuñ delüginden ta…rîben on dört buçu… sâ¡atde çı…a. 

Ba¡dehu nu√âsdan bir mis†ara alup bir ucını …ade√üñ içinde merkezi üstinde dike 

…oyalar. Ve yine …ade√üñ a¡lâsında ar…urı bir mis†ara va∂¡ idüp ol mis†aranuñ 

yüziyle mis†ara-i ûlâya bir ¡alâmet ideler ki ol ”¡alâmet …ade√-i mezbûruñ irtifâ¡ı 

…adardır.”23 Ve mis†ara-i mezbûrenüñ ¡alâmetden yu…arusı √âli üzere terk olu-

na. Ve ¡alâmetden aşaπası on dört buçu… …ısm ta…sîm oluna ki a…sâm birbirine 

müsâvî ola. Ve mis†aranuñ nı§f-ı …ısmından †arafı …ade√üñ içinden merkezi üsti-

ne va∂¡ ideler bir vechile ki bir †arafa meyli olmaya.

Ba¡dehu …ade√e §u †olduralar ve √âli üzere yapışduralar. Ve bir âlet-i §a√î√a 

ile bir sâ¡at ne mi…dâr §u çı…duπını imti√ân ideler. Eger §u eksilüp mis†aradan 

ikinci ¡alâmete vâ§ıl olursa …ade√üñ i¡âdesi §a√î√ olmışdur. Pes …ade√üñ §uyını 

dökeler ve içine yine ol …adar §u …oyalar ki mis†aranuñ esfelinde va∂¡ olunan 

nı§f-ı …ısma berâber ola. Ve yine §unuñ çı…masını imti√ân ideler. Eger nı§f-ı 

23  ¡alâmete …ade√-i mezbûruñ irtifâ¡ı …adardır.” ibaresi metinde “¡alâmete …ade√-i mezbûruñ …
adar irtifâ¡ıdır” şeklindedir.
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sâ¡atde çı…arsa …ade√üñ esfeli da«ı §a√î√ olmışdur. Eger §a√î√ olmadıysa …ade√i 

dögüp cem¡ ideler yâ tevsî¡ ideler tâ ki murâd üzere esfeli ve a¡lâsı ve boncuπuñ 

delügi §a√î√ ola.

Ba¡dehu ol …ade√e bir …â¡ide ya¡nî üstine va∂¡ itmek içün bir dip düzeler bu 

†arî…le ki şebehden bir …ı†¡a alup dögeler √attâ bir müdevver legen şekline gire ki 

dibi ya§§ı ola ve si¡ati iki buçu… …arış ola ve kenârları bir …arış ola. Ve ol legenüñ 

üstine bir …apa… düzüp ortasını …ur§ gibi yu…aru …alduralar tâ ki …ade√üñ esfeli 

ol …ur§a geçüp †ura. Ve …ur§uñ ortasını el sıπaca… …adar deleler ve ol …apaπı 

legenüñ üstine yapışduralar bir vechile ki yapışduπı yir ma«fî ola. Ve ol legene 

iki ma…ba∂ ya¡nî †utaca… yirler düzeler tâ ki va…t-i ¡amelde âlet-i mezbûreyi …al-

durup …omaπa …âbil ola.

Fa§l-ı ¿ânî ∏ı†â-i Mezbûruñ Keyfiyyet-i ¡Amelini ve Kâtib-i 
Me≠kûruñ Mu√arrikini Beyân İder

¢ade√-i mezbûr içün müsa††a√ πı†â ya¡nî bir düz …apa… düzeler ki ortasın-

da dört parma… yüksek bir müdevver §uffe gibi yir ola ki …u†rı bir sereden az 

ola. Ve ol §uffenüñ üsti da«ı düz ola. Ba¡dehu nu√âsdan bir ma…ara düzeler ki 

mücevvef ola ve ∂a¡îf ola ve ip …oyaca… yiri bir parma… eni …adar ola ve …u†rı 

sâbı…an va∂¡ olunan mis†ara-i ma…sûmeden dört …ısm ve &ülü&ân …ısm …adar ola. 

Ve ol ma…aranuñ ip …oyaca… yirinde küçük bir reze va∂¡ ideler. Ve ol rezeye iki 

zencîrüñ uçlarını baπlayalar ki her zencîrüñ †ûlı mis†aranuñ a…sâmı …adar ve an-

dan zâyid iki …ısm …adar da«ı ola. Ve ol ma…aranuñ merkezine bir mi√ver geçüre-

ler ki bir †arafı ma…aranuñ †aba…ından arpa …adar ve bir †arafı yarım parma… uzunı 
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†aşra çı…a. Ba¡dehu dekke ki §uffedür, merkezini dikeler ve mi√verüñ uzun 

†arafını dekkenüñ içinden delügine §o…alar tâ ki ma…aranuñ †aba…ı dekkenüñ 

sa†√ına †o…ınmaπa …arîb ola. Ve …ı§a olan †arafınuñ altına bir «areze va∂¡ idüp ol 

«arezenüñ altna bir ar…urı nesne va∂¡ idüp iki uçlarını dekkenüñ yanlarına per-

kideler. Ba¡dehu iki küçük ma…aralar da«ı düzüp evlerini dekke içinde büyük 

ma…aranuñ iki †arafında yapışduralar bir mekânda ki büyük ma…aranuñ üstindeki 

rezeye berâber ola. Ba¡dehu bir ¡avvâme düzeler ki şalπam şeklinde bir ya§§ı ve 

müdevver ve mücevvef ola ve πâyetde «afîf ola ve …u†rı ol …adar ola ki dekkenüñ 

içine sühûletle gire. Ba¡dehu ol ¡avvâmenüñ &ülü&i mi…dârını kesüp atalar tâ ki bir 

&ülü&i kesilmiş şalπam gibi ola. Ve bir §a√îfe alup ¡avvâmenüñ ma…†û¡ olan †arafı-

na yapışduralar tâ ki içine §u girmeye. Ba¡dehu ¡avvâmenüñ merkez-i istidâresini 

ol …adar yaralar ki sâbı…an ma¡mûl olan mis†ara-i ma…sûmenüñ sühûletle dâ«il 

ola. Ve sa†√-ı esfelini da«ı aña berâber yaralar. Ba¡dehu mis†ara mi&âli üzere 

bir ünbûb alup ¡avvâmenüñ «ar…larına id«âl ideler. Ve ünbûbuñ iki †arafları-

nı ¡avvâmenüñ iki §at√ına berâber …a†¡ idüp √âli üzere yapışduralar ve e†râfını 

mu√kem le√mleyeler tâ ki ¡avvâmenüñ içine §u girüp ¡amel-i fâsid olmaya ve 

mis†ara-i mezbûr ol ünbûbuñ içine id«âl olundu…da sühûletle √areket ide. 

Ve ¡avvâmenüñ bir sa†√ında bir reze va∂¡ ideler. ¡Avvâme-i mezbûrenüñ 

§ûreti budur ki ¡avvâmenüñ üstinde “yâ-ي” ve ma…†û¡ olan yirinde “lâm-ل” ve 

¡avvâmenüñ «ar…ı üstinde “mîm-م” ve rezesi üstinde “sîn-س” vardur. 

[Şekil 158/61]
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Ba¡dehu mis†aranuñ †araf-ı 

a¡lâsını ¡avvâmenüñ «ar…ına 

id«âl ideler şu √âlde ki mis†ara 

¡avvâmenüñ «ar…ı içinde 

sühûletle √areket ider ve …ade√üñ 

ar∂ı üstine ünbûb cülûs ider. 

Ba¡dehu büyük ma…arada va∂¡ 

olunan iki zencîrüñ birisini küçük 

ma…aralaruñ birisine geçürüp ucı-

nı aşaπa §ar…ıdalar ve ucını ¡avvâmenüñ rezesine baπlayalar bir vechile ki geñşek 

olmaya. Ba¡dehu bir zencîri da«ı büyük ma…araya bir kerre §arup ucını küçük 

ma…aranuñ birisine da«ı geçüreler ve ucına tucdan bir &i…âle a§alar [ki] vezni 

yigirmi dirhem ola. Ve bu &i…âle ¡avvâmenüñ ma…†û¡ olan †arafında vâ…i¡ olup 

aşaπa ve yu…aru √areketine mâni¡ olmaya. Ve mis†aranuñ …ısmından zâyid olan 

†arafı büyük ma…aranuñ altında vâ…i¡ olan ¡ârı∂aya mümâss ola. Ve πı†âyı …ade√e 

mu√kem alışdurup yapışduralar ve πı†ânuñ kenârına bir mu§anna¡ ve müşebbek 

şürfe va∂¡ ideler. Ve …ade√i …aldurup …oma… içün iki ma…ba∂ ya¡nî …ulplar dü-

zeler.

Fa§l-ı ¿âli& Şa«§-ı Kâtibüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Dekkeye münâsib nu√âsdan bir şa«§ düzeler ki §aπ dizini döşeyüp §ol dizini 

dikmiş ola ve §aπ eliyle …alem †utup §ol elini §ol dizi üstine …omış ola. Ve başına 

¡imâme ve …ollarına vasi¡ 

[Şekil 158/61]
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yeñler düzeler. Ve esfelini delüp dekkenüñ altından çı…an büyük ma…aranuñ ucı-

nı geçüreler tâ ki şa«§uñ esfeli dekkenüñ ar∂ına †o…ınmaπa …arîb ola. Ba¡dehu 

şebehden bir ince √al…a düzeler ki eni baş parmaπı …adar ola ve si¡ati ol …adar ola 

ki şürfenüñ üstinde va∂¡ olundu…da şürfeyi tamâm i√â†a ide. Ba¡dehu πı†ânuñ üs-

tinde şürfeye berâber şa@iyyeler ya¡nî nu√âsdan pâreler yapışduralar, bir √al…ayı 

anlaruñ üstine yapışduralar.

Ve kâtibüñ …alemini bir vechile va∂¡ ideler ki √al…anuñ ¡ar∂ınuñ ortasına 

mürûr ide ve √al…aya †o…ınmaπa …arîb ola. Ba¡dehu √al…anuñ kenârıyla dekkenüñ 

kenârına ar…urı bir …ı†¡a yapışduralar ve ardını deleler ve bir reze ve bir √al…aya 

geçüreler. Ve ol √al…aya bir şâ…ûl a§alar tâ ki …apaπa †o…ınmaπa …arîb ola. Ba¡dehu 

…ade√üñ dibini bir düz yire …oyup ve …ade√i anuñ üstine va∂¡ ideler ki min-ba¡d 

√areket itmeye. Ve …ade√üñ …apaπını delüp bir bülbüle-i …am¡ geçüreler ya¡nî 

yu…arusı geñ bir emzik ki fî-zamâninâ aña huni dirler. Ve andan …ade√e §u dö-

keler, √attâ …ade√ †ola. Pes §unuñ çı…duπı yirde kâsenüñ yanından bir delük dele 

tâ ki her zamânda ol delükden §u a…ınca …ade√i †olduralar. Ve ol √înde şâ…ûl-i 

mesfûr …apa…dan ne yire mu…âbil olursa ol yire bir ¡alâmet va∂¡ ideler tâ ki her 

zamânda …ade√üñ †oπru †urması anuñla ma¡lûm ola. Ve kâtibüñ …aleminüñ başı 

imti√ân oluna ve anuñ mu…âbilesinde bir √al…a üstinde bir ¡alâmet va∂¡ oluna ve 

§u döküldügi zamândan i¡tibâr idüp bir sâ¡at geçdükde √al…a üstine …alemüñ başı 

mu…âbilesinde bir ¡alâmet da«ı va∂¡ ideler. Ve bu vechile imti√ân idüp ¡alâyim 

va∂¡ ideler 
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tâ ki …ade√üñ §uyı ciz¡adan çı…up 

…â¡ideye gire ve ol …adar §u …ala ki 

¡avvâmeyi götüre ki ol ba…iyye on 

dört buçu… §â¡atlik §udan πayrı ola. 

Ve evvel va∂¡ itdükleri ¡alâmeti 

ma√v ideler ki √al…a-i mezbûre on 

dört buçu… …ısm ola. Pes her …ısmuñ 

evveline bir «a†† çekeler ve âletle çi-

zeler. Ve evvelki …ısma bir sâ¡at ve 

ikinci …ısma iki sâ¡at diyü â«irine 

dek yazalar. Ve min-ba¡d murâd olu-

nursa †arcehârla yâ bir âlet-i irtifâ¡la 

i¡tibâr idüp her …ısmı on beş dereceye 

ta…sîm ideler. 

Kâse-i mezbûre ile sâyir âlâtuñ 

§ûretleri ta§vîr olundı ve fehm ta…rîb 

için ¡alâyim va∂¡ olundı: ¢ade√üñ 

¡alâmeti “elif-ا” ve …â¡idesinüñ 

¡alâmeti “bâ-ب” ve ciz¡anuñ “cîm-ج” 

ve mis†aranuñ “dâl-د” ve ¡avvâmenüñ “hâ-ه” ve &i…âlenüñ “vâv-و” ve ¡ârı∂anuñ 

“zâ-ز” ve büyük ma…aranuñ “√â-ح” ve küçük ma…aralaruñ “†â-ط” ve şürfeden bir 

…ı†¡anuñ ki üstinde √al…adan bir …ı†¡a ve anuñ üstinde …alem vardur, ¡alâmeti “yâ-

.dur”ك-ve …ade√üñ a¡lâsında va∂¡ olunan delügüñ ¡alâmeti “kâf ”ي

Bu ma…âmda on üç sa†r mi…dârı beyâ∂ terk oldı, πaflet olunmaya.24

[Şekil 164/62b]

24  Bu not yazmada satır altındadır.

[Şekil 164/62b]
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Pes vâ∂ı√dur ki …açan kâse evvel-i nehârda §uyla †olsa tâ ki kapaπa yetişüp 

kâsenüñ a¡lâsında va∂¡ olunan delükden a…maπa başlarsa ¡avvâme §u üstine 

…al…up dekkenüñ altındaki ¡ârı∂aya berâber olur ve &i…âle ünbûb-ı kâse dibinde 

…arâr ider ve kâtibüñ …alemi evvel-i ¡alâyimden «âric olur ve §u yap yap kâsenüñ 

altındaki delükden çı…maπa başlar. Pes ¡avvâme inmege ve &i…âle …al…maπa baş-

lar ve büyük ma…ara kâtible dönmege başlar. Ve …alem evvel-i ¡alâyim semtine 

seyr itmege başlar tâ ki evvel-i ¡alâmete mu√â≠î olur; pes bir sâ¡at geçmiş olur. 

Ve bu üslûb üzere seyr ider tâ ki cemî¡-i ¡alâyime vâ§ıl olur. Pes on dört buçu… 

sâ¡at tamâm olur ki i…lîm-i râbi¡üñ a†vel-i nehârınuñ sâ¡âtidür. Pes ol zamânda 

…â¡ideden §uyı sür¡atle yine kâseye i¡âde iderler. Pes kâtib sür¡atle §aπ †arafına 

dönüp …alemi yine ol ¡alâyimden «âric olduπı √âlde †urur. Pes yine ¡alâmet-be-

¡alâmet seyr ider †ulû¡-ı şemse varınca. Ba¡de ≠âlik na…şı lâzım olanları na…ş idüp 

mümkin oldu…ça ta√sîn ideler.

Nev¡-i Evvelden Şekl-i Sâdis ‰âvûslar Binkâmıdur ki Anuñla Sâ¡ât-i 
Müsteviyyeden Mâ∂î Olanlar Ma¡lûm Olur. Ve Bu Binkâmuñ A√vâli Altı 
Fa§lda Beyân Olunmışdur

Fa§l-ı Evvel Binkâm-ı Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder
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Binkâm-ı me≠bûr bir şâdırvân ve bürke üstinde vâ…i¡ olup ve bunlardan yük-

sek olma… gerekdür. Ve bu binkâmuñ evveli ma…âmdur ki mi√râba beñzer. Ve 

ol mi√râbuñ ar∂ında bir †op vardur ki …u†rı bir seredür. Ve ol †opuñ üstinde bir 

erkek †âvus vardur ki …uyruπını yu…aru diküp açmışdur ke-ennehu cilve ider. Ve 

bu mi√râbdan yüksek bir mi√râb da«ı vardur ve ol mi√râbın iki †âvus yavrusı var-

dur, her birisi mi√râbuñ bir †arafında †urup birbirine mu…âbil olmışdur ke-ennehu 

birbiriyle dögişürler. Ve bu mi√râbdan yüksek bir mi√râb da«ı vardur ki anuñ 

ar∂ında bir †op vardur ki evvelki †opdan küçükdür. Ve ol †opuñ üstinde bir dişi 

†âvus vardur ki erkek †âvusdan küçükdür ve boynını uzadup min…ârını mi√râbuñ 

§aπ †arafına va∂¡ itmişdür. Ve bu mi√râbdan yüksek bir mi√râb da«ı vardur ki 

anda mu√addebi aşaπa bir nı§f-ı dâyire vardur ki mu√î†i üstinde §ırçadan on beş 

câm vardur. 

Ve bu binkâmdan πara∂ budur ki dişi †âvus evvel-i nehârda min…ârını mi√râbuñ 

§aπ dîvârına va∂¡ idüp yap yap §ol †arafına döner tâ ki min…ârını mi√râbuñ §ol 

dîvârına va∂¡ ider. Pes ol zamânda bir sâ¡at geçer ve câmlardan nı§f-ı câm …ızarur 

ve †âvus yavruları birbirleriyle dögişüp öterler ve erkek †âvus yap yap cilve ider. 

Ve bu ef¡âl bir zamân mümtedd olur, √attâ dişi †âvus yine min…ârını mi√râbuñ 

§aπ dîvârına va∂¡ ider. Nı§f-ı sâ¡atde √âl bu minvâl üzeredür, √attâ güneş †olınur. 

Ve günüñ sâ¡ati ne …adar ise ol …adar câm …ızarur. Ve gice ile da«ı √âl böyledür. 

Nihâyetde 
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câmlar …ızarma… yirine ne …adar 

sâ¡at geçerse ol …adar ∂iyâ bulur. Ve 

finkâm-ı mezbûruñ §ûreti budur:

[Şekil 168/63]

Fa§l-ı ¿ânî Binkâm-ı 
Mezbûr İçün Âlet-i Mâ 
¡Amelinüñ Keyfiyyeti 
Beyânındadur

Şâdırvândan †aşra bir ev düzeler 

ki a¡lâsı câmlardan yüksek ola. Ve ol 

evde bir deriñ †âs düzeler ki yigirmi 

batman §u ala. Ve yigirmi batmandan 

artu… almama… içün †âsuñ kenârında 

bir «ar… ideler tâ ki artu… olduπı 

ta…dîrce andan çı…a. Ba¡dehu ol †âsuñ 

kenârlarında25 dibine …arîb yirde bir 

delük delüp üstine bir boncu… va∂¡ 

ideler ve lâ-ale’t-ta¡yîn ol boncuπı 

deleler. Ba¡dehu bu kâseyi bir kürsî gibi yirüñ üstine çı…aralar ve mu√kem per-

kideler, …a†¡â √areket itmeye. Ve bu †âsuñ içine bir mâ-i dâyimden ol …adar §u 

a…ıdalar ki †âsuñ esfelindeki bu boncuπuñ delüginden çı…ar, belki bir mi…dâr 

artu… olup kâsenüñ kenârındaki 

25  Müstensih bu kelimeyi “kenâyâtında” imla etmiş.

[Şekil 168/63]
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«ar…dan a…a.

Ba¡dehu şekl-i &ânîde me≠kûr olan va§f üzere bir keffe ya¡nî bir †âs düzeler 

ki kenârları yüksek olup ortası bir mi…dâr çu…ur ola. Ve ol †âsuñ &ülü&ini kesüp 

gidereler ve ma…†û¡ olan cânibinüñ iki †araflarını bir mi…dâr cem¡ idüp degirmi-

ligini gidereler. Ve ol †arafa bir §a√îfe yapışduralar ki kenârlarına çı…up berâber 

ola ve bi’l-cümle †âs-ı mezbûr &ülü&i kesilmiş zevra…a müşâbih ola. Ba¡dehu bu 

keffenüñ kenârınuñ a¡lâsına ar…urı bir mi√ver geçüreler ki mu™a««arından †arafda 

keffenüñ &ülü&inde vâ…i¡ ola. Ve ol mi√verüñ iki †arafları keffenüñ kenârlarından 

artu… ola ve mu√kem yapışduralar. Ba¡dehu keffenüñ kenârlarınuñ dâ«iline 

berâber mi√veri iki yirden kesüp çı…aralar. Ve mi√verüñ keffeden «âric olan 

†arafları √âli üzere †ura. Ve bu keffenüñ büyükligi yigirmi batman §u §ıπaca… 

…adar ola. Pes …açan ki mi√verüñ iki uçlarını direkler üstine …osalar ve içine 

§u …osalar, keffenüñ mu™a««arı †arafı mü&a……al olmaπın anuñ üstine oturan §u 

a¡lâsına çı…ınca başından †arafa meyl itmez. Ve andan §oñra içinde bir dirhem §u 

da«ı gire, başından †arafa meyl idüp içinde müctemi¡ olan §u cümle dökilür ve 

yine mu™a««arınuñ esfeli üzere …arâr ider.

Ba¡de ≠âlik nu√âsdan bir √av∂ düzeler ki kenârları …al…mış ola ve si¡ati ol 

…adar ola ki içine keffe §ıπa. Ve mi√verüñ iki †arafları ol √av∂uñ kenârlarına 

va∂¡ olundu…da keffenüñ kenârlarınuñ mu√î†i uf…a müvâzî ola ve √av∂ keffenüñ 

öñinden †arafa egilmiş ola. Pes †âsuñ delüginden çı…an §u keffeye a…ar ve keffe 

nı§f-ı sâ¡atde †olup dökilür. Eger 
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nı§f-ı sâ¡atde †olmaz ise boncuπuñ delügini bir mi…dâr tevsî¡ ideler ve √av∂uñ 

öñinde esfeline …arîb yirde bir vâsi¡ delük delüp bir lüle geçüreler.

Ve √av∂ içinde keffe bu vechile †a§vîr olunup ta¡yîni için ¡alâyim va∂¡ olun-

dı: Keffenüñ başında “fâ-ف” ve mu™a««arında il§â… olunan §a√îfede “§âd-ص” ve 

mi√verüñ iki uçlarında “…âf-ق” resm olundı:

[Şekil 170/65]

Fa§l-ı ¿âli& Erkek ‰âvusuñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Nu√âsdan πâyetde «afîf bir †op düzeler ki …u†rı bir sere ola. Ba¡dehu demürden 

bir ince mi√ver düzeler ki †ûlı üç …arış ola ve †opı anuñ başına bir vechile va∂¡ ide-

ler ki bir †arafa mâyil olmaya. Ba¡dehu mi√râbuñ ar∂ınuñ ortasında dâ«il-i beyte 

çı…ar bir delük deleler ve mi√verüñ «âlî olan †arafını ol delüge geçüreler ve altı-

na bir sükerrece ve anuñ altına ar…urı bir nesne …oyup mu√kem ideler. Ba¡dehu 

nu√âsdan bir müdevver §a√îfe alalar ki …u†rı iki …arış ola ve ol §a√îfenüñ mu√î†i 

üzere dendâneler va∂¡ [ideler ve] merkezini deleler, birbirinden bu¡dı berâber ola. 

Ve ol §a√îfenüñ ve mi√verüñ sükerrece üzere va∂¡ olunan †arafına geçürüp 

[Şekil 170/65]
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dûlâb şekline …oyalar. Ba¡dehu bir mi√ver da«ı düzeler ki †ûlı iki …arış ola. Ve 

ol mi√verüñ bir †arafına bir dûlâb va∂¡ ideler ki …u†rı üç …arış olup mu√î†inüñ 

büyük keffeleri ola. Ba¡dehu bu mi√verüñ bir †arafında bu dûlâbdan küçük bir 

dûlâb da«ı va∂¡ ideler ki …u†rı bir sere ola. Ve bu dûlâb-ı §aπîr sâbı…an †opuñ 

mi√veri üstinde va∂¡ olunan dendâneler ve dûlâb gibi bir nu√âs §a√îfesinden dü-

zilüp bunuñ dendânelerinüñ birbirinden bu¡dı anuñ dendânelerinüñ bu¡dı …adar 

ola. Ba¡dehu bu mi√verüñ bir †arafını şâdırvânuñ @ahrına …arîb yirde bir dîvâr 

üstinde va∂¡ idüp bir †arafını da«ı @ahr-ı şâdırvânuñ mu…âbilesinde va∂¡ olunmış 

bir dîvâr yâ bir direk üstine va∂¡ ideler bir vechile ki bu mi√verüñ dendâneleri ve 

bunuñ dendâneleri mi√ver-i kürenüñ dendâneleri arasına gire ve berâber †ura. Ve 

…açan ki keffelü dûlâb şâdırvânuñ §aπ †arafına döne, †oplu dûlâb da«ı şâdırvânuñ 

§aπına döner. 

Ba¡dehu nu√âsdan πâyetde «afîf bir †âvus düzeler ki …uyruπını yu…aru …aldu-

rup yaymış ola ve iki aya…larını †opa yapışduralar bir vechile ki …a†¡â bir †arafa 

mâyil olmaya her ne cihete ki sâkin …ılına, sâkin ola.

Ba¡de ≠âlik √av∂-ı keffenüñ §ûretini tem&îl idelüm ve beyt-i mezbûrdan 

ma…âmını ta¡yîn idelüm: ◊av∂-ı keffe bir vechile va∂¡ oluna ki esfelinde mev∂û¡ 

olan lülenüñ §uyı dûlâbuñ keffeleri üstine vâ…i¡ ola, ol lülenüñ ¡alâmeti “lâm-elif-

 dur. Ve keffe √av∂ içindedür ve mi√verinüñ”ح-dür ve keffenüñ ¡alâmeti “√â”ال

iki uçları √av∂uñ 
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iki †araflarındadur. Ve √av∂uñ ¡alâmeti “elif-ا”dür. Ve keffenüñ …a¡rında bir 

¡avvâme vardur ki sa†√ında bir reze vardur ve rezede bir ip vardur ki bir ucı yu…aru 

…al…up keffeden bir …arış ve yüksek yirde va∂¡ olunmış bir ma…ara üstine geçmiş-

dür ve ol ma…aranuñ mi√veri ar…urı mı«lanmış bir aπaç üstindedür ve ¡avvâmenüñ 

¡alâmeti “fâ-ف”dur. Ve ma…aranuñ “bâ-ب”. Ve †âsuñ dibindeki delükden §u 

dâyimâ keffeye a…ar ve †âsuñ ¡alâmeti “§âd-ص”dur. Ve †âvus va∂¡ olunan †opuñ 

mi√veri mi√râbdan aşaπa §ar…up dikilmişdür ve ucında bir †op vardur ki ¡alâmeti 

“cîm-ج” ve ol mi√verüñ esfelinde bir dendânelü dûlâb vardur ki ¡alâmeti “…âf-

 dur. Ve bu mi√verüñ bir †arafı sükerrece içine va∂¡ olunmışdur ki dûlâb seyr”ق

itmegin ta§vîre …âbil degildür. Ve keffelü dûlâbuñ mi√verinüñ bir †arafı √av∂-ı 

keffeye …arîb bir dîvâr üstinde va∂¡ olınup bir †arafı şâdırvâna karîb dîvâr üstinde 

yâ şâdırvânuñ @ahrında va∂¡ olunmış muk√uleye ya¡nî sürme-dâneye beñzer bir 

«ânede bile devr ider. ‰araf-ı evvelüñ ¡alâmeti “dâl-د” ve †araf-ı &ânînüñ ¡alâmeti 

“¡ayn-ع”dur. Ve dûlâb kifâfı bu †arafda munta§ıb olduπı √âlde vâ…i¡ olup @ahr-ı 

şâdırvâna mümâss olmaπa …arîb olmışdur ve anuñ ¡alâmeti “kâf-ك”. Ve mi√verüñ 

bir †arafında da«ı bir dendânelü küçük dûlâb vardur ki bunuñ dendâneleri dûlâb-ı 

kürenüñ dendâneleri arasına girmişdür tâ ki va…t-i √âcetde ol küreyi döndüre 

diyü. Ve bu dûlâbuñ ¡alâmeti “zâ-ز”dur. Pes her …açan ki †âsdan keffeye §u a…ar, 

yap yap ¡avvâme mürtefi¡ olur, pes aña mutta§ıl olah ipi çeker ve aña 
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mutta§ıl olan ma…arayı ki anuñ mi√veri üstinde dişi †âvus va∂¡ olunsa gerekdür, 

döndürür, niteki ¡an-…arîb ≠ikr olunsa gerekdür. Ve keffe †olduπı gibi §uyı √av∂a 

dökilür ve √av∂uñ lülesinden çı…ar ve dûlâbuñ keffeleri üstine dökilüp dûlâb 

sür¡atle döner ve dûlâb-ı küreyi ile bu†™la döndürür. Ol sebebden ki dûlâb-ı küre 

vâsi¡ olup anı döndüren ki dûlâb-ı keffenüñ mi√veri ucında va∂¡ olunan dendânelü 

küçük dûlâbdur, †ar vâ…i¡ olmışdur:

[Şekil 173/66]

[Şekil 173/66]
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Fa§l-ı Râbi¡ İkinci Mi√râbda Va∂¡ Olunan ‰âvuslaruñ Keyfiyyet-i 
¡Ameli Beyânındadur

Mi√râb-ı &ânîde iki †âvus yavrusı şeklini düzeler ki aya…ları üzere †urup bi-

rer mi√veri …ab∂ etmiş olalar. Ve ol mi√verlerüñ ortası yoπun ve iki †arafları 

ince olup ar∂¡-ı mi√râbda iki beyt üzere √areket ideler. Ve her †âvusuñ …uyruπı 

mi√râbuñ dîvârı †arafına vâ…i¡ olup başı mi√râbuñ ortasına …arîb ola ve boynını 

egüp min…ârını öñine uzatmış ola. Ve her mi√verüñ ortasınuñ altını dâ«il-i beyte 

†oπru deleler. Demürden iki …arış bir çubu… alup ol delügüñ altında mi√verüñ 

ortasına geçürüp ucını bükeler tâ ki min-ba¡d mi√verden çı…maya ve çubuπuñ bir 

ucı dâ«il-i beytde §ar…up †ura. Ve çubuπuñ bu †arafını dögüp …ılıç yüzi gibi ince 

¡arî∂ ideler. Ba¡de ≠âlik †âvusuñ 
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mi√ve[r] üstinde †urmasını ta¡dîl ideler ki bir cihete meyl olmaya ve çubuπuñ 

aşaπa ce≠b itmesiyle †urup ednâ müte√arrik olmasıyla √areket ide. 

Ba¡dehu timürden bir ince çubu… da«ı alalar ki †ûlı dört …arış ola. Ve bu 

çubuπı sâbı…an ma¡mûl olan çubuπuñ aşaπa §ar…an ucınuñ müvâcehesine va∂¡ 

idüp bu †arafından bir …arış aşaπa yirden deleler. Ve ol delüge bir mi√ver geçürüp 

mi√verüñ ucını şâdırvânuñ @ahrında &âbit …ılalar. Ba¡dehu bu çubuπı delügin-

den bir …arış aşaπadan zâviye üzere bükeler ve yine ucını aşaπa büküp dûlâb-ı 

keffenüñ keffeleri arasına §ar…ıdalar tâ ki dûlâb döndügi zamânda keffeleri ol egri 

çubuπa †o…ınup ol da«ı mi√verüñ çubuπına †o…ınup †âvusı ta√rîk ide. Ba¡dehu bu 

†âvusa mu…âbil bir †âvus da«ı va∂¡ ideler ki ikisinüñ min…ârlarınuñ mâ-beyni bir 

…arış ola. Ve bunuñ mi√verinüñ altına bir uzun anca… çubu… geçüreler ki dûlâbuñ 

keffeleri arasına vâ§ıl [ola.] Ba¡dehu dûlâb-ı keffenüñ altında bir √av∂ va∂¡ idüp 

ol √av∂uñ altında †âvuslaruñ şekl-i evvelde ve şekl-i &ânîde me≠kûr olan va§f 

üzere bir …ıdr-ı §afîr düzeler ya¡nî bir âlet ki içine §u girdükde mu√kem §adâ virüp 

istimâ¡ idenler †âvuslaruñ §adâsı @ann iderler.

Ve e≠hâna ta…rîb içün †âvuslaruñ §ûreti ve mi√verlerüñ, çubu…laruñ §ûreti ve 

ve dûlâb-ı keffenüñ ve ol dûlâbuñ altındaki √av∂uñ ve …ıdr-ı §afîrüñ §ûretleri ve 

bundu…a-i §afîrüñ §ûreti tem&îl olunup âlât-ı mezbûreyi ta¡yîn içün ¡alâyim va∂¡ 

olundı: Mi√râbuñ ¡alâmeti “elif-ا” ve †âvuslaruñ ayaπı altındaki mi√verlerüñ 
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¡alâmetleri “bâ-bâ-ب ب” ve ol mi√verlerden dâ«il-i beyte §ar…mış olan çubu…laruñ 

¡alâmetleri “cîm-cîm-ج ج” ve bir †âvusuñ mi√veri altındaki çubuπı mu√arrik olan 

çubuπuñ egri ¡alâmeti “dâl-د” ve dûlâb altındaki √av∂uñ ¡alâmeti “vâv-و” ve …ıdr-ı 

§afîrüñ ¡alâmeti “zâ-ز” ve …ıdr-ı §afîre mutta§ıl olan ünbûb-ı §afîrüñ ¡alâmeti 

“kâf-ك” ve bundu…a-i §afîrüñ ¡alâmeti “§âd-ص”dur.

[Şekil 176/67]

Fa§l-ı »âmis Dişi ‰âvusuñ Keyfiyyet-i ¡Amelini Beyân İder

Nu√âsdan bir küre düzüp ol küreyi demürden bir …arış mi√verüñ başına per-

kideler. Nu√âsdan bir dişi †âvus şeklini düzüp iki aya…larını ol kürenüñ üstine 

yapışduralar. 

[Şekil 176/67]
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Ba¡dehu üçinci mi√râbuñ ar∂ını ikinci mi√râbuñ semt-i re™si üzere deleler ve 

mi√verüñ bir ucını ol delüge geçüreler tâ ki küre ar∂-ı mi√râba †o…ınmaπa …arîb 

ola. Ve bu mi√verüñ esfeli üstinde nu√âsdan mücevvef ve «afîf bir ma…ara va∂¡ 

ideler ki …u†rı bir …arış ola ve nehrinde ya¡nî ip …oyaca… yirinde bir reze va∂¡ 

ideler. Ve mi√verüñ ucını sükerrece içine …oyup sükerrecenüñ altına bir kürsî 

va∂¡ ideler tâ ki mi√ver-i mezbûr ol sükerrecenüñ içinde döne. Ve bu ma…aranuñ 

rezesine mu…âbil bir küçük ma…ara va∂¡ idüp ¡avvâmenüñ ipini sâbı…an me≠kûr 

olan keffe üstinde mev∂û¡ olan ma…aranuñ üstinden †oπru yu…aru …aldurup bu kü-

çük ma…araya geçüreler ve ipi çeküp büyük ma…aranuñ rezesine baπlayalar ve ipi 

bir kerre büyük ma…aranuñ çevresine §aralar ve ucını uzadup büyük ma…aranuñ 

†araf-ı â«erinde va∂¡ olunan küçük ma…araya mu…âbil bir küçük ma…araya da«ı 

geçürüp ucına elli dirhem mi…dârı …arşusından bir &i…âle a§alar ve ¡avvâmeyi 

andan aπır ideler.

Pes bu zamânda †âvusuñ min…ârı mi√râbuñ §aπ dîvârındadur. Ve …açan †âsdan 

keffeye §u a…ar, mutta§ıl ¡avvâme yu…aru …al…ar. Pes büyük ma…ara döner ve 

üstindeki †âvus da«ı yap yap döner tâ ki min…ârı mi√râbuñ §ol dîvârına mu…âbil 

olur. Pes ol zamânda keffe tamâm †olup dökülür ve ¡avvâme sür¡atle ünbûb-ı 

keffenüñ ar∂ına vâ§ıl olur ve keffeye …arîb olan ma…ara ¡avvâmeyi keffeden 
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çı…ma…dan men¡ ider ve †âvus sür¡atle dönüp min…ârını yine mi√râbuñ §aπ 

dîvârına mu…âbil va∂¡ ider.

¡Avvâmenüñ §ûreti budur ki ¡alâmeti “fâ-ف” ve «ay†uñ ¡alâmeti “vâv-و” ve 

keffe üstindeki ma…aranuñ ¡alâmeti “bâ-ب” ve ikinci ma…aranuñ ¡alâmeti “lâm-ل” 

ve büyük ma…aranuñ ¡alâmeti “hâ-ه” ve ol ma…arada va∂¡ olunan rezenüñ ¡alâmeti 

“dâl-د” ve ol rezeye mu…âbil olan küçük ma…ara ¡alâmeti “zâ-ز” ve &i…âlenüñ 

¡alâmeti “mîm-م” ve kürenüñ ¡alâmeti “kâf-ك”dur:

[Şekil 178/68]

Fa§l-ı Sâdis Câmlar Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

◊av∂-ı keffenüñ yanında iki dîvâr yapalar yâ iki direk dikeler ve ol dîvârlaruñ 

üstine nu√âsdan bir mi√ver va∂¡ ideler. Ve ol mi√vere [nu√âs] §a√îfesinden bir 

dûlâb düzeler 

[Şekil 178/68]
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geçüreler ki …u†rı iki …arış ola ve çevresinde tamâm yigirmi †o…uz dendâneleri 

ola. Ve ol §a√îfenüñ bir yüzinde bir dâyire resm ideler ki …u†rı bir buçu… …arış ola. 

Ve ol dâyirenüñ üstine bir i†âr ya¡nî elek kasnaπı gibi parma… …alıñlıπı …adar bir 

çenber yapışdurup kenârlarını †aşrasına bükeler tâ ki ma…aranuñ nehri gibi ola ve 

ol i†âra bir reze †a…alar. Ba¡dehu keffenüñ başına …arîb yirde keffenüñ kenârı üs-

tinde iki …ı†¡alu bir nermâdece ya¡nî çifte reze va∂¡ ideler ki ikisi bir mi√ver üstin-

de √areket idüp bir †arafına bükilüp dürile, ammâ bir †arafına bükilmeyüp «a††-ı 

müsta…îm üzere dikilüp †ura. Ve ol rezenüñ bir …ı†¡ası birinden uzun olup cüm-

lesi bir sere ola. Ve uzun olan …ı†¡ayı keffenüñ kenârına yapışduralar bir vechile 

ki dûlâba ar…urı gele. Ve …ı§a olan †arafını dûlâbuñ evvelki dendânesiyle ikinci 

dendânesinüñ ortasına va∂¡ ideler tâ ki keffenüñ başı aşaπa meyl idince †urup 

meyl itdügi zamânda reze bükilüp ucı mekânından zâyil olup ikinci dendâne ile 

üçinci dendânenüñ arasına küre ve keffe boşa fâriπ olup başı mürtefi¡ oldu…da 

rezenüñ ucı ikinci dendâneyi …aldurup evvelki dendânenüñ yirine va∂¡ ide. Ve 

her zamânda keffenüñ başı aşaπa meyl idüp §uyı dökülüp yine yu…aru …al…du…ça 

bu minvâl üzere dûlâbuñ bir dendânesi √areket ide.

Ba¡dehu nu√âsdan bir †âri√ düzeler. Ve bu †âri[√ü]ñ ma¡nâsı oldur ki mis†ara 

gibi bir …ı†¡a alalar ki †ûlı bir …arış ve eni baş parmaπı …adar ola. Ve bu …ı†¡anuñ 

bir ucını yine üstine 
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büküp bir delük gibi ideler ve ol delüge bir mi√ver geçüreler. Ve mi√verüñ iki 

ucını keffeye …arîb yirde yirden yüksek bir ¡ârı∂a-i &âbite üzere va∂¡ ideler. Ve 

ol …ı†¡anuñ bir ucını dûlâbuñ dendânelerinüñ a¡lâsı üstine †ar√ ideler ve yine bu 

ucını ≠âviye-i …âyim üzere par[m]a… eni …adar aşaπa bükeler tâ ki ol bükülen 

†araf dûlâbuñ iki dendânesinüñ arasına girüp dûlâbuñ keffeden †arafa dönmesi-

ne mâni¡ ola. Ve her …açan ki dûlâb keffenüñ «ilâfına döne, ol egri olan †arafa 

dendânelerüñ arasından çı…up ikinci dendâneye müteveccih ola. 

Ba¡dehu aπaçdan bir ince ve pek …ur§ düzüp iki yüzini düzeldeler ve mu√î†i 

üstine bir dâyire resm ideler ki …u†rı dört buçu… …arış ola. Ba¡dehu bir dâyire 

da«ı resm ideler ki …u†rı dört …arış ola. Ba¡dehu …ur§uñ …u†rını ta¡yîn idüp nı§f-ı 

…ur§da iki dâyirenüñ ortasını on beş «ar… ideler ki …amusı müdevver olup birbiri-

ne müzâ√ame idüp …arîb ola. Ve her «ar…da §ırçadan bir câm va∂¡ ideler. Ba¡dehu 

üç mi√râbuñ üstinde beyt-i me≠kûruñ a¡lâsında bir müdevver …apu va∂¡ ideler 

ve ol câmlu …ur§ı ol …apuda va∂¡ ideler bir vechile ki câmları aşaπa gele ve …u†rı 

uf…a müvâzî ola. Ve bu …ur§uñ merkezini içinden deleler tâ ki yüzine çı…maπa 

…arîb ola. Ba¡dehu bu …ur§uñ hey™eti üzere bir …ur§ da«ı düzeler ve yine üstinde 

iki dâyire resm idüp bu …ur§uñ nı§fında vâ…i¡ olan iki dâyirenüñ ortasını kesüp 

ayıralar.

Ve bu iki …ur§uñ §ûretleri bunlardur:

[Şekil 181/69a-b]
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Eger …ur§-ı ma…†û¡ …ur§-ı câmuñ üstine …apansa ve †araf-ı ma…†û¡ı cihet-i es-

fele vâ…i¡ olsa câmlar mekşûf olup mestûr olmaz ve eger ma…†û¡ı yu…aru dön[dü]

rseler câmları setr ider.

Ba¡dehu …ur§-ı ma…†û¡a bir mi√ver geçüreler ki †ûlı …ur§-ı câmdan keffenüñ 

semtine vâ§ıl olaca… …adar ola ve mi√verüñ ucı …ur§dan †aşra çı…mayup …ur§uñ 

yüzine berâber ola. Ve demürden bir küçük ve ince bellû† ya¡nî &emere-i bellû†a 

şebîh bir …ı†¡a alup mi√verüñ ucına geçüreler. Ve bellû†ınuñ bir ucını …ur§-ı câmuñ 

merkezindeki delüge va∂¡ ideler. Ba¡dehu bu mi√verüñ bir †arafına aπaçdan bir 

…ur§ da«ı geçüreler ki ma…ara gibi münehher ola ya¡nî çevresinde ip …oyaca… yiri 

ola. Ve ol …ur§uñ …u†rı ar∂-ı nehrden i¡tibâr olundu…da üç …arış ola. Ba¡dehu bu 

…ur§uñ …u†rını i@hâr ve i«râc ideler bir vechile ki …ur§-ı ma…†û¡uñ …u†rına mu√â≠î 

ola. Ve ol …u†ruñ iki uçları mu…âbilesinde ar∂-ı nehrde iki ¡alâmet va∂¡ ideler ve 

her ¡alâmetüñ üstine bir delük deleler. Ve yine 

[Şekil 181/69a-b]
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mi√verüñ bir †arafına da«ı bir bellû†a va∂¡ idüp bir muk√uleye ya¡nî sürme-dâna 

beñzer bir «âneye va∂¡ idüp ol muk√uleyi ar…urı bir nesne üstine …oyalar. 

Ba¡dehu bir mu√kem ip alup ucını bir mismâra baπlayalar ki …ur§uñ delügine 

girüp kendüyi ∂ab† idüp †urmaπa …âbil ola. Ve ol mismârı nehrüñ §ol †arafında vâ…i¡ 

olan delüge geçüreler şol √âlde ki câmlar mekşûf ola. Ve ipi nehr üstine yu…aru 

…aldurup ucını yine aşaπa §ar…ıdalar. Sâbı…an ma¡mûl olan dendânelü dûlâb ki bir 

yüzinde ma…ara gibi i†âr va∂¡ olunup ve nermâdece ile keffeye va§l olunmışdur 

ve ol i†âruñ üstinde bir reze va∂¡ olunmışdur, ipüñ ucını bu rezeye baπlayalar ki 

reze bu zamânda cihet-i keffede olmayup belki dûlâbuñ †araf-ı â«erinde vâ…i¡ 

olmışdur. Pes …açan ki keffe §uyla †olup nermâdecenüñ bir ucı dendâne-i ûlâyla 

dendâne-i &âniye mâ-beyninde olup câmlar mekşûf olur ve …açan ki keffe meyl 

idüp içindeki §u dökilür ve keffenüñ başı yine mürtefi¡ olur, nermâdecenüñ evvel 

dendânesini ref¡ idüp dûlâb döner ve …ur§-ı münehhere mutta§ıl olan ipi çeker. 

Pes ol …ur§ mi√veriyle döner ve …ur§-ı ma…†û¡ da«ı döner ve câmlardan bir câmuñ 

nı§fını setr ider. Ve her kerre ki keffe †olup yine dökile, √âl bu minvâl üzere olur.

 Ve ba¡de §ûret-i keffeyi tem&îl idelüm ki  başına …arîb olan yirde nermâdece 

va∂¡ olınmışdur ve ¡alâmeti “dâl-د”dur ve nermâdecenün …a§îr olan †arafı 

dendâneler arasındadur ve ¡alâmeti “…âf-ق” ve †âvusı dahı ta§vîr idelüm ki ek&erî 

olan †arafında “¡ayn-ع” ve ma…ara gibi olan i†ârı da«ı tem&îl idelüm ki rezenüñ 

üstinde “yâ-ي” ve ol 
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rezeye mesdûd olan «ay†uñ üstinde “bâ-ب” vardur. Ve …ur§ mi√verde &âbit olup 

«ay† ne[h]rinüñ üstinde nı§fına dek §arılmışdur. Ve her …açan ki dendânelü dûlâb 

bir kerre devr ider, …ur§-ı mezbûr nı§f devre ider. Ol sebebden ki anuñ ∂a¡fıdur 

ve cemî¡ câmları setr ider. Ve …ur§-ı ma…†û¡anuñ câmları setr idecek †arafını …ızıl 

renkle boya[ya]lar ta ki gündüzün câmlar …ızıl görine, ammâ gice oldu…da ipüñ 

ucındaki mismârı &a…b-ı â«ere na…l idüp evvel-i leylde câmları setr ideler tâ ki 

her nı§f-ı sâ¡atde bir câmuñ nı§fı münkeşif ola ve dâ«il-i beytde …ındîl yandu…da 

câmlar münevver ola. Me≠kûr olan §ûretler bunlardur ki ¡alâyimi ile &ebt olundı:

[Şekil 183/70]

Pes @âhirdür ki …açan 

câmlar evvel-i nehârda 

mekşûf olsa ve †âsuñ 

§uyı delüginden keffeye 

a…maπa başlasa, ¡avvâme 

mürtefi¡ olup dişi †âvusuñ 

min…ârı mi√râbuñ §aπ 

†arafından munfa§ıl olup 

§ol †arafa √areket ider tâ 

ki varup vâ§ıl olur. Hemîn 

sâ¡at keffe †olup √av∂a dö-

kilür ve yine mürtefi¡ olup 

nermâdeceyi ta√rîk idüp 

dendânelü dûlâbı döndü-

rür. [Şekil 183/70]
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Pes …ur§-ı münehherüñ ipini çeküp …ur§ları döndürür ve bir câmuñ nı§fını 

setr ider. Pes «âric-i beytden …ızıl görinür ve †âri√ da«ı …arâr itdügi mekândan 

çı…up aña …arîb olan beyte du«ûl ider ve dûlâbı cihet-i keffeye dönmekden men¡ 

ider. Ve keffenüñ √av∂ına dökilen §u lülesinden çı…up dûlâbuñ keffeleri üstine 

dökilür. Pes dûlâb döner ve çubu…ları ta√rîk ider. Pes ikinci mi√râbda sâkin olan 

†âvuslar birbiriyle dögişür ve †o…ışur ve yine §u dûlâbuñ altındaki √av∂a dökilüp 

lülesine girür ve andan …ıdr-ı §afîre girüp …ıdruñ içindeki havâyı …ıdra mutta§ıl 

olan ünbûba †ard ider. Ve ol ünbûbuñ ucında va∂¡ olınan bundu…aya vâ§ıl olup 

mu√kem §adâ virür. İstimâ¡ idenler †âvuslaruñ âvâzıdur @ann ider. Ve dendânelü 

küçük dûlâb keffelü dûlâbuñ dönmesiyle sür¡atle dönüp mi√râb-ı evvelde va∂¡ 

olunan erkek †âvusuñ küresi altında va∂¡ [olunan] mi√verüñ esfelinde va∂¡ olunan 

dûlâbı yap yap döndürür. 

Ve bu me≠kûr olan ef¡âlüñ …amusı nı§f-ı sâ¡atde @uhûr ider. Ve gice ile da«ı 

√âl bi-¡aynihi bu minvâl üzeredür. Nihâyet-i mertebe câmlar …ızıl olmayup şu¡le-i 

…ındîl ile münevver olur. Ve …ıdr-ı §afîrüñ bir †arafına mi…leb va∂¡ idüp §uyını 

i«râc ideler ki 
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ol §uya i√tiyâc yo…dur. Ba¡de ≠âlik na…şı lâzım olanları na…ş idüp rengi lâzım 

olanları renkleyüp cümlesini dühn-i senderûs ile yaπlayalar. Eger †âsa a…ma… 

içün mâ-i dâyim bulunmasa bir büyük √av∂ düzüp …adr-i √âcet …adar †âsa §u  

a…ıdalar ve †araf-ı nehârda yine §uyı √av∂a i¡âde ideler.

Nev¡-i Evvelden Şekl-i Sâbi¡ Binkâm-ı Seyyâfdur Ya¡nî Bir ~ûretdür 
ki Altında ¢ılıç ‰utup Sâ¡ât-i Müsteviyyeden Mâ∂î Olanları Bildürür. 
Ve Bu Binkâmuñ ¡Ameli Şem¡a İledür ve Taf§îl-i ◊âli Üç Fa§lda Beyân 
Olunmışdur

Fa§l-ı Evvel Binkâm-ı Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Binkâm-ı mezbûr pirinçden düzilmiş bir mişma¡ ya¡nî şem¡-dândur ki 

müsta†îlü’ş-şekldür ya¡nî degirmi degildür, belki bir mi…dâr uzundur. Ve ol 

mişma¡uñ üstinde pirinçden bir πılâf vardur ki †ûlı üç …arışdur. Ve πılâfuñ esfe-

line …arîb yirde bir †oπan vardur ki kendere ya¡nî çıra…ba üstinde oturup ar…ası-

nı πılâfa virmişdür. Ve πılâfuñ a¡lâsında başına …arîb yirde πılâfdan çı…mış bir 

«arâce ya¡nî kereved şeklinde bir …ı†¡a vardur ki eni parma… uzunı …adardur. Ve 

ol «arâcenüñ üstinde bir πulâm oturup aya…larını aşaπa §ar…ıtmışdur ve §aπ eline 

bir …ılıç alup gögsi üstine ar…urı …omışdur ve sol elini «arâce üstinde …omışdur. 

Ve πılâf içinde bir şem¡ vardur ve şem¡üñ başında dibi delük bir √u……a vardur ki 

şem¡uñ fetîli √u……anuñ delüginden †aşra çı…mışdur.

Ve binkâm-ı mezbûruñ ma¡nâsı budur ki evvel-i leylde şem¡i ya…arlar ve ne 

mi…dâr eksilürse yine ol …adar yirine gelür 
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tâ ki zamândan bir sâ¡at geçer. Pes †oπan min…ârından bir bundu…a çı…arup şem¡-

dânuñ kâsesine bıraπur. Ve πulâm altındaki …ılıç ile fetîlenüñ başını kesüp atar. 

Ve her sâ¡at başında bu ma…ûle √arekât @uhûr ider tâ ki gice tamâm olup §abâ√ 

olur. Ve giceden ne …adar sâ¡at geçdügi ¡aded-i benâdı…la ma¡lûm olur.

Ve bu binkâmuñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür ki bir mişma¡-ı müsta†îl 

ya¡nî bir mûm …oyaca… düzeler ki müdevver olmayup †ûlânî ola ve †ûlı bir buçu… 

…arış ola. Ve şem¡ içün pirinçden bir πılâf düzeler ki †ûlı dört …arış ola ve …alıñlıπı 

†ûlına münâsib ola. Ba¡dehu şem¡-dân kâsesi gibi bir …ı†¡a düzüp ortasını oyalar ve 

πılâfuñ esfeline indüreler tâ ki πılâf yire vâ§ıl ola. Pes πılâfı kâseye yapışduralar 

ve kâseyi da«ı sâbı…an ma§nu¡ ola[n] mişma¡a yapışduralar tâ ki πılâfuñ kâseden 

irtifâ¡ı iki buçu… …arış ola. 

Ba¡dehu §âfî mûmdan bir mûm düzeler ki vezni yüz altmış dirhem ola ve †ûlı 

bir buçu… …arış ola. Ve fetîlinüñ vezni iki dirhem ola ve πâyet pâk iplikden ola. 

Ve bu mûmuñ …alıñlıπı evvelinden â«irine varınca berâber ola. Ba¡dehu mûmuñ 

fetîlesini bir mi…dâr-ı zamân ya…up yine söyündüreler ve mûmuñ yanduπı yiri 

gidereler.26 Ve bu mûmuñ uzunlıπını bir nesne ile ölçüp ∂ab† ideler. Ve mûmı 

ya…up fi’l-√âl bir sâ¡at-i zamânî teva……uf ideler. Ve sâ¡at tamâm oldu…da mûmı 

yine söyündüreler ve ölçüp göreler ki bir sâ¡at mûmdan ne …adar nesne gitmişdür. 

Ve ol mi…dârı unıtmama… içün bir mis†ara üstine va∂¡ ideler. Ba¡dehu mûmuñ 

üstinde on üç ol 

26  Yazmamız hayli imla hataları barındırmaktadır. Burada da “yiri gidereler” ibaresi yerinde “yir 
dökdüre”.
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…adar …ısm ta¡yîn ideler ki evvel yanan …ısmla cem¡ oldu…da on dört sâ¡at[l]ik 

mûm ola. Ve iki …ısm da«ı artu… …oyalar ki yanmayup bâ…î …ala. Ve bu a…sâmdan 

zâyid …alursa kesüp gidereler ki aña i√tiyâc yo…dur.

Ba¡dehu nu√âsdan bir πılâf da«ı düzeler ki †ûlı mûmuñ †ûlı …adar ola ve 

…alıñlıπı ol …adar ola ki √âlâ ma§nû¡ olan mûm içine sühûletle gire. Ve ol πılâfuñ 

kenârlarını le√mlemeyüp parma… eni …adar uzunlıπına †aşraya bükeler ki ta…rîben 

zâviye-i …âyime üzere †ura. Ve mûmuñ bir mi…dâr yiri  ço… …alup πılâf-ı &ânî ile 

mestûr olmaya. Ve bu πılâf-ı &ânî πılâf-ı evvelüñ içine girdükde ikisinüñ mâ-

beyni parma… eni …adar boş …ala ve πılâf-ı &ânînüñ kenârları πılâf-ı evvelüñ içine 

mümâss ola. Pes πılâf-ı &ânînüñ kenârlarını πılâf-ı evvelüñ dâ«iline †ûlen yapış-

duralar.

Ve πılâf-ı evvelüñ ve dâyirinüñ §ûreti budur ki ¡alâmeti “hâ-ه”dur. Ve πılâf-ı 

&ânînüñ §ûreti budur ki kenârlarında “√â-ح” vardur. Ve şem¡anuñ dâyirinüñ §ûreti 

budur ki ¡alâmeti “yâ-ي”dur.

[Şekil 188/71]

Ba¡dehu πılâf-ı &ânînüñ başında bir-

birine mu…âbil iki «ar… ideler ki birisi 

fürcenüñ §aπ †arafına ve birisi §ol †ara-

fına vâ…i¡ ola. Ve ol «ar…lara tucdan bi-

rer küçük ma…ara va∂¡ ideler ki 

[Şekil 188/71]
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mi√verleri πılâf-ı &ânînüñ «ârici üzre ¡ar∂an &âbit ola.

Ba¡dehu …urşunlardan bir &i…âle ya¡nî bir &a…îl …ı†¡a alalar ki vezni dört yüz dir-

hem ola ve …alıñlıπı ol …adar ola ki πılâf-ı evvelüñ içine sühûletle nâzil ola. Ve ol 

&i…âlenüñ iki başlarında iki delük birbirine mu…âbil ip †a…alar. Ve &i…âleyi esfel-i 

πılâfa va∂¡ idüp iplerüñ uçlarını iki πılâfuñ ortasından yu…aru …aldurup πılâf-ı 

&ânînüñ başında va∂¡ olunan ma…aralara geçürüp πılâf-ı &ânînüñ içine §ar…ıdalar. 

Ba¡dehu nu√âsdan bir …ı†¡a alalar ki şeklen terâzû keffesine şebîh ola ve esfeli düz 

ve müdevver olup kenârları yu…aru …al…mış ola tâ ki mûmuñ dibini ol keffeye 

§o…up mu√kem perkideler. Ve ol kefenüñ iki †arafına birbirine mu…âbil iki delük 

delüp πılâf-ı &ânînüñ ma…arasından inen iplerüñ uçlarını ol delüklere baπlayalar 

tâ ki bu keffe πılâf-ı &ânînüñ içinde uf…a müvâzî olup πılâfuñ başından aşaπa ol 

…adar nâzil ola ki mûmuñ üstinde ta¡yîn olunan a…sâmdan iki …ısm πılâf içinde 

mestûr ola. Pes bu zamânda bir kimesne mûmuñ başını aşaπa ba§sa başına dek 

aşaπa iner ve &i…âle on dört …ısm …adar yu…aru çı…ar. Eger bir mi…dâr ba§ma… 

ta«fîf itseler mûm da«ı yu…aru …al…ar tâ ki mûmuñ on dört …ısmı ile πılâfdan †aşra 

gelür ve dâ«il-i πılâf anca… iki …ısm …alur. 

Ba¡dehu dögme tucdan bir √u……a düzeler ki †aşrasından πılâf-ı evvele müsâvî 

ola ve dibinüñ …alıñlıπı yarım parma… eni …adar ola, kenârınuñ irtifâ¡ı parma… eni 

ola. Ve bu √u……anuñ istidâresini tamâm ta√…î… ideler ve dibini †aşrasından 
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içerüye bir mi…dâr çu…ur ideler ve ortasını baş parmaπı §ıπaca… …adar oyalar. 

Ve √u……a-i &ânînüñ nı§fını †aşrasından ta¡yîn ideler tâ ki ol nı§fa varınca πılâf-ı 

evvelüñ içine gücle gire ve √u……anuñ dibinüñ ortası açı… olduπı √âlde yu…aru gele. 

Ve πılâfuñ içinden bir ¡âyı… va∂¡ ideler ki √u……anuñ πılâfından «urûcına mâni¡ 

ola, meger ki √u……ayı §aπ †arafa döndüreler. Ba¡dehu √u……ayı πılâfuñ başından 

çı…arup mûmı keffe içine …oyalar ve tamâm aşaπa inince ba§alar. Ve √u……anuñ 

dâ«ilini mûmuñ başına geçüreler tâ ki fetîl √u……anuñ delüginden †aşra çı…a ve 

√u……anuñ dâyiri nı§fına gelince πılâf içine gire ve döndüreler tâ ki çı…maπa mâni¡ 

ola. Ve …açan ki fetîl yanup √u……a …ızar ve şem¡ erir ve fetîlüñ çevresinde cem¡ 

olur, şu¡lesi bir sere mi…dârı yu…aru …al…ar ve her ne …adar eksilürse ol …adar yine 

yu…aru …al…ar.

Fa§l-ı ¿ânî Benâdı… Va∂¡ Olaca… Mîzâbuñ Keyfiyyet-i ¡Amelini 
Beyân İder

Nu√âsdan bir olu… düzeler ki †ûlı sâbı…an me≠kûr olan mûmuñ on dört …ısmı 

…adar ola vüs¡ati §ırça parma… §ıπaca… …adar ola. Ba¡dehu bu oluπı berâber on 

dört …ısma ta…sîm ideler ve her …ısmuñ üstine bir §a√îfe yapışduralar ki oluπuñ 

kenârlarına berâber ola tâ ki mîzâb-ı mezbûrda on dört «âne √â§ıl ola. Ve …açan 

ki bu mîzâb πılâf-ı &ânînüñ açu… yirine …apanup mîzâbuñ yüzi mûmuñ bedenine 

†o…ınsa aşaπa ve yu…aru sühûletle √areket itmege …âbil ola.

Ba¡dehu tucdan on dört dâne bundu…a düzeler ki her bundu…anuñ vezni 
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on iki dirhem ola. Ve her bundu…ayı mîzâbuñ birisine va∂¡ idüp mîzâbı benâdı…la 

iki πılâfuñ ortasında πılâf-ı &ânînüñ açu… yirine va∂¡ ideler tâ ki bundu…alar mûmuñ 

cismine †o…ına ve mîzâbuñ esfeli keffenüñ esfeline berâber ola. Ve mîzâbuñ 

başına bir √al…a †a…up πılâf-ı evvelüñ dâ«ilinüñ a¡lâsında bir çengâle a§alar 

ve √u……ayı mûmuñ başına geçürüp †arî…-i me≠kûr üzere perkideler. Pes şübhe 

yo…dur …açan ki fetîl yansa ve mûmuñ bir …ısmı fenâ bulsa, keffe ile mûm yu…aru 

…al…up mîzâbdaki on dört «ânenüñ birisinüñ öñi «âlî …alur, pes bi’∂-∂arûre πılâf-ı 

evvelüñ dâ«iline düşer. 

Mîzâb-ı mezbûruñ §ûreti budur ki içinde bir dâne bundu…a [vardur:]

[Şekil 191/72]

Ba¡dehu nu√âsdan bir †oπan şeklini düzeler. Ve bir küre düzüp ve bir 

mismâruñ başına perkidüp mismâruñ ucını şem¡-dânuñ kâsesine yapışduralar bir 

vechile ki †oπanuñ ar…ası ve eñsesi πılâfuñ bedenine …aynamış ola. Ve ol †oπanuñ 

min…ârınuñ aşaπa …ı†¡ası boynında perkinmiş bir mi√ver üstinde müte√arrik olup 

bir ucı boynınuñ içine dâ«il olup ucına bir &i…âle va∂¡ oluna tâ ki min…âruñ …ı†¡a-i 

süflâsı ¡ulvîsine mun†abı… ola. Ve †oπanuñ eñsesine mu…âbil πılâfda bir müdevver 

delük deleler ki bundu…a sühûletle çı…up †oπanuñ kellesine vâ§ıl ola ve &i…leti ile 

min…ârını def¡ idüp çı…a ve …a§¡a-i mişma¡ ya¡nî şem¡-dân kâsesinüñ üstine vâ…i¡ 

ola.

Fa§l-ı ¿âli& ∏ulâm-ı Mezbûruñ Cülûsı İçün Va∂¡ 

[Şekil 191/72]
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Olunan »arâcenüñ Keyfiyyet-i ¡Amelin Beyân İder

Ve bu «arâce ¡ibâretdür iki 

∂ıl¡ından birbirine zâviye-i 

…âyime üzere mutta§ıl ola. 

Ve πulâm cülûs itdügi ∂ıl¡ 

…a§îr olup bir sere …adar ola ve 

beden-i πulama mun†abı… olan 

∂ıl¡ †avîl olup bir …arış ola. Ve 

bu «arâcenüñ içi mücevvef 

olup içinüñ eni iki parma… eni 

…adar ola. Ve «arâce-i mezbûre 

beden-i πılâfa yapışmazdan ev-

vel bu §ûret üzeredür ki ∂ıl¡-ı 

†avîlüñ ¡alâmeti “sîn-س” ve ∂ıl¡-ı 

…a§îrüñ ¡alâmeti “¡ayn-ع”dur: 

[Şekil 192/73]

Ba¡dehu beden-i πılâfda bir 

müdevver delük da«ı deleler 

ki mîzâb-ı benâdı…uñ esfeline 

mutâbı… ola. Ba¡dehu bir mîzâb da«ı alalar ki mîzâb-ı benâdı…dan evsa¡ ola ve 

¡um…ı mîzâb-ı benâdı…uñ ∂a¡fı …adar ola. Ve bu mîzâbuñ bir †arafını sedd ideler. 

Ve bu mîzâbuñ †araf-ı mesdûdını dâ«il-i πılâfa mun†abı… …ılup †oπanuñ eñsesine 

mu…âbil va∂¡ olunan delüge mu√â≠î …ılalar ve bir †arafı mîzâb-ı benâdı…uñ altına 

va∂¡ ideler tâ ki mîzâb-ı benâdı…dan düşen bundu…alar bu mîzâba düşüp andan §u 

†oπanuñ kellesine vâ§ıl ola. Ba¡dehu «arâcenüñ ∂ıl¡-ı †avîlini beden-i πılâf 

[Şekil 192/73]
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üstine va∂¡ ideler bir vechile ki «arâcenüñ a¡lâsı πılâfuñ a¡lâsından bir sere aşaπa 

vâ…i¡ olup «arâcenüñ ayaπı delük üstine vâ…i¡ ola. Ve «arâceyi ol ma…âmda bir 

mi…dâr yapışduralar ammâ mu√kem etmeyeler. 

Ba¡dehu bir πulâm-ı mücevvef düzüp «arâcenüñ üstine va∂¡ ideler. ∏ulâmuñ 

tecvîfi «arâcenüñ tecvîfine nâfi≠ ola. Ve πulâmuñ aya…ları aşaπa §ar…up §ol eli 

«arâce üstinde ola ve §aπ elinde …ılıç †utup gögsi üstine ar…urı va∂¡ itmiş ola. 

Ve πulâmuñ §aπ elinüñ dirsegini delüp bir mi√ver geçüreler. Ve mi√verüñ iki 

†araflarını πulâmuñ yeñlerinde perkideler tâ ki πulâmuñ §aπ eli §aπa ve §ola √are-

ket eyleye. Ve mi√ver-i mezbûrı tamâm isti…âmet üzere va∂¡ itmeyüp bir mi…dâr 

mün√arif va∂¡ ideler. Ve dirsegüñ ucında bir mi…dâr zâyid …ı†¡a …oyup πulâmuñ 

içine id«âl ideler ve ucını delüp bir &i…âle a§alar ki yedle seyfden aπır ola. Ve 

yine anuñ yanında bir delük da«ı delüp bir ipüñ ucını baπlayalar ve πulâmuñ 

§aπ omuzınuñ altında bir ma…ara va∂¡ idüp ipüñ ucını ol ma…araya geçüreler ve 

πulâmuñ içinde aşaπa §ar…ıdup «arâcenüñ içine indüreler ve andan dâ«il-i πılâfa 

id«âl ideler. Ve ipüñ ucını ol ma…âmda iki …ısm ideler. 

Ve nu√âsdan mancını… keffesi gibi πâyetde «afîf bir keffe düzüp ipüñ iki 

ucını bu keffenüñ iki †arafına baπlayalar. Ve bu keffenüñ içini çu…ur itmeye-

ler. Ve mîzâb-ı benâdı…uñ altındaki †oπanuñ başına muttasıl olan mîzâbuñ üstin-

de mîzâb-ı benâdı…a berâber a§a …oyalar. Pes …açan ki mîzâb-ı benâdı…adan bir 

bundu…a düşe, evvelâ bu keffenüñ üstine 
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vâ…i¡ olup …uvvetle vâ…i¡ 

olmaπın &a…îl olup yed-i 

πulâma mutta§ıl olan ipi çe-

ker. Pes πulâm elindeki seyf-

le fetîlüñ başına çalup keser, 

niteki ba¡de’t-tecribe @âhir 

olur. Pes ol zamânda keffe 

aşaπa inüp mîzâbuñ mesdûd 

olan †arafına nâzil olur ve 

sidâdınuñ üstinde cülûs ider 

ve †oπanuñ başına mu…âbil 

olan delüge berâber olur 

ve bundan §oñra keffeden 

çı…up bâzuñ kellesine vâ§ıl 

olur ve yine &i…âle πulâmuñ 

elini çeküp ref¡ ider ve ev-

velki ma…âmına i¡âde ider 

bu §ûret üzere ki şem¡anuñ 

¡alâmeti “yâ-ي” ve altında-

ki keffenüñ ¡alâmeti “√â-

 ve ”ه-ve πılâf-ı evvelüñ ¡alâmeti “hâ ”و-ve mîzâb-ı benâdı…uñ ¡alâmeti “vâv ”ح

√u……anuñ ¡alâmeti “dâl-د” ve &i…âlenüñ ¡alâmeti “«â-خ” ve mîzâbdaki keffenüñ 

¡alâmeti “elif-ا” ve πılâf-ı &ânînüñ a¡lâsında va∂¡ olunan iki ma…aranuñ ¡alâmeti 

“bâ-ب” ve «arâce içinde nâzil olan «ay†uñ 

[Şekil 195/74b]
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¡alâmeti “sîn-س” ve yed-i πulâmuñ ¡alâmeti “mîm-م” ve mîzâb-ı benâdı… altın-

da va∂¡ olunan mîzâbuñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve re™s-i bâzînüñ ¡alâmeti “kâf-ك” ve 

…a§¡a-i mişma¡uñ ¡alâmeti “lâm-ل”dur.

[Şekil 195/74b]

Pes @âhirdür ki …açan sâbı…an ma¡lûm olan mûm keffenüñ üstine va∂¡ olun-

sa ve yu…arudan ba§ılsa tâ ki tamâm πılâf-ı &ânînüñ içine inüp girse ve mîzâb-ı 

benâdı… πılâf-ı &ânînüñ fürcesine va∂¡ olunsa bir vechile ki mîzâb-ı mezbûruñ 

@ahrı πılâf-ı evvele mümâss olup benâdı… mûmuñ cismine mümâss olsa ve √u……a 

mûmuñ başına geçüp fetîl √u……anuñ delüginden çı…sa ve mûm aşaπa inmekle 

&i…âle mürtefi¡ olup ma…aralar üstinden inüp keffenüñ iki †araflarına mutta§ıl olan 

ipi çekse ve mûm evvel-i leyleden yanmaπa başlasa yap yap mûm fenâ bulup 

yu…aru …al…ar tâ ki zamândan bir sâ¡at geçer. Pes mûmuñ esfelinde va∂¡ olunan 

keffe bir bundu…anuñ mu…âbilesinden mürtefi¡ olur ve ol bundu…a mîzâb üstin-

deki keffeye düşer ve aña mutta§ıl olan ipi çeküp πulâmuñ yedini ta√rîk ider ve 

keffe inüp mîzâb üstine cülûs ider. Pes bundu…a keffeden çı…up †oπanuñ kellesine 

vâ§ıl olur ve min…ârından çı…up şem¡-dânuñ kâsesi üstine vâ…i¡ olur ve πulâm 

elindeki seyfle çalup şem¡üñ başını keser. Ve her sâ¡atde bu ma…ûle a√vâl §udûr 

ider tâ ki §abâ√ olur. Şem¡-dânuñ kâsesinde gicenüñ sâ¡atinüñ ¡adedi 
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…adar benâdı… cem¡ olur. Ba¡de ≠âlik na…şı lâzım olanları na…ş idüp dühn-i 

senderûsla †ılâ idüp güneşde mu√kem …urıdalar tâ ki niçe müddet bâ…î …ala.

Nev¡-i Evvelden Sekizinci Şekl Binkâm-ı Kâtibdür ki Anuñla Sâ¡ât-i 
Müsteviyyeden Mâ∂î Olan Ma¡lûm Olur. Ve Bu Binkâmuñ Da«ı ¡Ameli 
Şem¡ İledür ve Taf§îl-i ◊âli Üç Fa§lda Me≠kûrdur

Fa§l-ı Evvel Binkâm-ı Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Binkâm-ı mezbûr ¡ibâretdür bir mişma¡dan ya¡nî mûm …oyaca… ki üstinde pi-

rinçden düzilmiş bir πılâf vardur. Ve ol πılâfuñ esfelinde bir †oπan vardur ki bir 

küre üstinde …âyim olup ar…asını πılâfa dönmişdür. Ve †oπanuñ §aπ †arafında kâse 

üstinde bir serîr vardur ki ve serîr üstinde bir kâtib vardur ki elinde bir …alem 

†utmışdur ve ol …alemüñ altında serîr üstinde bir dâyire resm olmışdur; on dört 

buçu… cüze ta…sîm olunup ve yine her cüz on beş cüze ta…sîm olunmışdur. Ve 

…açan ki mi…dârı ve va∂¡ı ma¡lûm olan şem¡ gılâf-ı mezbûra πurûb-ı şems …atında 

id«âl olunsa ve †oπanuñ min…ârına birbiri ardınca on beş bundu…a va∂¡ olunsa 

ve şem¡üñ fetîli ya…ılsa, ol √înde evvel-i eczâdan «âric olup yap yap seyr ider tâ 

ki …aleminüñ başı ol ¡alâmete vâ§ıl olur. Pes ma¡lûm olur ki gicenüñ sâ¡âtinden 

bir derece geçmişdür ve bu üslûb üzere cüz-be-cüz √areket ider tâ ki on beşinci 

cüz[e] vâ§ıl olur. Pes giceden bir sâ¡at geçüp fi’l-√âl †oπanuñ 
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aπzından bir bundu…a çı…up kâsenüñ üstine düşer ve her sâ¡at başında √âl bu 

minvâl üzeredür.

Fa§l-ı ¿ânî ∏ılâfuñ ve Mev∂i¡-i Benâdı…uñ ¡Ameli Beyânındadur

Şebehden mûm şeklinde bir πılâf düzeler †ûlı dört …arış ola. Ve binkâm-ı 

sâbı…da me≠kûr olan üzere irtifâ[¡ı] bir buçu… …arış bir şem¡-dân etegi dü[z]üp 

üstine kâsesini yapışduralar. Ve ol kâsenüñ ortasını deleler ve πılâfı ol delüge 

§o…alar tâ ki πılâfuñ esfeli yire vâ§ıl ola. Ve πılâfı kâseye yapışduralar ammâ 

mu√kem itmeyeler. Ve bu πılâfuñ nı§fında bundu…a §ıπaca… …adar bir «ar… ide-

ler. Şekl[i] sâbı…[an] me≠kûr olan va§f üzere bir †oπan düzüp πılâfuñ esfeline 

yapışduralar bir vechile ki †oπanuñ eñsesinde vâ…i¡ olan delük πılâfuñ «ar…ına 

mun†abı… ola. Ba¡dehu bir mîzâb ya¡nî olu… düzeler ki †ûlı πılâfuñ †arafından esfe-

line varınca ola. Ve bu mîzâbı ol ma…âm[a] yapışduralar. Pes eger †oπanuñ aπzına 

bir bundu…a va∂¡ idüp içerüye def¡ itseler mîzâbuñ başına girüp esfelinden çı…ar. 

Ba¡dehu bir mîzâb da«ı düzeler †ûlı ol …adar ola ki şem¡-i ma¡hûdede far∂ olu-

nan on dört buçu… …ısma müsâvî ola. Ve on dört dâne içi boş bundu…alar düzeler 

ki şeklen çın…ıraπa şebîh ola. Ve bundu…anuñ büyükligi ol …adar ola ki mîzâb-ı 

mezbûruñ içine birbiri yanında va∂¡ olundu…da tamâm on dört bundu…a §ıπup 

mîzâbdan artu… boş yir …almaya. Ve bu mîzâbuñ kenârınuñ yüksekligi ve içinüñ 

eni bundu…alaruñ …u†rı …adar olup beş şibr zâyid ola. Ba¡dehu bu mîzâbuñ başın-

da ar…ası üstinde bir reze va∂¡ idüp ol 
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rezeye √al…a †a…alar ve bu mîzâbuñ esfelini sedd ideler. Ve bu mîzâbı πılâfuñ 

içine id«âl idüp πılâfuñ «ar…ı yanından πılâfuñ dâ«iline mül§a… olan mîzâbuñ 

başândan aşaπa §o…alar tâ ki mîzâb-ı benâdı…uñ başı ki √al…alu olan †arafdur, 

«ar…uñ esfeline berâber ola. Ve bu mîzâbuñ altına bir mâni¡ va∂¡ ideler ki bu 

mi…dârdan aşaπa inmeye. 

Ve bu mîzâb mîzâb-ı evvelüñ içinde bir vechile vâ…i¡ ola ki √al…asından yu…aru 

çekilse sühûletle mürtefi¡ olup …a†¡â e†râfına √areket itmeye. Ba¡dehu doπanuñ 

aπzına bir bundu…a va∂¡ idüp içerüye def¡ ideler tâ ki mîzâb-ı &ânînüñ içine dü-

şüp esfelinde …arâr ide. Ba¡dehu bir bundu…a da«ı def¡ ideler tâ ki bundu…a-i 

ûlânuñ üstinde …arâr ide. Bu üslûb üzere tamâm on dört dâne bundu…ayı mîzâba 

id«âl ideler tâ ki on dördinci bundu…anuñ a¡lâsında bir no…†a †oπanuñ eñsesinde 

vâ…i¡ olan «ar…uñ esfeline berâber ola. Ve eger √al…a bir bundu…anuñ …u†rı …adar 

yu…aru çekilse on dördinci bundu…a †oπanuñ aπzından tekerlenüp çı…a. Ba¡dehu 

bir ol …adar da«ı çekilse bir bundu…a da«ı çı…a &ümme ve &ümme tâ ki mîzâb-ı 

benâdı…uñ †araf-ı mesdûdı †oπanuñ eñsesindeki «ar…a berâber ola ve on dört 

bundu…a tamâm †oπanuñ aπzından çı…up şem¡-dânuñ kâsesine düşe.

Ba¡dehu …urşundan dört yüz dirhem bir &i…âle düzeler ve mîzâbdan yanını 

mîzâbuñ †ûlı …adar münehher ideler ya¡nî bir mi…dâr oyalar tâ ki esfel-i πılâfa 

id«âl olundu…da mîzâbuñ @ahrı &i…âlenüñ nehri içine vâ…i¡ olup mîzâb-ı mezbûr 

&i…âlenüñ içinde sühûletle inüp çı…maπa mâni¡ olmaya. Ve ol &i…âlenüñ 
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başında nehrüñ §aπında ve solında birbirine mu…âbil iki reze va∂¡ ideler ve her 

nehreye bir ipüñ ucını baπlayalar. Ba¡dehu dâ«il-i πılâfda «ar…-ı bundu…anuñ §aπ 

†arafında ve §ol †arafında iki ma…aralar va∂¡ ideler ve &i…âlenüñ iplerini dâ«il-i 

πılâfa mümâss olduπı √âlde yu…aru …aldurup ol ma…aralara geçüre. Bir seffûd 

ya¡nî şiş gibi bir demür alalar ki †ûlı şem¡-i ma¡hûduñ a…dâr-ı ma¡lûmesi …adar 

olup iki …adar zâyid ola. Ve bu seffûduñ ucını delüp ol iki ipüñ ucını bir yire cem¡ 

idüp bu delüge baπlayalar. Ve bu seffûduñ iplere mutta§ıl olan †arafını &i…âlenüñ 

nehrine id«âl idüp aşaπa ba§alar tâ ki mîzâb-ı benâdı…uñ @ahrına sühûletle mümâss 

ola. Pes bu zamânda &i…âle şem¡üñ a…sâmı …adar yu…aru …al…ar. Ve ol zamânda 

seffûduñ †araf-ı â«erine nu√âsdan bir …ur§ va∂¡ ideler ki vüs¡ati şem¡üñ esfelinüñ 

vüs¡ati …adar ola. Ve ol …ur§uñ merkezini delüp seffûduñ başını ol delüge §o…alar, 

†ırna… mi…dârı …ur§dan †aşra çı…a ve …ur§-ı seffûda mu√kem yapışduralar tâ ki 

…ur§-ı mezbûr uf…a müvâzî ola. Ba¡dehu ol …ur§uñ †oπanınuñ başından †arafda 

bir delük delüp bir reze ve rezeye bir √al…a geçürüp mîzâb-ı benâdı…uñ başın-

da va∂¡ olunan √al…ayı bu √al…aya geçürüp ikisini cem¡ ideler. Pes bu zamânda 

mîzâb-ı benâdı… â«ir-i √addine dek nâzil olup sefûd da«ı â«ir-i √addine dek nâzil 

olmışdur. Eger bundan §oñra seffûdı az az terk idüp a¡lâsından ba§masalar yap 

yap yu…aru çı…ar ve &i…âle aşaπa iner ve mîzâb-ı benâdı… da«ı mürtefi¡ olur ve 

bundu…alar birer birer †oπanuñ aπzından çı…maπa başlar. Bu va∂¡ 
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şekl-i evvelüñ «ilâfıdur. Eger mîzâb-ı benâdı… yine şekl-i evveldeki üslûb üzere 

¡amel olunsa da«ı câyizdür.

Fa§l-ı ¿âli& Serîr Üstinde Mev∂û¡ Olan Kâtibüñ ¡Amelini Beyân 
İder

Şebehden bir murabba¡ yâ müdevver serîr düzeler ki aya…ları kâsenüñ üstine 

mev∂û¡ ola. Ve ma…âm-ı mezbûra münâsib nu√âsdan bir şa«§ düzeler ki hey™et-i 

küttâb üzere cülûs idüp bir dizini uzadup bir dizini diküp ve §ol elini §ol dizi üs-

tine …oyup §aπ elinde bir …alem †uta ki başı şa«§uñ aşaπa serîr üstine √avâle ola. 

Ve şa«§uñ başına bir ¡imâme va∂¡ ideler ve esfelini murabba¡ deleler.

Ba¡dehu nu√âsdan bir ma…ara düzeler ki mücevvef olup πâyetde «afîf ola. Ve 

bu ma…aranuñ va∂¡ı bir …aç def¡a geçmişdür. Ve bu ma…aranuñ …alıñlıπı ol …adar 

ola ki şem¡üñ üstinde far∂ olunan on dört buçu… …ısmuñ cümlesinüñ †ûlı …adar 

ip ol ma…aranuñ üstine bir kerre §arıla. Ve bunuñ ta√…î…inde mu√kem ihtimâm 

ideler. Ve ol ma…aranuñ nı§fında bir reze va∂¡ ideler, merkezine bir mi√ver geçü-

reler ki bir ucı ma…aranuñ bir †aba…ından arpa …adar çı…a ve bir ucı parma… uzunı 

…adar çı…a. 

Ba¡dehu serîrüñ ortasını delüp şem¡-dânuñ kâsesini da«ı deleler ve mi√veri 

şem¡-dânuñ altından §u içine id«âl idüp mi√verüñ ucı uzun olan †arafını kâsenüñ 

delügine §o…alar tâ ki serîrüñ delüginden †aşra çı…a ol …adar ki kâtibüñ esfeline 

dâ«il ola. Ve mi√verüñ …a§îr olan †arafınuñ altına ar…urı bir nesne va∂¡ idüp üstine 

bir delüklü boncu… yapışdurup mi√verüñ ucını anuñ içine …oyalar tâ ki 
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mi√ver döndükde mekânından zâyil olmaya. 

Ba¡dehu πılâfuñ esfelinde kâseye √a……ınca bir «ar… ideler ki içinde bir ip va∂¡ 

olunsa sühûletle √areket ide. Ve iki ma…ara düzüp ma…araları birbirine id«âl 

idüp ol ipleri şem¡-dânuñ içinde kâsenüñ altına yapışduralar bir vechile ki birisi 

πılâfuñ «ar…ınuñ a¡lâsına berâber olup birisi da«ı buña mu…âbil olup ikisi büyük 

ma…aranuñ †arafında vâ…i¡ ola. Ve ikisinüñ da«ı nehri ya¡nî ip …oyaca… yiri büyük 

ma…aranuñ rezesine berâber ola. Ba¡dehu bir mu√kem bükilmiş ip alalar ve orta-

sını büyük ma…aranuñ rezesine baπlayalar. Ve bir ucını «ar…-ı πılâf semtinde va∂¡ 

olunan ma…araya geçüreler ve ucını aşaπa §ar…ıdup &i…âlenüñ esfeline baπlayalar. 

Ve ipüñ bir ucını büyük ma…araya bir kerre §ardu…dan §oñra o bir ma…araya ge-

çürüp ucını yine aşaπa §ar…ıdup bir &i…âle †a…alar ki vezni on [dir]hem ola. ¢açan 

ki &i…âle yu[…a]ru √areket ider, büyük ma…ara ile mi√ver döner ve küçük &i…âle 

aşaπa iner. 

Pes kâtibi serîr üstine va∂¡ ideler tâ ki esfeli ar∂-ı serîre mümâss olmaπa …arîb 

olur. Ve kâtibüñ yüzi †oπandan †arafa va∂¡ olunur. Ve …aleminüñ başı serîrüñ 

ar∂ına †o…ınmaπa …arîb olur bir dâyire-i tâmmenüñ üstine ki üstindeki kâtibi i√â†a 

itmişdür. Ba¡dehu …alemüñ başı mu…âbilesinde bir dâyire üstinde bir ¡alâmet va∂¡ 

ideler. Ba¡dehu şem¡üñ dibini delüp seffûduñ başında va∂¡ olunan …ur§uñ üstine 

va∂¡ idüp seffûduñ başını şem¡üñ delügine §o…alar. Ve bu şem¡üñ ev§âfı ale’t-

taf§îl şekl-i sâbı…da me≠kûrdur. Ba¡de ≠âlik şem¡üñ 
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başını aşaπa ba§alar tâ ki πılâfuñ içinde πâyib ola. Ve şekl-i sâbı…da mev§ûf olan 

√u……a gibi bir √u……a düzüp πılâfuñ başına geçüreler ve döndüreler tâ ki şem¡üñ 

ta√rîkiyle çı…maya. Ve kâtibüñ …aleminüñ başını imti√ân idüp göreler ki ibtidâ 

va∂¡ olunan ¡alâmete mu…âbil olmış mıdur ki mu…âbil olma… lâzımdur. 

Pes ol zamânda ¡alâmet-i mezbûreyi ma√v idüp dâyireyi on dört buçu… …ısma 

ta…sîm ideler ve her sâ¡atüñ ¡adedini yanına yazalar tâ ki on dört buçu… sâ¡at 

tamâm ola. Ba¡dehu her …ısmı on beş cüze ta…sîm ideler ki derecât-ı sâ¡ât da«ı 

ma¡lûm ola. Eger ma…âm müte√ammil olmazsa beş cüze ta…sîm ideler ki derecât-ı 

sâ¡ât dahı ma¡lûm ola, eger ta…sîm idüp üç dereceyi bir cüz ideler. Pes …açan ki 

şem¡a-i ma¡hûde πılâfdaki …ur§uñ üstine va∂¡ oluna ve şem¡a aşaπa ba§ıla, &i…âle 

ar∂-ı πılâfdan mürtefi¡ olur, zîrâ &i…âlenüñ iki başına mutta§ıl olan ipler ma…aralar 

üstinden dönüp şem¡a altındaki seffûduñ esfeline baπlanmışdur. Ve seffûd &i…âle 

ortasına nâzil olmışdur, zîrâ anuñ mîzâbdan †arafı oyulup mîzâbla seffûd ol nehr 

içinde vâ…i¡ olup mîzâbuñ başındaki √al…a …ur§uñ kenârındaki √al…aya geçmiş-

dür. Ve kâtibi döndüren ma…aranuñ ipüñ bir ucı &i…âlenüñ esfeline mutta§ıl olup 

küçük ma…araya geçüp büyük ma…araya mutta§ıldur ve bir ucı bir küçük ma…ara-

ya da«ı geçürüp ucına &i…âle a§ılmışdur. 

Pes sen …açan ki gicenüñ evvelinde mûm yanup şem¡ fenâya müteveccih ola, 

&i…âle inüp seffûd şem¡ayı ref¡ ider ve …ur§ mîzâb-ı benâdı…ı ref¡ idüp ve her 

sâ¡atde bir bundu…a †oπanuñ aπzından düşer. Ve kâtibüñ …alemi da«ı serîr üstin-

deki ¡alâyimi seyr idüp derece 
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be-derece ve sâ¡at-be-sâ¡at mürûr ider tâ ki gice tamâm olur, şem¡-dânuñ kâsesinde 

sâ¡ât-i mâ∂iye ¡adedince benâdı… cem¡ olur. Ba¡de ≠âlik mişma¡uñ altına bir §a√îfe 

yapışdurup dâ«ilinde mev∂û¡ olan ma…araları setr ideler ve na…şı lâzım olanları 

na…ş idüp senderûsıla [sile]ler ve güneş[de] …urıda[lar.] 

Ve binkâm-ı mezbûruñ fehmi âsân olma… içün ta§vîr olunup ba¡z-ı mevâ∂i¡de 

¡alâyim va∂¡ olundı: Şem¡anuñ ¡alâmeti “elif-ا”, πlâfuñ ¡alâmeti “…âf-ق”, …ur§uñ 

¡alâmeti “bâ-ب”, büyük &i…âlenüñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve πılâfa mutta§ıl olan iki 

ma…aranuñ ¡alâmetleri “√â-ح” ve seffûduñ ¡alâmeti “dâl-د” ve …ur§uñ rezesinüñ 

¡alâmeti “hâ-ه”, küçük &i…âlenüñ ¡alâmeti “zâ-ز” ve büyük ma…aranuñ serîrden 

bâriz olan †arafınuñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve re™s-i şem¡ada va∂¡ olunan √u……anuñ 

¡alâmeti “«â-خ” ve fetîlenüñ ¡alâmeti “mîm-م” ve †oπanuñ eñsesindeki «ar…uñ 

¡alâmeti “lâm-ل” ve kâsenüñ ¡alâmeti “†â-ط” ve büyük ma…aranuñ iki †arafında 

va∂¡ olunan küçük ma…aralaruñ ¡alâmeti “sîn-س”dür:

[Şekil 206/75a]

Nev¡-i Evvelden ‰o…uzıncı Şekl Binkâm-ı ¢ırddur ki Anuñla Sâ¡ât-i 
Müsteviyyeden Mâ∂î Olan Ma¡lûm Olur. Ve Bu Binkâmuñ Da«ı ¡Ameli 
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Şem¡ledür ve A√vâl İki Fa§lda Mübeyyendür

Fa§l-ı Evvel Binkâm-ı Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Binkâm-ı mezbûr bir mişma¡dur ki 

üstinde şebehden bir πılâf vardur. Ve ol 

πılâfuñ esfelinde bir †oπan vardur ki ken-

dere ya¡nî çıra…ma üstinde oturup ar…ası-

nı ve eñsesini πılâfa va∂¡ itmişdür. Ve 

ol †oπanuñ min…âr-ı esfeli √areket ider 

vech-i meşrû√ üzere. Ve †oπanuñ §aπ 

†arafında kâse üstinde bir şa«§ §aπ dizi 

üstine çöküp ve §ol dizini dikmiş ve §ol 

dirsegini §ol uyluπınuñ üstine …oyup ve 

ellerini bir yire cem¡ idüp omuzına …al-

durmış ve §aπ elinde barda…lar ya¡nî [...]27 

†utmış ve ol murπuñ üstinde bir …ur§ ve ol 

…ur§uñ üstinde bir maymun yüzini cihet-i 

πılâfa 

27  Metinde yazılması beklenen müteradif kelime yazılmamış.

[Şekil 206/75a]
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dönüp dizlerini gögsine cem¡ idüp §ol eliyle †utmış ve §aπ elini uzadup parmaπını 

beden-i gılâfda mev∂û¡ olan iki yüz sekse[n] no…†anuñ evveli üstine va∂¡ itmiş. 

Ve her …açan ki şem¡a-i ma¡lûme πılâfa va∂¡ olunur ve benâdı… min…âr-ı bâzîye 

va∂¡ olunur ve fetîle evvel va…tde iş¡âl olunur, ol zamânda maymunuñ parmaπı 

evvel-i ¡alâyim üstindedür. Ba¡de ≠âlik …arrâd ya¡nî maymunı götüren şa«§ may-

munı yap yap aπaçla yu…aru …aldurur tâ ki maymun parmaπını ikinci no…†aya 

va∂¡ ider ki sâ¡at-i müsteviyyeden bir derecedür. Ve bu üslûb üzere derece-be-

derece ref¡ idüp on beş olduπı zamânda bir sâ¡at geçmiş olur. Ve ol √înde †oπan 

aπzından bir mühre çı…arup kâse-i şem¡-dân üzere atar ve yine sâ¡at-be-sâ¡at bu 

üslûb üzere ¡amel @uhûr ider.

Fa§l-ı ¿ânî ¢arrâdla ¢ırduñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Şekl-i sâbı…da me≠kûr olan †arî… üzere mişma¡ ve πılâf ve bâzî düzüp dâ«il-i 

πılâfuñ munta§afında iki bekre va∂¡ ideler ve benâdı… içün birbiri içinde iki mîzâb 

va∂¡ ideler. Ve bundan §oñra nu√âsdan bir şa«§ düzeler ki §aπ dizinüñ üstine otu-

rup §ol dizini dikmiş ola ve §ol dirsegini §ol uyluπınuñ üstine …oyup ve §ol elini 

§aπ bâzûsınuñ üstine ve ayasınuñ @ahrını omuzına …omış ola. Ve ayasınuñ içi ve 

bileginüñ ve dirseginüñ içleri mücevvef olup uyluπı ve sâ…ı tâ mişma¡uñ dâ«iline 

çı…ınca mücevvef ola. Ve bu tecvîfüñ vüs¡ati ol …adar ola ki nu√âsdan bir ince 

de…al ya¡nî §ırı… sühûletle gire. Ve ol de…aluñ başına bir …ur§ va∂¡ ideler ve ol 

…ur§uñ başına va§f-ı sâbı… üzere nu√âsdan 
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bir …ırd ya¡nî maymun oturdalar 

ve …arrâd §aπ eliyle de…alı †ut-

mış ola. Ba¡dehu kâsenüñ de…al 

içün va∂¡ olunan &a…bınuñ yanına 

@ahr-ı kâseye bir ma…ara il§â… ide-

ler bir vechile ki de…al-ı mezbûr 

&a…b-ı me≠kûra du«ûl itdükde ol 

ma…aranuñ nehrine †o…ınmaπa 

…arîb ola. Ba¡dehu de…aluñ esfe-

lini deleler ve bir mu√kem ipüñ 

ucını baπlayalar ve delügüñ ya-

nındaki ma…araya geçüreler ve 

ucını döndürüp &i…âlenüñ esfe-

linde bir rezeye baπlayalar ve 

πılâfuñ esfelinde kâseye çı…ınca 

«ar… idüp ipi ol «ar…a id«âl ideler.

Pes şübhe yo…dur her …açan ki 

mûm yu…aru …al…up &i…âle aşaπa 

iner, mîzâb-ı benâdı… ve de…al 

ikisi da«ı yap yap yu…aru çı…ar ve 

derece-be-derece ve sâ¡at-be-sâ¡at 

¡amel @uhûr ider tâ â«ir-i leyle varınca.

 Ve e≠hâna ta…rîb içün binkâm-ı mezbûr ta§vîr olunup ¡alâyim va∂¡ olundı: 

şem¡üñ ¡alâmeti “şîn-ش”, πılâfuñ “kâf”-ك, …ur§uñ “lâm-elif-ال”, &i…âlenüñ “…âf-

 ve bekre-i ”د-ve de…aluñ “dâl ”ع-seffûduñ “¡ayn ,”ف-ma…aralaruñ “fâ ,”ق

[Şekil 213/76b]
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de…aluñ “zâ-ز” ve …arrâduñ “lâm-ل” ve …ırduñ “√â-ح” ve √u……anuñ “†â-ط” ve 

re™s-i bâzînüñ ¡alâmeti “yâ”-ي”dur. Ba¡de ≠âlik na…şı lâzım olanlar na…ş olunup 

senderûslana ve mehmâ-emken ta√sîn oluna:

[Şekil 213/76b]

Nev¡-i Evvelden Onıncı Şekl Binkâm-ı Ebvâbdur ki Anuñla Sâ¡ât-i 
Müsteviyyeden [Mâ∂î Olan] Ma¡lûm Olur. Ve Bu Binkâmuñ Da«ı ¡Ameli 
Şem¡ İledür ve Taf§îl-i A√vâli İki Fa§lda Beyân Olunmışdur

Fa§l-ı Evvel Binkâm-ı Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Ma¡lûm ola ki bu şekl @âhirde şekl-i sâbı… gibidür, lâkin bu şeklde …arrâdla 

…ırd yo…dur. Ve bunuñ ziyâdesi budur ki şem¡-dânuñ çevresinde on dört …apu 

vardur ki her …apunuñ iki …anadı vardur. Ve her …açan ki mûm yanup bir sâ¡at 

geçer ve †oπanuñ min…ârından bir bundu…a düşer, †oπana berâber olan …apu açı-

lup içinden bir şa«§ çı…ar ve iki sâ¡at geçdükde ikinci …apu açılup üçinci sâ¡atde 

üçinci …apu açılup bir şa«§ @uhûr ider tâ ki on dört …apu tamâm açılur. 

Ve bu …apularuñ keyfiyyet-i ¡ameli budur ki nu√âsdan bir ma…ara düzeler ki 

irtifâ¡ı ¡ar∂ı i§ba¡ …adar ola ve nehrinüñ mu√î†i ol …adar ola ki mü™mmin far∂ olu-

nan on dört …ısm uzunlıπı …adar ip ol ma…aranuñ nehrine bir kerre §arıla. Ve ol 

ma…aranuñ merkezine bir mi√ver geçüreler; uçları iki †arafdan azacu… çı…a. 
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Ve bu şem¡-dânuñ ayaπı sâyir şem¡-dânlardan baş parmaπı eni …adar uzun ola. 

Ve πılâfı şem¡-dân içine id«âl itdügi πılâfuñ esfelini ar∂-ı şem¡-dândan ol …adar 

yu…aru va∂¡ ideler. Ve şem¡-dânuñ [esfelinüñ]28 içine bir ar…urı nesne yapışdura-

lar ve ortasına bir delüklü boncu… yapışdurup mi√verüñ bir ucını aña geçürüp bir 

ucını πılâfuñ esfeline yapışmış §a√îfenüñ merkezine geçüreler. Ve ma…aranuñ 

nehrinde ya¡nî ip …oyaca… yirinde bir reze va∂¡ ideler ve ol rezeye bu ipüñ orta-

sını baπlayalar. Ba¡dehu bir küçük ma…ara düzüp πılâfuñ esfeline yapışduralar 

bir vechile ki bu ma…aranuñ nehri büyük ma…aranuñ rezesine berâber ola. Ve 

ipi küçük ma…araya geçürüp yu…aru …alduralar ve kâsesinüñ altında πılâfuñ va∂¡ 

olunmış üstinde bir ma…araya geçüreler. Ve ol ma…âmda πılâfı delüp ipi dâ«il-i 

πılâfa geçürüp &i…âlenüñ esfelinde bir delüge baπlayalar. Ba¡dehu πılâfuñ esfe-

linde sâbı…an ma¡mûl olan küçük ma…aranuñ mu…âbilesinde bir küçük ma…ara 

da«ı va∂¡ ideler ki anuñ da«ı nehri büyük ma…aranuñ rezesine berâber ola. Ve 

rezeye meşdûd olan ipüñ bir ucını büyük ma…araya bir kerre §ardu…dan §oñra 

bu ma…aranuñ nehrine va∂¡ ideler. Ve yine yu…aru …aldurup kâsenüñ @ahrına ya-

pışmış bir ma…ara[ya] geçürüp ucını aşaπa §ar…ıdalar ve otuz dirhem bir &i…âle 

baπlayalar. Pes bu √înde büyük &i…âle nâzil olmaπın küçük &i…âle ma…araya 

çı…ınca mürtefi¡ olmışdur. Ve …açan ki büyük &i…âle ref¡ olur, aña mutta§ıl olan ip 

geñşer ve büyük ma…araya §arılur ve küçük &i…âle nâzil olur 

28  Metinde “ikinüñ” şeklinde imla edilmiş.
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√attâ ar∂-ı şem¡-dân …arîb olur ve anuñ ipi büyük ma…aradan çizilür ve büyük 

ma…ara bir kerre tamâm döner. Pes bu √înde büyük ma…aranuñ sa†√ında bir seffûd 

ya¡nî demürden bir şiş gibi …ı†¡a yapışduralar ki bir mi…dâr ma…aranuñ enine 

uzandu…dan §oñra zâviye-i …âyime üzere yu[…a]ru …al…up dikile tâ ki şem¡-dânuñ 

kâsesine …arîb ola ve her …açan ki büyük ma…ara döne, bu seffûd-ı munta§ıb da«ı 

anuñla bile döne.

Fa§l-ı ¿ânî ¢apularuñ ve Ol ¢apulardan ªâhir Olan Eş«â§uñ 
Keyfiyyet-i ¡Amelin Beyân İder

Bu şem¡-dân da«ı eşkâl-i sâbı…ada me≠kûr olan hey™et üzere va∂¡ olunup 

mu«î†inüñ a¡lâsından &ülü&ine gelince şâ…ûl üzere …âyim oldu…dan §oñra çev-

resinde on dört bâb «ar… ideler ki birbirinden bu¡dı berâber ola ve irtifâ¡ları ve 

si¡aları da«ı berâber ola. Ve her …apuya iki …anad düzüp serî¡ü’l-√areke rezeler 

ki sövelerine a§alar. Ba¡dehu pirinçden on dört §a√îfe alalar ki her §a√îfenüñ bü-

yükligi bir …apunuñ büyükligi …adar ola. Ve her §a√îfeye murâd olan hey™et üzere 

bir âdemî şeklini düzüp yapışduralar. Ba¡dehu bu §a√îfelerüñ başına birer çengâl 

va∂¡ idüp her çengâli bir …apu üstinde rezeye geçürüp a§alar. Ve her §a√îfenüñ 

esfelinde bir şa@iyye ya¡nî bir pâre va∂¡ ideler. Ba¡dehu bu §ûret üzere nu√âsdan 

bir √al…a düzeler ve ol 

[Şekil 217/77]
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[Şekil 217/77]

√al…anuñ çevresini on dört …ısma ta…sîm ideler ve her …ısma bir πurâb va∂¡ ideler 

ya¡nî balta yüzi gibi bir egri nesne geçüreler. Ve ol πurâblaruñ başlarını hep bir sem-

te va∂¡ ideler. Ve ol √al…alı şem¡-dânuñ içine …oyup ve πılâfı √al…aya …oyup şem¡-

dânuñ a¡lâsına ya…ın yire dek …alduralar tâ ki her πurâbuñ başı bir bâba berâber 

ol[a.] Pes √al…ayı ol ma…âm[da] dört şa@iyye ile πılâfuñ çevresine yapışduralar. 

Ba¡dehu her şa«§uñ esfelindeki şa@iyyeyi bir πurâb üzere va∂¡ idüp her şa«§ı ba-

şından rezeye ve esfelinden πurâb üstine ta¡lî… ideler. Pes her …açan ki büyük 

ma…ara √areket ider, anuñ sa†√ında va∂¡ olunan seffûd da«ı √areket idüp ebvâbuñ 

mu…âbilesinde devr ider. Ve seffûduñ ucı eş«â§uñ esfelinde va∂¡ olunan şa@iyye-

leri def¡ idüp πurâblar üstinden düşer. 

Ve √al…a-i mezbûre bundan mu…addem ta§vîr olunup e†râfında va∂¡ olunan 

on dört πurâb ve dâ«il-i √al…ada dâyir πılâf ve √al…a ile πılâf ortasında vâ…i¡ olan 

şa@iyye ve bir şa«§uñ @ahrına mül§a… olan §a√îfe ki çengâlle …apunuñ a¡lâsındaki 

rezeye ve esfelinden bir şa@iyye ile πurâba mül§a…dur, ale’t-taf§îl ta§vîr olunup 

¡alâyim va∂¡ olunmışdur: 

◊al…anuñ ¡alâmeti “§âd-ص”, πurâblaruñ ¡alâmeti “…âf-ق”, dâyir-i πılâfuñ 

¡alâmeti “yâ-ي”ve şa@iyyelerüñ ¡alâmeti “bâ-ب”dur. Ba¡de ≠âlik §ûret-i mişma¡ı 

ta§vîr idüp ¡alâyim va∂¡ idelüm: Şem¡anuñ ¡alâmeti “elif-ا”, πılâfuñ “cîm-ج”, 

…ur§uñ “bâ-ب”, √u……anuñ “sîn-س”, &i…âlenüñ “hâ-ه”
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mîzâb-ı benâdı…uñ “dâl-د”, 

seffûduñ “zâ-ز”, büyük 

ma…aranuñ ¡alâmeti “vâv-و”dur. 

Ve büyük &i…âlenüñ esfeline 

mutta§ıl olan «ay†uñ ¡alâmeti 

“lâm-elif-ال” ve ol «ay†uñ evvelâ 

mürûr itdügi küçük ma…aranuñ 

¡alâmeti “nûn-ن” ve &âniyen 

mürûr itdüği küçük ma…aranuñ 

¡alâmeti “mîm-م”dür. Ve bu 

«ay†uñ †araf-ı â«eri evvelâ 

mürûr itdügi küçük ma…aranuñ 

¡alâmeti “lâm-ل” ve &âniyen 

mürûr itdügi küçük ma…aranuñ 

¡alâmeti “†â-ط” ve ucına mesdûd 

olan &i…âle-i §aπîrenüñ ¡alâmeti 

“√â-ح”dur. Ve re™s-i bâzînüñ 

¡alâmeti “…âf-ق” ve bâb-ı 

evvelüñ ¡alâmeti “kâf-ك” ve 

bâbdan @uhûr iden şa«§uñ 

¡alâmeti “yâ-ي” bu şekl üzere 

≠ikr ü beyân olunmışdur:

[Şekil 218/78a]

[Şekil 218/78a]
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Pes @âhirdür ki sâbı…an ma¡lûm ve 

ma¡hûd olan şem¡a πılâf içinde …ur§ üsti-

ne va∂¡ olunsa ve başına √u……a geçü[r]se-

ler, ta√…î…an büyük &i…âle mürtefi¡ olur ve 

…ur§ı götüren seffûd &i…âlenüñ içine nâzil 

olur. Ve …açan ki mûm yanup &i…âle yap 

yap aşaπa iner ve seffûd …ur§ı …aldurur, 

büyük ma…ara döner ve anuñ üstindeki 

seffûd πurâblar üstindeki şa@iyyeleri def¡ 

idüp her sâ¡at başında bir şa«§ πurâbdan 

düşer ve …apuya †o…ınmaπla …apu açılur. 

Ve †oπanuñ aπzından bir mühre kâseye 

düşe tâ ki on dört sâ¡at geçüp §abâ√ olur 

ve kâsede ¡aded-i sâ¡at …adar benâdı… 

cem¡ olur. Ba¡de ≠âlik binkâm-ı mezbûrı 

mehmâ-emken telvîn ve ta√sîn idüp 

na…şı lâzım olan mevâ∂i¡ini na…ş idüp 

yaπlayalar.

Ve nev¡-i evvel bu ma…âmda tamâm olup nev¡-i &âniyeye şürû¡ olundı.

Kitâb-ı Me≠kûrdan İkinci Nev¡ Mecâlis-i Şarâba Lâyı… Olur ~ûretler 
ve Aynalar Beyânındadur. Ve Bu Nev¡den Da«ı On Şekl Me≠kûrdur

Nev¡-i ¿ânîden Şekl-i Evvel Bir Kâse Ya¡nî ¢ade√dür Ki Meclis-i  
Şarâbda ◊ükm İder ve Bu Şeklüñ A√vâli İki Fa§lda Mübeyyendür

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ~ıfatını ve Ma¡nâsını Beyân İder 

Şekl-i mezbûr gümişden yâ pirinçden düzilmiş bir …ade√dür ve şekli 

müsta†îldür 

[Şekil 227/79a]
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ve dibi da«ı müsta†îldür. Ve ol …ade√üñ bir müsa††a√ …apaπı vardur ki mu«arrem 

ya¡nî yarı…ları ve kefgîr gibi delükleri [vardur.] Ve ol …apaπuñ ortasında bir 

la†îf …ubbe vardur ve …ubbenüñ üstinde bir …uş vardur ki min…ârını açmıştır. Ve 

…ade√üñ kenârına …arîb yirde bir la†îf emzigi vardur. Her …açan ki sâ…î …ade√-i 

mezbûrı meclisüñ ortasına getürür ve …apaπınuñ üstinden yap yap şarâbı döker, 

pes şarâb …apaπuñ delüklerinden …ade√üñ içine a…ar ve …ubbe üstindeki …uş devr 

idüp mu√kem öter tâ ki …ade√ †olar ve …uş ötmekten vâz gelür ve erbâb-ı meclis-

den birine †oπru başını uzadur. pes sâ…î …ade√i ol şa«§a §unar. Ol şa«§ da«ı şarâbı 

…ade√üñ emziginden içer. Eger …ade√üñ içindeki şarâbı tamâm içerse sâ…î …ade√i 

alup yine †oldurmaπa meşπûl olur. Eger tamâm içmeyüp …ade√de bir mi…dâr 

şarâb …alursa eger az ve eger ço… …uş ötüp tamâm içmedügini i¡lâm ider, pes 

“tamâm iç” diyü emr iderler. Yüz kerre içerse da«ı √âl bu minvâl üzeredür. Ve 

…ade√-i mezbûruñ §ûreti budur:

[Şekil 227/79a]

Fa§l-ı ¿ânî ¢ade√-i Mezbûruñ Keyfiyyet-i ¡Amelin Beyân İder

Gümişden bir …ade√ düzeler ki müdevver olmayup †ûlânî ola ve ayaya gelecek 

…adar dibi ola. Ve ol …ade√e bir πı†â ya¡nî …apa… ve örtü düzeler ki ortasında bir 

la†îf …ubbesi ola. Ve ol πı†âyı kefgîr gibi götüri deleler. Ba¡dehu gümişden bir …az 

şeklini düzeler ki iki aya…ları budları yanında √arekete …âbil ola. Ve iki budınuñ 

arasından …arnına murabba¡ bir delük ola. Ve bu πı†âyı 
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…ade√üñ üstinden …aldurup …ade√üñ kenârından iki parma… aşaπa bir πı†â-ı 

müsa††a√ da«ı düzüp çevresinden …ade√e mu√kem yapışduralar. Ba¡dehu bu 

πı†ânuñ cânib-i …ade√e mümâss olan yirinde bir «ar…-ı müsta†îl ideler ki dâ«il-i 

…ade√e nâfi≠ ola. Ba¡dehu ol «ar…uñ ¡ar∂ı …adar ¡arî∂ bir mîzâb alalar ki †ûlı 

πı†âdan …ade√üñ dibine irecek …adar ola. Ve ol mîzâbı «ar…-ı mezbûra id«âl idüp 

kenârlarını …ade√üñ dâ«iline yapışdura ve a¡lâsınuñ dâyirini πı†âya yapışduralar 

ve başı açu… …ala; √attâ πı†ânuñ üstine §u dökile, müctemi¡ olup ol mîzâba bir 

uπurdan girüp te«annu… eyleye ve mîzâbuñ esfelinden …ade√e çı…a. Ve …açan ki 

mîzâbdan †arafa egeler, …ade√üñ içindeki şarâb mîzâbuñ esfelinden başına çı…ar.

Ba¡dehu ol πı†ânuñ mîzâba mu…âbil olan †arafında kâseye mümâss bir delük 

da«ı deleler ve bir ünbûb alup ucını bu delüge yapışduralar ve bir ucını uzadup tâ 

πı†â-yı evvelüñ …ubbesi altına çı…arup ucına üslûb-ı sâbı… üzere bundu…a-i §afîr 

va∂¡ ideler. Pes eger πı†ânuñ üstine §u dökilse mîzâba dâ«il olur ve …ade√üñ için-

deki havâyı ünbûb-ı §afîr †ard ider ve §adâsı √â§ıl olur.

 Ba¡dehu nu√âsdan bir «afîf …ur§ alalar ki …u†rı dâ√il-i …ade√e mül§a… olan 

πı†ânuñ …u†rından eksik ola. Ve merkezini delüp bir mi√ver geçüreler; bir †arafı 

vech-i …ur§dan arpa …adar √âric olup bir †arafı parma… uzunı …adar «âric ola. Ve 

…ur§uñ e†râfında yigirmi mi…dârı ¡alâmet va∂¡ idüp her ¡alâmetden merkez-i …ur§a 

†oπru bir «a†† çekeler ve ol «a††ları keseler tâ ki …uş yelekleri gibi 
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ola. Ve ol yelekler e†râfını 

mu√arref ideler bu şekl üzere 

ki …ur§uñ ¡alâmeti “√â-ح” ve 

e†râfındaki …ı†¡alaruñ ¡alâmeti 

“bâ-ب”dur:

[Şekil 229/80]

Ba¡dehu mi√verüñ …a§îr 

olan †arafını πı†ânuñ merkezi-

ne va∂¡ ideler tâ ki …ur§ πı†âya 

†o…ınmaπa …arîb ola. Ba¡dehu 

bir πı†â da«ı düzüp merkezini 

deleler ve ortasını bir mi…dâr 

yu…aru …aldurup …atı gibi ideler. Ve mi√verüñ †avîl olan †arafını bu πı†ânuñ mer-

kezine id«âl ideler. Ve ünbûb-ı §afîre mu…âbil olan yirini da«ı delüp ünbûb-ı 

§afîri πı†âdan †aşra çı…aralar. Ve bu πı†ânuñ da«ı çevresini …ade√üñ dâ«iline ya-

pışduralar ve ünbûb-ı §afîrüñ da«ı çevresini delüge yapışduralar tâ ki dûlâb-ı 

me≠kûr iki πı†ânuñ ortasında …ala. 

Ba¡dehu kâsenüñ yanını deleler bir vechile ki delügüñ ucı iki πı†ânuñ orta-

sında mîzâb üstine çı…a. Ve ol delüge bir la†îf emzik geçüreler; †oπru dikilüp 

†urdu…dan §oñra bir mi…dâr ucı egile. Ba¡dehu sâbı…an gümişden ma§nû¡ olan 

πı†âyı …ade√üñ üstine va∂¡ ideler tâ ki πı†ânuñ kenârları …ade√üñ kenârlarından 

aşaπa inüp …ade√üñ kenârı πı†ânuñ içinde …ala ve ol √âlde yapışduralar. Ve 

mi√verüñ ucını bu πı†ânuñ …ubbesinüñ merkezinden †aşra 

[Şekil 229/80]
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çı…arup …azuñ …arnına geçüreler bir vechile ki aya…ları …ubbeye †o…ınmaπa …arîb 

ola. Ve bundu…a-i §afîr mi√verüñ yanında …ubbenüñ a¡lâsına mürtefi¡ ola. 

Pes @âhirdür ki …açan πı†â-i evvelüñ üstine şarâb dökilse delüklerinden geçüp 

πı†â-i &âniyeye vâ§ıl olur ve anuñ delüginden a…up dûlâbuñ …anadları üstine a…ar. 

Pes dûlâbı ve mi√veri döndürüp …azı döndürür ve andan πı†â-i &âli&e vâ§ıl olup 

ve πı†â-i &âli& mîzâbdan †arafa mâyil olmaπın ve sa†√ında vâ§ıl olan şarâb mîzâba 

girür ve te«annu… idüp mîzâbuñ †araf-ı â«erinden …ade√e çı…ar ve …ade√ içindeki 

havâyı ünbûba †ard idüp bundu…a-i §afîre vâ§ıl olur. Pes §adâ √â§ıl olup …azuñ 

§adâsıdur @ann iderler. Ve …açan ki …ade√üñ emziginden içilse …ade√üñ fâriπ olan 

†arafına havâ †olar, eger bir mi…dâr içmeyüp terk iderse yine …ade√e rücû¡ itdükde 

havâyı †ard idüp §adâ √â§ıl olur ve tamâm içmedügi ma¡lûm olur. Yüz kerre da«ı 

içerse √âl böyledür.

Ve fehm[i] âsân olma… içün sâbı…an ta§vîr olunan …ade√üñ ba¡∂-ı mevâ∂i¡ine 

¡alâmet va∂¡ olundı: ∏ı†â-ı evvelüñ ¡alâmeti “hâ-ه”dur ve πı†â-i &ânînüñ &a…bınuñ 

¡alâmeti “mîm-م” ve dûlâbuñ ¡alâmeti “bâ-ب”, …azuñ alâmeti “lâm-ل” ve πı†â-i 

&âli&üñ ¡alâmeti “zâ-ز” ve mîzâbuñ başınuñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve esfelinüñ ¡alâmeti 

“elif-ا” ve …ade√üñ ¡alâmeti “√â-ح” ve ünbûb-ı §afîrüñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve 

bundu…a-i §afîrüñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve emzigüñ ¡alâmeti “†â-ط”dur. 

Nev¡-i ¿ânîden Şekl-i ¿ânî Bir ¢ade√dür ki Meclis-i Şarâbda ◊ükm 
İder Ya¡nî Erbâb-ı Meclisden ¢ade√ ki Virilmek Gerekdür 
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Anı Ta¡yîn İder. Ve bu ¢ade√üñ A√vâli İki Fa§lda Me≠kûrdur

Fa§l-ı Evvel ¢ade√-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Bu …ade√üñ şekli …ade√-i sâbı…uñ şekli gibidür, lâkin bu …ade√üñ πı†âsı ya¡nî 

örtüsi müsa††a√ degildür belki büyük …ubbedür ki …ade√üñ kenârından mürtefi¡ 

olmışdur. Ve bu …ubbenüñ üstinde va§f-ı sâbı… üzere bir …az vardur. Ve sâkî 

bu …ade√i meclise getürür, ortaya …or ve munfa§ıl olur. Pes …ade√üñ üstindeki 

…az bir zamân devr idüp öter ve erbâb-ı meclisüñ birisinüñ mu…âbilesinde …arâr 

ider. Pes sâ…î …ade√i …aldurup ol şa«§a §unar. Eger tamâm içerse alup yine †ol-

durur ve illâ …ubbe üstindeki …az ötüp tamâm içmedügini «aber virür tâ ki cümle 

ehl-i meclis âgâh olurlar ve tamâm içmekle emr iderler. Ve her kerre ki …ade√de 

ba…iyye …alur, …az ötüp «aber virmek mu…arrerdür.

Fa§l-ı ¿ânî ¢ade√-i Mezbûruñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

¢ade√-i evvel şeklinde bir …ade√ düzüp mîzâbı ve πı†â-i &âli&i ve dûlâbı ve 

πı†â-i &ânîyi bi-¡aynihi va∂¡ idüp πı†â-i &ânînüñ delügine bir bâb va∂¡ idüp ol bâba 

mu§lu… †ı…acı gibi bir …apa… yapalar. ∏ı†â-i evvel yirine bir …ubbe düzeler ki 

esfelinüñ vüs¡ati …ade√üñ a¡lâsınuñ vüs¡ati …adar ola. Ve ol …ubbenüñ üstine bir 

uzun ve yoπun boynın düzüp anuñ üstinde bir †op va∂¡ ideler ki ortası delük ola. 

Ba¡dehu πı†â-i &ânînüñ merkezine ki dûlâbuñ mi√veri geçmişdür, bir ünbûb va∂¡ 

idüp mi√veri anuñ içine …oyup ikisini da«ı …ubbenüñ üstindeki †opuñ a¡lâsına 

…alduralar. Ve mi√verüñ ucını †opuñ delüginden çı…arup …azuñ …arnına §o…lar. 

Ve ünbûb-ı §afîr da«ı 
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πı†â-i &âli&e mül§a… olup πı†â-i &ânînüñ delüginden …ubbenüñ boynına çı…a ve 

bundu…a-i §afîr †opuñ içinde …arâr ide. 

Ba¡dehu πı†â-i &ânînüñ &a…bında va≠¡ olunan sidâduñ üstine bir şa@iyye ya-

pışduralar ki çubu… gibi mürtefi¡ olup …ubbenüñ yanında bir delükden †aşra çı…a. 

Ve ol şa@iyyenüñ ucına bir reze ve rezeye bir √al…a †a…alar. Ve bundan §oñra 

…ubbenüñ esfelini …ade√üñ kenârına yapışduralar. Ve …ubbenüñ a¡lâsına bir delük 

delüp bülbüle-i …am¡ geçüreler ya¡nî bir emzik ki esfeli †ar olup a¡lâsı vâsi¡ ola, 

fî-zamâninâ aña huni dirler. Ve anuñ da«ı üstine bir reze ve bir √al…a †a…alar ki 

şa@iyye-i sidâduñ √al…asına mu…âbil vâ…i¡ ola.

 Ba¡de ≠âlik §ûret-i …ade√i tem&îl idüp tefhîm için ¡alâyim va∂¡ idelüm: 

¢ade√üñ ¡alâmeti “√â-ح”, πı†â-i &âli&üñ “nûn-ن” ve @arf-ı mîzâbuñ “yâ-ي” ve 

πı†â-i &ânîde va∂¡29 olunan bâbuñ “mîm-م” ve πı†â-i &ânînüñ merkezinde va∂¡ olu-

nan ünbûbuñ ¡alâmeti “…âf-ق” ve ünbûb-ı §afîrüñ “hâ-ه” ve dûlâbuñ “vâv-و” ve 

…ubbenüñ ¡alâmeti “sîn-س” ve †opuñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve √al…a-i sidâduñ “zâ-ز”, 

√al…a-i …am¡uñ “«â-خ” ve …ade√üñ emziginüñ ¡alâmeti “dâl-د”dur bu şekl üzere:

[Şekil 233/81]

29  Metinde “vâ∂i¡”
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Pes @âhirdür ki …açan ki πı†â-i &ânînüñ bâbı mesdûd iken bülbüle-i …am¡dan 

şarâb …oyulsa ve sâ…î …ade√i götürüp meclise getürse ve ortaya …oyarken düzel-

dür gibi olup şa@iyye-i sidâduñ √al…asını ref¡ eyleye, πı†â-i &ânî üstinde cem¡ olan 

şarâb delüginden πı†â-i &âli&e a…ar ve dûlâba †o…ınup mi√ver döner ve üstindeki 

…az da«ı döner ve şarâb mîzâbdan …ade√e vâ§ıl olup içindeki havâyı ünbûb-ı 

§afîre †ard idüp §adâ √â§ıl olur tâ ki …ubbede cem¡ olan şarâb cümleten kâseye 

dâ«il olur. Pes …ubbe üstindeki …az 

[Şekil 233/81]
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kimüñ mu…âbilesinde …arâr iderse sâ…î …ade√i aña teklîf ider. Eger tamâm içerse 

alup yine †oldurur ve illâ …ubbe üstindeki …az ça…ırup tamâm içmedügin i¡lâm 

ider.

Nev¡-i ¿ânîden Şekl-i ¿âli& Bir Şekldür ki Meclis-i Şarâbda ◊ükm 
İder ve ¢ade√ Kime Virilmek Gerekdür Anı Ta¡yîn İder. Ve Bu Şeklüñ 
Taf§îli Beş Fa§lda Me≠kûrdur

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Şekl-i mezbûr bir murabba¡ serîrdür ki her †arafı berâberdür ve her ∂ıl¡ı iki 

…arış mi…dârıdur. Ve ol serîrüñ …ı§acı… aya…ları vardur ve ol serîrüñ e†râfında 

oyma derâbzîni vardur. Ve serîrüñ üstinde bir câriye oturup §aπ eliyle §urâ√î 

boπazından †utmışdur; §urâ√înüñ esfelini §aπ dizinüñ üstine …omışdur ve öñinde 

bir …ade√ †urur. Ve câriyenüñ e†râfında serîrüñ dört †arafında dört [direk] dikil-

mişdür ki her diregüñ †ûlı iki …arışdur. Ve direkler serîrüñ aya…ları üstinde vâ…i¡ 

olmayup câriyeye …arîb vâ…i¡ olmışdur. Ve dört diregüñ üstinde bir …a§r yapıl-

mışdur ki †ûlı iki buçu… …arışdur. Ve ol …a§ruñ yüzinde ve esfeline …arîb yirde 

revşen ya¡nî ta√ta-pûş şeklinde bir «urûc vardur ki üstinde dört câriye oturmışdur. 

Birinüñ elinde nây vardur ki ucını aπzına …omışdur ve birinüñ elinde deff vardur 

ve birinüñ elinde ¡ûd vardur ve birinüñ dizi üzerinde bir †abl vardur ki zünnârla 

gerdenine a§ılmışdur.

 Ve bu revşenüñ üstinde eyvân şeklinde bir mi√râb vardur, ol mi√râbda bir 

ra……â§ vardur ki bir †op üstinde ba§mışdur. Ve bu …a§ruñ üstinde bu …a§rdan 
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evsa¡ bir …a§r da«ı vardur ki ol …a§ruñ yüzinde iki …anadlu bir bâb vardur ki 

…apanmışdur. Ve bu …a§ruñ üstinde bir …ubbe vardur ve …ubbenüñ üstinde bir at 

ve anuñ üstinde bir şa«§ vardur ki elinde bir rum√ ya¡nî süñü tutup ucıyla aşaπa 

işâret itmişdür. 

Ve bu şeklüñ ma¡nâsı budur ki üç …ı†¡ayı ya¡nî serîr ile câriyeyi ve …a§r ile 

cevârîyi ve ra……â§ ve …a§r-ı a¡lâ ile fârisi meclise getürüp her …ı†¡ayı birbirinüñ 

üstine va∂¡ iderler ve √âli üzere †urur tâ ki &ülü&-i sâ¡at mi…dârı geçer, bir âvâze 

peydâ olur. Pes fâris atıyla yap yap devr ider bir vechile ki erbâb-ı meclisüñ her 

biri kendü mu…âbilesinde …arâr ider, §ıπar. Ve ra……â§ §ol †arafa nı§f devre devr 

ider ve §aπ †arafa rub¡ devre devr ider ve başı ve elleri da«ı √areket ider ve iki 

ellerinde çârpâre vardur. Ve ol ra……â§uñ √în-i devrde gâh iki ayaπı †op üstine 

ba§up gâh bir ayaπını ba§ar. Ve nây-zen nâyını bir vechile çalar ki erbâb-ı meclis 

işidür ve sâyir cevârî da«ı ellerinde olan âlât-ı lehvi isti¡mâl iderler. Ve bir zamân 

bu √âlet üzere &âbit olurlar tâ ki fâris teva……uf idüp rum√ını erbâb-ı meclisden 

birisine uzadur, cevârî sâkit olurlar. Serîr üstindeki câriye §aπ elinde †utup †urdugı 

†ar√ı egüp öñindeki …ade√e şarâb †oldurur tâ ki …ade√ †olmaπa …arîb olur ve yine 

§urâ√îyi …aldurur. Pes sâ…î …ade√i câriyenüñ elinden alup fârisüñ işâret itdügi ki-

mesneye §unar ve yine …ade√i yirine …or. Ve yine ta…rîben &ülü&-i sâ¡at geçdükde 

bu ma…ûle √arekât @uhûr ider tâ ki yigirmi nevbete …arîb olur. Pes …a§r-ı a¡lâda 

va∂¡ olunan …apu açılup içinden 
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bir şa«§ @âhir olur ki §aπ eliyle 

işâret ider ki «azînede şarâb az 

…almışdur, anca… iki …ade√ çı…ar 

ve bu iki parmaπıyla işâret ider. 

Pes eger §â√ib-i meclis murâd 

idinürse emr ider, yine «azîneye 

şarâb †oldururlar. Pes yine üslûb-ı 

sâbı… üzere √arekât ve e†vâr @uhûr 

ider. Ve eşkâl-i me≠kûre bir yire 

cem¡ olundu…da bu §ûret üzere 

vâ…i¡ olur:

[Şekil 238/82]

Fa§l-ı ¿ânî Serîrüñ Ve 
Esâ†înüñ ve Elinde ~urâ√î 
‰utan Câriyenüñ Keyfiyyet-i 
¡Ameli Beyânındadur

Bir serîr düzeler ki aya…ları 

dögme 
[Şekil 238/82]
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tucdan ola ve ar∂ı ba…ırdan ve mehmâ-emken ve derâbzînleri tucdan olup 

mu§anna¡ ola. Ve derâbzînüñ irtifâ¡ı dört parma… ola. Ve serîrüñ şekl[i] murabba¡ 

olup her ∂ıl¡ı bir …adrde olup ikişer …arış ola. Ve serîr üstine bir câriye va∂¡ ideler 

ki murabba¡ oturup §aπ elinde pirinçden bir §urâ√î †uta. Ve ol §urâ√î iki …ı†¡a ola: 

ortasından esfeline dek bir …ı†¡a ve yine ortasından başına varınca bir …ı†¡a ola. 

Ve ol iki …ı†¡ayı birbirine yirleşdürüp yapışdurmayalar. Ba¡dehu nı§f-ı a¡lâsından 

kenârınuñ içine nu√âsdan bir …ur§ …apayup e†râfını …alayla mu√kem yapışduralar 

tâ ki nı§f-ı §urâ√î gibi olup başından şarâb yâ §u …oysalar †ola. Ba¡dehu ol …ur§uñ 

merkezinden nı§f-ı §urâ√înüñ kenârına varınca bir uzun «ar… ideler ki ¡ar∂ı nı§f-ı 

¡ar∂-ı i§ba¡ ola. Ve ol «ar…uñ ortasında …ur§ üstinde iki reze va∂¡ ideler ki birisi 

«ar…uñ §aπ †arafına ve birisi §ol †arafına vâ…i¡ ola. Ve ol iki rezeye bir mi√ver ge-

çüreler. Ba¡dehu bir ünbûb alalar ki †ûlı bir …arış ola ve ucını §avlecân ya¡nî çoma… 

gibi bükeler ve bu †arafuñ nı§fını …ur§uñ «ar…ına id«âl ideler. Mi√verüñ ortasını 

§avlecânuñ keffesi †arafınuñ dâ«iline yapışduralar tâ ki §urâ√î ol §avlecânuñ üs-

tinde aşaπa ve yu…aru sühûletle √areket ide.

 ~urâ√înüñ iki …ı†¡ası ve §avlecânuñ §ûreti bu vechiledür ki nı§f-ı a¡lânuñ 

¡alâmeti “vâv-و” ve …ur§ üstinde †arafı mi√verüñ ¡alâmeti “elif-ا” ve §urâ√înüñ 

nı§f-ı esfelinüñ ¡alâmeti “√â-ح”dur ki ol nı§fuñ kenârından ka¡bına varınca bir 

«ar… vardur tâ ki 
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§avlecân ol «ar…da sühûletle √areket ider ve ol «ar…uñ ¡alâmeti “mîm-م”dür.

[Şekil 239/83]

Ba¡dehu câriye §aπ dizini ki ar∂dan bir mi…dâr mürtefi¡ olup lâkin tamâm 

munta§ıb degildür, a¡lâsından bir delük deleler ki serîrüñ altına ve bu delüge 

bir ünbûb geçüreler ki …alıñlıπı ol …adar ola ki §a[v]lecânuñ ucı gücle girmege 

…âbil ola. Ve bu ünbûbuñ bir ucını rükbenüñ a¡lâsına yapışdurup ve bir ucını 

serîrüñ @ahrına yapışduralar. Ba¡dehu §avlecânuñ ucını câriyenüñ dizine geçen 

ünbûbuñ ucına gücle geçüreler tâ ki §urâ√î câriyenüñ dizine †o…ınmaπa …arîb ola. 

Ve ikisinüñ cem¡ olduπı yiri re§â§la yapışduralar. Ve §urâ√înüñ nı§f-ı esfelini 

nı§f-ı a¡lâsına i¡âde ideler 

[Şekil 239/83]
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bir vechile ki «ar…ı aşaπa vâ…i¡ olup §avlecân ol «ar…uñ içinde √areket ide. Ve 

§urâ√înüñ dibini başından beş dirhem &a…îl ideler tâ ki bi’†-†ab¡ câriyenüñ dizi 

üstine cülûs idüp başından †arafa mâyil ola. Ve …açan ki §avlecândan şarâb §u¡ûd 

ide, §urâ√înüñ §adrına dökile ve ol …adar cem¡ ola ki nı§f-ı a¡lâsı &a…îl olup meyl 

ide ve §urâ√înüñ başı egilüp içindeki şarâb câriyenüñ öñindeki §avlecândan §adr-ı 

§urâ√îye şarâb §u¡ûd ide, cereyânı mun…a†ı¡ olmaya. Ve …açan ki şarâbuñ §u¡ûdı 

mun…a†ı¡ ola, §urâ√înüñ §adrı «afîf olup mürtefi¡ ola ve yine üslûb-ı evvel üzere 

…arâr ide.

Ba¡dehu şebehden mücevvef dört direk düzeler ki her birinüñ †ûlı iki …arış 

ola ve altına …â¡ideler va∂¡ ideler ki direkler anlaruñ üstinde …arâr eyleye. Ve 

başlarına da«ı …â¡ideler va∂¡ ideler ki direkler üstine va∂¡ olıca… …a§ruñ rükni30 

ol …â¡ideler üstinde …arâr eyleye. Ba¡dehu her diregi serîrüñ bir rükni üzere va∂¡ 

ideler bir vechile ki ricl-i serîre …arîb ola ve câriyeye †o…ınmaya. Direkleri ar∂-ı 

serîr üstine mu√kem yapışduralar. 

Ba¡dehu serîrüñ @ahrından bir delük deleler ki câriyenüñ §ol †arafında vâ…i¡ 

olan diregüñ dâ«iline nâfi≠ ola. Ve bir mîzâb düzeler ki câriyenüñ rükbesine nâfi≠ 

olan ünbûbdan √âlen va∂¡ olunan delüge vâ§ıl ola. Pes bu mîzâbı serîrüñ @ahrına 

e†râfında re§â§la yapışduralar ve bir †arafını direge nâfi≠ olan delüge yapışdu-

rup bir †arafını câriyenüñ rükbesine nâfi≠ olan ünbûbuñ †arafına yapışduralar tâ 

ki diregüñ başına §u …oyulsa ol mîzâba dâ«il olup andan §avlecâna §u¡ûd idüp 

§urâ√înüñ §adrına munta§ıb ola. 

Ba¡dehu şebehden bir …ade√ düzeler vüs¡ati ol …adar ola ki içine 

30  Metinde kelime “erkek” şeklinde imla edilmiş.
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üç yüz dirhem §u §ıπa. Ve bu …ade√i câriye öñinde serîr üstine va∂¡ ideler. Ve 

câriyenüñ §ol elin …ade√üñ kenârına va∂¡ ideler ve §aπ elini da«ı nu√âsdan düzüp 

mümkin oldu…ça «afîf ideler. Ve câriyenüñ yeñini vâsi¡ ideler ve elini yeñüñ içine 

§o…up ve bilegine ar…urı bir mi√ver geçüreler ki üstinde bilek aşaπa ve yu…aru 

√areket ide. Ve ayası ve parma…ları §urâ√înüñ boynı üstinde §urâ√îyi †utar şeklin-

de ola. Ve yapışmış olmaya tâ ki §urâ√înüñ başı aşaπa egildükçe el da«ı bile ine 

ve yine yu…aru …aldu[r]du…da bile …al…a.

Fa§l-ı ¿âli& İki ¢a§ruñ ve Cevârînüñ ve Ra……â§uñ ve ¢a§r-ı 
¿ânîde ªâhir Olan Şa«§uñ ve Fârisüñ Keyfiyyet-i A¡mâlini Beyân 
İder

Şebehden bir murabba¡ …a§r düzeler ki ¡ar∂ı iki diregüñ mâ-beyninüñ vüs¡ati 

…adar ola ve †ûlı iki buçu… …arış ola. Ve bu …a§rı dört §a√îfeden terkîb idüp ba¡∂ı 

ba¡∂ına mu√kem yapışduralar. Ve bir §a√îfenüñ esfelini re™s-i mi√râb gibi çu…ur 

ideler ki bu §a√îfe …a§ruñ yüzidür. Ve bu …a§ruñ esfeline bir †aba… yapışduralar 

ve her kûşesine bir ünbûb va∂¡ ideler tâ ki diregüñ başına gücle gire. Ve …a§r dört 

diregüñ üstinde ¡âdet üzere …arâr ide. Ve mi√râbuñ başı câriyenüñ başınuñ çevre-

sine gelüp başına †o…ınmaya. Ve ol mi√râbuñ başı üstinde ar…urı bir revşen ya¡nî 

ta«ta-pûş şeklinde bir §a√îfe va∂¡ ideler ki …a§ruñ bir †arafından bir †arafına vâ§ıl 

ola. Ve ol revşenüñ kenârına …ı§a derâbzîn va∂¡ ideler. Ve bu revşenüñ üstinde 

nu√âsdan düzilmiş dört câriye va∂¡ ideler ki ar…aları …a§ra yapışmış ola. 

Ve ol 
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câriyelerden …a§ruñ §ol †arafında vâ…i¡ olan câriyenüñ elinde nây vardur ki ucı-

nı aπzına …omışdur ve anuñ yanında deffâfe vâ…i¡ olmışdur ve anuñ yanında 

¡avvâde ve anuñ yanındaki …a§ruñ §aπ †arafında †abbâledür ki uyluπı üstine bir 

†abl …oyup zünnârla boynına a§mışdur. Ve nây-zenüñ a¡∂âsından bir ¡u∂vuñ √are-

keti yo…dur, ammâ deffâfenüñ va∂¡ı budur ki deffi §ol elinde mu√arref †utuf §aπ 

elinüñ parma…ları deff üstindedür ve bilegi gömleginüñ yeñine dâ«il olup ar…urı 

va∂¡ olunmış bir mi√ver üstinde aşaπa ve yu…aru fi’l-cümle in√irâf üzere √areket 

ider. Bilegüñ ucı bir «ar…dan dâ«il-i …a§ra girmişdür ve &a…îl olmaπın mün√a†† 

vâ…i¡ olmışdur ve altında bir şa@iyyenüñ †arafı vâ…i¡ olmışdur ki ol şa@iyye orta-

sından bir mi√ver üstinde √areket ider. Ve ol şa@iyyenüñ bir †arafı dâ«il-i …a§rda 

münbası†dur bu §ûret üzere:

[Şekil 242/84a-b]

Ammâ ¡avvâde §ol eliyle ¡ûduñ boynını †utup uyluπı üzere …omışdur ve §aπ 

elinüñ e§âbi¡i ¡ûduñ evtârı üzere vâ…i¡ olmışdur. Ve ¡ûd-ı mezbûr ma¡a-evtâr 

nu√âsdan ma§nû¡dur. Ve yine ¡avvâdenüñ bilegi yeñinüñ içinde bir mi√ver üstin-

de fi’l-cümle in√irâf üzere 

[Şekil 242/84b]
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esfele ve a¡lâya √areket ider. Ve bileginüñ ucı …adr-i √âcetten zâyid olup dâ«il-i 

…a§rda münbası†dur. Ve †abbâlenüñ †ablı da«ı mün√arif vâ…i¡ olup §ol elinüñ 

e§âbi¡i †abluñ bir yüzinüñ üstinde vâ…i¡ olup §aπ elinüñ e§âbi¡i da«ı §oluñ bir 

yüzinüñ üstinde vâ…i¡ olmışdur. Ve yine §aπ elinüñ bilegi yeñi içinde †abluñ 

in√irâfına münâsib olduπı √âlde esfele ve a¡lâya √areket ider. Ve yine bilegüñ 

ucı üslûb-ı sâbı… üzere …a§ra dâ«il olmışdur. Eger bir nesne ile aşaπa ba§ılsa ve 

yine terk olunsa yed mürtefi¡ olup yine †abluñ üstine vâ…i¡ olur. Ve bundan §oñra 

mu…addem me≠kûr olan ellerüñ da«ı a√vâli böyledür.

Ba¡dehu cevârînüñ ru™usından erfa¡ vech-i …a§rda eyvân gibi bir mi√râb düze-

ler ki irtifâ¡ı bir …arış ola. Ba¡dehu kâπad-ı mu…avvâdan «afîf ve mücevvef bir †op 

düzeler merkezinde ve murabba¡ delük delüp bir murabba¡ mi√ver geçüreler ki 

†ûlı bir sere ola ve mi√verüñ ucı †opdan ol …adar bâriz ola ki ar∂-ı eyvânda va∂¡ 

olundu…da parma… eni …adar ar∂-ı eyvândan bâriz ola.

 Ba¡dehu bir şa«§-ı ra……â§ §ûreti düzeler bu †arî…le ki kâπaddan …ı§a göñlek 

düzüp iki aya…lar düzeler ve §ol ayaπı bir reze ile göñlegüñ içine bir vechile 

perkideler ki √areket eyleye. Ve §aπ ayaπuñ bir ucı göñlek içinde &âbit olup bir 

†arafı †op üstinde &âbit ola. Ve iki eller düzeler ki bileklerinden mi√verler üstinde 

yeñ içinde √areket ide ve uçlarında çârpâre ola ve başı da«ı boynından göñlekler 

ya…asına bir mi√verle 
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va∂¡ ideler tâ ki devr iderken √areket eyleye. 

Ba¡dehu …a§ruñ dâyirinüñ a¡lâsında mu…arnas gibi mu«arreceler va∂¡ ideler tâ 

ki …a§ruñ a¡lâsı esfelinden her †arafdan üçer parma… vâsi¡ ola. Ba¡dehu bu …a§ruñ 

a¡lâsına berâber bir …a§r da«ı va∂¡ ideler ki irtifâ¡ı bir buçu… …arış ola. Ve ol …a§ruñ 

yüzinde iki …anadlu bir bâb va∂¡ oluna ve ol …apunuñ için bir şa«§ †uraca… …adar 

bir beyt ola. Ve ol şa«§uñ aya…ları bir mi√ver üstinde va∂¡ olunup ol mi√verüñ iki 

†arafları iki boncu…lar içine va∂¡ olunup ol boncu…lar ar∂-ı beytde &âbit ola. Ve 

şa«§-ı mezbûr nu√âsdan düzilüp §aπ elini yu…aru …aldurup ayasını bas† eylemiş 

ola ke-ennehu işâret ider ki nesne …almamışdur. Ve §ol elini da«ı …aldurup baş 

par[ma]πıyla §ırça parmaπını ve §ırça parmaπınuñ yanındaki parmaπını ba§up 

şehâdet parmaπıyla orta parmaπını …aldurmış ola, ke-ennehu işâret ider ki “baña 

anca… bâ…î iki …ade√dür.”

Ve bu …a§ruñ üstinde bir …ubbe-i ¡âliye va∂¡ olunup başında bir †op va∂¡ olur 

ki anuñla …ubbeyi …aldurup …omaπa …âbil ola. Ba¡dehu kâπad-ı mu…avvâdan mü-

cevvef feres şeklini düzüp üstinde bir fâris şeklini düzeler; elinde bir rum√ †uta 

ve rum√uñ ucı aşaπa inmiş ola ve §aπ eliyle anuñ ¡inânını †utmış ola. Ve bun-

ları mümkin oldu…ça ta√sîn itdükden §oñra feresüñ ba†nını delüp bir murabba¡ 

seffûd-i √adîd id«âl ideler ki †ûlı üç buçu… şibr ola.

Fa§l-ı Râbi¡ »ızâne-i Mânuñ Keyfiyyet-i ¡Amelin, Eşkâl-i 
Me≠kûrenüñ Mu√arriklerini Beyân İder

Nu√âsdan bir «azîne düzeler ki …açan …a§r-ı &ânî yir üstinde mev∂û¡ iken içine 

va∂¡ olunsa 
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«ızânenüñ ar∂ı sa†√-ı ar∂ üzere vâ…i¡ olup kûşesinden dâ«il-i …a§ra mümâss ola 

ve üç cihetden …apu içinde …âyim olan şa«§uñ beytini i√â†a ide ve …a§ruñ üs-

tinde va∂¡ olunan …ubbenüñ hey™eti üzere mürtefi¡ ola tâ ki …ubbe …a§r üzeri-

ne va∂¡ olundu…da «ızânenüñ a¡lâsı …ubbenüñ dâ«iline mümâss ola ve «ızâne-i 

mezbûrenüñ a¡lâsı el §ıπaca… …adar meftû√ ola. 

Ba¡dehu ar∂-ı «ızânenüñ vasa†ında dâ«ilinden bir ünbûb-ı ra…î… va∂¡ ideler ki 

dikilüp †ura ve mu√kem yapışduralar. Ve ünbûbuñ vüs¡ati …adar ünbûbuñ altında 

ar∂-ı «ızâneyi deleler. Ba¡dehu üslûb-ı sâbı… üzere bir küçük ¡avvâme düzeler. 

Ve ¡avvâmenüñ iki sa†√ını «ar… idüp iki «ar…uñ mâ-beynini bir ünbûbla va§l ide-

ler tâ ki √âlen ar∂-ı «ızâne üstine mümâss ola[n] ünbûba sühûletle dâ«il ola. Ve 

ünbûbuñ iki †araflarını ¡avvâmenüñ sa†√larına yapışduralar tâ ki içine §u girmeye. 

Ve bu ¡avvâmeyi ar∂-ı «ızânenüñ ünbûbına geçürüp sa†√ında bir reze va∂¡ idüp 

ol rezeye bir ip †a…alar. Ve ipüñ ucını «ızânenüñ kenârına ref¡ idüp ol ma…âmda 

va∂¡ olunmış bir ma…ara üstine geçüreler ve ucını «ızânenüñ †aşrasına «ızâne ile 

beytüñ ortasına §ar…ıdalar. Ve ol beytde …âyim olan şa«§uñ ar…asına bir şa@iyye 

ya¡nî çubu… pâresi gibi bir pâre yapışdurup pârenüñ ucını @ahr-ı beytde vâ…i¡ ol-

mış bir «ar…a id«âl ideler ki «ar…-ı mezbûr @ahrında esfelden a¡lâya †ûlen vâ…i¡ 

olmış ola. Ve şa@iyyenüñ bu ucını delüp ¡avvâmeden nâzil olan ipi baπlayalar bir 

vechile ki …açan ¡avvâme ar∂-ı «ızâne üstinde olsa şa«s-ı mezbûr öñine meyl idüp 

…apunuñ …anadlarını 
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aça ve başını ba¡∂ı bedeniyle [çı…ara,] ¡avvâme †âfiye olsa ip geñşek olup şa«§-ı 

mezbûr ardına †ayanup …apu pekinmiş ola. Ve yine §u dökinüp ¡avvâme nâzil 

oldu…da «ay†-ı mezbûrı çeküp ve şa«§-ı mezbûrı öñine meyl itdürüp bâbı fet√ ide.

Ba¡dehu ar∂-ı «ızânede vasa†ına …arîb yirde …a§ruñ §ol †arafına mâyil bir kü-

çük delük deleler ve ol delüge esfel-i «ızânenüñ «âricinden bir ince ünbûb ya¡nî 

lüle va∂¡ ideler tâ ki «ızânenüñ §uyı ol ünbûbdan murâd olan mev∂i¡e cereyân ide. 

Ve «ızânenüñ dâ«ilini da«ı ve ¡avvâmeyi min-ba¡d me≠kûr olan âlâtı re§â§la tar§îs 

ideler. Bu vechile …a§r-ı a¡lânuñ mühimmâtını tekmîl ideler.

Ba¡de ≠âlik beyân idelüm şol keffeyi ki «ızâneden şarâb ol keffeye nâzil olup 

andan §oñra keffenüñ altındaki √av∂a dökilür ve andan dûlâba dökilüp feresle 

fârisi döndürür. Ve bu âlâtuñ …amusı …a§r-ı evvelüñ &ülü&-i a¡lâsındadur. 

Bir keffelü dûlâb va∂¡ ideler ki …u†rı bir …arış ola ve her keffesi bir nı§f-ı 

dâyire şeklinde ola ki …u†rı nı§f-ı †ûl-ı i§ba¡ ola. Ve bu dûlâbuñ altına bir √av∂ dü-

zeler ki …açan ol dûlâbuñ mi√veri bu √av∂uñ kenârlarında iki delüge va∂¡ olunsa 

dûlâb sühûletle dönüp √av∂a †o…ınmaya ve √av∂ da«ı …adr-i √âcetden zâyid olup 

ta∂yî…-i mekân itmeye. Ba¡dehu bu dûlâbuñ bir mi√veri üstine dâ«il-i √av∂da 

bir …ur§ va∂¡ ideler ki …u†rı †ûl-ı nı§f-ı i§ba¡ ola. Ve ol …ur§uñ mu√î†i üzere sekiz 

dendâne va∂¡ ideler ki birbirinden bu¡dı berâber ola. Ve bu √av∂ı …a§ruñ başından 

§aπ cânibe indüreler tâ ki dûlâbuñ eñ yüksek olan keffesi 
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a¡lâ-yı …a§ruñ altında vâ…i¡ ola. Ve bu √înde √av∂ …a§ruñ §a√îfesini mülâ§ı… ola 

ve dûlâb-ı §aπîr …a§ruñ §ol †arafına vâ…i¡ ola. Ve bu √av∂uñ altına bir ar…urı nes-

ne va∂¡ ideler tâ ki √av∂-ı mezbûrı ol ma…âm[a] götüre. Ve bu √av∂uñ esfelinde 

…a§ruñ ar…asından †arafa bir ünbûb va∂¡ ideler ki ol ünbûb ¡ar∂an …a§ruñ §ol †ara-

fına mümtedd ola. 

Ba¡dehu bir mi√ver düzeler ki †ûlı bir …arış ola ve bir †arafında uzunluπına 

bir delügi olup ol delüge bir seffûduñ ucı girüp ikisi mi√ver-i vâ√id gibi ola. Ve 

ol mi√verüñ delügine muk√ule dirler. Ve ol mi√verüñ †araf-ı â«erine bir …ur§ 

va∂¡ ideler ki …u†rı dört parma… ola ve mu√î†i üzere ¡adedi nâ-ma¡lûm dendâneler 

va∂¡ ideler ki birbirinden bu¡dı …adar ola. Ve mi√verüñ sâbı… ma§nû¡ olan sekiz 

dendânelü dûlâbuñ dendânelerinüñ bu¡dı …adar olan mi√verüñ bu †arafını dâ«il-i 

…a§ruñ ortasında bir ¡ârı∂a üstine va∂¡ ide ve bir †arafını vasa†-ı …a[§]ruñ a¡lâsında 

bir ¡ârı∂a içine va∂¡ ideler. Ve bu dûlâbla mi√verüñ ismi dûlâb-ı fârisdür. 

Ba¡dehu bir √av∂ da«ı düzeler ki vüs¡ati nı§f-ı …a§ruñ vüs¡ati …adar ola. Ve 

bu √av∂ı dâ«il-i …a§ruñ §ol †arafına indüreler tâ ki esfelinüñ @ahrı dûlâb-ı fârise 

†o…ınmaπa …arîb ola. Ve bu √av∂uñ yanında esfeline …arîb yirde bir delük deleler 

ve ol delüge bir lüle geçüreler ki sâbı…an …a§ruñ @ahrından †arafda va∂¡ olunan 

keffelü dûlâbuñ31 üstine †ola. Ba¡dehu mirâren eşkâl-i sâbı…a me≠kûr olan va§f 

üzere bir keffe düzüp mi√verinüñ iki †araflarını bu √av∂uñ kenârları üstine va∂¡ 

ideler. 

31  “va∂¡ olunan keffelü dûlâbuñ” ibaresi metinde “va∂¡-ı keffe olunanlu dûlâbuñ” şeklindedir.
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Ve bu keffenüñ büyükligi üç yüz dirhem §u §ıπaca… …adar ola ve başı @ahr-ı 

…a§rdan †arafa vâ…i¡ ola. Ve …açan ki ar∂-ı √av∂da cülûs eyleyüp kenârı uf…a 

berâber olsa, a¡lâ-yı …a§rdan alça… ola. 

Ba¡de ≠âlik …a§r-ı a¡lâda va∂¡ olunan «ızâneyi tem&îl idelüm ki ¡alâmeti “bâ-

 ve ol ünbûba ”ال-ve ortasında munta§ıb olan ünbûbuñ ¡alâmeti “lâm-elif ”ب

dâ«il olan ¡avvâmenüñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve ¡avvâmenüñ rezesinde mürtefi¡ olup 

«ızânenüñ kenârında va∂¡ olunan ma…ara üzere va∂¡ olunan ipüñ ¡alâmeti “§âd-

 ve ol ipüñ bir †arafa ki beyt içinde mev∂û¡ olan şa«§uñ @ahrına mül§a… olan ”ص

şa@iyyeye merbû†dur, bunlaruñ ¡alâmeti “vâv-و” ve ol şa«§uñ ayaπı altındaki 

mi√verüñ ¡alâmeti “sîn-س” ve ar∂-ı «ızânede vâ…i¡ olan &a…buñ ¡alâmeti “dâl-د” 

ve …u†r-ı evvelde va∂¡ [olunan] dûlâb-ı fâri[s]üñ ¡alâmeti “†â-ط” ve muk√ulenüñ 

¡alâmeti “lâm-ل” ve √av∂-ı keffenüñ ¡alâmeti “elif-ا” ve keffelere §u döken 

ünbûbuñ ¡alâmeti “zâ-ز” ve keffenüñ ¡alâmeti “√â- ح” ve dûlâb-ı keffâtuñ esfeline 

mutta§ıl olan ünbûbuñ ¡alâmeti “¡ayn-ع”dur. 

Ve ma¡lûm ola ki vâcibdür ki dûlâb-ı fârisüñ dendânelerini …ur§-ı §aπîrüñ se-

kiz dendânesinüñ arasına va∂¡ ideler şol √âlde ki dûlâb-ı mezbûr ma†bû¡ olup 

mi√veri munta§ıb ola.

[Şekil 249/85b]
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Ba¡de ≠âlik bir keffelü dûlâb da«ı düzeler ki dûlâb-ı evvel gibi olup ve yine 

altında dûlâb-ı evvelüñ √av∂ı gibi bir √av∂ ola. Ve bu √av∂uñ irtifâ¡ı merkez-i 

dûlâb √addi …adar ola. Ve dûlâbuñ mi√verinüñ bir †arafına bir …ur§ va∂¡ ideler 

ki …u†rı parma… uzunı …adar ola. Ve …ur§uñ çevresinde dendâneler va∂¡ ideler ki 

[bir]birinden bu¡dı berâber ola. Ve bu …ur§, mi√verüñ ucında «âric-i 

[Şekil 249/85b]
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√av∂da vâ…i¡ olma… gerekdür. Ve bu √av∂uñ ar∂ınuñ vasa†ında bir §a…b ideler ki 

evvelâ va∂¡ olunan keffelü dûlâbuñ √av∂ına mutta§ıl olan lüleden a∂ya… ola. Ve 

bu √av∂ı …a§ruñ §ol †arafına ideler ki bu √av∂uñ esfeli ile …a§ruñ esfelinüñ mâ-

beyninde dört parma… mi…dârı …ala. Ve bu √av∂uñ altına bir ¡ârı∂a va∂¡ ideler 

ki üstinde …arâr eyle[ye.] Ve √av∂-ı evvelüñ ünbûbından mun§abb olan §u bu 

dûlâbuñ keffeleri üstine vâ…i¡ olur ve bu dûlâbuñ altındaki √av∂uñ esfelindeki 

delükden çı…up murâd olunan yir[e] gide. Ve bu √av∂, …a§ruñ §ol †arafına vâ…i¡ 

olup ve mi√ver-i dûlâbuñ †arafında vâ…i¡ olan …ur§ …a§ruñ §aπ †arafına vâ…i¡ olur. 

Ba¡dehu dâ«il-i …a§rda bir mi√ver va∂¡ ideler ki cevârînüñ ellerine berâber 

ola ve iki uçları …a§ruñ §aπında ve §olında va∂¡ olunmış iki «arezede va∂¡ oluna. 

Ve bu mi√verüñ §ol †arafında bir dûlâb va∂ ideler ki &âniyen va∂¡ olunan keffelü 

dûlâbuñ …ur§ına mu√â≠î ola. Ve bu dûlâbuñ şekli bu vechiledür ki iki «afîf …ur§ 

alalar ki her …ur§uñ …u†rı parma… uzunı …adar ola. Ve iki …ur§uñ ortasında parma… 

eni …adar fürce ola. Ve bu …ur§laruñ mu√î†leri üzere ince ¡ârı∂alar va∂¡ ideler 

ki birbirinden bu¡dı bu dûlâba mu√â≠î olan …ur§uñ dendânelerinüñ bu¡dı …adar 

ola tâ ki …ur§uñ dendâneleri bu iki …ur§dan mürekkeb dûlâbuñ ¡ârı∂aları ortasına 

gire. Ve …açan ki keffelü dûlâb ucındaki …ur§la döne, iki …ur§dan mürekkeb olan 

dûlâbı da«ı mi√veriyle döndüre. 
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Ba¡dehu bu mi√verüñ üstinde bir şa@iyye ya¡nî bir pâre va∂ ideler ki câriye-i 

deffâfenüñ elini mu√arrik olan şa@iyyenüñ fâ∂ılı ucına mu…âbil ola. Ve mi√verün 

şa@iyyesinüñ tarafı bu deffâfeyi mu√arrik olan şa@iyyenüñ †arafı üstinde vâ…i¡ ola 

ve aşaπa ba§a ve yine «alâ§ ola; pes deffâfenüñ eli yu[…a]ru …al…up yine aşaπa ine. 

Ba¡dehu her sâ¡idüñ fâ∂ıl mu…âbilesinde mi√ver üstinde bir şa@iyye va∂¡ ideler ki 

her devrde bir kerre ol sâ¡idi esfele ve a¡lâya ta√rîk eyleye. Ve ma¡lûm ola ki her 

yede bir şa@iyye kifâye eylemez belki üç şa@iyye gerekdür ki ikisi birbirine …arîb 

olup birisi anlaruñ mu…âbilesinde vâ…i¡ ola tâ ki nefere birbiri ardınca vâ…i¡ olup 

ve bir mi…dâr §oñra vâ…i¡ olup 

Ba¡de ≠âlik ra……â§ içün va∂¡ olunan küreye mutta§ıl olan mi√verüñ ortası-

na bir dirhem …adar va∂¡ ideler. Ve ol …ur§uñ mu√î†i üzere sekiz dendâne va∂¡ 

ideler ki her dendânenüñ †ûlı ¡ar∂-ı i§ba¡ …adar ola. Ve ar∂-ı eyvânuñ vasa†ını 

delüp mi√verüñ başını dâ«il-i beytden ol delüge geçüreler tâ ki mi√verüñ küreye 

dâ«il olan başı ar∂-ı eyvândan bâriz ola. Ve bu mi√verüñ altına bir ¡ârı∂a ya¡nî 

bir ar…urı nesne va∂¡ ideler ki ol ¡ârı∂anuñ bir †ara[fı] ¡avvâdenüñ §ol omuzınuñ 

ardında vâ…i¡ ola ve †araf-ı â«eri @ahr-ı …a§rda vâ…i¡ olan §a√îfede &âbit ola. Ve ol 

¡ârı∂anuñ üstine bir delüklü boncu… va∂¡ ideler tâ ki mi√verüñ esfel[i] ol boncu… 

içinde mi√ver-i şa@iyyât semti üzere √areket eyleye. Pes bu zamânda mi√ver-i 

şa@iyyât ki cevârînüñ ellerini ta√rîk içün 
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va∂¡ olunmışdur, ol mi√verüñ üstine bir şa@iyye ya¡nî bir …ı†¡a da«ı va∂¡ ideler 

ki bir †arafı §aπ †arafdan dûlâb-ı ra……â§uñ ve dendâneleri arasında vâ…i¡ ola. Ve 

…açan ki mi√ver-i şa@iyyât nı§f devre devr ide, √âlen va∂¡ olunan şa@iyye dûlâb-ı 

ra……â§ı §ol †arafa rub¡ devre devr itdürür. 

Ba¡dehu yine mi√ver-i şa@iyyât üstine dûlâb-ı ra……â§uñ §ol †arafında birbirine 

…arîb iki şa@iyye da«ı va∂¡ ideler ki uçları dûlâb-ı ra……â§uñ dendâneleri arasına 

gire. Ve …açan ki bu iki şa@iyye yu…aru †urup dikile, şa@iyye-i ûlâ aşaπa §ar…a. Ve 

…açan ki mi√ver-i şa@iyyât nı§f devre devr ide, ol iki şa@iyyelerüñ uçları dûlâb-ı 

ra……â§uñ dendâneleri arasında «alâ§ bulup aşaπa §ar…a ve ol bir şa@iyye mürtefi¡ 

olup dikile. Ve bu zamânda ra……â§ §aπ †arafına nı§f devre devr ider. Pes bu √înde 

mi√ver ve ra……â§ı küreye va∂¡ ideler. 

Ba¡de ≠âlik &âniyen va∂¡ olunan keffelü dûlâbı tem&îl idelüm ki ¡alâmeti 

“lâm-ل” ve mi√verinüñ bir †arafında va∂¡ olunan …ur§uñ ¡alâmeti “kâf-ك” ve 

√av∂uñ ¡alâmeti “mîm-م” ve mi√ver-i şa@iyyâtuñ bir †arafı ki √av∂-ı dûlâbuñ ya-

nında vâ…i¡ olup bir †arafı …a§ruñ §a√îfe-i yümnâsına vâ…i¡ olmışdur, ¡alâmeti “yâ-

 ”ن-ve †abbâlenüñ yedini ta√rîk içün va∂¡ olan üç şa@iyyelerüñ ¡alâmeti “nûn ”ي

ve ¡avvâmenüñ yedini ta√rîk içün mevzû¡ olan şa@iyyelerün ¡alâmeti “†â-ط” ve 

dûlâb-ı ra……â§uñ §aπ †arafında vâ…i¡ olan bir şa@iyyenüñ ¡alâmeti “sîn-س” ve §ol 

†arafında vâ…i¡ olan iki şa@iyyenüñ ¡alâmeti “√â-ح” ve deffâfenüñ yedini ta√rîk 

içün va∂¡ olunan 
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şa@iyyelerüñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve ol …ur§laruñ mu√î†leri üstinde ¡ârı∂alar vardur 

ve ol ¡ârı∂alaruñ ortasında …ur§uñ dendâneleri vardur, ¡alâmeti “dâl-د” ve dûlâb-ı 

ra……â§uñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve ra……â§uñ ayaπı altında vâ…i¡ olan kürenüñ ¡alâmeti 

“hâ-ه” ve dûlâb-ı ra……â§uñ mi√verinüñ esfelinüñ ¡alâmeti “«â-ح”dur bu şekl üze-

re:

[Şekil 252/86]

[Şekil 252/86]
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Ba¡de ≠âlik bu …a§ruñ a¡lâsı üzere bir πı†â va∂¡ ideler ki dâ«ilinde va∂¡ olunan 

âlâtı setr ide. Ve ol πı†ânuñ vasa†ında bir &a…b ola ki dûlâb-ı fârisüñ mi√verinüñ 

ucı ki muk√uledür, ol &a…bdan bâriz ola. Ve πı†ânuñ §aπ †arafında bir çu…ur ola 

ve ol çu…uruñ ortası deline tâ ki bu çu…ura a…an §u ol delükden çı…up keffenüñ 

vasa†ına vâ…i¡ ola. 

Fa§l-ı »âmis Âlet-i Zemrüñ Ya¡nî Nây-zenüñ ~adâsına Sebeb 
Olan Âlâtuñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Bir …ıdr ya¡nî çölmek düzeler ki irtifâ¡ı esfel-i …a§rla √av∂-ı &ânînüñ esfelinüñ 

mâ-beyni …adar ola. Vüs¡ati ol …adar ola ki içine iki yüz yetmiş dirhem §u §ıπa. 

Ve bir mi…leb düzedüp bükindüsinüñ dâ«ilini …ıdruñ kenârı üzere va∂¡ ideler 

ve mi…lebüñ dâ«il-i …ıdr olan †arafı ar∂-ı …ıdra †o…ınmaπa …arîb ola ve «âric-i 

…ıdr olan †arafı esfel-i …ıdrdan †ûl-ı i§ba¡ …adar nâzil ola. Ve ol …ıdruñ üstine bir 

πı†â ya¡nî …apa… va∂¡ idüp e†râfını mu√kem yapışduralar tâ ki …ıdruñ içinde cem¡ 

olunan havâ çı…maya. Ve ol πı†âda bir delük va∂¡ ideler ki &âniyen va∂¡ olu-

nan keffelü dûlâbuñ üstine §u döken √av∂-ı evvelüñ ünbûbından a∂ya… ola. Ve 

bu delükle √av∂-ı &ânînüñ ar∂ınuñ vasa†ında vâ…i¡ olan delügüñ mâ-beynini bir 

mi…dâr mûmla va§l ideler. Ba¡dehu πı†â-i mezbûrda bir delük da«ı deleler ve ol 

delüge bir ince ünbûb geçürüp ol ünbûbuñ bir †arafına sâbı…an me≠kûr olan üslûb 

üzere bundu…a-i §afîr ya¡nî öter yuvala… va∂¡ ideler ve ol bundu…ayı nây çalan 

câriyenüñ yeñi içine id«âl ideler, 
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zîrâ …ıdr-ı mezbûre ol câriyenüñ ardında vâ…i¡ olmışdur. Ve …açan ki √av∂-ı &ânîye 

§u dökile, …ıdruñ &a…bında te«annu… idüp …ıdrda müctemi¡ olan ünbûbı †ard ider 

ve ünbûb-ı §afîre def¡ ider. Ve …ıdr tamâm †oldu…da §u mi…lebüñ büklümine vâ§ıl 

olur ve †araf-ı «âricinden çı…ar. Ve mi…lebüñ taraf-ı «ârici bir ünbûba dâ«il olup 

ol ünbûb serîr üstinde oturan câriyenüñ §ol †arafında vâ…i¡ olan direge geçmi[ş]

dür. Ve bu …ıdruñ §ûreti eşkâl-i sâbı…ada mürûr itdügine binâ[en] bu ma…âmda 

ta§vîr[e] i√tiyâc yo…dur.

Ve bir kimesne ki bu ¡amele mübâşeret ider, √arekâtı itmâm idüp mirâren 

tecribe itmedin …a§ruñ esfelini il§â… itmemek gerekdür ve itmâm itdügi zamânda 

da«ı mu√kem il§â… itmemek gerekdür tâ ki va…t-i √âcetde ı§lâ√ içün keşfe …âbil 

ola. 

Pes vâ∂ı√dur ki …açan …a§r-ı a¡lânuñ …ubbesi ref¡ olunup «ızâne-i …a§ra şarâb 

…oyulsa tâ ki «ızâne †olsa ta√…î…an «ızâne içindeki ¡avvâme mürtefi¡ olur. Ve ol 

zamânda beyt içindeki şa«§-ı …âyim ar…ası üzere yatup …apunuñ …anadları …apa-

nur ve serîrle câriyeyi getürüp …a§r-ı evvelde serîr üstindeki dört diregüñ üstine 

va∂¡ iderler. Ve anuñ üstine da«ı …a§r-ı &ânîyi va∂¡ iderler ve anuñ üstine …ubbeyi 

va∂ iderler. Ve ol …ubbenüñ delügine seffûd-ı fârisi id«âl iderler. Ve ol seffûduñ 

esfelini dûlâb-ı fârisüñ mi√veri ucında va∂¡ olunan muk√ule id«âl iderler ve 

seffûduñ başına feresi geçürüp fârisi feresüñ üstine va∂¡ iderler. Pes şarâb 
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esfel-i «ızâneden …a§r-ı evvelüñ πı†âsı evveline te…â†ur itmege başlar ve πı†ânuñ 

&a…bından keffeye nâzil olur √attâ bir zamân-ı ma¡lûmda †olup def¡aten √av∂-ı 

keffeye dökilür ve andan dûlâb-ı keffeye dökilür. Pes dûlâb dönüp anuñ yanın-

daki dendânelü dûlâbı döndürür. Pes dûlâb-ı fâris dönüp feresle fâris yap yap 

döner ve şarâb √av∂-ı dûlâbda müctemi¡ olup ikinci dûlâb-ı keffâta dökilür. Pes 

ol dûlâb da«ı dönüp anuñla dendânelü dûlâb da«ı döner, pes iki …ur§lu dûlâbı 

mi√veriyle döndürür. Ve ol mi√verüñ üstinde va∂¡ [olunan] şa@iyyeler cevârînüñ 

ellerini ta√rîk ider ve yine şarâb-ı dûlâbuñ altındaki √av∂dan ünbûba dâ«il olup 

…ıdre vâ§ıl olur. Ve …ıdrde mevcûd olan havâyı †ard idüp bundu…a-i §afîre def¡ 

ider. Pes ¡a@îm §adâ √â§ıl olup erbâb-ı meclis nây-zenüñ §adâsıdur §anurlar. Ve 

şarâb dükenince √âl bu minvâl üzeredür. 

Ve …ıdr-ı §afîr tamâm †oldu…da şarâb mi…lebüñ bükündisine çı…ar ve †araf-ı 

â«erinden çı…up câriyenüñ §ol †arafında …âyim olan direge dâ«il olur ve andan 

§avlecâna mürtefi¡ olup §adr-ı §urâ√îye munta§ıb olur. Ve §urâ√înüñ başı aşaπa 

meyl idüp şarâb …ade√e dökilür. Pes sâ…î …ade√i …aldurup fâris rum√ıyla işâret 

iderse aña §unar ve yine …ade√i câriyenüñ öñine …or. Ve yine zamân-ı evvel …adar 

zamân geçdükde merre-i evvelde @uhûr iden √arekât-ı ¡acîbe ve ev∂â¡-ı πarîbe 

@uhûr ider tâ ki «ızânedeki şarâbuñ fenâsı …arîb olur. Ve ¡avvâme «ızâne dibine 

inüp şa«§uñ ar…asındaki şa@iyyeye mutta§ıl olan 
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ipi çeker ve şa«§ı öñine meyl itdürür. Pes …apu açılup şa«§-ı mezbûr elleriyle 

işâret ider ki «ızânede iki …ade√den πayrı şarâb …almamışdur. Ba¡de ≠âlik na…şı 

vâcib olanlar na…şlanup tezyîni lâzım olanlar tezyîn olunup bi-√asebi’t-†â…a telvîn 

ve ta√sîn oluna.

İkinci Nev¡den Dördinci Şekl Bir Zevra…dur ki Bürkeye Va∂¡ Olunur. 
Ve Bu Şeklüñ A√vâli Üç Fa§lda Beyân Olunmışdur

Fa§l-ı Evvel Zevra…-ı Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Mu§annif dimiş ki ma«dûmum Ma√mûd bin ¢ara Arslan baña teklîf eyledi ki 

bir zevra… düzüp kendü §ûretini ba¡∂ı nüdemâsıyla ve mu†ribleriyle ol zevra…da 

ta§vîr idem. Pes aπaçdan bir la†îf zevra… düzem ki üsti örtilmiş idi ve ol zev-

ra…uñ kev&eli üstinde ya¡nî re™îsliginde bir §uffe ve ol §uffenüñ üstinde bir …ubbe 

va∂¡ itdüm. Ve §uffenüñ üstine emîr-i mezbûruñ §ûretini va∂¡ idüp §uffeden aşaπa 

emîrüñ §aπ †arafında bir √âcib ve §ol †arafında bir silâ√-dâr va∂¡ itdüm. Ve emîrüñ 

öñinde bir πulâm va∂¡ itdüm ki bir elinde …ade√ ve bir elinde §urâ√î †utar ke-

ennehu sâ…îdür. Ve ol πulâmuñ yanında nüdemâdan bir cemâ¡atüñ §ûretini ta§vîr 

eyledüm ki §aπa ve §ola tertîb üzere olur; ellerinde ve öñlerinde ba¡∂-ı evânî-i 

şarâb va∂¡ olunmış. Ve zevra…uñ başında emîrüñ §uffesine mu…âbili bir §uffe da«ı 

va∂¡ idüp ol §uffenüñ üstinde bir zâmire ya¡nî düdük çalar câriye ve anuñ yanında 

bir deff †utar câriye 
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ve anuñ yanında bir çeng çalar câriye ve yine anuñ yanında deff cutar bir câriye 

da«ı va∂¡ eyledüm. Ve câriyelerüñ ardında §uffeden aşaπa ayaπ üzere †urur bir 

mellâ√ va∂¡ eyledüm ke-ennehu zevra…uñ √âkimidür. Ve zevra…uñ iki kenârlarına 

iki kürekçiler va∂¡ eyledüm ki ellerinde birer kürekleri vardı. 

Ve bu zevra…uñ ma¡nâsı budur ki zevra…-ı mezbûrı bir büyük bürkeye §alar-

lar, pes †urmayup sa†√ üzere √areket ider. Zevra… √areket itdükçe kürekçiler da«ı 

√areket iderler tâ ki zamândan nı§f-ı sâ¡at mi…dârı geçer. Pes elinde düdük †utan 

câriye düdügi çalup sâyir cevârî da«ı âlât-ı lehvi vech-i ma¡hûd üzere isti¡mâl 

iderler bir vechile ki √â∂ır olanlar işidürler. Ba¡dehu ferâπat iderler tâ ki yine 

nı§f-ı sâ¡at mi…dârı geçer, yine cevârî-i mezbûre üslûb-ı sâbı… üzere edâ-i «idmet 

iderler. On beş nevbete dek √âl bu üslûb üzere mürûr ider.

Fa§l-ı ¿ânî Zevra…uñ ve Dâ«il-i Zevra…da Va∂¡ Olunan Âlâtuñ 
Keyfiyyet-i ¡Amelin Beyân İder

İnce aπaçdan bir zevra… şeklini düzeler ki †ûlı yedi …arış ve ortasınuñ eni üç 

…arış ola. Ve zevra…uñ dâ«ilini ve «âricini zifleyeler. Ve ol zevra…uñ kev&elinde 

serîr şeklinde bir §uffe va∂¡ ideler ki dört kûşesinde dört direk ve direklerüñ üs-

tinde bir müşebbek ve «afîf …ubbe ola. Ve §ûret-i meliki ve sâyir nüdem[ânu]ñ 

[§ûretin] mu…avvâ kâπaddan mücevvef düzüp yirlü yirinde va∂¡ ideler. Ve yanla-

rında mellâ√lar va∂¡ idüp aya…ları altına mi√verler va∂¡ ideler ki ol mi√verlerüñ 

iki †arafları muk√ulelerde √areket ide. Ve kürekleri 
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ellerine yapışdurup uçlarını §uya bıraπalar tâ ki kürekler √areket itdükçe mi√verler 

üstinde olan mellâ√lar da«ı √areket ide.

Ba¡dehu nu√âsdan bir murabba¡ «ızâne düzeler ki her ∂ıl¡ı müsâvî ola ve si¡ati 

üç …arış ve irtifâ¡ı bir buçu… …arış ola. Ve bu «ızâne bi-¡aynihâ câriyeler oturduπı 

§uffe ola. Ve bu §uffenüñ sa†√ında câriyelerüñ ardında bir delük ola ki ol «ızâneye 

§uyı ol delükden §abb ide. Ba¡dehu mirâren mürûr iden va§f üzere bir keffe düze-

ler; büyükligi ol …adar ola ki «ızânede olan §unuñ «umsınuñ &ülü&ini ala. 

Ve yine üslûb-ı sâbı… üzere keffenüñ altında bir √av∂ düzüp keffenüñ 

mi√verlerin √av∂uñ kenârları üzere va∂¡ ideler. Ve bu √av∂la keffeyi ba¡∂-ı 

«ızânenüñ altında zevra…uñ vasa†ından †arafda bir …â¡ide-i &âbite üzere va∂¡ ideler 

bir vechile ki keffenüñ a¡lâsı ar∂-ı «ızâneye †o…ınmaπa …arîb ola. 

Ba¡dehu «ızânenüñ §u …oyılaca… semtinde «ızânenüñ altında ar…urı bir mi√ver 

ya¡nî dûlâb igi gibi bir ¡amûd va∂¡ ideler ki iki †arafları zevra…uñ iki †arafları zev-

ra…uñ iki †araflarında &âbit beytlerde √areket ide. Ve bu mi√verle ar∂-ı «ızânenüñ 

mâ-beyninde dört parma… mi…dârı fürce ola. Ve ol mi√verüñ §aπ †arafı üzere bir 

keffelü dûlâ[b] va∂¡ ideler ve ol dû[lâ]buñ altında bir √av∂ va∂¡ ideler ve √av∂-ı 

keffeye bir lüle geçüreler tâ ki keffeden √av∂a mun§abb olan §u dûlâbuñ keffeleri 

üstine vâ…i¡ ola. Ve ar∂-ı «ızânede bir &a…b ideler ki keffenüñ üstinde vâ…i¡ olup 

«ızânenüñ §uyı ol &u…beden keffeye te…â†ur ide ve keffe †olup altındaki √av∂a 

dökile 



ترجمۀ حيل 323

]81أ[



İKİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel324

[81b]

ve √av∂uñ ünbûbından dûlâb üstine dökile. Ve dûlâbuñ altındaki √av∂da cem¡ 

olup esfelindeki ünbûbdan çı…up bir …ıdre vâ§ıl ola ki keffede cem¡ olan §uyı 

tamâm a«z ide. Ve ol …ıdr da«ı nu√âsdan düzilüp kenârında mi…leb va∂¡ olunmış 

ola ve üstinde ünbûb-ı §afîr va∂¡ olunup bundu…a-i §afîr câriye-i zâmir[e]nüñ için-

de vâ…i¡ ola, niteki mufa§§alan eşkâl-i sâbı…ada me≠kûr olmışdur. Ve ol …ıdrden 

çı…an §u zevra…uñ …a¡rinde cem¡ olur.

Fa§l-ı ¿âli& ~uffe Üstinde Va∂¡ Olunan Cevârînüñ Keyfiyyet-i 
¡Amelin Beyân İder

Nu√âsdan bir câriye-i zâmire ya¡nî düdükçi düzeler ki mizmâruñ ucı aπzında 

ola. Ve bu câriyeyi §uffenüñ §ol †arafında va∂¡ ideler ve anuñ yanında deffâfe ve 

anuñ yanında çengiyye ve anuñ yanında yine deffâfe va∂¡ oluna. Ve bu cevârînüñ 

mekânları üzere birer ¡alâmet va∂¡ idüp her ¡alâmeti dirhem mi…dârı oyalar. Ve 

bu delüklerüñ mu…âbilesinde ar∂-ı «ızâneyi da«ı oyalar. Ve her delüge bir ünbûb 

geçüreler ve ünbûbuñ bir †arafını ar∂-ı «ızâneye yapışduralar ve bir †arafını sa†√-ı 

«ızâneye yapışduralar.

Ba¡de ≠âlik zâmirenüñ ta«tında vâ…i¡ olan delüge bundu…a-i §afîrüñ ünbûbını 

id«âl ideler tâ ki bundu…a-i zâmirenüñ tecvîfinde vâ…i¡ ola. Ve bu üslûb üze-

re zâmireyi §uffe üstinde yapışduralar tâ ki bundu…a-i §afîrüñ §uyı câriye-i 

zâmirenüñ yeñinden «âric ola. Ve deffâfenüñ §aπ elinüñ bilegine bir mi√ver ge-

çürüp iki uçlarını yeñine geçüreler ve bilegüñ ucını …adr-i √âcetden zâyid idüp 

zâyidini deffâfenüñ tecvîfine va∂¡ ideler ve ucını deleler. 

Ve nu√âsdan bir şa@iyye düzeler ki ucı √al…a gibi 
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ola. Ve ol şa@iyyenüñ √al…asını bilegüñ ucında va∂¡ olunan delüge geçüreler. Ve 

şa@iyyenüñ bir ucını deffâfenüñ ta√tında va∂¡ olunan delük[deki] ünbûba §ar…ıda-

lar, √attâ dûlâb-ı keffâtuñ mi√verine mümâss olmaπa …arîb ola. Ve bu ta…dîrce 

şa@iyyenüñ ucı mi√vere berâber olup mi√verden re™s-i zevra… cânibine ba¡îd olur. 

Ba¡dehu ol şa@iyyenüñ ucını zâviye-i …âyime üzere cihet-i mi√vere †oπru büke-

ler. Ve mi√verüñ üstine bir …ı§a şa@iyye va∂¡ ideler ki dûlâb-ı keffât döndügi 

zamânda bu şa@iyyenüñ ucı eğri  şa@iyyenüñ egilmiş †arafınuñ üstine vâ…i¡ olup 

aşaπa ba§a. Pes deffâfenüñ eli esfele ve a¡lâya bu †arî…le √areket ide. 

Ve deffâfe-i u«rânuñ da«ı keyfiyyet-i ¡ameli bu üslûb üzeredür, ammâ πaflet 

olunmaya ki mi√ver üstinde vâ…i¡ olan şa@iyye bir olduπı ta…dîrce müsta√sen 

vâ…i¡ olmayup her yedüñ ta√rîki içün üç şa@iyye va∂¡ olunma… gerekdür ki iki-

si birbirine …arîb olup birisi ba¡îd ola. Ve bileklerüñ mi√veri yeñlerde mün√arif 

va∂¡ olunma… gerekdür tâ ki câriyenüñ ayası deffüñ yüzine vâ…i¡ ola, zîrâ deff 

câriyenüñ elinde [d]ikilüp bir mi…dâr mün√arif va∂¡ olunmışdur. 

Ve çengiyyeyi da«ı üslûb-ı sâbı… üzere nu√âsdan düzüp çengini ve çengüñ 

evtârını da«ı nu√âsdan düzüp §ol dizinüñ üstinde başı öñine egilmiş va∂¡ ideler. 

Ve çengiyyenüñ iki ellerini da«ı müte√arrik va∂¡ ideler ve parma…larını çengüñ 

evtârı üzere va∂¡ ideler, lâkin evtâra †o…ındurmayalar. Ve her yedüñ bileginüñ 

ucını …adr-i √âcetden zâyidd idüp ucını delüp üslûb-ı sâbı… üzere bir şa@iyye 
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geçüreler ve şa@iyyeleri çengiyyenüñ ta√tında vâ…i¡ olan ünbûba indüreler. Ve 

çengiyyenüñ §aπ elini ta√rîk içün mi√ver üstinde olma… içün üç şa@iyye va∂¡ 

ideler niteki deffâfe içün va∂¡ olunmışdur. Ve §ol elini ta√rîk içün bir şa@iyye 

va∂¡ ideler tâ ki yedinüñ √areketi i«tilâf üzere vâ…i¡ olup müsta√sen düşe. Ve 

cevârînüñ ellerinden nâzil olan şa@iyyelerüñ cümlesinüñ ardına bir lev√ va∂¡ ide-

ler tâ ki şa@iyyeler ardına mündefi¡ olmaya.

Ba¡de ≠âlik §uver-i mezbûreyi tem&îl idelüm ve e≠hâna ta…rîb içün ¡alâyim 

va∂¡ idelüm: »ızânenüñ ¡alâmeti “elif-ا” ve zâmirenüñ ¡alâmeti “lâm-elif-ال” ve 

zâmire yanında vâ…i¡ olan deffâfenüñ ¡alâmeti “bâ-ب” ve çengiyyenüñ ¡alâmeti 

“…âf-ق” ve çengiyyeye …arîb olan deffâfenüñ ¡alâmeti “cîm-ج” ve cevârînüñ el-

lerinden nâzil olan şa@iyyât-ı ma¡†ûfenüñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve √av∂-ı keffenüñ 

¡alâmeti “dâl-د” ve dûlâb-ı keffenüñ ¡alâmeti “fâ-ف” ve bu dûlâbuñ √av∂ınuñ 

¡alâmeti “hâ-ه” ve …ıdr-ı §afîrüñ ¡alâmeti “kâf-ك” ve deffâfenüñ yedini ta√rîk 

iden üç şa@iyyenüñ ¡alâmeti “vâv-و” ve çengiyyenüñ ellerini ta√rîk iden 

şa@iyyelerüñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve deffâfe-i &âniyenüñ yedini ta√rîk iden 

şa@iyyelerüñ ¡alâmeti “mîm-م” ve mi√ver-i şa@iyyâtuñ ¡alâmeti “lâm- ل”

Pes @âhir ve cel[î]dür ki …açan «ızâne-i mâ ki cevârî oturduπı §uffedür, §uyla 

†olsa esfelindeki &a…bdan keffeye a…ar ve keffe ta…rîben nı§f-ı sâ¡atde †olar ve 

içinde müctemi¡ olan §u cümleten √av∂a dökilür ve √av∂dan dûlâbuñ keffele-

ri üstine dökilür. Pes dûlâb mi√verle döner ve ol mi√verüñ üstinde va∂¡ olunan 

şa@iyyeler cevârînüñ ellerinden nâzil olan şa@iyyeleri ta√rîk ider. Ve §u √av∂-ı 

dûlâbuñ lülesinden te«annu… idüp 



ترجمۀ حيل 329

]82ب[



İKİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel330

[83a]

§ı…ılur ve …ıdr-ı §afîre vâ§ıl olup …ıdruñ içinde cem¡ oln havâyı bundu…a-i §afîre 

†ard ider. Pes düdük §adâsı gibi §adâ √â§ıl olur. ¢ıdr †olup §u mi…lebüñ «aşebesi-

ne vâ§ıl oldu…da mi…lebüñ †araf-ı â«erinden çı…up zevra…a dökilür. Ve her nı§f-ı 

sâ¡atde √âl bu minvâl üzeredür. »ızânenüñ §uyı tamâm zevra…a vâ§ıl oldu…da 

zevra…dan alup yine «ızâneye …oyarlar.

Mu§annif dimiş ki “Ben zevra…-ı mezbûrı ev§âf-ı me≠kûre üzere itmâm idüp 

§u üstinde va∂¡ itdükde †oπru †urmayup meyl eyledi. Pes ar∂-ı zevra…a bir mi…dâr 

&a…îl nesne va∂¡ itdüm tâ ki sa†√-ı mâda istivâ üzere …arâr eyledi.”

Ve zevra…-ı mezbûruñ §ûreti budur:

[Şekil 258/87a]

[Şekil 258/87a]
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İkinci Nev¡den Beşinci Şekl Bir Bâ†ıyyedür ki Meclis-i Şarâba 
Getürürler ve İçine Şarâbdan Bir…aç Nev¡ ¢oyarlar ve ~u Da«ı ¢oyarlar. 
Ve Ol Bâ†ıyyenüñ Esfelinde Bir Büzâl Ya¡nî Şarâb ¢oyma… İçün Mu§lu… 
Şeklinde Bir Delük Va∂¡ Olunmışdur ki Bâ†ıyye İçre Va∂¡ Olunan 
Şarâbdan ¢anπı Nev¡i Murâd İderlerse Andan Alurlar. Ve Bu Şeklüñ 
A√vâli Üç Fa§lda Mübeyyendür.

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Şekl-i mezbûr şebehden düzilmiş bir büyük bâ†ıyyedür ki bir ka¡b üzere otur-

mışdur ki ka¡buñ irtifâ¡ı bir buçu… …arışdur. Ve bâ†ıyyenüñ üstinde …ubbe şeklin-

de bir …apa… vardur ve …ubbenüñ üstinde bir küre ya¡nî †op vardur. Ve ol kürenüñ 

üstinde bir tügme şeklinde çı…mış küçük bir †op da«ı vardur. Ve bâ†ıyyenüñ esfe-

line …arîb yirde bir büzâl vardur ki ol büzâlüñ şekli nı§f-ı ba…ara şeklidür ki başı 

ve öñ aya…ları ve …arnı uylu…larına varınca mevcûddur. Ol be…renüñ @ahrında 

bir …ur§-ı la†îf üstinde bir şa«§ oturmışdur ve §aπ elini uzadup şehâdet parmaπını 

…ur§uñ kenârına va∂¡ eylemişdür. 

Ve bu bâ†ıyyenüñ ma¡nâsı budur ki bir ibrî… †olusı şarâb-ı rey√ânî getürürler 

ve bâ†ıyyenüñ …apaπı üstinde va∂¡ olunan kürenüñ nı§fı üstindeki tügmeden †utup 

ref¡ iderler ve ibrîπüñ emziginden şarâbı bâ†ıyyenüñ üstinde bâ…î …alanı nı§f-ı 

kürenüñ üstine dökerler. Bir delükden bâ†ıyyenüñ içine iner. Ba¡dehu yine ibrî…-i 

mezbûrı şarâb-ı müverred ya¡nî gül-rengle †oldurup †arz-ı evvel üzere bâ†ıyyeye 

dökerler. Ba¡dehu ibrî…-i mezbûrı şarâb-ı a§fer ile †oldurup yine bâ†ıyyeye döker-

ler. Ba¡dehu 
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şarâb-ı a√er ile †oldurup dökerler. Ba¡dehu mâ-i §âfîden dört ibrî… da«ı dökerler 

ve yine nı§f-ı küreyi ma…âmına va∂¡ iderler.

Ve sâ…î-i meclis …ade√ alup ba…aranuñ aπzı altına …or ve bâ†ıyyeye dökilen 

şarâblardan …anπı nev¡i murâd iderse ba…ara üstinde cülûs iden şa«§uñ eline ya-

pışup döndürür tâ ki …ur§uñ mu√î†inüñ nı§fı üzere va∂¡ olunan ¡alâyim-i şarâbdan 

kendü murâd idindügi şarâbuñ ¡alâmeti üstine va∂¡ ider. Hemîn sâ¡at ba…aranuñ 

aπzından ol nev¡ şarâb …ade√e a…maπa başlar. İsterse §âfî şarâb-ı rey√ânî, dilerse 

§âfî gül-reng, dilerse §âfî a√mer, dilerse §âfî a§fer, dilerse §âfî §u, dilerse dör-

dinden ma«lû† a…ar ve dilerse nı§fı şarâb ve nı§fı §u olur ve dilerse &ülü&i şarâb 

ve &ülü&ânı §u olur ve dilerse bir «umsı şarâb ve dört «umsı §u olur, sâkînüñ 

i«tiyârına tâbi¡dür.

Bâ†ıyye-i mezbûrenüñ @âhiri bu şekl üzeredür ki üstinde πı†â ve altında ka¡b ve 

ortasında büzâl va∂¡ olunmışdur.

[Şekil 267/88]

[Şekil 267/88]
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Fa§l-ı ¿ânî Bâ†ıyyenüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Şebehden bir büyük bâ†ıyye ya¡nî †âs düzeler ki ayaπı bir buçu… …arış ola. Ve 

bâ†ıyye-i mezbûre içün …ubbe şeklinde bir πı†â ya¡nî …apa… düzeler ki üstinde bir 

†op ola. Ve ol †op ortasından iki kesilüp bir nı§fı …ubbenüñ başında ra…abe ya¡nî 

boyun şeklinde bir nesneye yapışmış ola. Ve nı§f-ı â«erüñ üstinde bir tügme şekli 

yâ bir …uş şeklini düzeler tâ ki va…t-i √âcetde aña yapışup ol nı§fı …aldurup ve 

yine …omaπa …âbil ola. 

Ba¡dehu bâ†ıyyenüñ πı†âsını …alduralar ve ka¡bını da«ı ayıralar. Ve bâ†ıyyenüñ 

†aşrasından merkezi üstine bir dâyire resm ideler, vüs¡ati ol …adar ola ki ka¡buñ 

a¡lâsınuñ vüs¡ati …adar ola. Ve ol dâyirenüñ içini oyup çı…aralar tâ ki bâ†ıyyenüñ 

esfeli meftû√ ola. Ba¡dehu bâ†ıyyenüñ esfeline …arîb yirde mev∂û¡ büzâli ta¡yîn 

ideler ya¡nî bâ†ıyyeye …oyılaca… şarâblaruñ çı…aca… yirini deleler. Ve bir müdev-

ver §a√îfe alalar ki …açan bâ†ıyyenüñ dibine döşeseler «ar…-ı büzâlden yu…aru 

vâ…i¡ ola. Ve ol §a√îfeyi e†râfından bâ†ıyyeye mu√kem yapışduralar tâ ki §a√îfe 

fi’l-√a…î…a bâ†ıyyenüñ ar∂ı vâ…i¡ ola. 

Ba¡dehu bir §a√îfe düzeler ki …açan ar∂-ı bâ†ıyyenüñ ortasında i…âmet olunsa 

ar∂-ı bâ†ıyyeye ve bâ†ıyyenüñ iki yanlarına †o…ınup bâ†ıyyeden yu…aru şekl-i πı†â 

üzere mürtefi¡ ola. Ve eger πı†â-i bâ†ıyyenüñ üstine va∂¡ olunsa πı†ânuñ 
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dâ«ili ol §a√îfenüñ bâ†ıyyeden mürtefi¡ olan kenârlarınuñ cümlesine mümâss ola. 

Ve ol §a√îfeden ar∂-ı bâ†ıyyeye ve cenb-i bâ†ıyyeye mümâss olan †arafları muh-

kem bâ†ıyyeye il§â… oluna tâ ki bâ†ıyyenüñ içi iki «âneler berâber ola. Ba¡dehu 

bu §a√îfeye berâber §a√îfe da«ı alup ortasından uzunluπına keseler. Ba¡dehu bu 

nı§flaruñ birine berâber bir §a√îfe da«ı düzeler. Ve bu üç dâne il§â… [olunan] 

§a√âyifi bâ†ıyyenüñ «ar…-ı büzâl üstine vâ…i¡ olmayan nı§fınuñ içine va∂¡ ideler 

bir vechile tâ ki nı§f-ı bâ†ıyye tamâm dört «âne olup birbirine müsâvî ola. Ve ol 

§a√îfeleri ma…âmlarında yapışduralar. Pes bâ†ıyyenüñ dâ«ili beş «âne olmış olur.

Bâ†ıyyenüñ §ûreti budur ki esfeli oyulmışdur ve esfelinde büzâl içün bir 

«ar… olunmışdur. Ve ol «ar…uñ üstinde bir §a√îfe yapışmışdur ki ar∂-ı bâ†ıyye 

ma…âmına …âyimdür. Bâ†ıyyenüñ ¡alâmeti “lâm-ل” ve esfelindeki ta§vîrüñ 

¡alâmeti “mîm-م” ve «ar…-ı büzâlüñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve ar∂-ı bâ†ıyyede vâ…i¡ olan 

§a√îfenüñ ¡alâmeti “sîn-س”dür:

[Şekil 269/89a]

[Şekil 269/89a]
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Ve dâ«il-i bâ†ıyyede va∂¡ olunan dört §a√îfenüñ da«ı §ûretleri bunlardur ki 

birisi §a√îfe-i tâmmedür ki bâ†ıyyeyi iki …ısm itmişdür. Ve üç §a√îfeler da«ı ki 

§a√îfe-i tâmmenüñ nı§flarıdur ki bâ†ıyyenüñ nı§fını dört berâber «âneye ta…sîm 

itmişlerdür; §a√îfe-i tâmmenüñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve üç nı§f-ı §a√îfelerüñ ¡alâyimi 

“fâ-ف”dur:

[Şekil 269/89b-c-d]

Ba¡de ≠âlik nu√âsdan bir πı†â da«ı düzeler ki bâ†ıyyenüñ …ubbesi içine id«âl 

olunsa …ubbeye mun†abı… ola. Ve bu πı†âyı bâ†ıyyenüñ üstinden ref¡ idüp ortasın-

dan iki böleler ve nı§fını bâ†ıyyenüñ büyük «ânesinüñ üstine va∂¡ idüp bâ†ıyyenüñ 

nı§fınuñ kenârına yapışduralar. Ve bâ†ıyyeden yu…arusını §a√îfe-i tâmmenüñ 

kenârına yapışduralar. Ve §a√îfe-i tâmmeden yu…arusını bir yire cem¡ ideler tâ 

ki bâ†ıyyenüñ nı§fı bir «âne ola ki başı …ubbenüñ ra…abesinde cem¡ olup nı§f-ı 

…ubbe …adar aπzı açu… ola. Ve …açan ki bu «âneye §u …oyıla, başına çı…ınca †olup 

bir †arafa a…maya. 

Ba¡dehu πı†ânuñ nı§f-ı â«erini dört berâber …ı†¡alar ideler ve her …ı†¡ayı 

bâ†ıyyeden bir «ânenüñ üstine yapışduralar tâ ki her «ânenüñ 

[Şekil 269/89b-c-d]
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başınuñ vüs¡ati …ubbenüñ ra…abesinüñ sekiz bölükde bir bölügi …adar ola. Ve 

ol dört «ânenüñ her birisine baş…a §u …oyulsa başına çı…ınca †olup yanında olan 

«ânelere a…maya. Ve bu beş «ânenüñ il§â…ını mu√kem …ıldu…dan §oñra …ubbeyi 

bâ†ıyyenüñ a¡lâsına va∂¡ ideler. Ve beş «ânenüñ ra…abelerini bir yire dâyire şek-

linde cem¡ idüp …ubbenüñ ra…abesi içine id«âl ideler. Ve bu zamânda …ubbenüñ 

ra…abesine mül§a… olan nı§f-ı küreyi ref¡ idüp beş «ânenüñ ra…abelerinüñ çevre-

sini …ubbenüñ ra…abesinüñ dâ«iline mu√kem yapışduralar. 

Ba¡de ≠âlik tem&îl idelüm: ¢ubbenüñ ra…abesinüñ &ûreti ki beş «ânenüñ 

ru™usını i√â†a eylemişdür, ol «ânelerüñ birisi ki cümleden büyükdür, beyt-i mâdur 

ki üstinde “mâ” yazılmışdur. Ve anuñ yanında vâ…i¡ olan beyt-i rey√ânîdür ve 

anuñ yanında vâ…i¡ olan müverreddür ve anuñ yanında vâ…i¡ olan a§ferdür ve 

anuñ yanında vâ…i¡ olan a√merdür bu şekl üzere:32

[Şekil 278/90]

Ba¡dehu şarâb-ı rey√ânînüñ «ânesi üs-

tine bir πı†â va∂¡ ideler bu †arî… üzere ki 

beyt-i mezbûruñ başına berâber §a√îfe alup 

ortasını §ırça parmaπı §ıπaca… …adar dele-

ler. Ba¡dehu nu√âsdan cevze şeklinde bir 

mücevvef ve «afîf nesne düzüp başına bir 

dirhem …adar müdevver ve «afîf §a√îfe ya-

pışduralar. Ve bu §a√îfenüñ merkezi üzere 

bir şa@iyye na§b ideler ki †ûlı nı§f-ı i§ba¡ 

ola ve şa@iyyeyi ol §a√îfenüñ üstine yapışduralar. Ve cevzenüñ esfelini §a√îfe ve 

şa@iyye va∂¡ olundu…dan §oñra başından &a…îl ideler. Ba¡dehu bu cevze içün bir 

beyt düzeler ki cevze ol beytüñ içinde sühûletle nüzûl ve §u¡ûd eyleye. 

Ve bu beyti bu †arî…le düzeler ki iki çubu… alup

32  Derkenarda “Bu ma…âmda beyâ∂ terk oluna.” notu yer alır.

[Şekil 278/90]
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birbiri üzere §alîb şeklinde va∂¡ ideler. Ve ol çubu…laruñ uçlarını bükeler tâ ki 

cevze dört çubuπuñ ortasında vâ…i¡ olup beyt gibi ola. Ve ol çubu…laruñ uçla-

rı cevzeden uzun ola. Ve çubu…laruñ uçlarını beyt-i rey√ânînüñ πı†âsınuñ @ah-

rına &a…buñ √avâlîsinde yapışduralar tâ ki cevze üstinde na§b olunan şa@iyye 

πı†ânuñ &a…bından πı†ânuñ yüzine bir mi…dâr çı…a. Ve …açan cevze yu…aru …al…a, 

cevzenüñ üstindeki dirhem gibi va∂¡ olunan §a√îfe πı†ânuñ delügine …apana ve 

…açan aşaπa ine dirhem-i mezbûr πı†âdan ayrıla. Ba¡de ≠âlik πı†â-i mezbûrı beyt-i 

rey√ânuñ başına va∂¡ idüp e†râfını re™s-i beyte yapışduralar. Ol zamânda cevze 

beyti içinde nâzil olup beytüñ ra…abesine dâ«il olmış olur.

~ûret-i πı†â budur ki ¡alâmeti “dâl-د” ve çubu…laruñ e†râfınuñ ¡alâmeti “kâf-ك” 

ve cevzenüñ ¡alâmeti “sîn-س” ve cevze üstinde va∂¡ olunan dirhemüñ ¡alâmeti 

“elif-ا” ve dirhem üstinde mev∂û¡ olan şa@iyyenüñ ¡alâmeti “†â-ط”dur:

[Şekil 272/91b]

Ba¡dehu şarâb-ı müverredüñ beytinüñ πı†âsınuñ @ahrında üslûb-ı sâbı… üze-

re bir beyt ve beyt içinde bir bir cevze va∂¡ idüp πı†ânuñ üstine bir ünbûb va∂¡ 

ideler ki †ûlı ¡ar∂-ı i§ba¡ …adar ola ve si¡ati &a…b-ı πı†ânuñ vüs¡ati …adar ola. Ve ol 

ünbûbuñ 

[Şekil 272/91b]
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e†râfını πı†ânuñ &a…bına il§â… ideler. Ve bu ünbûbuñ ¡alâmeti “cîm-ج”dür. 

Ba¡dehu şarâb-ı a§ferüñ beyti içün bir πı†â da«ı va∂¡ idüp yine @ahrına bir beyt 

ve bir cevze va∂¡ ideler. Ve bu πı†ânuñ &a…bı üstine bir ünbûb ya¡nî bir lüle na§b 

ideler ki †ûlı şarâb-ı müverredüñ πı†âsında va∂¡ olunan ünbûbuñ ∂a¡fı …adar ola ve 

bu ünbûbuñ ¡alâmeti “hâ-ه” 

Ba¡dehu şarâb-ı a√merüñ πı†âsında da«ı beyt va∂¡ idüp bir beyt ve bir cev-

ze va∂¡ itdükden §oñra &a…bınuñ üstine bir mi…leb yapışduralar ki †ûlı şarâb-ı 

müverredüñ ünbûbınuñ iki ∂a¡fı …adar ola. Ve mi…lebüñ †araf-ı â«eri πı†ânuñ vec-

hine mümâss olmaπa …arîb ola. Ve bu mi…lebüñ ¡alâmeti “dâl-د”dur.

Ba¡dehu beyt-i mâ içün bir πı†â düzüp ortasını deleler ve beytüñ üstine ya-

pışduralar. Ve &a…buñ üstine bir ünbûb va∂¡ ideler ki mi…lebden uzun ola. Ve bu 

ünbûbuñ ¡alâmeti “†â-ط”dur. Cümlenüñ §ûreti budur: 

Ba¡de ≠âlik bir ibrî… düzeler ki dört küçük «ânelerüñ birisinüñ alduπı §u ala. Ve 

ibrî…üñ emziginüñ vüs¡ati «ânelerinüñ üstinde va∂¡ olunan πı†âlaruñ delüklerinüñ 

vüs¡ati …adar ola. Ve ol da«ı cümlesinüñ vüs¡ati berâber ola. Ba¡de ≠âlik nı§f-ı 

küreyi ra…abenüñ üstine va∂¡ idüp ortasını deleler bu vechile ki vüs¡atde sâbı…an 

va∂¡ olunan delüklere berâber ola. 
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Ve ta√…î…en @âhirdür ki …açan ibrî… şarâb-ı rey√ânî ile †olsa ve nı§f-ı küreye 

…oyulsa …ubbenüñ ra…abesinüñ vasa†ına vâ…i¡ olup beyt-i rey√ânînüñ πı†âsında 

va∂¡ olunan &a…ba dâ«il olur tâ ki beyt-i rey√ânî †olup cevzesi mürtefi¡ olup 

ve cevzenüñ üstindeki dirhem πı†ânuñ &a…bına mun†abı… olur. Pes ba¡de ≠âlik 

bâ†ıyyeye …oyılsa beyt-i rey√ânîye girmez. 

Ba¡dehu ibrî…i şarâb-ı müverred ile †oldurup yine bâ†ıyyenüñ başında va∂¡ olu-

nan nı§f-ı küreye §abb iderler. Ol da«ı vasa†-ı ra…abeye nâzil olup mürtefi¡ olur 

tâ ki beyt-i müverredüñ πı†âsı üzere va∂¡ olunan ünbûbuñ re™sine vâ§ıl olur ve 

beytüñ içine a…ar tâ ki beyt †olup cevzesi mürtefi¡ olur ve πı†âsınuñ &a…bı mün-

sedd olur. 

Ba¡dehu ibrî…i şarâb-ı a§fer ile †oldurup yine nı§f-ı küreye dökerler, ra…abeye 

nâzil olup mürtefi¡ olur tâ ki şarâb-ı a§ferüñ beyti üzere na§b olan ünbûbuñ re™sine 

vâ§ıl olup içine a…ar tâ ki †olup cevzesi mürtefi¡ olur ve &a…bı münsedd olur ve 

şarâb-ı müverre[d]den ra…abede bâ…î …alan …alîl olmaπın şarâb-ı a§ferüñ levnini 

ifsâd eylemez. 

Ba¡dehu ibrî…i şarâb-ı a§fer a√mer ile †oldurup dökerler tâ ki mürtefi¡ olup 

beyt-i a√merüñ πı†âsı üzere va∂¡ olunan mi…lebüñ üstine çı…ar. Pes beytüñ içine 

a…maπa başlar tâ ki cemî¡ mâ-fi’r-ra…abeyi istî¡âb eyler ve anuñ da«ı beyti †olup 

&a…bı münsedd olur. Ve şarâb-ı a§ferüñ ba…iyyesi a√merüñ levnini taπyîr eyle-

mez.

Ba¡dehu ibrî…i §âfî §uyla †oldurup dökerler tâ ki beyt-i mânuñ πı†âsı üzere na§b 

olunan lülenüñ başına çı…ar ve içine a…ar. Ve üç ibrî… da«ı †oldurup …oyarlar tâ ki 

bâ†ıyyenüñ cemî¡-i büyûtı şarâbla ve §uyla †olar. Ve ra…abede bir mi…dâr §u …alur 

ki eşribeden birisine mu«teli† olsa ∂arar eylemez. Ve bu 
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a¡mâlüñ itmâmında ibrî…le cevzelerden müstaπnî olma… câyizdür.

Fa§l-ı ¿âli& ¡Amel-i Büzâl Beyânındadur

Dögme tucdan bir ba…ara şeklini düzeler ki başından uylu…larına varınca 

tamâm ola. Ve ol ba…aranuñ @ahrından ba†nına bir tennûr33 ve tennûra bir ≠eker 

va∂¡ ideler. Erbâb-ı luπat “tennûr”ı §u a…aca… yir dimekle tefsîr itmişlerdür. Ve 

bu ma…âmda √a……-ı tefsîr budur ki bir lülenüñ ortasını oyup ve tucdan başı geñ 

ve dibi †ar …ovan şeklinde bir âlet düzüp lülenüñ delügine geçürürler ve anuñ içini 

†oldururlar. Bir âlet da«ı düzüp içine mu√kem alışdururlar ki ikisinüñ arasında §u 

sızmaz. Ve ikisini da«ı lüle içinden deleler. Pes ol me≠kûr olan âlete “tennûr”34 

dirler. Ve &âniyen me≠kûr olan âlete “≠eker” dirler. 

Ba¡dehu ≠ekeri tennûrdan ref¡ ideler. Ve lâzımdur ki tennûrda bir «ar…-ı 

müsta†îl va∂¡ ideler ki ba…aranuñ §adrından senâmına çı…a ve ra…abesine ve 

re™sine mürûr idüp aπzına vâ§ıl ola. Ba¡dehu bu «ar…uñ mu…âbilesinde tennûrda 

ba…aranuñ mu™a««arına nâfi≠ altı delük va∂¡ ideler ki birbirine …arîb olup cümlesi 

«a††-ı müsta…îm üzere vâ…i¡ ola. 

Ba¡dehu ≠ekeri tennûra i¡âde ideler ve tennûruñ altı delüginden ≠ekerüñ üs-

tine altı ¡alâmet va∂¡ idüp yine ≠ekeri ref¡ ideler. Ve ≠ekeri çı…rıπa bindürüp her 

iki ¡alâmetüñ ortasına bir «a†† devr itdüreler ve ¡alâmet-i ûlâdan «âric bir «a†† 

da«ı ve ¡alâmet-i u«râdan «âric bir «a†† da«ı va∂¡ idüp cümlesi yedi «a†† ola. 

Ba¡dehu ≠ekerüñ uzunluπına mis†ara va∂¡ idüp yedi «a†† çekeler ki birbirinden 

bu¡dı çı…ardu…da va∂¡ olunan yedi «a††uñ birbirinden bu¡dı …adar ola. Ba¡dehu bu 

«u†û†uñ birbiriyle te…â†u¡ından √â§ıl 

33  Yazmada “tenvîr”
34  Yazmada “tenvîr”
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olan büyût-ı murabba¡âtda altı delük deleler ki vüs¡atde tennûruñ e§…âbınuñ 

vüs¡atine berâber ola. 

Ve bu ≠eker üstinde vâ…i¡ olan e§…âbuñ mevâ…i¡ini ta¡yîn içün şekl ta§vîr olun-

dı. Ve tennûruñ üstinde va∂¡ olunan e&…âb ki «a††-ı müs†a…îm üzere vâ…i¡ olmış-

dur, anlar da«ı ta§vîr olundı. E&…âb-ı ≠ekerüñ ¡alâmeti “√â-ح” ve e&…âb-ı tennûruñ 

¡alâmeti “mîm-م”dür:

[Şekil 276/92b]

Ba¡dehu bir …ur§ alup ortasını oyalar ve ≠ekerüñ a¡lâsını ol …ur§uñ delügine 

geçüreler ve …ur§-ı ba…aranuñ @ahrına yapışduralar. Ve ≠ekerüñ a¡lâsı üstine bir 

şa«§-ı câlis va∂¡ ideler ki parmaπı …ur§uñ kenârı üzere vâ…i¡ olmış ola. Ba¡dehu 

≠eker-i evvel &a…bını ki &a…b-ı a¡lâdur, tennûruñ evvel &a…bına berâber ideler şol 

√âlde ki ≠eker üstinde va∂¡ olunan şa«§uñ parmaπı ba…aranuñ §ol †arafında …ur§uñ 

kenârı üzere vâ…i¡ olmışdur. 

Pes ol şa«§uñ parmaπınuñ mu…âbilesinde bir ¡alâmet va∂¡ idüp ol ¡alâmetüñ 

yanında rey√ânî laf@ını yazalar. Ba¡dehu ≠ekerden &a…b-ı &ânîyi, tennûrdan &a…b-ı 

&ânîye mu…âbil …ılup şa«§uñ parmaπı mu…âbilesinde bir ¡alâmet va∂¡ idüp ol 

[Şekil 276/92b]
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¡alâmetüñ yanında laf@-ı mâ yazalar. Ve yine ≠ekerden üçinci &a…bı tennûrdan 

üçinci &a…ba mu…âbil …ılup yine şa«§uñ parmaπı mu…âbilesinde müverred 

laf@ını yazalar. Ve yine &a…[b-ı râbi¡i, tennûrdan &a…b-ı râbi¡e mu…â]bil …ılup] 

parmaπuñ mu…âbilesinde laf@-ı a§fer yazalar. Ve yine «âmisi «âmise mu…âbil …

ılup parmaπuñ mu…âbilesinde laf@-ı mâ yazalar. Ve yine sâdisi sâdise mu…âbil …

ılup izâ-i i§ba¡da ¡alâmet va∂¡ idüp yanına laf@-ı a√mer yazalar.

Ve bu a¡mâl tamâm ta√rîr olundu…dan §oñra ba…aranuñ mu™a««arını sâbı…an 

esfel-i bâ†ıyyede va∂¡ olunan «ar…a yapışduralar. Ba¡dehu bâ†ıyyenüñ esfeli ki 

mu…avverdür ya¡nî oyılmışdur, yu…aru …alduralar. Ve bâ†ıyyede va∂¡ olunan beş 

beytüñ her birisinüñ esfelini ta¡yîn idüp beyt-i rey√ânînüñ esfelini deleler. Ve 

bu delükle mu™a««ar-ı ba…arayı tennûrda vâ…i¡ olan evvelki delügüñ ortasını bir 

ünbûbla ya¡nî lüle ile va§l ideler ve ünbûbuñ iki †arafını mu√kem yapışduralar. 

Ba¡dehu beyt-i mânuñ esfelini delüp anuñ &u…betiyle tennûrdan ikinci &a…buñ 

mâ-beyni bir ünbûbla va§l ideler ve e†râfını mu√kem yapışduralar. Ba¡dehu 

beyt-i müverredüñ esfelini &a…b idüp bunuñla &a…b-ı &âli&i bir ünbûbla va§l ide-

ler. Ba¡dehu beyt-i a§ferüñ esfelini &a…b idüp bunuñla &a…b-ı râbi¡üñ mâ-beynini 

va§l ideler. Ve yine beyt-i mânuñ esfelini &a…b idüp tennûrdan &a…b-ı «âmisle 

va§l ideler. Ba¡dehu beyt-i a√merüñ esfelini &a…b idüp bu &a…bla tennûrdan &a…b-ı 

sâdisüñ mâ-beynini bir ünbûbla va§l idüp uçlarını mu√kem il§â… ideler. Ba¡dehu 

bâ†ıyyenüñ dibinden oyılan …ı†¡ayı yine ma…âmına i¡âde idüp üstine bâ†ıyyenüñ 

ka¡bını yapışduralar. 

Ba¡de ≠âlik §ûret-i bâ†ıyyeyi 
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tem&îl idelüm ki dâ«ilinde şarâb-ı rey√ânînüñ beyti mu§avver ola ve ol beytüñ 

a¡lâsındaki cevze da«ı beytle mu§avver ola. Ve beyt-i müverredüñ πı†âsınuñ 

ünbûbı ve beyt-i a§ferüñ πı†âsınuñ ünbûbı ve beyt-i a√merüñ πı†âsınuñ mi…lebi 

ve beyt-i mânuñ πı†âsınuñ ünbûbı da«ı mu§avver ola. Ve büyût-ı «amseden her 

beytüñ esfelinde vâ…i¡ olan §akbıla tennûruñ bir &a…bı mâ-beynine va§l olan ünbû 

blar da«ı mu§avver ola. 

Pes vâ∂ı√dur ki …açan büzâl sedd olunsa ve kürenüñ nı§f-ı a¡lâsı ki ¡alâmeti 

“lâm-elif-ال”dür, ma…âmına ref¡ olunsa ve kürenüñ nı§f-ı ki ¡alâmeti “…âf-ق”dur, 

içine bir ibrî… şarâb-ı rey√ânî …oyulsa, beyt-i rey√ânînüñ &a…bı cümleden alça… 

olmaπın ol &a…ba du«ûl ider ki ¡alâmeti “zâ-ز”dur tâ ki †ûlâb cevzesi mürtefi¡ 

olup &a…bını sedd ider. Ba¡dehu bir ibrî… †olusı da«ı şarâb-ı müverred[d]en …oyul-

sa aπ†iye-i büyût üzere müctemi¡ ve mürtefi¡ olup πı†â-i müverredüñ &a…bı üze-

re mev∂û¡ olan ünbûb ki ¡alâmeti “√â-ح”dur, başına çı…up içine girür tâ ki ol 

«âne da«ı †olup &a…bı sedd olur. Ba¡dehu bir ibrî… da«ı şarâb-ı a§ferden …oyulsa 

anuñ da«ı ünbûbı ki ¡alâmeti “†â-ط”dur, başına çı…up içine dâ«il olur tâ ki ol da«ı 

†olar. Andan bir ibrî… da«ı şarâb-ı a√merden …oyulsa &a…bında du«ûl idüp ol da«ı 

memlû olup &a…bı münsedd olur. Ba¡dehu dört ibrî… da«ı §afî §udan …oyulsa beyt 

ve bu ünbûbuñ ¡alâmeti “kâf-ك”dur. Ba¡dehu nı§f-ı küreyi ma…âmına i¡âde iderler 

bu şekl üzere:

[Şekil 278/93]
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Ve …açan ki sâ…î şarâb-ı rey√ânî a«≠ itmek murâd eyler, @ahr-ı ba…arada cülûs 

iden şa«§uñ parmaπına yapışup döndürür tâ ki ¡alâmet-i rey√ânînüñ üstine va∂¡ 

ider, fi’l-√âl şarâb-ı rey√ânî ünbûb-ı “elif-ا”den büzâle vâ§ıl olur. Ve …açan ki 

¡alâmet-i müverred üstine va∂¡ ider, ünbûb-ı “bâ-ب”dan 

[Şekil 278/93]
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cârî olur. Ve …açan ki ¡alâmet-i a§fere idâre ider, ünbûb-ı “√â-ح”dan cârî olur. 

Ve …açan ki ¡alâmet-i a√mere idâre ider, ünbûb-ı “dâl-د”dan cârî olur. Ve …açan 

ki ¡alâmet-i mâya idâre ider, ünbûb-ı “hâ-ه”dan cârî olur. Ve …açan ki mânuñ 

¡alâmet-i &âniyesi üzere na§b ider, ünbûb-ı “vâv-و”dan cârî olup büzâle vâ§ıl olur 

ve ba…aranuñ aπzından …ade√e dâ«il olur.

İkinci Nev¡den Altıncı Şekl Bir Şa«§-ı Nedîm ~ûretidür ki Meclis-i 
Şarâbda Meliküñ Cur¡asını İçer. Ve Bu Şeklüñ A√vâli Üç Fa§lda Beyân 
Olunmışdur.

Fa§l-ı Evvel ~ûret-i Mezbûrenüñ ªâhir ve Ma¡nâsın Beyân İder

~ûret-i mezbûre nu√âsdan düzülmüş bir şa«§ §ûretidür ki iki dizleri üzere çö-

küp §aπ elinde …ade√ †u†ar ve §ol elinde bir nîlüfer †utar. Ve ol ¡a§ruñ mülûkinüñ 

¡âdetinden imiş ki …açan şarâb içseler …ade√de bir mi…dâr ba…iyye terk iderler 

imiş ve ol ba…iyyeyi nüdemâ-yı melikten birisi cem¡ idüp içermiş. Pes bu şa«§-ı 

ma§nû¡ ol nedîm §ûretidür ki §â√ib-i meclisüñ öñinde va∂¡ iderler tâ ki her …ade√i 

tenâvül itdükçe sâ…î alup ba…iyyesini ol nedîmüñ …ade√ine döker ve munfa§ıl 

olur. Pes nedîm da«ı …aldurup kenârını aπzına iltür ve …ade√üñ içindeki şarâbı 

içer ve yine elini aşaπa indürüp …ade√i aπzından ref¡ ider ve bir …aç kerre §â√ib-i 

meclise başıyla †apu …ılur. Ve bu üslûb üzere §aπ elindeki …ade√e şarâb …oyıl-

du…ça nedîmüñ §ol eli bir gûne √areket ider ki anı §â√ib-i meclis ma¡lûm idinmiş-

dür tâ ki mekâ[n]-ı ma¡hûda vâ§ıl olur. Pes §â√ib-i meclis ol zamânda mülâ†afe 

…a§d idüp erbâb-ı meclisden bir nesne gelmek murâd idinse emr ider ki 
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“Bu nedîmi dizüñ üzere al ve içdügüñ 

şarâbdan buña da«ı vir!” Ol kimesne 

da«ı emre i†â¡at idüp nedîmi dizine 

alur ve içer. Pes iki …ade√ yâ üç …ade√ 

içürdügi nedîm cümle içdügi şarâbı ol 

kimesnenüñ üstine bezl ider ve …af-

tanlarını yaş ider. Ve ehl-i meclis ol 

kimesneye bi’∂-∂arûrî gülerler. Ve 

eger bu ma…ûle va∂¡ murâd olunmaz-

sa emr ider, meclisden i«râc idüp bir 

iki …ade√ içerler tâ ki cemî¡ içdügini 

bezl ider ve «âlî …alur ve yine meclise 

i¡âde ider. 

Şa«§-ı mezbûruñ §ûreti budur:

[Şekil 281/94]

Fa§l-ı ¿ânî ~ûret-i Nedîmüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Bu şa«§uñ cü&&esi beş yaşında bir πulâm cü&&esi …adardur ki dizleri üzere 

çökmiş ola. Ve bu şa«§ bir …amî§den ¡ibâretdür ya¡nî hemîn bir göñlek şeklini 

düzeler; aya…lar lâzım degildür. Ve bu …amî§i iki …ı†¡a iderler: bir …ı†¡ası belin-

den aşaπa ve bir …ı†¡ası belinden yu…aru ola. Ve nı§f-ı esfelüñ üstine bir §a√îfe 

va∂¡ ideler ki √icâb-ı …âyim olup ol şa«§uñ u§ûl-i fa«i≠eyni ile ¡ac[{î]zesinüñ mâ-

beynini fa§l ider. Ve ¡acîzesi bir √av∂ gibi vâ…i¡ ola. 

Ba¡dehu ol √av∂uñ üstine bir πı†â-i müsa††a√ ya¡nî düz …apa… va∂¡ ideler. Ve 

ol …apa… ¡ibâretdür bir uzun 

[Şekil 281/94]
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§a√îfeden ki şa«§uñ §aπ †arafından §ol †arafına vâ§ıl ola. Ve ol §a√îfeyi †ûl[en] iki 

…ısm ideler ve nı§f-ı eymenüñ ortasını baş parmaπı du«ûl idecek …adar deleler. 

Ve ol delügüñ üstine bir …am¡ ya¡nî huni va∂¡ ideler ki esfelinüñ vüs¡ati &a…b-ı 

§a√îfenüñ vüs¡ati …adar ola ve †ûlı &ülü&-i †ûl-ı i§ba¡ ola. Ba¡dehu nı§f-ı â«erüñ 

ortasını da«ı delüp üstine bir ünbûb va∂¡ ideler ki †ûlı †ûl-ı i§ba¡ ola.

Ba¡dehu bir ¡avvâme düzeler ki πı†âsı müsa††a√ ola ve sa†√ında bir reze ola ve 

ol reze[de] bir ipüñ ucı baπlanmış ola. Ba¡dehu bir ince mi…leb düzeler ki bir †ara-

fı bir †arafından uzun ola. ¢am¡ va∂¡ olunan &a…buñ mu…âbilesinde ar∂-ı √av∂ı 

delüp mi…lebüñ †araf-ı †avîlini ol delügüñ üstine yapışduralar ve bir †arafı ar∂-ı 

√av∂a mümâss olmaπa …arîb ola. Ve bu √înde ¡avvâmeyi √av∂a id«âl ideler. Ve 

ipüñ ucını §a√îfenüñ &a…bına ve &a…buñ üstinde mun§abb olan ünbûba id«âl ideler 

ve §a√îfeyi √av∂ üstine va∂¡ ideler. Ve mi…lebüñ √aniyyesini ya¡nî bükilmiş yirini 

…am¡uñ bülbülesi ya¡nî [emzigi] olan yirinüñ içine nı§fına çı…ınca id«âl ideler. Ve 

§a√îfenüñ çevresini √av∂uñ çevresine yapışduralar. 

Ve …amî§uñ …ı†¡a-i süflâ[sı]nuñ §ûreti budur ki üstinde “elif-ا” yazılmışdur ve 

√icâbuñ üstinde “bâ-ب” ve §a√îfe-i πı†[â]nuñ üstinde “cîm-ج” ve §a√îfe üstinde 

na§b olunan ünbûbuñ üstinde “dâl-د” ve …am¡uñ üstinde ya¡nî emzigüñ vâsi¡ olan 

†arafında “hâ-ه” ve mi…lebüñ √aniyyesi üstinde ki …am¡uñ esfeli anuñ içine du«ûl 

itmişdür. Ve ¡avvâmenüñ üstinde “zâ-ز” ve ¡avvâmenüñ rezesine meşdûde olan 

ipüñ üstinde “√â-ح” yazılmışdur bu şekl üzere:

[Şekil 283/95]
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Pes @âhirdür ki …açan …am¡a §u dökilse √av∂a nâzil olur ve ol zamânda §u 

mi…lebüñ √aniyyesine bâliπ olmaz. Ve eger bundan §oñra …am¡a bir mi…dâr §u 

da«ı dökilse mi…lebüñ √aniyyesine çı…ar ve †araf-ı â«erinden ar∂-ı √av∂a vâ§ıl 

olup &a…bından çı…ar. 

Ba¡de ≠âlik ol √aniyyeye münâsib bir baş düzeler ve ol başa bir ¡imâme düze-

ler. Ve ra…abesinüñ esfelini ar…urı delüp bir mi√ver-i müte√arrik id«âl iderler. Ve 

mi√verüñ iki †araflarını …amî§üñ ya…asında perkiderler. Ve parma… uzunı …adar 

bir şa@iyye ya¡nî bir pâre alup †arafını ra…abenüñ esfeline yapışdurup bir †arafına 

bir &i…âle-i gayr-i müte√arrike va∂¡ ideler. Pes bu √înde şa«§-ı mezbûruñ başı 

ednâ ta√rîkle öñine ve ardına √areket ider.

Ba¡de ≠âlik nedîmüñ §aπ elini düzeler ve elinde pirinçden yâ gümişden bir 

…ade√ va∂¡ ideler ki πâyetde ∂a¡îf olup üstinde bir πı†âsı ola ki delükleri vâsi¡ 

ola. Ve şa«§-ı mezbûr parma…ları ve ayasıyla …ade√üñ dibini …ab∂ itmiş ola. Ve 

…ade√üñ dibinde bir delük ola ki şa«§uñ bileginde dirseginden bâzûsına vâ§ıl ola. 

Ve bâzûnuñ altına bir √u……a va∂¡ ideler ki yigirmi dirhem 

[Şekil 283/95]
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mi…dârı §u ala. Bir mi…leb düzeler ki √aniyyesinüñ dâ«ilini √u……anuñ kenârına 

va∂¡ itdükde bir †arafı √u……a dibine vâ§ıl olmaπa …arîb olup bir †arafı «âric-i 

√u……ada vâ…i¡ olup esfel-i √u……adan nâzil ola. Ba¡dehu √aniyye-i mi…lebüñ 

dâ«ilini √u……anuñ kenârına va∂¡ idüp yapışduralar. Ve √u……anuñ üstini bir πı†âyla 

örtüp yapışduralar. Ve πı†ânuñ üstinde mi…lebe mu…âbil bir &a…b va∂¡ ideler ve 

bâzûnuñ ucını √u……anuñ πı†âsına yapışduralar ve e†râfından açu… olan yirlerini 

sedd ideler, anca… √u……aya §u dâ«il olaca… yir …ala. Ba¡dehu anuñ dirsegini delüp 

bir mi√ver id«âl ideler tâ ki el ol mi√verüñ üstinde aşaπa ve yu…aru √areket ide. 

Ve mi√verüñ uçlarını …amî§üñ yeñinde perkideler. Ve yeñi …a§r idüp bilege †aşra 

çı…aralar. 

Yed-i mezbûrenüñ §ûreti budur ki üstinde “elif-ا” mektûbdur ve …ade√üñ üs-

tinde “√â-ح” ve mi√verüñ iki †arafında ve √u……anuñ üstinde “vâv-و” ve mi…lebüñ 

üstinde “dâl-د” mektûbdur:

[Şekil 284/96]

Ta√…î…an @âhirdür ki …açan …ade√e şarâb dökilse dibindeki delükden bilege 

nâzil olur ve el †oπru †urduπı sebebden √u……anuñ içinde cem¡ olur. Pes √u……a 

yedle …ade√den &a…îl olup yedle …ade√ mürtefi¡ olur ve √u……a içinde müctemi¡ 

olan şarâb mi…lebüñ √aniyyesine bâliπ olur. Ve √u……anuñ içindeki şarâbuñ bir 

mi…dârı çı…ar ve √u……a «afîf olup mürtefi¡ olur, velâkin √u……anuñ irtifâ¡ıyla 

§unuñ cereyânı 

[Şekil 284/96]
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mun…a†ı¡ olmaz, bilege cümleten çı…ar. Pes bu √înde yedi …amî§üñ kümmine 

id«âl idüp mi√verüñ iki ucını kümme yapışduralar. Ve kümmüñ başını vâsi¡ idüp 

mi√vere mümâss olan yirini †ar ideler tâ ki yed √areket itdügi zamânda mi√ver 

@âhir olmaya. Ve mi√verüñ §aπ †arafı §ol †arafından yüksek olup …ade√üñ başı §aπ 

†arafa mâyil ola tâ ki mürtefi¡ olduπı zamânda şa«§uñ aπzına isti…âmet üzere vara, 

niteki ¡inde’t-tecribe @âhir olur.

Ba¡de ≠âlik nedîmüñ §ol elini düzeler ve dirsegini delüp bir mi√ver geçüre-

ler. Ve mi√verüñ iki †arafını kümm-i …amî§de perkideler tâ ki yed-i mezbûre ol 

mi√verüñ üstinde √areket ide. Ve bâzûsına bir reze va∂¡ idüp eline bir nîlûferüñ 

sâ…ını va∂¡ ideler. Ve ellerüñ ikisini da«ı yirlerine va∂¡ itdükden [§oñra] nedîmüñ 

§ol omuzınuñ altında bir ma…ara va∂¡ ideler ki dâ«il-i ketfe mül§a… ola. Ve bir 

ma…ara da«ı düzüp bir mi√vere geçüreler ve ol mi√veri §ol elüñ dirseginüñ §a…bı 

altında perkideler. Ve ¡avvâmenüñ ipüñ ucını evvelki ma…aranuñ üstine geçürüp 

ucını aşaπa §ar…ıdup ikinci ma…aranuñ altından bâzûsındaki rezeye baπlayalar. 

Ba¡dehu nedîmüñ …ı†¡a-i ¡ulyâsını süflâsı üzere va∂¡ idüp va§l ideler. Ve ¡avvâmeyi 

ar∂-ı √av∂a va∂¡ idüp ipüñ ucını ma…aralara geçürüp medd ideler ve nedîmüñ 

§ol elinüñ bâzûsındaki rezeye baπlayalar. Ve ¡avvâme yedden aπır olmaπın yed 

mebsû†a olup nîlûferüñ §apınuñ ucı nedîmüñ uyluπından mürtefi¡ olur. Ve …açan 

ki √av∂a §u …oyıla, yap yap ¡avvâme mürtefi¡ olup nîlûferle §ol el yap yap aşaπa 

iner tâ ki ¡avvâmenüñ sa†√ı √av∂uñ πı†âsına †o…ınmaπa …arîb olur. Ol zamânda 

nîlûferüñ sâ…ı nedîmüñ fa«i≠ine mümâss olmaπa …arîb olur.

Pes 
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ma¡lûm olur ki bundan §oñra √av∂a bir mi…dâr §u da«ı …oyılsa bülbüle-i …am¡da 

va∂¡ olunan mi…lebüñ √aniyyesine vâ§ıl olur ve sür¡atle mi…lebüñ †araf-ı â«erinden 

çı…ar. Ve §aπ bâzûda mutta§ıl olan √u……a …am¡dan mürtefi¡ olmaπın her ne ki 

√u……anuñ içine dâ«il olur, pes vâ∂ı√dur ki …açan …ade√e şarâb …oyılsa esfelinden 

çı…up nedîmüñ bilegi içinden bâzûsındaki √u……aya vâ§ıl olur. Pes √u……adan †ara-

fı &a…îl olup nüzûl ve √u……a içindeki şarâb √u……ada va∂¡ olunan mi…lebüñ √aniy-

yesine mürtefi¡ olur. Bu √înde …ade√ mürtefi¡ olup küffârî nedîmüñ iki dudaπı 

arasına vâ§ıl olur ve nedîmüñ başını bir mi…dâr ardına def¡ eyler. Ve bundan 

§oñra √u……anuñ içindeki şarâb mi…lebüñ †araf-ı â«erinden çı…up mun§abb olur 

ve andan da«ı √av∂a vâ§ıl olur. Ve √u……a fâriπ olmaπın mürtefi¡ olur ve yedle 

…ade√ mün«a†† olur. Pes nedîmüñ başı öñine egilür ve def¡aten …arâr itmeyüp 

bir …aç kerre †apu …ılur. Ve √av∂ içinde şarâb 

çoπ olup ¡avvâme mürtefi¡ oldu…ça rezesine 

mutta§ıl olan «ay† geñşek olup nedîmüñ §ol  

eli mün√a†† olur. Ve nîlûferüñ sâ…ı nedîmün 

fa«i≠ine mümâss olmaπa …arîb olur ve 

√av∂da müctemi¡ olan şarâb mi…lebüñ √aniy-

yesine bâliπ olmaπa …arîb olur. Ba¡de ≠âlik 

eger bir …ade√ yâ iki …ade√ da«ı içürseler 

mi…lebün √aniyyesine mürtefi¡ olup cemî¡an 

√av∂ içinde müctemi¡ olan şarâb nedîmüñ 

esfelinden çı…ar:

[Şekil 286/97]

İkinci Nev¡den Yedinci Şekl Bir ∏ulâmdur ki Elinde ¢ade√ Tutup 
¢ade√le Pâdişâha Şarâb ~unar. Ve Bu Şeklüñ A√vâli Üç Fa§lda 
Me≠kûrdur.

Fa§l-ı Evvel Sâ…î-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Sâ…î-i mezbûr on yaşında bir πulâm şeklindedür ki ayaπ üzere †urup ar…asına 

[Şekil 286/97]
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bir …ı§a ferecî geyüp ferecînüñ içine …aftan geymişdür ve başına …alansuve ge-

yüp §aπ elinde §ırçadan bir …ade√ †utmışdur bir vechile ki parma…ları …ade√üñ 

esfelinde dâyire gibi vâ…i¡ olup va…t-i √âcetde …ade√i ref¡ idüp yine va∂¡ itmege 

…âbildür. Ve sâ…î-i mezbûruñ §aπ bâzûsı mün√a†† olup keff ile …ade√ bir mi…dâr 

mürtefi¡ vâ…i¡ olmışdur. ∏ulâm-ı mezbûruñ §ol eli §aπ elinden bir mi…dâr yüksek 

vâ…i¡ olup keffinde gümiş semek ya¡nî balı… †utmışdur ki balıπuñ başı …ade√den 

dört parma… mi…dârı mürtefi¡ olup ≠enebi mün«a†† olmışdur. Ve sâ…î-i mezbûruñ 

pâdişâhuñ yanında †urur tâ ki zamândan &ümn-i sâ¡at mi…dârı geçer; &ümn-i sâ¡at 

balıπuñ başı aşaπa meyl idüp …ade√e …arîb olup ve balıπuñ aπzından …ade√e şarâb 

dökilür tâ ki †olmaπa …arîb olur. Ve yine balıπuñ başı mürtefi¡ olur. Ve sâ…înüñ 

§aπ eli …ade√le bir sere mi…dârı mün«a†† olup elini pâdişâhdan yaña uzadur. Pes 

pâdişâh sâ…înüñ elinden …ade√i alup içer ve …ade√i yine sâ…înüñ eline §unar. Ve 

sâ…înüñ eli yine evvelki ma…âmına ¡avdet ider. Ve her &ümn-i sâ¡at mürûr itdükçe 

√âl bu minvâl üzeredür tâ ki meclis â«ir olup sâ…î da«ı ref¡ olunur.

Fa§l-ı ¿ânî ~ûret-i Mezbûrenüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Nu√âsdan bir §a√îfe alalar ki †ûlı dört …arış ve ¡ar∂ı bir buçu… …arış ola. Ve ol 

§a√îfeyi büküp çenber ideler ve iki başnı bir yire getürüp le√mleyeler. Ve ol çen-

bere bir mi…dâr endâm vireler tâ ki ortasına varınca göñlek etegine şebîh ola. Ve 

bir mi…dâr etegini mi†ra…a ile dögüp tevsî¡ ide ve müdevver itmeyüp bir mi…dâr 

†ûlânî ideler. Ba¡dehu bu çenberüñ üstine bir çenber da«ı va∂¡ ideler tâ ki 
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πulâmuñ ba†nı ve §adrı ma…âmında ola. Ve bu çenberüñ üstinde iki omuzlar şek-

lini düzüp ortasını ya…a gibi oyalar. Ba¡dehu bir çenber da«ı düzüp bir †arafını 

vâsi¡ idüp bir †arafını bir mi…dâr cem¡ idüp ra…abe şekline …oyalar. Ve çenberüñ 

yu…arusın ∂arb idüp burun ve alın ve …ula… şekllerini düzeler. Eger ∂arbla itmek-

den ¡âciz olurlarsa …alaydan düzüp üstine yapışduralar. Ve ra…abeyi omuzlaruñ 

ortasına geçürüp yapışduralar. Ve bir §a√îfe alup πulâmuñ esfel-i §adrına yapış-

duralar tâ ki πulâmuñ başı ve boynı ve omuzları ve §adrı «ızâne-i şarâb ola.

Ba¡dehu bir §a√îfe da«ı alalar, …amî§üñ zeylinüñ içine dört parma… yu…aru 

va∂¡ ideler ammâ yapışdurmayalar. Ve ol §a√îfeye iki aya…lar yapışduralar ve ol 

aya…ları bu †arî…le düzeler. Bir ünbûb alalar ki sâ… ile rükbeye şebîh ola. Ve bir 

ünbûb da«ı alalar ki bir †arafı †ar olup bir †arafı vâsi¡ ola. Ve bu ünbûbı düzeldüp 

aya… şekline …oyalar. Ve ünbûb-ı evveli bu ünbûbuñ üstine yapışduralar ve ricl-i 

â«eri da«ı bu †arî…le düzüp iki ayaπı dizlerüñ çevresinden ≠eylüñ ta√tında va∂¡ 

olunan §a√îfeye yapışduralar. Ve §a√îfeyi bundan §oñra yirine yapışduralar. 

Ba¡dehu πulâmuñ başına perçem ve yüzine zülfler düzüp ar…asına bir göñlek 

geydüreler ki yeñleri πulâmuñ dirseklerine vâ§ıl ola. Ve her kümmüñ dâ«ilini 

cihet-i ba†na ta«rî… ideler.

Fa§l-ı ¿âli& ∏ulâm-ı Mezbûruñ Ellerinüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli ve 
Semekenüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

∏ulâmuñ §aπ [elini] mücevvef ve «afîf ideler ve keffini ve e§âbi¡ini müheyyâ 

ideler bir vechile ki …ade√üñ esfelini …ab∂ itmiş ola. Ve dirsegine ar…urı bir 

mi√ver geçürüp mi√verüñ iki ucını göñlegüñ yeñinde perkideler. Ve bâzûsınuñ 
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ucını πulâmuñ ba†nına id«âl idüp ucına bir aπır nesne a§alar tâ ki …ade√le mürtefi¡ 

olup ba¡dehu şarâbuñ &i…letiyle mün«a†† ola. 

Ba¡dehu gümişden bir «afîf ve mücevvef balı… düzeler ki ol balıπuñ başı ya-

nında gögsinden †aşra çı…mış bir çu…ur ola. Ve ol çu…uruñ yanından balıπuñ or-

tasına varınca içerüye çu…ur ola. Ve balıπuñ ortasına bir §a√îfe yapışduralar tâ 

ki balıπuñ içine dâ«il olan şarâb …uyruπından †arafa a…maya. Ve §ol elüñ ayasını 

ve parma…larını ve bilegini düzeleler bir vechile ki balıπı ortasından …ab∂ itmiş 

ola. Ve bilegüñ içi boş olup πâyetde «afîf ola. Ve bilegüñ içinden balıπuñ içine 

başından †arafa yol ola.

Ba¡de ≠âlik bir √av∂ düzeler ki πulâmuñ …arnına §ıπmaπa …âbil ola. Ve 

kenârınuñ irtifâ¡ı üç parma… ola. Ve ol √av∂ı πulâmuñ ba†nına id«âl idüp ref¡ ide-

ler tâ ki √av∂uñ a¡lâsı ba†nla §adruñ a¡lâsını fâ§ıl olan §a√îfenüñ esfeline mümâss 

ola. Ve eşkâl-i sâbı…ada me≠kûr olan üslûb üzere bir keffe düzeler ki kenârınuñ 

irtifâ¡ı bir parma… …adar ola ve içine elli dirhem şarâb §ıπa. Ve bu keffeyi ol 

√av∂uñ içine a§alar tâ ki †olduπı zamânda başından †arafa meyl idüp cemî¡an 

içinde mevcûd olan §u √av∂a dökile.

Ba¡de ≠âlik πulâmuñ §ol …olını düzeler ve dirsegini bilegine varınca πulâmuñ 

göñleginüñ yeñi içine id«âl ideler tâ ki dirsegüñ ucı √av∂-ı keffenüñ yanına †o…ına. 

Ve √av∂uñ dirsege mümâss olan yanını deleler ve e†râfını yapışduralar. Ba¡dehu 

bir ince lüle alalar ki †ûlı √av∂-ı keffenüñ yanından bilegüñ †aşrasına vâ§ıl ola. 

Ba¡dehu balıπı …ab∂ iden elüñ bilegini …amî§üñ kümmine sühûletle id«âl ideler 

bir vechile ki √âlen ma§nû¡ olan ince 
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lülenüñ ucı balıπuñ içine girmiş ola. Ba¡dehu çubu… pâresi gibi nu√âsdan bir pâre 

alup bir ucını deleler ve bir ucını ünbûbuñ üstine na§b ideler ve delügine bir 

mi√ver geçürüp mi√veri balıπa ar…urı geçüreler tâ ki mi√verüñ iki uçları balıπuñ 

iki †arafından †aşra çı…up balı… ol mi√verüñ üstinde ¡amûd-ı mîzân gibi √are-

ket ide. Ve şa@iyye-i mezbûre …abb-ı mîzân ma…âmında ola ya¡nî ol demür ki 

ortasını delüp mi√ver geçüreler ve mîzânuñ ¡amûdı ve mi√ver üstinde √areket 

ider. Ve πulâmuñ §ol eli balı…la bile yeñ içinde √areket ide. Ve ol zamânda balı… 

…uyruπından †arafa mâyil ola. Ve …açan ki √av∂-ı keffeden ünbûb-ı da…î…a şarâb 

çı…a ya¡nî şol ince lüle ki yedüñ içinde va∂¡ olunup bir ucı √av∂uñ delügine yapı-

şup bir ucı balıπuñ içine girmişdür ve bir †araf-ı â«erinden balıπuñ nı§fına va§ıl 

olur ve balıπuñ §adrı çu…ur olmaπın bir mi…dâr cem¡ olur, pes balıπuñ başı aπır 

olup nâzil olur tâ ki …ade√e …arîb olup balıπuñ aπırı olmaπın içindeki şarâb yap 

yap …ade√e dökilür tâ ki …ade√ †olmaπa …arîb olur. Pes balıguñ başı «afîf olup 

mürtefi¡ olur ve ma…âmına ¡avdet ider. 

Pes bundan §oñra πulâmuñ aya…ları mül§a… olan §a√îfeyi dâ«il-i ≠eylde yiri-

ne yapışduralar. Ve πulâmı aya…ları üzere †urπururlar ve ferecîsini na…ş iderler 

ve serpûşını başına va∂¡ iderler ve murâd olunursa bir ince göñlek geydürürler, 

√areketine mâni¡ olmaz. 

Ba¡de ≠âlik §ûret-i πulâmı ta§vîr idüp bâ†ınında va∂¡ olunan âlâtı tem&îl idelüm 

ve tefhîm içün ¡alâyim va∂¡ idelüm: ~aπ eliyle …ade√üñ ¡alâmeti “lâm-elif-ال” ve 

dirsegindeki mi√verüñ ¡alâmeti “…âf-ق”  
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ve bâzûsındaki &i…âlenüñ “√â-ح” 

ve «ızâne-i şarâbuñ ¡alâmeti “fâ-

 ve ”ك-ve √av∂-ı keffenüñ “kâf ”ف

keffenüñ “¡ayn-ع”ve balıπuñ “dâl-د” 

ve √av∂dan balıπa mümtedd olan 

ünbûbuñ ¡alâmeti “mîm-م”dür. Ve ol 

ünbûbuñ ucında na§b olunan mi√ver-i 

me&…ûbuñ ¡alâmeti “hâ-ه”dur.

[Şekil 294/98]

Pes @âhir-i celîdür ki …açan 

πulâmuñ başından serpûş def¡ olunsa 

ve başına şarâb koyulsa tâ ki «ızâne 

†olsa ve yine serpûş ma…âmına i¡âde 

olunsa şarâb esfel-i «ızânenüñ &a…bın-

dan keffeye nâzil olur tâ ki †olup ba-

şından †arafa meyl ider ve cemî¡an içine müctemi¡ olan şarâb √av∂a dökilür ve 

√av∂a mutta§ıl olan ünbûb-ı da…î…den balıπuñ içine vâ§ıl olur. Pes balıπuñ başı 

aπır olup nâzil olur tâ ki …ade√e …arîb olur ve balıπuñ aπızından …ade√e dökilme-

ge başlar tâ ki …ade√ †olmaπa …arîb olur ve πulâmuñ §aπ eli mün«a†† olup uzanur 

ke-ennehu şarâbı §unar. Pes pâdişâh …ade√i πulâmuñ elinden alup içer ve yine 

πulâmuñ eline §unar. Ve πulâm yine ma…âmına ¡avdet ider. Ve yine ol …adar 

zamân geçdükde bu ma…ûle ¡amel @uhûr ider tâ ki «ızânede va∂¡ olunan şarâb 

dükenür ve meclis â«ir olur.

İkinci Nev¡den Sekizinci Şekl Bir Şa«§dur ki Bir Elinde ~urâ√î ve Bir 
Elinde ¢ade√ Tutup ~urâ√îden ¢ade√e Şarâb ¢oyup İçer. Ve Bu Şeklüñ 
A√vâli İki 

[Şekil 294/98]
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Fa§lda Me≠kûrdur.

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Şekl-i mezbûr bir tâze πulâm şeklidür ki ayaπ üzere †urup §aπ elinde gümişden 

bir …ade√ ve §ol elinde bir §urâ√î †utar ki başı …ade√den †arafa egilmişdür. Ve her 

&ümn-i §â¡atde §urâ√îden …ade√e şarâb †oldurur ve …ade√i …aldurup aπzına va∂¡ 

ider. Ve bir mi…dâr içer gibi eglenüp ba¡dehu …ade√i aπzından ref¡ idüp üslûb-ı 

sâbı… üzere …arâr ider. Ve bu şeklde §urâ√înüñ √areketi yo…dur. 

Ve §urâ√înüñ başı bir vechile va∂¡ olunmışdur ki …ade√üñ §u¡ûdına ve nüzûline 

mâni¡ degildür belki §urâ√înüñ yanından nüzûl ve §u¡ûd ider. Ve bu şeklüñ 

keyfiyyet-i ¡ameli bundan mu…addem me≠kûr olan şeklüñ beyânında mürûr it-

mişdür, i¡âdeye i√tiyâc yo…dur. 

Ammâ §aπ elüñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür ki …ade√üñ üstini bir 

πı†â-i müsa††a√ ile setr iderler ve ol πı†âyı kefgîr gibi dideler. Ve …ade√üñ di-

binden πulâmuñ ayasına ve bilegine ve bâzûsına varınca bir delük de[le]ler. Ve 

bâzûnuñ altına bir √u……a yapışdururlar ki …ade√e mun§abb olan şarâb ol √u……ada 

cem¡ olur. Ve §aπ elüñ dirsegine bir mi√ver geçürüp iki †araflarını …aftan yeñinde 

perkiderler tâ ki el aşaπa ve yu…aru √areket ide. Ve √u……ada bir mi…leb ola ki 

√u……a içinde şarâb müctemi¡ olup &a…îl oldu…da yedüñ √u……adan †arafı nâzil olup 

…ade√ mürtefi¡ olur tâ ki πulâmuñ aπzına vâ§ıl olur. Ve ol √înde √u……ada cem¡ 

olan şarâb mi…lebüñ √aniyyesine ya¡nî büklümine mürtefi¡ olup †araf-ı â«erinden 

çı…ar ve πulâmuñ ba†nında va∂¡ olunmış bir √av∂a dökilür ve ol √av∂da cem¡ olur 

ve ba¡de’r-ref¡ §aπ yeñinden dökerler. Ve bu elüñ keyfiyyet-i ¡ameli ¡ale’t-taf§îl 

şekl-i nedîmde me≠kûr olmışdur. 

Fa§l-ı ¿ânî ∏ulâm-ı Mezbûruñ ~ol Elinüñ Keyfiyyet-i ¡Ameli 
Beyânındadur
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Ma¡lûm ola ki bu şa«§uñ elleri sâbı…an me≠kûr olan sâ…înüñ ellerinden erfa¡ 

va∂¡ olunma… gerekdür. Ve bunuñ esfelinde «ızâne-i şarâb va∂¡ itmege …âbiliyyet 

yo…dur belki bu şa«§ §ûretde «ızâne-i şa«§uñ şarâb §adrından beyt-i a¡lâda vâ…i¡ 

olup ra…abesine ve re™sine dek mürtefi¡ olma… gerekdür. Ve başı …ubbe gibi olup 

ortasında bir delük gerekdür ki andan «ızâneye şarâb dökile. Ve anuñ üstinde 

bir serpûş va∂¡ olunma… gerekdür. Ve bu «ızânenüñ ucını bir §a√îfe vâ…i¡ olup 

ol §a√îfenüñ altında bir √av∂ ve ol √av∂da bir keffe va∂¡ olunma… gerekdür. Ve 

√av∂uñ kenârları alça… olup anca… ¡ar∂ı i§ba¡ …adar gerekdür. Ve keffe-i mezbûre 

müsa††a√ olup anuñ da«ı cenbi olma… gerekdür. Ve si¡ati ol …adar gerekdür ki …a§r 

içinde yigirmi dirhem şarâb §ıπa. Ve «ızânenüñ esfelini deleler tâ ki şarâb keffeye 

nâzil ola. Ba¡dehu √av∂uñ yanını delüp bir lüle yapışduralar ve ol lüleyi şa«§uñ 

§ol dirseginden egüp ucını …aftan yeñinden †aşra çı…aralar. 

Ba¡dehu gümişden bir §urâ√î düzeler ve bu §urâ√înüñ ra…abesini esfelinden 

bir §a√îfe ile …a†¡ ideler tâ ki şarâb §urâ√înüñ ba†nına nâzil olmaya ve bir el düzüp 

§urâ√înüñ ba†nına nâzil olmaya. Ve bir el düzüp §urâ√înüñ boynına yapışdura-

lar ve elüñ içinden §urâ√înüñ boynına bir delük deleler. Ve eli …aftanuñ yeñine 

§o…alar. Ve sâbı…an ma§nû¡ olan lülenüñ ucını elüñ içinden §urâ√înüñ boynına ge-

çüreler ve bu √âl üzere yapışduralar. Ve şekl-i mezbûru bi-√asebi’†-†â…a e§bâπ ve 

nu…ûşla ta√sîn ve tezyîn ideler. Ve …ubbenüñ üstine serpûş va∂¡ ideler ve ar…asına 

bir ince göñlek da«ı geydürmek câyizdür, zîrâ ince olduπı ta…dîrce 
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§aπ elüñ √areketine mâni¡ degildür.

Ve şekl-i mezbûrı tem&îl idüp ¡alâyim va∂¡ idelüm: ¢ade√üñ ¡alâmeti “√â-

 ve bâzûsında ”د-ve §aπ elüñ dirseginde va∂¡ olunan mi√verüñ ¡alâmeti “dâl ”ح

va∂¡ olunan √u……anuñ “hâ-ه” ve mi…lebüñ “…âf-ق” ve «ızâne-i şarâbuñ “≠âl-ذ” ve 

√av∂-ı keffenüñ “«â-خ” ve √av∂a mutta§ıl olan lülenüñ ¡alâmeti “yâ-ي”dur:

[Şekil 298/99]

Pes vâ∂ı√dur ki …açan πulâmuñ ba-

şından serpûş ref¡ olunsa ve «ızâneye 

şarâb …oyılsa tâ ki …ubbenüñ a¡lâsına 

dek †olsa ve yine serpûş mekânına 

i¡âde olınsa πulâm-ı mezbûr meclisüñ 

bir †arafında va∂¡ olunsa &ümn-i sâ¡at 

geçdükden §oñra §urâ√înüñ başından 

…ade√e yigirmi dirhem …adar şarâb dö-

kilür. Ve πulâmuñ §aπ eli …ade√le mür-

tefi¡ olur tâ ki …ade√üñ kenârı πulâmuñ 

aπzına †o…ınur ve içer gibi bir zamân 

teva……uf ider ve yine müfâra…at idüp 

ma…âmına ¡avdet ider. Ve her &ümn-i 

sâ¡atde √âl bu minvâl üzeredür. Ve 

…ade√e mun§abb olan şarâb πulâmuñ 

ba†nında cem¡ olur ve 

[Şekil 298/99]
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meclisden ref¡ olundu…dan §oñra §aπ †arafına meyl itdürürler, yeñinden çı…ar.

İkinci Nev¡den ‰o…uzıncı Şekl Bir Serîr Üstinde İki Şa«§dur ki Her 
Birinüñ Bir Elinde ~urâ√î ve Bir Elinde ¢ade√ Vardur. Ve Bu Şeklüñ 
A√vâli İki Fa§lda Beyân Olunmışdur.

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Bu şeklüñ @âhiri bir serîr-i murabba¡ u müsta†îldür ki e†râfında [der]âbzîni 

vardur. Ve ol serîrüñ aya…larınuñ irtifâ¡ı dört parma… …adardur. Ve serîrüñ üstinde 

iki şa«§ vardur ki birbirine …arşu oturmışlardur ve her birinüñ §aπ elinde …ade√ 

ve §ol elinde §urâ√î vardur ki boπazından †utmışdur. Ve §urâ√înüñ başı öñindeki 

mu§â√ibinüñ …ade√i üstine egilmişdür. 

Ve serîrüñ erkânı üzere dört direk vardur ki direklerüñ üstinde bir …a§r vardur 

ve …a§r üstinde bir …ubbe vardur. Ve bu serîrüñ ev§âfı meclis-i şarâb içün mev∂û¡ 

olan şeklde mufa§§alan geçmişdür.

Ve …açan ki serîr-i mezbûr miyân-ı meclisde va∂¡ olunsa ve zamândan &ümn-i 

sâ¡at mi…dârı mürûr itse, ol iki şa«§dan birisi elindeki §urâ√îden §â√ibinüñ 

…ade√ine şarâb döker ve ol da«ı …ade√i …aldurup içer ve başıyla bir …aç kerre 

†apınur. Ve …açan ki ta…rîben nı§f-ı sâ¡at …adar zamân mürûr ider, şa«§-ı â«er da«ı 

elindeki §urâ√îden §â√ibinüñ …ade√ine şarâb …oyar; ol da«ı …ade√i …aldurup içer 

ve başıyla bir …aç kerre †apınup «idmet ider tâ meclis â«ir olunca bu ma…ûle va∂¡ 

ider. 

Ve serîrle eş«â§uñ ve us†uvâne ile …a§ruñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür 

ki bir serîr düzeler ki ar∂ı nu√âsdan ola ve …avâyimi tucdan olup re™sinden ve 

…ademinden mâ¡-adâ irtifâ¡ı 



ترجمۀ حيل 391

]98أ[



İKİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel392

[98b]

dört parma… ola. Ve bu …âyimelerüñ bedenine pirinçden §a√îfe yapışduralar ve 

bu §a√îfelerüñ altına bir §a√îfe da«ı yapışduralar ki …avâyimüñ esâfiline …arîb 

ola. Ve bu §a√âyifüñ ortası bir «ızâne ola. Ba¡dehu serîrüñ a¡lâsınuñ mu√î†i üzere 

mu§anna¡ şürfeler va∂¡ ideler. Ve serîrüñ dört rükninde şebehden dört mücevvef 

direk va∂¡ ideler ki her diregüñ irtifâ¡ı bir buçu… …arış ola. Ba¡dehu direklerüñ üs-

tinde yine şebehden hey™et-i serîr üzere bir …a§r düzeler ki irtifâ¡ı bir …arış ola. Ve 

…a§ruñ üstinde …a§ruñ ¡ar∂ı …adar bir …ubbe ola. Ve …a§ruñ a¡lâsınuñ çevresinde 

şürfeler va∂¡ oluna.

Ba¡dehu nu√âsdan iki şa«§ §ûretini düzeler ki serîr üstinde murabba¡ birbirine 

mu…âbil murabba¡ oturup başlarında ¡imâmeleri ve ellerinde vech-i meşrû√ üzere 

…ade√leri ve §urâ√îleri ola. Ve her …ade√üñ üstinde müşebbek πı†âsı ola ve dibi 

delük ola tâ ki …ade√e mun§abb olan şarâb …ade√üñ dibinden ve şa«§uñ eli için-

den cereyân idüp bâzûsı altında va∂¡ olunan √u……a ile mi…lebe vâ§ıl ola, niteki 

sâbı…an me≠kûr olmışdur. Ve §urâ√îlerüñ esfel-i ¡unu…ı birer §a√îfe ile …a†¡ oluna 

tâ ki §urâ√îye dâ«il olan şarâb §urâ√înüñ ba†nına nâzil olmayup başından a…a. Ve 

§urâ√înüñ boynında bir delük delüp bir lüle geçüreler ve ol lülenüñ bir †arafını 

şa«§uñ §ol elinüñ ayasından bilegine geçürüp bükeler ve şa«§uñ ba†nına id«âl 

ideler ve etegi altından döndürüp §ol †arafda va∂¡ olunan diregüñ içinden yu…aru 

…alduralar.

Fa§l-ı ¿ânî »ızâne-i Mânuñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânında

Nu√âsdan bir √av∂ düzeler ki yanlarınuñ yüksekligi 
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iki parma… ola ve si¡ati ol …adar ola ki …a§ruñ ar∂ını †oldura. Ve √av∂uñ ortasına 

bir §a√îfe i…âmet idüp √av∂ı iki böleler. Ba¡dehu her √av∂[a] üslûb-ı sâbı… üzere 

bir keffe va∂¡ ideler ki içine yigirmi dirhem §u §ıπa. Ve her keffenüñ mu™a««arı 

√av∂ı iki bölük iden §a√îfeden †arafa vâ…i¡ ola. Ba¡dehu bu §a√îfenüñ üstinde iki 

şa@iyye va∂¡ ideler ki her şa@iyyenüñ bir †arafı §a√îfe üstine yapışup bir †arafı 

§a√îfeden yu…aru baş parmaπı eni …adar mürtefi¡ ola ve ucında bir &a…b ola tâ ki 

bu iki şa@iyyenüñ delüklerine bir mi√ver geçürmek …âbil ola.

Ba¡dehu bir mîzâb düzeler ki πâyetde «afîf olup †ûlı bir parma… …adar ola. Ve 

ol mîzâbuñ @ahrına ortasından ar…urı bir mi√ver yapışduralar ve mi√verüñ iki 

ucını şa@iyyelerüñ delüklerine geçüreler bir vechile ki mi√verüñ uçları delüklerde 

sühûletle √areket ide. Pes bu zamânda mîzâb §a√îfenüñ üstinde ar…urı vâ…i¡ olur 

ve iki †arafları keffelerüñ mu™a««arı üstine vâ…i¡ olur ve bi’∂-∂arûre bir †arafı bir 

keffeden mürtefi¡ olup bir †arafı bir keffeye nâzil olur. Ve …açan ki ol mîzâbuñ 

içine §u nâzil olur, mün√a†† olan †arafından altındaki keffeye vâ§ıl olur tâ ki ol 

keffe †olup başından †arafa meyl ider. Pes bi’∂-∂arûre ol keffenüñ mu™a««arı mür-

tefi¡ olup mîzâbı ref¡ ider. Pes mîzâbuñ †araf-ı â«eri keffe-i u«rânuñ mu™a««arı 

üstine nâzil olur. Ve bundan §oñra mîzâb üstine nâzil olan §u bu keffeye vâ§ıl 

olur tâ ki ol keffe da«ı †olup başından †arafa meyl ider ve mu™a««arı mürtefi¡ olup 

mîzâbuñ †arafını ref¡ ider. Pes mîzâbuñ †araf-ı â«eri keffe-i ûlânuñ mu™a««arı üs-

tine nâzil olur ve yine mîzâba nâzil olan §u keffe-i ûlâya cereyân itmege başlar. 
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Ve mâdâm ki mîzâb üstine §u nâzil olur, √âl bu minvâl üzeredür.

Ba¡de ≠âlik bir «ızâne düzeler ki √av∂-ı keffenüñ ve mîzâbuñ üstine va∂¡ olun-

du…da …a§rla …ubbeyi †oldura. Ve «ızânenüñ başında §u …oyma… içün bir delük 

va∂¡ ideler ve ar∂ında bir delük deleler ki mîzâbuñ üstine vâ…i¡ ola. Ve bir …ı§acı… 

lüle düzüp ol delüge geçüreler tâ ki «ızânenüñ &a…bından «âric olan §u e†râfa 

†aπılmayup †oπru mîzâb üstine nâzil ola. 

Ba¡dehu keffeler altında va∂¡ olunan √av∂laruñ yanından bir delük delüp bi-

rer lüle geçüreler ve lülelerüñ birer †arafını serîr üstinde câlis olan şa«§laruñ §ol 

†araflarında vâ…i¡ olan direklerüñ içinden mürtefi¡ olan ünbûblaruñ uçlarına ge-

çüreler tâ ki √av∂lara mun§abb olan §u ol şa«§laruñ §ol ellerinde va∂¡ olunan 

§urâ√îlere vâ§ıl ola. 

Ba¡de ≠âlik serîrle iki şa«§ı tem&îl idelüm: Ol şa«§laruñ ¡alâmeti “elif-ا” ve 

dirseklerinde va∂¡ olunan mi√verlerüñ ¡alâmeti “kâf-ك” ve bâzûları altında va∂¡ 

olunan √u……alaruñ ¡alâmeti “zâ-ز” ve §urâ√îden şa«§uñ dirsegine ve andan §ol 

†arafdaki direklere dâ«il olan ünbûbuñ “lâm-ل” ve bu ünbûblara mutta§ıl olan 

lüleler ki birer †arafı √av∂lara mutta§ıldur, anlaruñ ¡alâmeti “fâ-ف” ve √av∂laruñ 

¡alâmeti ve iki √av∂uñ ortasında vâ…i¡ olan §a√îfenüñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve ol 

§a√îfenüñ üstinde va∂¡ olunan şa@iyyelerüñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve şa@iyyelerüñ üstin-

de va∂¡ olunan mi√verüñ ¡alâmeti “dâl-د” ve mi√ver üstinde va∂¡ olunan mîzâbuñ 

¡alâmeti “hâ-ه” ve esfel-i «ızâneye mutta§ıl olan ünbûb-ı …a§îrüñ ¡alâmeti “bâ-ب” 

ve «ızânenüñ ¡alâmeti “sîn-س”dür: 
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[Şekil 304/100]

Pes vâ∂ı√dur ki …açan «ızâneye §u …oyılsa ar∂ındaki ünbûbdan mîzâb üstine 

nâzil olur ve üslûb-ı sâbı… üzere gâh bir keffeye vâ§ıl olup andan bir şa«§uñ §ol 

†arafındaki direkden eli içine vâ§ıl olup andan elindeki §urâ√îye dâ«il olur 

[Şekil 304/100]
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ve başından çı…up şa«§-ı â«erüñ …ade√ine munta§ıb olur ve gâh keffe-i u«râya 

dâ«il olup andan şa«§-ı â«erüñ §ol †arafında vâ…i¡ olan direkden §ol eline dâ«il 

olup §urâ√înüñ başından çı…up §â√ibinüñ elindeki …ade√e dâ«il olur. Ve …ade√lere 

mun§abb olan §u her şa«§uñ §aπ elinüñ içinden bâzûsı altındaki √u……aya vâ§ıl olup 

…ade√ mürtefi¡ olur tâ ki şa«§uñ aπzına vâ§ıl olur. Ve √u……adan mi…lebe du«ûl 

ider ve serîr altında va∂¡ olunan «ızâneye vâ§ıl olur ve …ade√ yine ma…âmına ¡av-

det ider. Ve şa«§-ı mezbûr başıyla bir …aç kerre †apınur, niteki nedîmüñ va§fında 

taf§îlen me≠kûr olmışdur. Ve her &ümn-i sâ¡atde √âl bu minvâl üzeredür. 

Ve meclis â«ir oldu…da serîri …aldurup içinde müctemi¡ olan şarâbı delüginden 

dökerler; na…şı lâzım olanları na…ş idüp dühn-i senderûsla yaπlarlar.

İkinci Nev¡den Onıncı Şekl Bir Câriyedür ki Her Gâh »ızâneden 
Çı…up Elinde ¢ade√le Şarâb ‰utar. Ve Bu Şeklüñ A√vâli İki Fa§lda 
Me≠kûrdur.

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Ammâ @âhiri bu vechiledür ki aπaçdan düzilmiş bir «ızânedür ki †ûlı yedi 

…arış ve ¡ar∂ı iki buçu… …arışdur. Ve ol «ızânenüñ iki …anadlu bir …apusı vardur ki 

…apanmışdur. Ve lâzımdur ki bu «ızâne mümkin oldu…ça müna……aş ve mülevven 

ola ve meclis-i şarâbda pâdişâhuñ yanında †ura. Ve …açan ki zamândan &ümn-i 

sâ¡at mi…dârı geçer, …apu açılup içinden bir câriye @âhir olur ki §aπ elinde bir 

…ade√ şarâb ve §ol elinde destmâl †utar. Pes pâdişâh şarâbı nûş idüp …ade√i yine 

câriyenüñ eline §unar ve dilerse destmâl alup aπzını siler ve yine câriyenüñ eline 

virür. Pes yine …apu pekinür ve yine 
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&ümn-i sâ¡at mürûr itdükde …apu açılur ve câriye çı…up üslûb-ı sâbı… üzere …ade√ 

§unar. Ve her &ümn-i sâ¡atde √âl bu minvâl üzeredür.

Ve «ızâne ile câriyenüñ keyfiyet-i ameli bu †arî…ledür ki aπaçdan bir la†îf ve 

men…ûş «ızâne yaparlar ve ol «ızâneye bir bâb va∂¡ iderler ki †ûlı dört buçu… …arış 

ve ¡ar∂ı bir buçu… …arış ola ve ar∂-ı «ızâneden bir …arış yüksek ola. Ve ol …apuya 

iki şebehden …anad düzeler ki ednâ ta√rîkle müte√arrik olup sühûlet üzere açılup 

…apana. 

Ba¡dehu mu…avvâ kâπaddan bir mücevvef câriye şeklini düzeler ki §ûretde on 

yaşında bir du«ter şeklinde olup iki ayaπ üzere †ura. Ba¡dehu bir lev√ alalar ki †ûlı 

iki şibr ve ¡ar∂ı câriyenüñ iki ayaπınuñ †ûlı …adar ola. Ve ol lev√üñ dört kûşesini 

oyup ve tucdan dört dâne ma…ara düzeler; her birinüñ vüs¡ati ol …adar ola ki baş 

parmaπı ile orta parmaπı i√â†a ide. Ve merkezi yanınuñ …alıñlıπı baş parmaπı 

eni …adar ola ve kenârınuñ …alıñlıπı …adar ola. Ve her ma…aranuñ merkezine bir 

mi√ver geçüreler ve mi√verleri lev√üñ «ar…larına ar…urı va∂¡ ideler tâ ki lev√-i 

mezbûr bir iniş ve düz yir üzere va∂¡ olunsa bir vechile ki lev√üñ ¡ar∂ı inişden 

†araf vâ…i¡ ola, ol ma…aralar üstinde ¡ar∂an va∂¡ idüp mu√kem yapışduralar. Ve 

…açan ki lev√le câriyeyi bir iniş yir üstine va∂¡ itseler şu √âlde ki câriyenüñ yüzi 

inişden †arafa vâ…i¡ ola, fi’l-√âl câriye inişden †arafa √areket ide tâ ki bir mâni¡ 

men¡ ide. 

Ba¡dehu «ızânenüñ ar∂ında nu√âsdan iki mîzâb va∂¡ ideler ki birer †arafları 

«ızânenüñ @ahrında vâ…i¡ olup birer †arafı vechinde vâ…i¡ ola. Ve cihet-i vechde 

vâ…i¡ olan †arafları bir mi…dâr iniş ola. Ve …açan ki 
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câriye ar∂-ı «ızâne üzere va∂¡ olunup ma…aralar mîzâblar içinde vâ…i¡ olsa, bâb 

«ızâneye †oπru sür¡atle √areket idüp bâba vâ§ıl oldu…da †ura.

Fa§l-ı ¿ânî Câriyenüñ ve »ızâne-i Şarâbuñ Keyfiyyet-i ¡Ameli 
Beyânındadur

Câriyenüñ §aπ elini nu√âsdan düzeler ki mümkin oldu…ça «afîf ola ve keffi 

ve e§âbi¡i ile …ade√i …ab∂ itmiş ola. Ve dirsegine bir mi√ver geçürüp mi√verüñ 

iki ucını câriyenüñ yeñinde &âbit ideler tâ ki câriyenüñ §aπ eli ol mi√verüñ üs-

tinde aşaπa ve yu…aru √areket ide. Ve câriyenüñ ar…asını uzunluπına yarup ve 

câriyenüñ dirseginüñ ucını …adr-i √âcetden zâyid idüp çubu… gibi uzadalar ve 

câriyenüñ ar…asından parma… uzunı …adar i«râc ideler. Ve ol çubuπuñ ucını aşaπa 

bükeler ve bundan §oñra câriyeyi «ızâne içine @ahr-ı «ızâneye †oπru ref¡ ideler tâ 

ki câriyenüñ …ade√ †utan eli uzanmış iken «ızâne içine gire. Ve câriyenüñ ardına 

ar…urı bir seffûd-ı √adîd va∂¡ idüp iki uçlarını «ızânenüñ iki yanına yapışduralar 

tâ ki dirsegüñ egilmiş olan †arafı ol seffûduñ üstine vâ…i¡ olup câriyeyi √areket-

den men¡ ide, zîrâ dirsegüñ egri olan †arafı …ade√ fâriπ iken câriyenüñ keffinden 

&a…îl olunmışdur. Ve …açan ki …ade√e şarâb-ı ma¡lûmu’l-…adr dâ«il ola, †araf-ı 

ma¡†ûfdan ya¡nî egri olan †arafdan &a…îl olup çubuπuñ ucı seffûddan …al…up «alâ§ 

olur. Pes câriye ma…aralar üstinde √areket idüp …apuyı §ol eliyle açar ve §aπ elin-

deki …ade√ …apuya †o…ınmaz ol sebebden ki §ol eli §aπ elinden uzun va∂¡ olun-

mışdur. Ve …apunuñ §aπ …anadı §ol …anadınuñ üstine vâ…i¡ olmışdur. Pes câriye 

§ol eliyle §ol …anadını def¡ idicek 
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evvelâ …apunuñ §aπ …anadı meftû√ olup …ade√ …apuya †o…ınmaz.

Ba¡dehu nu√âsdan bir «ızâne düzeler ki vüs¡ati a¡lâ-yı «ızânenüñ vüs¡ati …adar 

ola ve irtifâ¡ı bir …arış ola. Ve ol «ızânenüñ içini tar§î§ ideler ve üstinden şarâb 

…oyaca… bir delük va∂¡ ideler. Ve ol delüge bir vâsi¡ ünbûb va∂¡ ideler ki «ızâne-i 

kübrânuñ a¡lâsında va∂¡ olunan «ar…a vâ§ıl [ola] ve ol ünbûbuñ üstine bir …apa… 

düzeler. Ve «ızâne-i §uπrânuñ ar∂ını delüp bir …ı§a lüle geçüre ve lülenüñ altında 

bir keffe va∂¡ ideler ki içine yüz dirhem şarâb §ıπa. Ve ol keffenüñ altına bir √av∂ 

va∂¡ ideler ve bu keffe ile √av∂uñ a√vâli mirâren geçmişdür.

 Ba¡dehu √av∂-ı keffenüñ ar∂ında bir &a…b-ı vâsi¡ idüp bir ünbûb-ı …a§îr va∂¡ 

ideler ki câriye dâ«il-i «ızânede sâkin iken …ade√üñ üstine vâ…i¡ olup keffe-

den √av∂a dökilen şarâb …ade√e vâ§ıl ola. Pes vâ∂ı√-ı celîdür ki …açan «ızâne-i 

§uπrâ şarâbla †olsa esfelinde va∂¡ olunan ünbûbdan keffeye nâzil olur ve keffe-i 

mezbûre &ümn-i sâ¡at mi…dârı zamânda †olup √av∂a dökilür ve √av∂uñ esfelin-

de va∂¡ olunan ünbûbdan çı…up câriyenüñ elindeki …ade√e dâ«il olur. Pes …ade√ 

&a…îl olup aşaπa meyl ider ve câriyenüñ dirsegi seffûd üstinden mürtefi¡ olup 

mirfa…uñ †araf-ı ma¡†ûfı seffûddan «alâ§ olur. Pes câriye sür¡atle …apudan †arafa 

√areket ider ve §ol eliyle ki mendîl †utmışdur, …apunuñ §ol …anadını ref¡ idüp 

evvelâ §aπ …anadını ve &âniyen §ol …anadını fet√ idüp câriye @uhûr idüp elindeki 

…ade√i pâdişâha §unar. Ve pâdişâh şarâbı ve dilerse 
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mendîli da«ı alup aπzını siler ve yine …ade√i câriyenüñ §aπ eline virürken bir 

mi…dâr aşaπa ba§ar ve ardına def¡ ider tâ ki câriyenüñ §aπ elinüñ dirsegi ucın-

da va∂¡ olunan çubu… seffûduñ üstine vâ§ıl olup †araf-ı ma¡†ûf seffûda geçer ve 

câriyenüñ √areketine mâni¡ olur ve …apu …apanur. Ve her &ümn-i sâ¡atde √âl bu 

minvâl üzeredür.

Ve e≠hâna ta…rîb içün «ızâneyi, câriyeyi ta§vîr idüp ba¡∂-ı mevâ∂i¡e ¡alâyim 

va∂¡ idelüm: Câriyenüñ ta√tında vâ…i¡ ola[n] lev√den iki ma…ara @âhir olmışdur, 

anlaruñ ¡alâmeti “elif-ا”dür ve §aπ elinüñ dirsegi ki mi√ver üstinde √areket ider, 

¡alâmeti “cîm-ج” ve dirseginden çubuk gibi mümtedd olup ucı egri olan …ı†¡anuñ 

¡alâmeti “bâ-ب” ve ol çubuπuñ altında ar…urı va∂¡ olunan seffûduñ ¡alâmeti “†â-

 ve ”و-ve …ade√e şarâb döken lülenüñ ¡alâmeti “vâv ”ه-ve keffenüñ ¡alâmeti “hâ ”ط

«ızâne-i şarâbuñ esfelinde va∂¡ olunan lülenüñ ¡alâmeti “≠âl-ذ” ve a¡lâ-yı 
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«ızânede şarâb …oyaca… ünbûb-ı vâsi¡üñ ¡alâmeti 

“kâf-ك”dur. 

[Şekil 310/102]

Ve bu ma…âmda nev¡-i &ânî encâma irişüp nev¡-i 

&âli&e şürû¡ olundı.

Kitâb-ı Mezbûrdan Üçinci Nev¡ Gûn-â-
gûn İbrî…ler, Legenler Beyânındadur. Ve Bu 
Nev¡den Da«ı On Şekl Me≠kûrdur. 

Üçinci Nev¡den Evvelki Şekl Bir İbrî…dür 
ki Bir Meclisde Lülesinden Gâh ~ovu… ~u 
ve Gâh  Issı ve Gâh Ma«lû† ~u A…ar. Ve Bu 
Şeklüñ Va§fı İki Fa§lda Me≠kûrdur.

Fa§l-ı Evvel İbrî…-i Mezbûruñ ªâhirin 
ve Ma¡nâsın Beyân İder 

İbrî…-i mezbûr bir ibrî…dür ki @âhiri √üsn ve envâ¡-ı §ınâ¡ ile müzeyyen ü 
müsta√sen vâ…i¡ olup ber-vech-i mu¡tâd ¡urvesi ve bülbülesi ya¡nî emzigi ve …olu 
vardur. Ve …açan ki meclisden †a¡âm ref¡ olunur, bir «âdim ibrî…-i mezbûrı legen 
içine va∂¡ idüp getürür ve legeni §â√ib-i meclisüñ öñine …oyup ibrî…i …aldurur 
ve eline mu¡tedil §u döker tâ ki murâd üzere eline yur. Ba¡dehu §â√ib-i meclisüñ 
yanında vâ…i¡ olan şa«§uñ eline §u döker. Ve ol §u bir mertebede ıssıdur ki …a†¡â 
ta√ammüle …âbil degildür. Ve yine anuñ yanındaki şa«§a müteveccih olup eline 
tamâm mertebede §u dökmek diler, a§lâ ibrîπüñ emziginden §u a…maz. Ve bi’l-
cümle «âdim-i mezbûr her kimüñ eline §u dökmek isterse döker ve ne va§f üzere 
dilerse döker.

Ve bu ibrî…üñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür ki pirinçden bir müsta√sen 

ibrî… düzeler, ra…abesinüñ bir 

[Şekil 310/102]
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&ülü&i ibrî…e mutta§ıl olup &ülü&ânı munfa§ıl ola. Ve ibrî…üñ esfelini pekitme-

yeler. Ve nu√âsdan bir §a√îfe düzeler ve ibrî…üñ içine ölçüp ibrî…üñ esfelinden 

id«âl idüp bir vechile va∂¡ ideler ki ibrî…i iki …ısm idüp bir …ısmı büyük ve bir 

…ısmı bir mi…dâr küçük olup §a√îfenüñ başı ibrî…üñ ra…abesinüñ &ülü&ine mürtefi¡ 

ola. Ve ol §a√îfeyi e†râfından bir ibrî…üñ içine mu√kem yapışduralar. Ba¡dehu 

§a√îfe-i ûlâ …adar bir §a√îfe da«ı düzüp anı da«ı ibrî…üñ içine †ûlen id«âl ideler tâ 

ki iki §a√îfenüñ ortasında parma… eni …adar yir …alup §a√îfenüñ başı yine ibrî…üñ 

ra…abesinüñ &ülü&ine vâ§ıl olup ibrî…üñ içinde iki beyt √â§ıl ola. Ve iki beytüñ 

mâ-beyninde parma… …adar fürce olup ol beytlerde va∂¡ olunan ıssı ve §ovu… §u 

birbirinüñ keyfiyyetini kesr itmeye. Ve ibrîküñ içine id«âl olunan §a√îfelerüñ iki 

†araflarını dâ«il-i ibrî…de birbirine mu…âbil iki yirde cem¡ ideler; bir bülbüle altın-

da ve bir ¡urve altında ve bir da«ı ¡unu…-ı ibrî…üñ başında cem¡ ideler bir vechile 

ki iki §a√îfenüñ başları bir yire cem¡ olup il§â… olundu…da her beytüñ başı nı§f-ı 

dâyire gibi ola. Ve πaflet olunmaya ki bu §a√îfeler bükilmeyince ibrî…üñ esfe-

linden dâ«il olmaπa …âbil degildür meger ki †ûlen iki kesüp yine dâ«il-i ibrî…de 

yapışduralar.

Ba¡dehu bir …am¡ düzeler ki kenârı nı§f-ı dâyire şeklinde ola tâ ki ibrî…üñ bir 

beytine dâ«il olup bülbülesi bir mi…dâr egile ve ucı ibrî…üñ bülbülesi altına müm-

tedd ola tâ ki ibrî…üñ cismine mümâss olmaπa …arîb ola. Ba¡dehu bu şekl üzere bir 

…am¡ da«ı düzüp beyt-i â«erüñ başına id«âl ideler ve anuñ da«ı bülbülesi ibrî…üñ 

bülbülesi altına medd ideler ve …am¡laruñ kenârlarını 
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ibrî…üñ &ülü&-i ra…abesine yapışdura-

lar. Pes …açan ki ol …am¡lara §u dökil-

se, esfelindeki bülbülelerden çı…up 

ibrî…üñ bülbülesi altından ibrî…üñ es-

feline mun§abb ola. ¢am¡-ı vâ√idüñ 

§ûreti budur ki başında “kâf-ك” ve 

bülbülesi ucında “mîm-م” va∂¡ olunmışdur:

[Şekil 317/103]

Fa§l-ı ¿ânî İbrî…üñ »ânelerine ~u Döken ~adefenüñ Keyfiyyet-i 
¡Ameli Beyânındadur

Sâbı…an me≠kûr olan …am¡uñ içine bir la†îf ¡avvâme düzeler ki sa†√ında bir 

tügme gibi çı…mış †opcağızı ola. Ve bu …am¡uñ üstine ¡ârı∂a ya¡nî ar…urı bir nesne 

va∂¡ idüp ortasını deleler tâ ki ¡avvâmenüñ tügmesi ol delüge sühûletle gire. Ve 

…açan ki …am¡-ı mezbûr §uyla †ola, içindeki ¡avvâme mürtefi¡ olup sa†√ı …am¡ üs-

tinde va∂¡ olunan ¡ârı∂aya mümâss ola ve ¡avvâmenüñ tügmesi ¡ârı∂anuñ &a…bına 

dâ«il ola. Ba¡dehu …am¡-ı â«erüñ içine bir cevze va∂¡ ideler ve ol cevzenüñ başına 

bir ince şa@iyye ya¡nî pâre va∂¡ ideler ki †ûlı [†ûl-ı ¡unu…-ı ibrî… ola. Ve] ¡unu…-ı 

ibrî…üñ bâ…îsini yine mekânına i¡âde idüp va§l ideler.

Ba¡dehu nu√âsdan bir …ur§ düzeler ki πâyetde «afîf ola ve büyükligi ol …adar 

ola ki ibrî…üñ ra…abesinde sühûletle √areket ide. Ve ol …ur§uñ …u†rını bir mi…dâr 

oyup olu… gibi ideler tâ ki …ur§-ı mezbûr bir düz yir üstine va∂¡ olunsa ve mer-

kezi üstine §u dökilse merkezinden …u†ruñ iki †araflarına a…a. Ve bu …ur§uñ ismi 

§adefedür. 

Ba¡dehu bu §adefenüñ @ahrında …u†r-ı münehhere ar…urı 

[Şekil 317/103]



ترجمۀ حيل 415

]104أ[



ÜÇİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel416

[104b]

bir mi√ver yapışduralar ve mi√verüñ iki †arafını iki bo[n]cu… içine §o…up ol bon-

cu…ları ¡unu…-ı ibrî…üñ dâ«ilinde va∂¡ ide bir vechile ki §adefe ile mi√ver bon-

cu…lar içinde sühûletle √areket idüp ve §adefenüñ ¡avvâme üstine vâ…i¡ olan †ara-

fını altından bir mi…dâr &a…îl ideler tâ ki §adefenüñ bu †arafı ¡avvâmenüñ tügmesi 

üstinde bi’-†ab¡ câlis ola. Ve eger §adefenüñ merkezi üstine §u dökilse ¡avvâme 

va∂¡ olunan …am¡a cereyân ide. Ve ¡avvâmenüñ beyti †oldu…da ¡avvâme mürte-

fi¡ olup tügmesi §adefenüñ altından §adefeyi ref¡ ide. Ve §adefenüñ †araf-ı â«eri 

…am¡-ı â«er üstine nâzil olup min-ba¡din merkez-i §adefe üzere §abb olunan §u 

¡avvâmeden «âlî olan …am¡a vâ§ıl olup ve esfelinden çı…up ibrî…den beyt-i â«erüñ 

esfeline mun§abb ola.

Ba¡de ≠âlik her beytüñ esfelini bir §a√îfe ile sedd ideler. Ve ibrî…üñ esfeli üzere 

¡alâ mâ-ceret bihi’l-¡âde bir πı†â va∂¡ ideler. Ba¡dehu ibrî… içün bir mücevvef ¡urve 

düzeler, ibrî…üñ ¡urveye mutta§ıl olan yirinde iki delük deleler; her biri ibrî…üñ bir 

beytine nâfi≠ ola. Ve her delüge bir ünbûb geçürüp uçların ¡urvenüñ içine id«âl 

idüp tâ ¡urvenüñ √aniyye ya¡nî büklümine gelince ref¡ ideler ve birisinüñ ucını 

birisinden artu… ref¡ ideler. Ve ünbûblaruñ bir ucını ibrî…e ve bir ucını ¡urvenüñ 

√aniyyesine yapışduralar. Ve ¡urvenüñ bir †arafını ibrî…e ve bir †arafını ¡unu…-ı 

ibrî…e yapışduralar.

Ba¡de [≠]âlik bir bülbüle düzeler ber-vech-i mu¡tâd ve §adr-ı ibrî…de mekânı 

üzere va∂¡ ide. Esfelinüñ mu√î†i √avlinde §adr-ı ibrî… üzere √al…a gibi bir ¡alâmet 

va∂¡ ideler ve bu √al…anuñ nı§fı ibrî…üñ bir beyti üzere vâ…i¡ olup nı§fı bir beyt 

üzere vâ…i¡ ola. Ve sâbı…an me≠kûr 
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olan †arî… üzere dâ«il-i ibrî…de vâ…i¡ olan §a√îfeler ta√t-ı ¡alâmetde ve ta√t-ı ¡ur-

vede müctemi¡ ola.

Ba¡dehu dâ«il-i ¡alâmetden her beyte beş delük deleler ki birbirine müte…âribe 

ola. Ve bülbüleyi mekânına va∂¡ idüp yapışduralar. Ve ibrî…üñ başına ortası çu…ur 

bir §a√îfe va∂¡ ideler ki şeklen …am¡a şebîh ola. Ve ortasında §u a…ma… içün yedi 

delük ola ki birbirine …arîb olup cümlesi §adefenüñ merkezi üstine vâ…i¡ ola. Ve 

kenârlarında da«ı üç delük deleler tâ ki ibrî… içindeki havâ §u dökildügi zamânda 

ol delüklerden çı…a ve birisinden cevzenüñ şa@iyyesi «urûc ide.

Pes vâ∂ı√ ve @âhirdür ki …açan «âdim ibrî…-i mezbûruñ …am¡ı üstine bârid §u 

dökse merkez-i §adefe üstine vâ…i¡ olup ¡avvâmenüñ …am¡ına seyelân eder tâ ki 

¡avvâmenüñ beyti †olar ve ¡avvâme mürtefi¡ olur ve sa†√ında va∂¡ olan tügme gibi 

şa@iyye da«ı mürtefi¡ olup §adefeyi ref¡ ider. Pes §adefe beyt-i â«er üstine meyl 

ider ve …am¡-ı â«erüñ kenârı üstine vâ…i¡ olduπı işidilür. Pes andan mâ-i bâridi 

terk idüp mâ-i √ârr dökerler. ◊arâret bu mertebede ola ki …aynamaπa …arîb ola. 

Pes ol da«ı §adefenüñ merkezi üstine vâ…i¡ olup …am¡-ı cevzeye dâ«il olup esfel-i 

beyte seyelân ider tâ ki ol beyt da«ı †olar ve …am¡ içindeki cevze mürtefi¡ olup 

üstindeki şa@iyye mürtefi¡ olur ve re™s-i ibrî…den çı…ar. Pes ol beytüñ da«ı †olduπı 

ma¡lûm olup terk olunur. 

İbrî…üñ «âdimine lâzımdur ki ibrî…üñ √âlini bile şol vechile ki …açan ¡urvenüñ 

dâ«ilinde va∂¡ olunan iki &a…buñ erfa¡ını parmaπıyla sedd eylese ve ibrî…i dök-

se mâ-i √ârr dökilür ve …açan ki &a…b-ı ednâyı sedd eyleyüp dökse mâ-i bârid 

mun§abb olur. 
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Ve …açan ki ikisini da«ı sedd eylese, …a†¡â §u dökilmez ve …açan ki iki &a…bı 

da«ı fet√ eylese mâ-i memzûc u mu¡tedil mun§abb olur.

 Ba¡de ≠âlik ziyâde vâ∂ı√ olma… içün ibrî…-i mezbûrı ta§vîr idüp ¡alâyim 

va∂¡ idelüm: İbrî…üñ başında va∂¡ olunan …am¡uñ ¡alâmeti “…âf-ق” ve §adefenüñ 

mü&a……al olan †arafınuñ ¡alâmeti “vâv-و” ve §adefenüñ @ahrına mül§a… olan 

mi√verüñ iki †arafınuñ ¡alâmeti “√â-ح” ve ¡avvâmenüñ sa†√ında va∂¡ olunan 

tügmenüñ ¡alâmeti “elif-ا” ve üstinde va∂¡ olunan ¡ârı∂anuñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve 

nefs-i ¡avvâmenüñ “dâl-د” ve …am¡-ı ¡avvâmenüñ bülbülesinüñ “fâ-ف” ve …am¡-ı 

â«erde va∂¡ olunan cevzenüñ “¡ayn-ع” ve mâ-i bârid içün ta¡yîn olunan beytden 

bülbüle-i ibrî…e nâfi≠ olan delükleri “yâ-ي” ve mâ-i √ârr içün mütte√id olan beyt-

den 
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nâfi≠ olan e&…âbuñ “lâm-elif-ال” ve mâ-i bâridüñ 

beytinden ¡urveye nâfiz olan &a…buñ “§âd-ص” ve 

mâ-i √ârruñ beytinden ¡urveye nâfi≠ olan &a…buñ 

¡alâmeti “«â-خ” ve beyt-i bâridüñ esfelinde va∂¡ 

olunan §a√îfenüñ “†â-ط” ve beyt-i √ârruñ esfelinde 

mev∂û¡ olan §a√îfenüñ “sîn-س” ve esfel-i ibrî…üñ 

πı†âsınuñ ¡alâmeti “lâm-ل”dur.

[Şekil 320/104a]

Üçinci Nev¡den İkinci Şekl Bir İbrî…dür 
ki Meclise İ√∂âr İdüp Bir Kürsî Üstine Va∂¡ 
İdeler. Hemîn Sâ¡at Ol İbrî…üñ Üstinde Bir 
‰âyir Âveze İder, Ol Bülbülesinden ~u A…ar. 
Ve Bu Şeklüñ ◊âli İki Fa§lda Me≠kûrdur

Fa§l-ı Evvel İbrî…-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder 

Bu ibrî…üñ i«tirâ¡ına bâ¡i& oldur ki mu§annifüñ ma«dûmı Ma√mûd semt-i 

§alâ√a mâyil olmaπın âbdest alduπı zamânda eline «âdim §u dökmegi kerîh gö-

rüp bir nesne murâd itdi ki «âdime mu√tâc olmayup va…t-i √âcetde meclise i√∂âr 

olundu…da min ¡inde nefsihi içinden §u a…a. Pes bû «u§û§ içün bir ibrî… düzmiş-

ler ki bülbülesi ya¡nî emzigi bir mi…dâr mürtefi¡ oldu…dan §oñra cânib-i esfele 

müna¡†if olup ucı yine bir mi…dâr cihet-i a¡lâya mün¡a†ıf olmış tâ ki uf…a müvâzî 

olmaπa …arîb olmış. Ve âbdest zamânı geldükde bir «âdim ibrî…-i mezbûrı i√∂âr 

idüp bir kürsî üstine va∂¡ idermiş ve yanına bir legen va∂¡ ider ve munfa§ıl olur-

mış. Hemân dem ibrî…üñ üstinde va∂¡ olunan †âyir öter ve ibrî…üñ emziginden 

§u a…maπa başlar ve emîr-i mezbûr ber-vech-i mu¡tâd isbâπ-ı vu∂û¡ idüp …a∂â-yı 

va†ar idermiş. 

Ve bu ibrî…üñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî…ledür ki pirinçden bir ibrî… düzeler ve 

ortasını bir §a√îfe ile …a†¡ ideler tâ ki ibrî…üñ 

[Şekil 320/104a]
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dâ«ili iki …ısm olup vasa†ından esfeline dek bir beyt ve a¡lâsına dek bir beyt olur. 

Ba¡dehu bir ince ünbûb düzeler ki †ûlı iki …arış olup cümlesinüñ vüs¡ati berâber 

ola. Ve ortasına …arîb yirden büküp bir mi…leb ideler ki bir †arafı bir †arafından bir 

mi…dâr uzun ola. Ve uzun olan †arafı bir mi…dâr †aşraya bükeler bu §ûret üzere:

[Şekil 324/105]

Ba¡dehu ibrî…üñ emzik vâ…i¡ olaca… yirini delüp bu mi…lebüñ …a§îr olan †ara-

fını ibrî…üñ içine id«âl ideler tâ ki mi…lebüñ ucı beyt-i a¡lânuñ ar∂ına mümâss 

olmaπa …arîb ola. Ve mi…leb-i mezbûrı ol mekânda yapışdurup @âhirini nu√âsla 

ve re§â§la telbîs idüp …az boynına teşbîh ideler ve mi…lebüñ başını …az başı gibi 

ideler. Ba¡dehu ibrî…üñ dâ«il-i ¡unu…ında √aniyye-i mi…lebe berâber bir ¡alâmet 

va∂¡ ideler bu vechile ki ibrî…üñ başına §u …oyalar tâ ki …azuñ aπzından a…maπa 

başlaya. Pes ol √înde §u dâ«il-i ibrî…de ne mekâna vâ§ıl olursa ol mekânda bir 

¡alâmet va∂¡ ideler.

Ba¡dehu bir ¡avvâme düzeler ki re™si ve esfeli müsa††a√ olup cenbinüñ irtifâ¡ı 

†ûl-i i§ba¡uñ &ülü&ânı …adar ola ve büyükligi ol …adar ola ki ¡unu…-ı ibrî…de 

sühûletle nâzil ola tâ ki ¡avvâmenüñ re™si ¡unu…-ı ibrî…de va∂¡ olunan ¡alâmetden 

¡ar∂-ı i§ba¡ …adar mün√a†† ola. Ve ¡avvâmenüñ altına bir ¡ârı∂a va∂¡ ideler tâ ki 

√âlen ≠ikr olunan mertebeden aşaπa nâzil olmaya. Ve ¡unu…-ı ibrî…de va∂¡ olu-

nan ¡alâmetüñ üstine da«ı bir ¡ârı∂a da«ı va∂¡ ideler tâ ki ¡avvâmenüñ …adr-i 

mefrû∂dan zâyid §u¡ûdına 

[Şekil 324/105]
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mâni¡ ola. 

Ve …açan ki ibrî…üñ başına §u …oyılsa, ¡avvâmenüñ e†râfından a…up beyt-i 

a¡lâya vâ§ıl olur tâ ki beyt †olup §u ¡avvâmenüñ esfeline mümâss olur, pes 

¡avvâme mürtefi¡ olur. ~uyı yap yap döküp na@ar ideler tâ ki ¡avvâmenüñ sa†√-ı 

a¡lâsı irtifâ¡-ı mâ içün va∂¡ olunan ¡alâmet üzere vâ…i¡ olan ¡ârı∂aya mümâss ola 

ve bundan §oñra §u dökmeyeler. Ol √înde ibrî…de müctemi¡ olan §u mi…lebüñ 

√aniyyesine bâliπ olmamışdur, bir mi…dâr §u da«ı ziyâde itmege mu√tâcdur tâ 

ki ¡avvâmenüñ √avlinde mürtefi¡ olup üstindeki ¡ârı∂ayı πar… ide ve ta…rîben on 

dirhem mi…dârı §u …oymaπa mu√tâcdur. Ve …açan ki ibrî…e ol mi…dâr §u da«ı 

…oyıla, ta√…î…an mi…lebüñ a¡lâ-yı √aniyyesine vâ§ıl olup †araf-ı «âricden çı…up 

…azuñ aπzından cereyân ider.

~ûret-i ibrî…i tem&îl idüp tefhîm içün ¡alâyim va∂¡ idelüm: Nefs-i ibrî…üñ 

¡alâmeti “lâm-elif-ال”dür ve ibrî…i ortasından iki beyt iden §a√îfenüñ ¡alâmeti 

“…âf-ق” ve ¡avvâme altında va∂¡ olunan ¡ârı∂anuñ ¡alâmeti “fâ-ف” ve nefs-i 

¡avvâmenüñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve ¡avvâme üstinde vâ∂i¡ olunan ¡ârı∂anuñ ¡alâmeti 

“sîn-س” ve mi…lebüñ dâ«il-i ibrî…de vâ…i¡ olan †arafınuñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve 

«âric-i ibrî…de vâ…i¡ olan †arafınuñ ¡alâmeti “nûn-ن”dur.

Ba¡de ≠âlik ibrî…-i mezbûr içün bir ¡urve düzüp ucını ibrî…e ve bir ucını ¡unu…

-ı ibrî…e yapışduralar. Ve ibrî…üñ esfeline ¡âdet üzere bir πı†â yapışduralar tâ ki 

ibrî…-i mezbûr bu şekl üzere ola: 



ترجمۀ حيل 427

]107أ[



ÜÇİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel428

[107b]

[Şekil 326/106]

Fa§l-ı ¿ânî İbrî…-i Mezbûruñ ∏ı†âsınuñ Keyfiyyet-i ¡Amelin 
Beyân İder

Re™s-i ibrî… …adar bir πı†â düzeler ki hey™etde …ubbe gibi ola. Ve ol πı†ânuñ 

mu√î†i üzere bir büyük ünbûb va∂¡ ideler ki …açan ¡unu…-ı ibrî…e nâzil olsa içinde 

√areket itmeye. Ve †ûlı ol …adar ola ki πı†â-i mezbûr ibrî… üzere mun†abı… olduπı 

zamânda ünbûbuñ esfeli ¡avvâme üstinde va∂¡ olunan ¡ârı∂aya mümâss olmaπa 

…arîb ola. Ba¡dehu bu ünbûbı iki beyte ta…sîm ideler ki birisi birisinden erfa¡ ola. 

Ve beyt-i erfa¡uñ vasa†ında bir fey&ûn va∂¡ oluna ya¡nî tennûrla bir ≠eker va∂¡ 

oluna niteki şekl-i büzâlüñ ta√…î…inde mufa§§alan 

[Şekil 326/106]
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me≠kûr olmışdur. Ba¡dehu tennûruñ ortasından bir delük deleler ki †araf-ı esfele 

mâyil olup esfel-i tennûra …arîb yirde nâfi≠ ola. Ve ≠ekerüñ …a∂îb gibi mürtefi¡ bir 

fa∂lası ola ki πı†ânuñ «ar…ından bâriz ola. 

Ve fey&ûn-ı mezbûruñ §ûreti budur ki ≠ekerüñ ¡alâmeti “vâv-و” ve &a…b-ı 

tennûrdan †araf-ı mürtefi¡üñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve †araf-ı mün«afi∂üñ ¡alâmeti 

“elif-ا”

[Şekil 327/107]

Ve πaflet olunmaya ki &a…buñ †araf-ı mürtefi¡i beyt-i evvelde vâ…i¡ olup †araf-ı 

mün«afi∂i beyt-i &ânîde vâ…i¡ olma… gerekdür tâ …açan ki beyt-i a¡lâya §u dökilse 

fey&ûn mesdûd ola; beyt-i a¡lâ §uyla †olup √âli üzere …arâr ide. Ve …açan ki tennûr 

içinde ≠eker idâre olunsa, &a…b-ı mezbûr münfeti√ olup beyt-i a¡lânuñ §uyı beyt-i 

esfele seyelân ide.

Ba¡de ≠âlik beyt-i esfelüñ a¡lâsına bir keffe va∂¡ ideler ol …adar ki beyt-i 

mezbûruñ içinde sühûletle √areket ide ve fey&ûndan mun§abb olan §u bu keffenüñ 

içine nâzil ola ve andan beyt-i esfele dökile ve beyt-i esfelde müctemi¡ ola. 

Ve beyt-i esfelüñ ar∂ında bir delük delüp ol delüge ibrî…üñ mi…lebinde vâsi¡ 

bir mi…leb id«âl ideler ki keffeye …arîb olunca mürtefi¡ olup yine cânib-i esfele 

mün¡a†ıf ola tâ ki ar∂-ı beyte mümâss olmaπa …arîb 

[Şekil 327/107]
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ola. Ve …açan ki πı†ânuñ «ar…ından 

beyt-i a¡lâya §u …oyıla ve fey&ûn fet√ 

oluna, fey&ûnuñ &a…bı πâyetde da…î… 

olmaπın yap yap beyt-i esfele seyelân 

ider ve keffenüñ içine nâzil olur. Ve 

keffe da«ı bir …aç def¡a †olup dökilür 

tâ ki beyt-i esfelde ol …adar §u cem¡ 

olur ki mi…lebüñ √aniyyesine mürtefi¡ 

olur. Pes ünbûbuñ pes beyt-i esfelin-

de müctemi¡ olan §u def¡aten ibrî…üñ 

beyt-i a¡lâsına vâ§ıl olur. 

Ve e≠hâna ta…rîb için πı†âsını 

ta§vîr idüp ¡alâyim va∂¡ idelüm: Nefs-i 

πı†ânuñ ¡alâmeti “lâm-elif-ال” ve aña 

mutta§ıl olan ünbûbuñ beyt-i esfelinüñ 

¡alâmeti “zâ-ز” ve beyt-i a¡lâsınuñ 

¡alâmeti “…âf-ق” ve ≠eker-i fey&ûnuñ fa∂lasınuñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve fey&ûnuñ 

&a…b-ı mürtefi¡i ki beyt-i a¡lânuñ ar∂ı üstinde vâ…i¡ olmışdur, ¡alâmeti “§âd-ص” ve 

&a…b-ı mün«afi∂i ki beyt-i a¡lânuñ ar∂ı altında vâ…i¡ olmışdur, ¡alâmeti “elif-ا”dür. 

Ve beyt¡i esfelde va∂¡ olunan keffenüñ ¡alâmeti “@â-ظ” ve ol keffenüñ mi√veri ki 

iki †arafları beyt-i esfelinüñ a¡lâsında va∂¡ olınmışdur, ¡alâmeti “yâ-ي” ve beyt-i 

esfelinüñ ar∂ında va∂¡ olunan mi…lebüñ ¡alâmeti “hâ-ه”dur:

[Şekil 328/108]

Ba¡de ≠âlik ünbûb-ı mezbûrı ¡unu…-ı ibrî…e id«âl ideler ve πı†âyı re™s-i ibrî…e 

va∂¡ ideler. Ve ≠eker-i

[Şekil 328/108]
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fey&ûnuñ fa∂lası ol πı†ânuñ §u …oyaca… yirinden †aşra çı…a. Ba¡dehu bu πı†ânuñ 

üstine bir πı†â da«ı va∂¡ ideler ve fa∂la-i ≠ekerüñ ucını bu πı†ânuñ dâ«ilinden mer-

kezine yapışduralar bir vechile ki …açan πı†â-i &ânî πı†â-i evvelüñ üstinde idâre 

oluna sühûletle devr idüp ≠eker-i fey&ûn da«ı bile devr ide. Pes fey&ûn-ı ≠ekerüñ 

seddi ve fet√i bu πı†âyla √â§ıl olur. Ba¡dehu bu πı†ânuñ kenârında ibrî…üñ ¡urvesi 

semtinde bir reze ve bir √al…a va∂¡ idüp ¡urvenüñ başına bir ¡alâmet va∂¡ ideler 

tâ ki reze ile √al…a ol ¡alâmete berâber oldu…da fey&ûn mesdûde ola ve …açan ki 

√al…a ibrî…üñ §aπ †arafına √areket ide, πı†â devr idüp fey&ûn fet√ ola. Ve πı†ânuñ 

dâ«ilinde bir şa@iyye va∂¡ ideler ki re™s-i ibrî…üñ bir [de]lüginüñ içine nâzil ola 

tâ ki πı†â yirinden √areket itmeye. Ve πı†ânuñ merkezi yanında bir delük delüp 

beyt-i evvele §uyı ol delükden …oyalar. Ve beyt-i keffeden πı†âya bir ünbûb ref¡ 

idüp ucına bundu…a-i §afîr va∂¡ ideler ve ibrî… üstinde bir †âyir va∂¡ ideler tâ ki 

bi†âne-i ¡unu…-ı ibrî…den ibrî…e §u dökildükçe [...]35

Pes @âhirdür ki …açan ibrî…e §u …oysalar tâ ki †olsa ve ¡avvâme mürtefi¡ olup 

¡unu…-ı ibrî…de va∂¡ olunan ¡ârı∂aya mümâss olsa, ol zamânda §u √aniyye-i 

mi…lebe bâliπ olmayup mi…lebden §u a…maz. Ve …açan ki πı†â-i beyt-i a¡lâsına §u 

va∂¡ olunup fey&ûn mesdûd olsa ve πı†âyı ibrî… üstine va∂¡ idüp ünbûbla beytleri 

¡unu…-ı ibrî…e id«âl itseler ve ma«dûmuñ öñine legen getürüp ibrî…i da«ı legen 

yanında bir kürsî üstine …osalar ve kimesne mu††ali¡ olmadın √al…ayı ta√rîk itse-

ler, fey&ûn 

35  Cümlenin tercümesi tamamlanmamış.
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münfeti√ olup beyt-i a¡lâda müctemi¡ olan §u keffeye nâzil olur. Ve keffe bir 

…aç kerre †olup dökilür tâ ki beyt-i esfelde ol …adar §u cem¡ olur ki mi…lebüñ 

√aniyyesine mürtefi¡ olup †araf-ı â«erinden çı…up ¡avvâmenüñ üstine dökilür. Pes 

mi…leb-i bülbülenüñ √aniyyesine §u bâliπ olup …azuñ min…ârından çı…maπa baş-

lar tâ ki ibrî…de …a†¡â §u …almaz, cümlesi a…ar.

Ve ma¡lûm ola ki πı†â-i ibrî…de va∂¡ olunan beytlerden πara∂ ve fey&ûndan 

ve keffeden ve mi…lebden cümlesinden πara∂ budur ki «âdim ibrî…den munfa§ıl 

olınca bülbüle-i ibrî…den §u a…maya ve bir mi…dâr zamândan §oñra a…a. 

Ve cemî¡-i me≠kûrâtdan müstaπnî olma… …âbildür şol vechile ki ibrî…e §u 

…oyalar tâ ki ¡avvâmeyi örte. Ve «âdim ol zamânda ibrî…i ¡urvesinden †arafa mâyil 

†uta ve ol √âl üzere götürüp kürsî üstine va∂¡ ide. Ve ol zamânda ibrî…i emzi-

ginden yaña meyl itdüre ve yine †oπru va∂¡ ide. Pes ibrî…üñ §uyı mi…lebe dâ«il 

olup tamâm olınca a…ar. Ve bir vechile da«ı müstaπnî olma… …âbildür, πı†âda bir 

beyt va∂¡ idüp fey&ûnuñ &a…bını mi…leb-i bülbüleden evsa¡ ideler. Ve …açan ki 

fey&ûn fet√ oluna, §u ¡unu…-ı ibrî…e mun§abb olup ¡avvâmenüñ üstine ve mi…leb-i 

bülbülenüñ √aniyyesi üstine mürtefi¡ olur ve min…âr-ı ba††adan «urûc ider. Ve 

πaflet olunmaya ki …açan ¡avvâme üstine nâzil olan §u mi…leb-i bülbüleyi †oldu-

raca… …adar §udan az olsa mi…lebden da«ı anca… ol …adar §u a…ar. Ve …açan ki §u 

¡avvâmeden mun…a†ı¡ olur, mi…leb-i bülbüleden da«ı mânuñ «urûcı mun…a†ı¡ olur.

Üçinci Nev¡den Üçinci Şekl Bir ∏ulâmdur ki Pâdişâhuñ Eline Âbdest 
İçün ~u Döker Ve Bu 
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Şeklüñ A√vâli İki Fa§lda Beyân Olunmışdur

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder 

Şekl-i mezbûr nu√âsdan düzilmiş bir πulâmdur ki elleri ve aya…ları kâmil ve 

başı kâmildür. Ve iki ayaπı üzere †urup §aπ elini uzadup bir ibrî… †utar. Ve ol 

ibrî…üñ üstinde bir …uş şekli vardur. Ve ibrî…üñ bülbülesi ya¡nî emzigi bir mi…dâr 

mürtefi¡ olup ba¡dehu ¡unu…-ı †âvus gibi cihet-i esfele mün√anî olmışdur. Ve 

§ol eli mürtefi¡ olup bilegi bâzûsına †o…ınmaπa …arîb olmışdur. Ayası içinde bir 

mendîl vardur, aşaπa §ar…mışdur ve bir âyîne ve bir †ara… da«ı vardur. 

Va…t-i √âcetde bir «âdim bu πulâmı pâdişâhuñ yanına getürür ve öñine bir 

legen da«ı getürüp munfa§ıl olur. Pes hemîn sâ¡at ibrî… üstinde va∂¡ olunan …uş-

dan bir §adâ istimâ¡ olunur. Ve ba¡dehu ibrî…üñ emziginden §u a…maπa başlar ve 

pâdişâh âbdeste şürû¡ ider. Ve …açan ki âbdesti tamâm ider, πulâm-ı mezbûr §ol 

elini uzadup destmâli ve âyîneyi §unar. Pes pâdişâh da«ı anları alup isti¡mâl ider 

ve yine πulâmuñ eline virür ve πulâm yine elini ref¡ ider. Pes «âdim πulâmı ref¡ 

idüp yine va…t-i √âcetde i√∂âr ider.

Ve bu πulâmuñ @âhirinüñ keyfiyyet-i ¡ameli eşkâl-i sâbı…ada mirâren mürûr 

itmişdür, ammâ ibrî…üñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür ki pirinçden bir orta 

ibrî… düzeler ki ne büyük ve ne küçük ola. Ve bir §a√îfe ile ortasından bölüp iki 

…ısm ideler; bir …ısmı a¡lâ ve bir …ısmı esfel ola. Ba¡dehu şekl-i sâbı…da me≠kûr 

olan va§f üzere bir mi…leb düzeler ve ibrî…üñ emzik va∂¡ idecek yirini delüp 

mi…lebüñ †araf-ı …a§îrini id«âl ideler tâ ki ar∂-ı beyte mümâss olmaπa …arîb ola 
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ve ol mekânda mu√kem yapışduralar. Ve mi…lebüñ üstine ve başına nu√âsdan 

ve re§â§dan ziyâdeler va∂¡ idüp bir †âvus boynına ve †âvus başına teşbîh ideler ki 

min…ârını fet√ itmiş ola.

Ba¡dehu ibrî…üñ başına …ubbe gibi bir πı†â ve πı†ânuñ üstine bir †âyir va∂¡ 

ideler. Ve ibrî…üñ boynını bir §a√îfe ile …a†¡ ideler tâ ki ibrî…üñ içinden nesne 

çı…maya. Ba¡dehu ibrî…üñ ¡urve vaz¡ olaca… yirinde iki delük deleler ki dâ«il-i 

ibrî…e nâfi≠ ola. Ol delüklerüñ birisine bir ince ünbûb geçürüp ve birisine ol 

ünbûbdan evsa¡ bir ünbûb id«âl ideler. Ve πulâm-ı mezbûruñ §aπ elini mücevvef 

idüp bir büyük ve …ı§a yeñ içine id«âl ideler ve elini ibrî…üñ ¡urvesi üzere yapış-

duralar bir vechile ki ke-ennehu ¡urveyi …âbi∂dür. Ve bu el …a†¡â √areket itmeyüp 

&âbit ve mu√kem ola. Ba¡dehu ¡urvenüñ esfelini ibrî…de va∂¡ olunan iki ünbûba 

geçüreler tâ ki ol ünbûblaruñ uçları πulâmuñ ayasından yeñi içine dâ«il ola. Ve 

¡urveyi mekânına ¡âdet üzere il§â… ideler ve keff-i πulâma nâfi≠ olan ünbûb-ı 

da…î…i medd ideler tâ ki πulâmuñ ¡a∂udına bâliπ ola. Ve ucına üslûb-ı sâbı… üzere 

bundu…a¡i §afîr va∂¡ ideler. 

Ve …amî§-i πulâmda ma«rec-i havâ içün e&…âb-ı müte¡addide va∂¡ ideler ve 

ünbûb-ı vâsi¡ √âli üzere bâ…î …ala. Ammâ πulâmuñ §ol elini dirseginden zâviye-i 

…âyime üzere bükeler ve dirseginden zâyid olan †arafından dirsegine …arîb 

yirde bir delük delüp bir mi√ver geçüreler. Ve mi√verüñ iki †arafını πulâmuñ 

göñleginüñ yeñinde &âbit …ılalar. Ve √a…î…atde πulâm-ı mezbûr nu√âsdan düzil-

miş bir göñlekden ¡ibâretdür. Ve dirseginden zâyid olan †arafını πulâmuñ içine 

†ûl-i i§bâ¡ …adar id«âl ideler tâ ki bu gûne †o…ınmaπa 



ترجمۀ حيل 441

]110ب[



ÜÇİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel442

[111a]

…arîb ola.

Ve bir küçük âyîne düzüp §apını eline vireler ve bir destmâl a§alar ve baş 

parmaπıyla şehâdet parmaπınuñ arasında †ara… va∂¡ idecek …adar fürce terk 

idüp bir †ara… id«âl ideler. Ve dirseginden zâyid olan †arafına bir &i…âle-i πayr-i 

müte√arrike va∂¡ ideler tâ ki 

πulâmuñ elini mir™âtla ve muş† ve 

mendîl ile ref¡ ideler. 

Ve πulâmuñ yed-i yüsrâsınuñ 

§ûreti budur ki &i…âlenüñ üstinde  

“lâm-ل” ve mi√ver üstinde “nûn-ن” 

yazılmışdur. Ve yed-i yümnânuñ 

ta§vîrine i√tiyâc yo…dur:

[Şekil 334/109]

Fa§l-ı ¿ânî »ızâne-i Mânuñ ve Yed-i Yüsrânuñ Keyfiyyet-i 
¡Ameli Beyânındadur

∏ulâmuñ §adrında bir «ızâne va∂¡ ideler ki §adrınuñ &ülü&ânını †ûlen a«≠ ey-

leye ve §aπ eli †arafından ba†nından da«ı bir mi…dâr yir a«≠ eyleye. Ve §adrınuñ 

§ol elinden †arafında &ülü& mi…dârı yiri «âlî …ala tâ ki §ol elüñ dirseginden zâyid 

olan …ı†¡a ve &i…âle ol mekânda √areket ide. Ba¡dehu yed-i yüsrâ semtinde a¡lâ-yı 

«ızânenüñ «âffesinde bir bekre va∂¡ ideler. Ve bundan §oñra bir fey&ûn düzeler 

ya¡nî bir tennûrla bir ≠eker düzeler. Ve bunlaruñ şer√i şekl-i büzâlde mufa§§alan 

mürûr itmişdür. Ve a¡lâ-yı ≠ekerde bir fa∂la terk ideler ki ar∂-ı «ızâneden a¡lâsına 

varınca mürtefi¡ ola ve †ûl-i i§bâ¡ …adar da«ı fâ∂ıl ola. Ve bu fey&ûnı nı§fından 

ibtidâ idüp esfeline †oπru deleler bu §ûret üzere ki &a…b-ı tennûruñ 

[Şekil 334/109]
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†araf-ı a¡lâsında “bâ-ب” ve †araf-ı esfelinde “√â-ح” ve ≠ekerüñ †araf-ı esfelinde 

“hâ-ه” mektûbdur:

[Şekil 335/110]

Ve re™s-i πulâmuñ vasa†ı mu…âbilesinde ar∂-ı «ızâneyi delüp fey&ûnuñ tennûrını 

id«âl ideler bir vechile ki &a…buñ †araf-ı a¡lâsı dâ«il-i «ızânede vâ…i¡ olup ve †araf-ı 

esfeli «âric-i «ızânede vâ…i¡ ola. Ve tennûruñ çevresini ar∂-ı «ızâneye mu√kem 

yapışduralar ve ≠ekerüñ fâ∂ılı ¡unu…-ı πulâmuñ vasa†ında munta§ıb ola. Pes eger 

«ızâneye §u …oyılsa ve fey&ûn mesdûd olsa «ızâne †olup §u πayrı yire a…maz. 

Eger fey&ûn fet√ olunsa &a…b-ı tennûruñ †araf-ı esfelinden a…maπa başlar. Pes bu 

zamânda bir la†îf √u……a düzeler, fey&ûnuñ &a…bından «âric olan §u bu √u……aya 

dâ«il ola.

Ba¡dehu √u……anuñ yed-i yümnâdan †arafını deleler ve ol delüge bir ünbûb ge-

çürüp medd ideler ve ucını şol ünbûba va§l ideler ki bir †arafı ibrî…de &âbit olup ve 

bir †arafı dâ«il-i ¡urveden keff-i πulâma nâfi≠ olup kümm-i …amî§ içine mümtedd 

olmışdur. Pes bundan §oñra «ızâneye §u dökilse ve fey&ûn meftû√ olsa √u……aya 

çı…ar ve ünbûba dâ«il olup cereyân üzere olur tâ ki ibrî…üñ beyt-i a¡lâsına munta§ıb 

olur ve bülbüle-i ibrî…de va∂¡ olunan mi…lebüñ içine dâ«il olur. Pes dâ«il-i ibrî…de 

mevcûd olan havânuñ ma§rifi olmayup dâ«il-i ¡urvede sâbı…an ma§nû¡ olan ünbûb-ı 

da…î…a mündefi¡ olur. Pes †araf-ı ünbûbda va∂¡ olunan bundu…a-i §afîr §adâ virür 

ve istimâ¡ idenler ibrî… üstinde va∂¡ olunan †âyirüñ §adâsıdur @ann iderler.

Ba¡dehu bir ¡avvâme düzeler ki nev¡-i evvelde binkâm-ı ke™sde me≠kûr olan 

va§f üzere 

[Şekil 335/110]
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vasa†ı ma«rû… ola. Ve fâ∂ıl-ı ≠ekeri ol «ar…a id«âl ideler tâ ki ¡avvâme tennûr-ı 

fey&ûnuñ re™sinde …arâr eyleye. Ve ¡avvâmenüñ sa†√ına bir reze va∂¡ idüp ol reze-

ye bir ipüñ ucını baπlayalar ve ipüñ bir ucını ref¡ idüp «ar…-ı «ızânede va∂¡ olu-

nan ma…araya geçüreler ve yine aşaπa §ar…ıdup §ol dirsegüñ ucında va∂¡ olunan 

&i…âlenüñ &a…bına rab† ideler şu √âlde ki yed-i yüsrâ mebsû†a olup man§ûbe olma-

ya. Pes ¡avvâme yed-i yüsrânuñ fâ∂ıl-ı mirfa…ını iple yu…aru çeküp &i…âleyi nâzil 

olmaπa …omaz, pes bi’∂-∂arûre πulâmuñ eli mebsû† olur. Ve …açan ki «ızâneye §u 

…oyılsa, ¡avvâme sa†√-ı mâ üzere mürtefi¡ olup &i…âle nâzil olur ve yed-i yüsrâyı 

ref¡ ider tâ ki ¡a∂uda mümâss olmaπa …arîb olur. Ve …açan ki §u a…up «ızâne fâriπa 

olur ve ¡avvâme nâzile olup fâ∂ıl-ı mirfa…ı ce≠b ider ve bi’∂-∂arûre yed-i yüsrâ 

münbası† ve mümtedd olur. Ve bundan §oñra ≠eker-i fey&ûnuñ fâ∂ılınuñ †arafı 

üzere bir mu√kem şa@iyye va∂¡ idüp ol şa@iyyeyi bir mi…dâr cihet-i esfele büküp 

ba¡dehu ucını yu[…a]ru bükeler tâ ki πulâmuñ eñsesinde ya…asıyla boynı arasın-

dan çı…a. Ve şa@iyyenüñ bu †arafına bir tügme gibi …ı†¡a va∂¡ ideler tâ ki fey&ûnı 

isti¡mâl murâd itdükde ol tügmeye yapışup döndüreler.

Ba¡de ≠âlik sâbı…an me≠kûr olan üslûb üzere πulâmuñ başını düzeler ve orta-

sını «ızâneye §u …oyma… içün oyalar. Ve ra…abesinüñ esfelini πulâmuñ …amî§inüñ 

ya…asına va∂¡ idüp e†râfını mu√kem yapışduralar, anca… eñsesinde bir mi…dâr yir 

bâ…î …ala tâ ki re™s-i fey&ûndan bâriz olan şa@iyye ol ma…âmda √areket ide.

Ba¡de ≠âlik πulâmı ve cemî¡-i bâ†ın-ı πulâmda 
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va∂¡ olunan âlâtı ve ibrî…i ta§vîr idüp ¡alâyim va∂¡ idelüm: »ızâne-i mânuñ ¡alâmeti 

“zâ-ز” ve ≠eker-i fey&ûnuñ “mîm-م”, &a…b-ı fey&ûnuñ dâ«il-i «ızânede vâ…i¡ olan 

†arafınuñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve ¡avvâmenüñ “cîm-ج” ve ma…ara üstinde va∂¡ olu-

nan «ay†uñ ¡alâmeti “elif-ا” ve fâ∂ıl-ı mirfa…uñ “sîn-س” ve yed-i yüsrânuñ “†â-

 ”ع-ve esfel-i fey&ûnda vâ…i¡ olan &a…buñ “¡ayn ”ل-mi√verinüñ ¡alâmeti “lâm ,”ط

ve √u……anuñ “lâm-elif-ال” ve cânib-i √u……ada vâ…i¡ olan &a…buñ “…âf-ق” ve bu 

&a…ba mutta§ıl olan ünbûbuñ “§âd-ص” ve ünbûb-ı §afîrüñ “yâ-ي” ve ibrî…i iki 

…ısm iden §a√îfenüñ ¡alâmeti “fâ-ف” ve mi…leb-i bülbülenüñ dâ«il-i ibrî…de vâ…i¡ 

olan †arafınuñ ¡alâmeti “dâl-د” ve ≠eker-i fey&ûn üstinde va∂¡ olunan şa@iyyenüñ 

†araf-ı bârizünüñ 

[Şekil 338/111a]
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¡alâmeti “@â-ظ”dur:

[Şekil 338/111a]

Ba¡de ≠âlik re™s-i πulâmda va∂¡ olunan «ar…uñ vasa†ına bir …am¡-ı muπarbel 

va∂¡ ideler ya¡nî bir huni ki …albur gibi delükleri ola tâ ki «ızâne içindeki âlâtı setr 

ide. Ve bu …am¡uñ vasa†ında bir bülbüle ya¡nî emzik va∂¡ idüp içine bir …a∂îb-i 

da…î… ya¡nî bir ince çubu… va∂¡ ideler ve ol çubuπuñ †araf-ı a¡lâsına dirhem gibi 

bir §a√îfe yapışduralar tâ ki …a∂îbüñ nüzûline mâni¡ ola. Ve esfeline da«ı bir 

§a√îfe va∂¡ ideler tâ ki «ızâne †olduπı zamânda bülbüleden «urûcına mâni¡ ola. Ve 

bu …a∂îbi va∂¡dan πara∂ budur ki …açan …am¡a §u …oyılsa tâ ki «ızâneden √add-i 

mefrû∂a bâliπ olsa ¡avvâme mürtefi¡ olup …a∂îbi da«ı ref¡ ider ve ma¡lûm olur 

ki «ızânedeki mâ kâmil olmışdur, pes §u …oyma…dan ferâπat iderler. Ve bundan 

§oñra …am¡ı re™s-i πulâma il§â… iderler bir vechile ki …am¡uñ kenârı re™s-i πulâma 

müsâvî ola. Ve üstine bir serpûş va∂¡ ideler.

Pes vâ∂ı√dur ki …açan …am¡a §u …oyarlar ve fey&ûnı sedd iderler, §u «ızânede 

mürtefi¡ olur tâ ki …a∂îbi cânib-i a¡lâya ta√rîk ider. Pes ol zamânda §abb-ı mâdan 

ferâπat iderler ve πulâmı √âli üzere müheyyâ terk iderler. Ve √în-i i√tiyâcda 

«âdim gelüp §ol eliyle πulâmuñ §ol …oltuπı altına yapışup §aπ eliyle πulâmuñ 

§aπ omuzına yapışup meclise i√∂âr ider ve legen yanında va∂¡ ider. Ve §aπ elini 

…aldururken şa@iyye üstinde va∂¡ olunan tügmeyi döndürür. Pes fey&ûn meftû√ 

olup «âdim πulâmdan munfa§ıl olur ve hemîn sâ¡at «ızânede müctemi¡ olan §u 

fey&ûnuñ esfelinden çı…up √u……aya dâ«il olur ve andan ünbûba dâ«il olup ibrî…e 

mun§abb olur ve dâ«il-i 



ترجمۀ حيل 451

]113أ[



ÜÇİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel452

[113b]

ibrî…de müctemi¡ olan havâyı bundu…a-i §afîre †ard idüp §adâ √â§ıl olur. Ve 

mâdâm ki ibrî…e §u dökilür, §adâ mümtedd olur ve §u √aniyye-i mi…lebe mürtefi¡ 

olur ve min…âr-ı †âvusdan a…maπa başlar. Pes pâdişâh-ı ¡âlem-penâh √a∂retleri 

murâd-ı şerîfleri üzere tekmîl-i vu∂û iderler. Pes πulâm-ı mezbûr §ol elini uzadup 

destmâli ve mir™âtı ve muş†ı §unar. Ve pâdişâh da«ı anları vech-i mu¡tâd üzere 

isti¡mâl iderler. Ve yine eline §unarlar. Pes «âdim gelüp πulâmı ref¡ ider ve yine 

va…t-i √âcet içün müheyyâ ider.

Ba¡de ≠âlik na…şı vâcib olanları na…ş idüp dühn-i senderûsla †ılâ ideler ve gü-

neşde tenşîf ideler tâ ki va…t-i isti¡mâlde nu…ûşa ∂arar gelmeye.

Üçinci Nev¡den Dördinci Şekl Bir ‰âvusdur ki ◊în-i Vu∂ûda 
Min…ârından ~u Döker 

Fa§l 

Nu√âsdan bir †âvus şeklini düzeler ki bedeni a§l-ı ra…abesine varınca mücev-

vef ola. Ve üslûb-ı sâbı… üzere bir mi…leb düzüp †araf-ı …a§îrin †âvusuñ boynından 

…arnına id«âl ideler tâ ki ucı ba†n-ı †âvusuñ ar∂ına mümâss olmaπa …arîb ola. Ve 

mi…lebüñ √aniyyesi mürtefi¡ olup †âvusuñ ra…abesi şeklinde ola. Ve mi…lebüñ 

†araf-ı †avîli §adr-ı †âvusdan nâzil ola. Ve mi…lebüñ @âhirini nu√âsla ve re§â§la 

telbîs ü tezyîn idüp †âvus boynına teşbîh ideler. Ve re™s-i †âvus şeklini düzüp 

mi…lebüñ †araf-ı †avîline il§â… ideler. Ve min…ârını fet√ ideler ve …uyruπını da«ı 

mücevvef idüp na§b ideler ke-ennehu bir yire müctemi¡ olup munta§ıb olmış-

dur. Ve bu ≠enebi ortasından bir §a√îfe ile ¡ar∂an iki …ısm ideler tâ ki §a√îfeden 

yu…arusı 
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bir beyt olup aşaπası †âvusuñ ba†nı ve §adrı ile bir beyt ola.

Ba¡dehu mirâren me≠kûr olan üslûb üzere bir fey&ûn düzüp ol §a√îfenüñ orta-

sına geçüreler ve ≠eker-i fey&ûnuñ fa∂lasını a¡lâ-yı ≠enebe ref¡ ideler. Ve ≠eneb-i 

†âvusuñ başında bir πı†â va∂¡ ideler ki va…t-i √âcetde ref¡ olunup †âvusuñ ≠enebi-

ne §u …oyalar ve yine ma…âmına i¡âde ideler. Ve ol πı†ânuñ başını delüp fa∂la-i 

≠ekeri ol delükden †aşra çı…aralar ve ucına bir tügme va∂¡ idüp ol tügmeyi rîş-i 

†âvusda vâ…i¡ olan bir hilâl şekline …oyalar tâ ki √în-i isti¡mâlde ol hilâli döndürüp 

fey&ûnı fet√ ideler. Pes şekk yo…dur ki …açan πı†â ref¡ olunsa ve hilâl-i me≠kûr 

idâre olunup fey&ûn fet√ olunsa ve re™s-i ≠enebe §u …oyılsa ba†n-ı †âvusa a…ar 

tâ ki √aniyye-i mi…lebe …arîb olınca mürtefi¡ olur ve nı§f-ı ≠enebde va∂¡ olunan 

§a√îfenüñ üstine da«ı bir mi…dâr mürtefi¡ olur. Pes ol √înde fey&ûnı sedd iderler 

ve yine ≠enebüñ §a√îfesi üstine §u dökerler tâ ki ≠enebden beyt-i a¡lâ memlû olur 

ve yine πı†âyı mekânına i¡âde iderler. 

Ve …açan ki âbdest alma… ma…§ûd olur, «âdim §ol eliyle †âvusuñ boynına ve 

§aπ eliyle …uyruπına yapışup götürür ve meclise getürüp bir kürsî üstine va∂¡ 

ider ve kimesne mu††ali¡ olmadın hilâli döndürür ve †âvusuñ min…ârı altına legen 

…or. Pes fey&ûn meftû√ olup beyt-i a¡lâda va∂¡ olunan §u beyt-i esfele nâzil olup 

√aniyye-i mi…lebe mürtefi¡ ve mi…lebüñ †araf-ı â«erinden min…âr-ı †âvusa vâ§ıl 

olup min…ârdan a…maπa başlar. Ve bu şeklde fey&ûndan ve ≠eneb-i †âvusda va∂¡ 

olunan beyt-i a¡lâdan müstaπnî olma… …âbildür bu †arî… üzere ki 
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†âvusı ardına meyl itdürüp ≠eneb-i †âvusa §u …oyalar tâ ki √aniyye-i mi…lebe 

…arîb ola ve ol √âl üzere ref¡ idüp meclise i√∂âr ideler. Ve kürsî üstine va∂¡ it-

dükleri zamânda †âvusı öñine meyl itdüreler. Pes §u √aniyye-i mi…lebe mürtefi¡ 

olup †âvusuñ min…ârından münba¡i& olur. Ve bundan §oñra mehmâ-emken †âvusı 

telvîn ve tezyîn idüp dühn-i senderûsla †ılâ idüp tenşîf ideler ve va…t-i √âcetde 

isti¡mâl ideler. Ve †âvus-ı mezbûruñ §ûreti budur:

[Şekil 343/112]

Üçinci Nev¡den Beşinci Şekl Bir ‰as†-ı Râhibdür ki Ya¡nî Bir 
Legendür ki Ortasında Bir Râhib Vardur ki ◊în-i Fa§dda Legene Nâzil 
Olan Demüñ ¢adrini İ¡lâm İder. Ve Bu Şeklüñ A√vâli İki Fa§lda 
Me≠kûrdur

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Şekl-i mezbûr bir legen şeklidür ki ¡amî… ve müdevver 

[Şekil 343/112]
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olup kenârları mebsû†dur ya¡nî ya§§ı ve müdevverdür. Ve legenüñ vüs¡ati iki …arış 

olup altında bir küp ya¡nî aya… vardur ki †ûlı bir …arış ve si¡ati dört parma…dur. Ve 

legenüñ ortasında bir menâre vardur ki †ûlı legenüñ kenârınuñ irtifâ¡ı …adardur 

ve …alıñlıπı ma…âmına göredür. Ve ol menârenüñ üstinde bir râhib ayaπ üzere 

†urup elinde bir bir ¡ukkâz ya¡nî ucı demürli bir ¡a§â36 almışdur ve ¡a§ânuñ esfelini 

legenüñ kenârına va∂¡ itmişdür. Ve legenüñ kenârında birden yüz yigirmiye va-

rınca ¡aded yazılmışdur. 

Va…t-i √âcetde bu legeni i√∂âr iderler ve fa§d murâd iden kimesnenüñ öñine 

va∂¡ iderler. Ve ol zamânda ¡ukkâzuñ esfeli evvel-i a¡dâ[d]dan «âricdür. Ve …açan 

ki fa§d vâ…i¡ olup legene bir dirhem dem nâzil olur, ¡ukkâzuñ esfeli evvel-i ¡ade-

de vâ§ıl olur. Ve beş dirhem nâzil olduπı zamânda beşinci ¡adede vâ§ıl olur ve 

on dirhem nâzil olduπı zamânda onıncı ¡adede vâ§ıl olur. Ve bu üslûb üzere yüz 

yigirminci ¡adede varınca seyr ider. Pes mef§ûddan ne mi…dâr dem i«râc itmek 

ma…§ûd olursa ol …adar i«râc iderler.

Ve bu legenüñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür ki şebehden bir legen37 

düzeler ki deriñligi dört parma… ola ve si¡ati iki …arış ola. Ve kenârını bas† idüp 

uf…[a] müvâzî ideler ve πâyetde müdevver ideler. Ba¡dehu legen içün bir aya… 

düzeler ki †ûlı bir …arış ve si¡ati dört parma… ola. Ve ol ayaπı legenüñ altına ya-

pışduralar. Ve legenüñ merkezini parma… §ıπaca… …adar deleler ve ortasını bir 

mi…dâr çu…ur ideler tâ ki legen içine vâ…i¡ olan nesne ol çu…urda cem¡ olup de-

lükden aşaπa a…a.

Ba¡dehu bir mücevvef menâre düzeler ki †ûlı legenüñ yanlarınuñ irtifâ¡ı …adar 

ola ve si¡ati ma…âmında müsta√sen olaca… …adar 

36  Kelime metinde “πı†â” şeklinde imla edilmiş.
37  Kelime metinde “gedikde” şeklinde imla edilmiş.
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ola. Ve bu menârenüñ ¡alâmeti müsa††a√ ola. Ve legenüñ içinde dört aya… va∂¡ 

idüp menâreyi aya…lar üstinde va∂¡ ideler. Ve nu√âsdan bir râhib şeklini düzeler 

ki menâre üstinde ayaπ üzere †urup §aπ elinde ¡ukkâz ola.

Fa§l-ı ¿ânî Râhib-i Mezbûruñ Mu√arrikini Beyân İder

Nu√âsdan bir ca¡be düzeler ya¡nî bir ünbûb düzeler ki †ûlı dört parma… ola 

ve si¡ati ol …adar ola ki baş parma… ve orta parmaπla …ab∂ murâd olunsa i√â†a 

idemeyüp iki parmaπuñ ortasında parma… eni …adar fürce ola. Ve bu ünbûbuñ 

esfeline bir §a√îfe yapışduralar. Ve bu ca¡benüñ ta§√î√inde mu√kem itmâm ideler 

tâ ki esfeli ve a¡lâsı vüs¡atde berâber ola. Ve dâ«iline mis†ara va∂¡ oluna, başından 

esfeline varınca cemî¡ cevânibine mün†abı… ola. Ve ba¡dehu üslûb-ı sâbı… üzere 

bir ca¡be da«ı düzeler ki ca¡be-i ûlâ bu ca¡benüñ içine dâ«il ola ki bu ca¡be ca¡be-i 

ûlâdan …a§îr ola ve bu ca¡beye πılâf-ı ca¡be dirler; bunuñ iki †arafı da«ı meftû√ 

olur. Ve πılâfuñ bir †arafını legenüñ @ahrında «ar…-ı merkezüñ çevresine yapış-

duralar ve ca¡be-i ûlâyı πılâfa id«âl ideler tâ ki ca¡benüñ kenârı legenüñ @ahrına 

mümâss olup ca¡benüñ esfel-i πılâf[ın]dan nâzil ola. Ve …açan ki legene §u …oyıl-

sa, ortasında cem¡ olup merkezinde va∂¡ olunan delükden ca¡beye vâ§ıl olup ca¡be 

içinde müctemi¡ olur. 

Ba¡dehu ca¡benüñ içine bir ¡avvâme va∂¡ idüp ¡avvâmenüñ esfelini düz ideler 

ve a¡lâsını …ubbe gibi idüp üstine bir reze va∂¡ ideler. Ve rezeye bir ipüñ ucını 

mu√kem baπlayalar ve bir ucını yu…aru …aldurup legenüñ merkezinde va∂¡ olu-

nan delükden menârenüñ içine çı…aralar. Ba¡dehu bir mikyâl ya¡nî ölçi düzeler ki 

içine beş dirhem 
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…an §ıπa. Ve ¡avvâme ca¡be içinde iken ol mikyâl ile yigirmi dört ölçek …an ya 

süd dökeler. Ve ca¡benüñ dâ«ilinde ne ma…âma vâ§ıl olursa bir ¡alâmet va∂¡ ide-

ler. Ve ar∂-ı ca¡be ile ¡alâmet-i mezbûrenüñ mâ-beyni …adar bir «ay† alalar. Ve 

eşkâl-i sâbı…ada me≠kûr olan va§f üzere nu√âsdan bir ma…ara düzeler, büyükligi 

ol …adar ola ki «ay†-ı mezbûr ol ma…aranuñ nehri üstine bir kerre devr ide. Ve ol 

ma…aranuñ ip …oyaca… yirinde bir reze va∂¡ ideler ve ma…aranuñ merkezine bir 

mi√ver geçüreler: Bir †arafı ma…aranuñ bir †arafından arpa …adar çı…up bir †arafı 

bir cânibden bir sere çı…a. Ve menârenüñ esfelinden dâ«il-i menârede bir ¡ârı∂a 

va∂¡ idüp üstine bir «areze va∂¡ ideler ve mi√verüñ †araf-ı …a§îrin ol «arezenüñ 

içine va∂¡ ideler. Ve †araf-ı †avîlini sa†√-ı menârenüñ vasa†ından parma… uzunı 

…adar †aşra çı…aralar. Ve bu ma…aranuñ rezesine berâber menârenüñ dâ«ilinde 

iki küçük ma…aralar da«ı va∂¡ ideler ki birisi büyük ma…aranuñ bir †arafına ve 

birisi bir †arafında vâ…i¡ ola. Ve ¡avvâmenüñ rezesine mutta§ıl olan «ay†ı legenüñ 

merkezinde vâ…i¡ olan &a…bdan ref¡ idüp küçük ma…aranuñ berisine geçürüp or-

tasını büyük ma…aranuñ rezesine baπlayalar ve üstine bir kerre †olayalar ve ucını 

†araf-ı â«erde vâ…i¡ olan küçük ma…araya geçürüp aşaπa §ar…ıdalar. Ve legenüñ 

ar∂ını ka¡bına …arîb yirde delüp ipi ol delüge indüreler ve ucına yigirmi dirhem 

&i…âle a§alar ki &i…âlenüñ başı legenüñ @ahrına †o…ına. Ve ol delügüñ üstine ar∂-ı 

†aşt[da] bir ünbûb-ı …a§îr va∂¡ ideler tâ ki ar∂-ı †aşta nâzil olan dem ol delüge 

seyelân eylemeye. 
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Ve …açan ki ca¡beye §u mun§abb ola, ca¡be içinde va∂¡ olunan ¡avvâme mürte-

fi¡ olup &i…âle nüzûl ider ve büyük ma…ara döner. Ve …açan §u dâ«il-i ca¡bede va∂¡ 

olunan ¡alâmete vâ§ıl ola, büyük ma…ara bir kerre tamâm devr itmiş olur.

Ba¡de ≠âlik râhibi menâr üstine va∂¡ idüp §aπ ayaπınuñ altını deleler ve 

ma…aranuñ mi√verinden bâriz olan †arafı murabba¡ …ılup ol delüge geçüreler. Pes 

@âhir ve celîdür ki …açan legenüñ içini dirhem mi…dârı §uyla ı§lasalar ve râhibüñ 

¡a§âsını evvel-i a¡dâ[d] üzere «âric va∂¡ itseler mikyâl-i mezbûr ile bir keyle …an 

dökseler râhib-i mezbûr √areket idüp döner tâ ki ¡a§ânuñ evveli beş dem-i dirhem 

¡adedinüñ ¡alâmâtı üstine varur ve ¡avvâme mürtefi¡ olup &i…âle nüzûl ider. Ve her 

mikyâl ki dökilür, √âl bu minvâl üzeredür tâ ki legende yigirmi dört keyle dem ki 

yüz yigirmi dirhemdür, cem¡ olup râhibüñ ¡a§âsı yüz yigirmi ¡alâmetinüñ üstine 

müntehî olur. Pes bu √înde legeni …aldurup ca¡beye πılâfdan i«râc iderler ve demi 

döküp ca¡beyi ve legeni pâk iderler. Ve yine ca¡beyi mekânına i¡âde iderler. Ve 

legenüñ ka¡bı altına bir πı†â va∂¡ iderler ki &i…âleyi ve πayrı setr ider. Ve πı†ânuñ 

ortasında bir «ar… iderler ki va…t-i ¡amelde ol «ar…dan i«râc ve id«âl ideler. 

Ba¡de ≠âlik şekl-i mezbûrı tem&îl idüp ba¡∂-ı mevâ∂i¡e ¡alâyim va∂¡ idelüm tâ 

ki fehmi âsân ola: ~ûret-i †astuñ ¡alâmeti “bâ-ب” ve râhibüñ ¡alâmeti “dâl-د” ve 

menârenüñ ¡alâmeti “√â-ح” ve büyük ma…aranuñ mi√verinüñ ¡alâmeti “elif-ا” ve 

altındaki ¡ârı∂anuñ ¡alâmeti “†â-ط” ve iki küçük ma…aralaruñ ¡alâmeti “hâ-ه” ve 

dem 
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nâzil olduπı &a…buñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve @ahr-ı †asta mül§a… olan πılâfuñ ¡alâmeti 

“lâm-ل” ve πılâf içinde va∂¡ olunan ca¡benüñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve ar∂-ı ca¡bede 

va∂¡ olunan ¡avvâmenüñ ¡alâmeti “mîm-م” ve †araf-ı «ay†a merbû† olan &i…âlenüñ 

¡alâmeti “¡ayn-ع”dur bu şekl üzere:

[Şekil 349/113]

Üçinci Nev¡den Altıncı Şekl ‰aştu’l-Kâtibeyndür Ya¡nî Bir Legendür 
ki Üstinde İki Kâtib Şekli Vardur ki Mef§ûddan Nâzil Olan Demüñ 
Mi…dârını İ¡lâm İderler. Ve Bu 

[Şekil 349/113]
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Şeklüñ A√vâli İki Fa§lda Mübeyyendür

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Şekl-i mezbûr bir legendür ki ka¡b üstinde câlisdür. Ve legenüñ içinde dört 

†arafda dört direk va∂¡ olunup direklerüñ üstine bir §uffe va∂¡ olunmışdur. Ve 

§uffenüñ üstinde iki kâtib oturmışdur. Ve ol kâtiblerden birinüñ çevresinde bir 

dâyire resm olunup üstinde birden yüz yigirmiye varınca a¡dâd yazılmışdur. Ve 

ol kâtibüñ elinde bir …alem vardur ki başı evvel-i a¡dâddan «âricdür. Ve kâtib-i 

â«er da«ı §uffenüñ bir †arafında oturup §ol yeñinden bir delük başa @âhir olmış-

dur. Ve ol lev√üñ üstinde bir ¡alâmet va∂¡ olunup ¡alâmetüñ yanında bir dirhem 

yazılmışdur. Ve kâtibüñ §aπ elinde bir …alem vardur ki ucı lev√ üstinde vâ…i¡ olup 

πulâm-ı mezbûrdan erfa¡dur. 

Ve …açan ki bir kimesneyi fa§d murâd eyleseler, legen ol kimesnenüñ öñine 

getürürler ve kâtiblerüñ yüzini mef§ûddan †arafa va∂¡ iderler. Ve legenüñ içine 

iki dirhem mi…dârı &u seperler ve fa§d iderler. Ve …açan ki legenüñ içine bir 

dirhem dem nâzil olur, kâtibüñ …alemi √areket idüp evvel-i ¡adede vâ§ıl olur ve 

kâtib-i â«erüñ yeñindeki lev√ mürtefi¡ olup §aπ elindeki …alem sâbı…an me≠kûr 

olan ¡alâmete berâber olur. Ve bu minvâl üzere dirhem dem nâzil olup kâtiblerüñ 

…alemleri √areket ider tâ ki on dirhem nâzil olduπı zamânda bir kâtibüñ …alemi 

dâyire üstinde va∂¡ olunan ¡alâyimden onıncı ¡alâmete vâ§ıl olur. Ve bir kâtibüñ 

yeñinden lev√ mürtefi¡ olup on ¡alâmet @âhir olur ve §aπ elindeki …alem onıncı 

¡alâmete berâber olur. Ve bundan §oñra 



ترجمۀ حيل 469

]117ب[



ÜÇİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel470

[118a]

√âl bu …ıyâs üzere cârî olur tâ ki legende yüz yigirmi dirhem dem √â§ıl olur. Ve 

bu mertebeden e…all murâd olunursa murâd olan ¡adede vâ§ıl oldu…da demi sedd 

idüp legeni ref¡ iderler ve ca¡beyi i«râc idüp demi dökerler ve ca¡beyi ve legeni 

πasl idüp pâk iderler ve yine ca¡beyi mekânına i¡âde iderler. 

Ammâ bu şeklüñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî…ledür ki şebehden bir legen düze-

ler ki müdevver §a√îfe şeklinde olup kenârları olmaya ve …açan ki içine §u dök-

seler, merkezinde cem¡ ola. Ve ol §a√îfenüñ altına bir ka¡b yapışduralar ki †ûlı bir 

şibr ola. Ve §a√îfenüñ merkezini parma… §ıπaca… …adar deleler ve ol delügüñ üs-

tine bir …ubbe gibi nesne va∂¡ ideler ki kefgîr gibi ço… delükleri ola. Ve §a√îfenüñ 

merkezi üstinde ka¡buñ vüs¡ati …adar bir dâyire resm ideler ve dâyirenüñ üsti-

ne iki ¡alâmet va∂¡ ideler ki dâyireyi iki …ısm ide. Ve ol iki ¡alâmetüñ yanla-

rında dâ«il-i dâyirede iki «ar… ideler ki dâ«il-i ka¡ba nâfi≠ ola. Ve her delügüñ 

vüs¡ati parma… §ıπaca… …adar ola. Ve bu delüklerüñ üstine birer direk dikeler 

ki her diregüñ †ûlı bir …arış ola. Ve bu direklere …arîb iki direk da«ı va∂¡ ideler 

ki dört direk murabba¡-ı müsta†îl üzere vâ…i¡ ola. Ve bu dört diregüñ üstine bir 

§uffeye şebîh ma…âm va∂¡ ideler ki ol da«ı murabba¡ ve müsta†îl olup mücevvef 

ola. Ol §uffenüñ çevresinde mu§anna¡ şürfeler va∂¡ ideler ve bu §uffenüñ üstine 

bir müsa††a√ πı†â va∂¡ ideler ve ol πı†âyı ortasından †ûlen iki …ısm ideler. Ve ol bir 

…ısmda bir merkez ta¡yîn idüp bir dâyire resm ideler ki mümkin oldu…ça 
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vâsi¡ ola. Ba¡dehu bu dâyirenüñ içine bu dâyireden küçük bir dâyire da«ı resm 

idüp iki dâyirenüñ ortasını yüz yigirmi cüze ta…sîm ideler. Ve evvel cüze bir dir-

hem ve onıncı cüze on dirhem yazup bu üslûb üzere tâ ki yüz yigirmiye varınca 

a¡dâd-ı derâhimi yazalar.Ve dâyirenüñ merkezini deleler.

Ba¡dehu πı†ânuñ nı§f-ı â«eri ki legenüñ direklerinden «âlî olan †arafına vâ…i¡ 

olmışdur, üstine nu√âsdan düzilmiş bir mücevvef şa«§ va∂¡ ideler ki §ol dizini 

diküp ve §ol ayasını §ol dizinüñ üstine …oyup ba¡∂-ı keffi re™s-i rükbeden mürtefi¡ 

ola. Ve parma…ları uzanup baş parmaπı şehâdet parmaπıyla orta parmaπınuñ orta-

sına va∂¡ olunmış ola. Ve bunlaruñ ortasında bir ince lev√ §ıπup sühûletle √areket 

idecek …adar fürce ola. Ve iki parmaπuñ ortasındaki fürceye berâber dizüñ yanını 

yaralar bir vechile ki görenler şa«§-ı mezbûruñ yeñinüñ içi @ann ide. Ol sebebden 

ki yeñ vâsi¡ olup bir mi…dârı dizüñ yanına §ar…mış ola. Ve bu «ar…uñ altında an-

dan evsa¡ πı†âda da«ı bir «ar… ideler ve πı†âyı §uffe üstine va∂¡ idüp ol «ar… …adar 

§uffenüñ ar∂ını da«ı «ar… ideler tâ ki dâyire üzere vâ…i¡ olan iki direklerden §aπ 

†arafda vâ…i¡ olan direge nâfi≠ ola.

Legenüñ §ûretini tem&îl idüp dâyireyi ve dâyire üzere vâ…i¡ olan direkleri 

ta§vîr idelüm ki §aπ †arafda vâ…i¡ olan diregüñ ¡alâmeti “elif-ا” ve §ol †arafda vâ…i¡ 

olan diregüñ ¡alâmeti “bâ-ب”  
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ve «âric-i dâyirede vâ…i¡ olan iki diregüñ ¡alâmeti “mîm-م” ve …ubbe altında vâ…i¡ 

olan merkezüñ ¡alâmeti “cîm-ج”dür bu şekl üzere: 

[Şekil 353/114]

Ve …açan ki şa«§uñ rükbesinde vâ…i¡ olan 

«ar…uñ içinden parma…ları arasına bir ince 

lev√ id«âl itseler, §uffenüñ πı†âsı üstinde vâ…i¡ 

olan «ar…uñ içine nâzil olur. Ve §uffenüñ 

ar∂ından direk içine ve direkden legenüñ içi-

ne ve andan da«ı geçüp legenüñ ka¡bı içine 

dâ«il olur. 

Ba¡de ≠âlik şa«§-ı mezbûruñ §aπ elini dü-

zeler ve parma…ları arasına vech-i mu¡tâd 

üzere bir …alem id«âl ideler ki başı lev√e †o…ınmaπa …arîb ola. Ve şa«§-ı â«eri 

da«ı mirâren me≠kûr [olan üslûb üzere] eline bir …alem vireler ki başı aşaπa vâ…i¡ 

olmış ola.

Fa§l-ı ¿ânî Bu Şeklde Me≠kûr Olan İki Şa«§uñ Mu√arriklerini 
Beyân İder

~aπ diregüñ altında dâ«il-i ka¡bda legenüñ @ahrına bir πılâf yapışduralar ki 

ol πılâfuñ va∂¡ı şekl-i sâbı…da me≠kûr olmışdur. Ve yine şekl-i sâbı…da me≠kûr 

olan va§f üzere ol πılâfda bir ca¡be ve ca¡bede bir ¡avvâme va∂¡ ideler. Ve legenüñ 

merkezinde vâ…i¡ olan delügüñ altına bir §adefe va∂¡ ideler ki delükden nâzil olan 

dem ol §adefeye vâ…i¡ olup andan ca¡beye a…a. Ve §adefenüñ va∂¡ı nev¡-i &âli&de 

şekl-i evvelde mürûr itmişdür. Ve bu §adefenüñ bir †arafı πılâf-ı ca¡benüñ re™sinde 

vâ…i¡ olmış bir «ar…a dâ«il ola.

Ba¡dehu pirinçden bir …a∂îb ya¡nî çubu… alalar, †ûlı ol …adar ola ki sa†√-ı 

¡avvâmeden §uffe üstinde va∂¡ olunan şa«§uñ 

[Şekil 353/114]
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iki parmaπı ortasına vâ§ıl ola. Ve bu …a∂îbüñ nı§fını dögüp …ılıç yüzi gibi ince 

ideler ve nı§fı √âli üzere bâ…î …ala. Ve ince olan nı§fınuñ ucını lev√üñ başı şekline 

…oyalar. Ba¡dehu ca¡beye dem yâ leben …oyup şekl-i sâbı…da me≠kûr olan †arî… 

üzere demüñ irtifâ¡ınuñ …adrini ma¡lûm idineler. Ve lev√üñ yanında başına …arîb 

yirde bir ¡alâmet va∂¡ ideler ve irtifâ¡-ı dem mi…dârı ol ¡alâmetden ba¡îd olup 

lev√üñ yanında bir ¡alâmet da«ı va∂¡ ideler. Ve iki ¡alâmetüñ ortasını yüz yigirmi 

cüze ta…sîm ideler. Ve evvel-i ¡alâmetüñ üstine bir dirhem ve ikinciye iki dirhem 

yazup bu üslûb üzere yüz yigirmi dirhemi tekmîl ideler. Ba¡dehu …a∂îbüñ ucını 

¡avvâmenüñ yanına yapışduralar. Ve …a∂îbüñ başı şa«§uñ iki parmaπı arasında 

vâ…i¡ olup …alemüñ başı cânib-i lev√de vâ…i¡ olup ¡alâmet-i dirhemden erfa¡ ola. 

Ve bundan §oñra legene yüz yigirmi dirhem dem §abb olunsa lev√ mürtefi¡ ola 

tâ ki …alemüñ başı â«ir-i ¡aded ki yüz yigirmi dirhemdür, anuñ üstine vâ…i¡ ola. 

Ba¡de ≠âlik §uffenüñ πı†âsını …alduralar ve şa«§-ı kâtibi πı†ânuñ üstine mu√kem 

ihtimâmla yapışduralar. Ve ar∂-ı §uffe …atında cânib-i lev√de bir ¡alâmet va∂¡ 

idüp bir delük deleler ve ol delüge bir ipüñ ucını mu√kem baπlayalar. Ve §aπ 

diregüñ başında bir ma…ara va∂¡ ideler ki nehri cenb-i lev√e mümâss olmaπa 

…arîb ola. Ve ipi ol ma…aranuñ üstine geçüreler. Ve bir büyük ma…ara da«ı düze-

ler ki nehrinüñ …u†rı ol …adar ola ki ca¡bede mürtefi¡ olan demüñ irtifâ¡ınuñ †ûlı 

…adar ip ol ma…aranuñ üstine bir kerre †olana. Ve ol ma…aranuñ merkezine bir 

mi√ver geçüreler ki bir †arafı ma…aranuñ 
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†aba…ından arpa …adar «âric olup †araf-ı â«eri †ûl-ı nı§f-ı i§ba¡ …adar ola. Ve dâyire-i 

a¡dâduñ merkezi altında ar∂-ı §uffe üstine bir «areze va∂¡ ideler ve mi√verüñ 

†araf-ı …a§îrin ol «arezeye va∂¡ ideler ve bir †arafını bir ¡ârı∂anuñ &a…bına id«âl 

ideler tâ ki mi√verüñ †araf-ı …a§îri «areze «urûc itmeye. Ve …açan ki §uffenüñ 

πı†âsı mekânına i¡âde oluna, mi√verüñ †araf-ı †avîli dâyire-i ¡adâduñ merkezinden 

parma… eni …adar †aşra gele. 

Ve ma…aranuñ nehrinde ya¡nî ip …oyaca… yirinde bir reze va∂¡ ideler ve lev√den 

küçük ma…araya va∂¡ olunan ipi bir kerre büyük ma…araya §ar[du]…dan §oñra re-

zesine baπlayalar. Ve ipüñ ucını yine uzadup bir küçük ma…araya da«ı geçüreler 

ki §ol †arafda vâ…i¡ olan diregüñ başına müsâmet ola. Ve ar∂-ı §uffede bir delük 

da«ı deleler ki §ol diregüñ içine nâfi≠ ola ve ipüñ ucını ol delükden diregüñ içine 

§ar…ıdalar. Ve diregüñ altında legenüñ ar∂ını da«ı delüp ipüñ ucını ka¡buñ içine 

çı…aralar ve ucına otuz dirhem bir &i…âle baπlayalar. Ve bu √înde &i…âle esfel-i 

ka¡ba nâzil ola. Ve yine §uffenüñ πı†âsını şa«§-ı kâtible mekânına i¡âde ideler ve 

πı†âyı bir …aç yirden §uffeye yapışduralar, ammâ mu√kem itmeyeler. Ve şa«§-ı 

â«eri getürüp büyük ma…aranuñ mi√veri ucına geçüreler bir vechile ki …alemüñ 

başı38 evvel-i a¡dâd[d]an «âric ola. Ba¡dehu setr içün üslûb-ı sâbı… üzere esfel-i 

ka¡ba bir πı†â va∂¡ ideler.

Ba¡de ≠âlik §ûret-i †aştı ve esâ†îni tem&îl idüp ¡alâyim va∂¡ idelüm: ~aπ †araf-

da vâ…i¡ olan diregüñ [¡alâ]meti “elif-ا” ve §ol diregüñ “bâ-ب” ve aña …arîb olan 

diregüñ “√â-ح” ve dördinci diregüñ “dâl-د” ve merkez-i †ast üzere vâ…i¡ olan 

38  Metinde bu kelimeyi müteakip konteksle ilişkisi olmayan “il…â” kelimesi yer alır.
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…ubbenüñ “hâ-ه” ve merkez-i †ast altında vâ…i¡ olan §adefenüñ “zâ-ز” ve πılâfuñ 

“vâv-و” ve ca¡benüñ “sîn-س” ve ¡avvâmenüñ “§âd-ص” ve …a∂îbüñ “nûn-ن” ve 

esfel-i lev√e mutta§ıl olan «ay†uñ “lâm-elif-ال” ve dâ«il-i §uffe[de] §aπ direk üs-

tinde va∂¡ olunan küçük ma…aranuñ “«â-خ” ve büyük ma…aranuñ “†â-ط” ve §ol 

direk üstinde va∂¡ olunan küçük ma…aranuñ “yâ-ي” ve &i…âlenüñ ¡alâmeti “lâm-

:dur bu şekl üzere”ل

[Şekil 357/115a]

Pes vâ∂ı√ ve celîdür ki …açan legeni fa§d murâd iden kimesnenüñ öñine va∂¡ 

iderler bir vechile ki direkden «âlî olan nı§f mef§ûddan †arafa vâ…i¡ olup dâyire 

ortasında vâ…i¡ olan kâtibüñ yüzi mef§ûda mu…âbil 

[Şekil 357/115a]



ترجمۀ حيل 481

]120ب[



ÜÇİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel482

[121a]

ola. Ve kâtib-i lev√üñ §aπ †arafı da«ı mef§ûddan †arafa vâ…i¡ olup vech-i lev√ 

mef§ûda mu…âbil ola.

Ve legeni iki dirhem mi…dârı §uyla ı§layalar ve fa§d ideler bir vechile ki dem 

ar∂-ı †aşta vâ…i¡ ola. Ar∂-ı †aşta bir dirhem dem nâzil olduπı zamânda vasa†-ı 

dâyirede cülûs iden kâtibüñ …alemi dâyire üzere va∂¡ olunan a¡dâ[d]dan evvel-i 

¡adede vâ§ıl olur. Ve kâtib-i â«erüñ elinde va∂¡ olunan lev√ mürtefi¡ olup §aπ 

elindeki …alemüñ başı lev√ üstinde va∂¡ olunan ¡alâmet-i dirheme vâ§ıl olur. Ve 

her dirhem nâzil oldu…ça √âl bu minvâl üzeredür tâ ki legende yüz yigirmi dirhem 

dem cem¡ olup …alemler yüz yigirminci dirhemüñ ¡adedine vâ§ıl olur. Eger da«ı 

e…all murâd iderlerse aña göre ¡amel iderler. Ba¡dehu ca¡beyi πılâfdan i«râc idüp 

demi dökerler ve legeni pâk iderler.

Üçinci Nev¡den Yedinci Şekl ‰aşt-ı ◊âsibdür. Ve Bu Şeklüñ A√vâli 
İki Fa§lda Beyân Olunmışdur

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Şekl-i mezbûr bir legen şeklidür ki içinde dört direk dikilmişdür ve ol 

direklerüñ üstinde bir §uffe şekli va∂¡ olunmışdur. Ve ol §uffenüñ üstinde şekl-i 

sâbı…da me≠kûr olan va§f üzere iki kâtib vardur. Ve bu §uffenüñ yanında bir burc 

vardur ve ol burcda bir bâb vardur ki ol bâbdan bir şa«§ @âhir olmışdur ki anca… 

başı ve gögsi görinür. Ve …açan ki bu legeni mef§ûduñ öñine va∂¡ iderler ve 

legenüñ direklerden «âlî olan nı§fını mef§ûddan †arafa va∂¡ idüp vasa†-ı dâyirede 

cülûs 
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iden kâtibüñ yüzini ve yeñinden lev√ i«râc iden kâtibüñ §aπ †arafını mef§ûda 

mu…âbil …ılsalar ve bâb-ı burcdan @âhir olan şa«§uñ da«ı yüzini mef§ûda mu…âbil 

…ılsalar ve fa§d itseler, …açan ki ar∂-ı †aşta bir dirhem dem nâzil ola, cem¡ olup 

legenüñ ortasında vâ…i¡ olan delükden nâzil olur. Ve fi’l-√âl kâtibüñ …alemi 

dâyire üzere va∂¡ olunan evvel-i a¡dâd ki bir dirhemdür, anıñ üstine vâ…i¡ olur. 

Ve kâtib-i â«erüñ kümminden «âric olan lev√ bir mi…dâr mürtefi¡ olup …alemi 

ol ¡alâyime berâber olur. Ve her dirhemde √âl bu minvâl üzeredür. Ve …açan ki 

on dirhem nâzil olur, burcdan @âhir olan şa«§ §aπ elini bir pencereden …aldurup 

parmaπıyla on dirhem olduπını beyân ider. Ve mâdâm ki ar∂-ı †aşta dem vâ…i¡ 

olur ve yine kâtibler dirhem-be-dirhem beyân iderler tâ ki yigirmi dirhem olur. 

Bu e&nâda burcda @âhir olan şa«§ elini pencereden ref¡ ider. Ve …açan ki yigirmi 

dirhem kâmil olur, yine elini pencereden …aldurup parmaπıyla yigirmi dirhem 

oldı diyü i¡lâm [ider.]39 Ve her on dirhem başında bir kerre elini …aldurup vâ…i¡-i 

√âli beyân ider tâ ki yüz yigirmi dirhem kâmil olur.

Ve bu legenüñ nefsi ve ka¡bı ve direkleri burcdan πayrı cümle umûrı şekl-i 

sâbı…da me≠kûr olan eşyânuñ ¡aynıdur, anlaruñ keyfiyyet-i ¡amelini beyâna 

i√tiyâc yo…dur.

Fa§l-ı ¿ânî Burc-ı Mezbûruñ ve Burcdan ªâhir Olan Şa«§uñ 
Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Şekl-i sâbı…da me≠kûr olmışdur ki §uffe murabba¡ ve müsta†îl olup mi&l fî-

mi&leyndür ya¡nî dört kûşeli olup †ûlı iki ¡ar∂ı …adardur, vasa†ı ile ar∂ vüs¡atde 

berâberdür. Ve bu §uffenüñ irtifâ¡ı dört 

39  “diyü i¡lâm [ider.]” şeklinde okuduğumuz ifade metinde “ve bu a¡lem i¡lâm ve …açan ki ider”” 
şeklindedir.
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parma…dur. Ve direkler legenüñ nı§fı üzere vâ…i¡ olup §uffe da«ı legenüñ nı§fı 

üstinde vâ…i¡ olmışdur. Ve legenüñ nı§fı dem nâzil olma… içün «âlî …almışdur. Pes 

bu şeklde eşkâl-i sâbı…adan zâyid va∂¡ olunan budur ki §uffe üstinde resm olunan 

dâyireden «âric vâ…i¡ olan direkler semtinde §uffenüñ yanından bir murabba¡ ve 

müsta†îl burc ref¡ ideler ki ba¡∂ı eczâsı §uffeden mün«a†† olup ve ba¡∂ı eczâsı 

mürtefi¡ ola tâ ki ol burcuñ içinde …u†rı dört parma… bir dûlâb dönmege …âbil 

ola. Ve burcuñ eni iki parma… ola. Ve bu burcuñ üstinde bir burc-ı kûçek da«ı 

düzüp legenüñ direklerden «âlî olan cânibinde bir bâb-ı meftû√ va∂¡ ideler. Ve bu 

burclaruñ §uffe yanında vu…û¡ını ta√sîn ideler.

Mu§annif dimiş ki ben burclaruñ altında vâ…i¡ olan direklerden iki …oç 

§ûretlerini i«râc idüp büyük burcı anlaruñ üstine va∂¡ itdüm. Pes §uffe ile burc-

lar bir …a§r gibi vâ…i¡ oldı ki ba¡∂-ı mevâ∂i¡i ba¡∂-ı mevâ∂i¡inden ref¡ ola. Ve 

burclaruñ üstine mu§anna¡ şürfeler va∂¡ itdüm. 

Ba¡dehu küçük burcuñ …apusında bir şa«§ va∂¡ ideler ki başında ¡imâmesi 

olup li√yesi ya¡nî sa…alı büyük ola ve §ol eli li√yesi üstine va∂¡ itmiş ola. Ve bu 

…apunuñ eşiginde şa«§uñ §aπ †arafından yaña bir «ar… nâzil ola ki pencere gibi 

vâ…i¡ olup şa«§-ı mezbûruñ §aπ elinüñ bâzûsı dirsegine dek ol pencereden @âhir 

ola. Ve bundan §oñra √al…a gibi bir dûlâb düzeler ve bu dûlâba bir mi√ver geçü-

reler ki †ûlı §uffenüñ ¡ar∂ı …adar ola. Ve bu dûlâbuñ çevresine on iki el va∂¡ ideler 

ki her elüñ anca… bilegi ve ayası ve parma…ları ola. Ve evvel va∂¡ olunan 
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elüñ parmaπı on ¡adedi üzere ma¡…ûd olup ikinci el yigirmi ¡adedi üzere ma¡…ûd 

ola. Ve bu üslûb üzere tera……î idüp tâ yigirmiye vâ§ıl ola. Ve bu ellerüñ dûlâb üs-

tinde birbirinden bu¡dı berâber ola ve ayaları cümle bir cihete vâ…i¡ ola ya¡nî sa†√-ı 

dûlâbuñ pencereden †arafına vâ…i¡ ola. Ve mi√verüñ bir †arafında bir ma…ara va∂¡ 

ideler; büyükligi ol …adar ola ki irtifâ¡-ı dem …adar ip ol ma…aranuñ üstine bir 

kerre †olaşa. Ve bu dûlâbı burcuñ içine id«âl idüp mi√verüñ bir †arafını @ahr-ı 

burcda &âbit bir «areze içine va∂¡ idüp bir ucını cenb-i §uffede nı§f-ı †ûlı …atında 

&âbit bir «areze içine va∂¡ ideler.40 Pes bu zamânda dûlâb üstinde va∂¡ olunan 

ellerden anca… bir el @âhir olup şa«§-ı √âsibüñ bâzûsına mu√â≠î olur. Ve …açan ki 

dûlâb √âsibüñ cânib-i yesârına devr ider, ol @âhir olan eli √âsibüñ li√yesi ve §ol 

eli altında mu«tefî olur. Ve §oñra bir el da«ı @uhûr ider ve dûlâb döndükçe bir el 

mu«tefî olup bir el da«ı @âhir olur tâ ki dûlâb tamâm bir kerre devr idüp on iki el 

tamâm @âhir olup yine mu«tefî olur. 

Ba¡dehu şekl-i sâbı…da mü™a««a≠ olan ipden uzun bir ip alalar ve ucını esfel-i 

lev√de vâ…i¡ olan delüge baπlayup bir ma…araya geçüreler ki nehri lev√e mümâss 

olmaπa …arîb ola. Ve andan §oñra mi√ver-i dûlâb üzere va∂¡ olunan büyük 

ma…araya bir kerre §arup rezesine baπlayalar ve ipi uzadup kâtibüñ altında vâ…i¡ 

olan ma…araya da«ı bir kerre §aralar. Ve andan da«ı uzadup §ol diregüñ başı üze-

re va∂¡ olunmış bir küçük ma…araya geçürüp ipüñ ucını direk içine ve andan 

legenüñ ka¡bı içine indürüp ucına bir &i…âle a§alar ki başı legenüñ @ahrına 

40  Cümle yazmada “va∂¡ idüp bir va∂¡ ideler.” şeklindeydi.
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†o…ınmaπa …arîb olup ca¡benüñ ar∂ı üzere cülûs eyleye. Ve burcuñ penceresinden 

bir el @âhir olmayup anca… şa«§-ı √âsib §ol eliyle li√yesini …ab∂ idüp ve §aπ eli 

aşaπa §ar…up dirsegine dek @âhir ola.

Ba¡de ≠âlik şekl-i mezbûrı ta§vîr idüp tefhîm içün ¡alâyim va∂¡ idelüm: 

Ca¡benüñ ¡alâmeti “√â-ح” ve ¡avvâme ile lev√üñ “vâv-و” ve §aπ diregüñ başında 

va∂¡ olunan küçük ma…aranuñ “†â-ط” ve mi√ver-i dûlâb üzere va∂¡ olunan bü-

yük ma…aranuñ “sîn-س” ve kâtibüñ altındaki büyük ma…aranuñ “lâm-ل” ve §ol 

diregüñ başında va∂¡ olunan küçük ma…aranuñ “…âf-ق” ve &i…âlenüñ “¡ayn-ع” 

ve §aπ †arafda vâ…i¡ olan diregüñ “elif-ا” ve §ol †arafda vâ…i¡ olan diregüñ “bâ-

 ve kâtib-i ”ن-ve §adefenüñ “nûn ”خ-ve ar∂-ı †aştda vâ…i¡ olan …ubbenüñ “«â ”ب

dâyirenüñ “fâ-ف” ve √âsibüñ ¡alâmeti “lâm-elif-ال”dür bu şekl üzere:

[Şekil 365/116]

[Şekil 365/116]
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Üçinci Nev¡den Sekizinci Şekl ‰astu’l-¢a§rdur ki Anuñla Da«ı 
Mi…dâr-ı Dem Ma¡lûm Olur. Bu Şeklüñ A√vâli İki Fa§lda Mübeyyendür

Fa§l-ı Evvel 

Şekl-i mezbûr pirinçden düzilmiş bir legendür ki şeklen bir §a√îfe gibidür ve al-

tında bir ka¡b vardur ve ar∂ında altı direk vardur. Ve direkler üstinde bir …a§r vardur 

ki ikişer …anadlu on iki …apusı vardur. Ve ol …apulardan birisi cümleden a†vel vâ…i¡ 

olmışdur. Ve ol …a§ruñ sa†√ı düz olup üstinde eşkâl-i sâbı…ada me≠kûr olan va§f 

üzere iki kâtib vardur. Ve …açan bir kimesneyi fa§da …a§d iderler, …a§ruñ …apuları-

nı …apayup legeni mef§ûduñ öñine getürürler ve …addi uzun olan …apuyı mef§ûduñ 

müvâcehesine va∂¡ idüp kâtibi ve vech-i mef§ûdı da«ı mef§ûda mu…âbil va∂¡ 

iderler. Ve legeni bir mi…dâr §uyla ı§ladalar. Pes …açan ki legene bir dirhem dem 

nâzil olur, dâyire içre vâ…i¡ olan kâtibüñ …alemi evvel-i a¡dâda vâ§ıl olur ve kâtib-i 

â«erüñ yedindeki lev√ mürtefi¡ olup bir dirhem ¡alâmeti @âhir olur. Ve bu üslûb 

üzere dirhem-be-dirhem a¡dâdı i¡lâm iderler tâ ki on dirhem nâzil olur. Hemîn 

sâ¡at büyük …apunuñ …anadları açılup sâyir …apular …addine berâber bir bâb @uhûr 

ider. Ve ol bâbuñ içinde bir §abî şekli @âhir olup başı ortasına gelince görinür ve 

§aπ elinüñ parmaπıyla on ¡adedine işâret ider. Ve bu …apunuñ üstinde bir pen-

cere @âhir olup içinden bir el görinür ki ol da«ı parmaπıyla on ¡adedine işâret 

ider. Ba¡de ≠âlik yine kâtibler dirhem-be-dirhem seyr iderler tâ ki yigirmi dirhem 

tamâm olur.

Pes ikinci bâb meftû√ olup bir §abî da«ı @âhir olup parmaπıyla yigirmi 
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¡adedini beyân ider. Ve sâbı…an pencere üstinde @âhir olan keff πâyib olup bir 

keff da«ı @uhûr ider ki parmaπıyla yigirmi da«ı @uhûr ider ki parmaπıyla yigirmi 

¡adedine işâret ider ve yine kâtibler işâret ider. Ve yine kâtibler üslûb-ı sâbı… üze-

re ittifâ… idüp ¡adâd-ı derâhimi beyân iderler tâ ki otuz dirhem olur.

Ve üçinci bâb meftû√ olup bir §abî da«ı @âhir olur ve parmaπıyla otuza işâret 

ider. Ve pencerede @âhir olan keff geçüp bir keff da«ı @âhir olur ki parmaπıyla 

otuza işâret ider. Eger bir mi…dâr demüñ «urûcıyla iktifâ iderlerse fe-bihâ ve illâ 

yüz yigirmi dirheme vâ§ıl olınca bu ma…ûle a¡mâl ve ef¡âl @âhir olur.

Ve legenüñ ve ca¡benüñ ve merkez-i †aşt üzere ma§nû¡ olan müşebbek …ubbenüñ 

ve legenüñ merkezinde vâ…i¡ olan delügüñ altında va∂¡ olunan §adefenüñ ve 

kâtiblerüñ cümlesinüñ keyfiyyet-i ¡ameli eşkâl-i sâbı…ada mufa§§alan mürûr it-

mişdür, i¡âdeye i√tiyâc yo…dur.

Fa§l-ı ¿ânî Esâ†în-i Sittüñ ve ¢a§ruñ Keyfiyyet-i ¡Ameli 
Beyânında

Legenüñ merkezi üstine ka¡bınuñ vüs¡ati …adar bir dâyire resm ideler ve ol 

dâyirenüñ mu√î†i üzere altı ¡alâmet va∂¡ ideler ki birbirinden bu¡dı berâber ola. Ve 

merkezüñ iki †arafında birbirine mu…âbil olan iki ¡alâmetüñ vâ…i¡ olduπı yirleri 

oyalar ve her ¡alâmetüñ vâ…i¡ olduπı yirleri oyalar. Ve her ¡alâmetüñ üstine bir 

mücevvef direk dikeler ki …â¡ideleri ve başları mu§anna¡ ve müsta√sen ola. 

Ba¡dehu …a§r düzmek içün bir §a√îfe alalar ki †ûlı üç …arış ve ¡ar∂ı bir …arış 

ola. Ve ol §a√îfeyi çenber gibi büküp iki ucını bir yire cem¡ idüp le√mleyeler ve 

mi†ra…a ile ∂arb ideler tâ ki 
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on iki yüzlü bir …a§r ola. Ve her yüzde bir bâb-ı la†îf va∂¡ ideler ki †ûlı esfelden 

a¡lâya vâ…i¡ ola. Ve bu on iki bâbdan birisinüñ başı üstinde bir pencere va∂¡ ideler 

ve her bâba ikişer …anad düzüp rezelerini πâyetde serî¡ü’l-√areke ideler. Ve üs-

tinde penceresi olan …apunuñ …anadlarını sâyir eyvânuñ me§ârî¡inden a†vel ideler 

tâ ki pencereyi da«ı setr ide. Ve …a§ruñ esfelini da«ı bir §a√îfe ile sedd ideler ve 

…a§ruñ dâyiri üstine şürfeler va∂¡ ideler. Ve …a§ruñ üstine bir πı†â-i müsa††a√ va∂¡ 

idüp merkezi üstine bir dâyire resm ideler ve ol dâyireyi yüz yigirmi cüze ta…sîm 

ideler.

Ve «âric-i dâyirede πı†ânuñ bir †arafında bir şa«§-ı kâtib va∂¡ ideler ki §ol 

elinde lev√ †uta. Ve eşkâl-i sâbı…ada me≠kûr olan va§f üzere kâtibüñ rükbesini 

ve …a§ruñ ar∂ını lev√ id«âl itmek içün deleler. Ve …a§rı direkler üstine ref¡ idüp 

esfel-i …a§ruñ «ar…ını ca¡be üstinde vâ…i¡ olan diregüñ başı üstine va∂¡ ideler. Ve 

ol direge mu…âbil olan direk başı üstinde da«ı ar∂-ı …a§rı deleler tâ ki &i…âlenüñ 

ipi ol delükden nâzil ola.

Ba¡dehu va§f-ı sâbı… üzere ¡avvâmenüñ üstine bir lev√ yapışdurup ucını ca¡be 

üstinde vâ…i¡ olan diregüñ içinden dâ«il-i …a§ra ref¡ ideler ve kâtibüñ dizi içinden 

†aşra çı…aralar bir vechile ki bâdî-i na@arda kâtibüñ yeñinden çı…mış gibi ola. 

Ba¡dehu bir mi√ver düzeler ki †ûlı ar∂-ı …a§rdan πı†â-i …a§ra vâ§ıl ola. Ve ol 

mi√verüñ bir ucını merkez-i πı†âya id«âl ideler, parma… …adar †aşra çı…a. Ve 

esfel-i …a§ruñ merkezi üstine bir «areze va∂¡ idüp mi√verüñ bir †arafını ol «areze 

içine va∂¡ ide tâ ki sühûletle devr ide. Ve ol mi√verüñ üstine bir büyük ma…ara 
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va∂¡ ideler ki ca¡beye mun§abb olan yüz yigirmi dirhem demüñ irtifâ¡ı …adar ip 

ol ma…aranuñ üstine bir kerre §arıla. Ve lev√üñ esfelini delüp bir ip baπlayalar ve 

lev√üñ yanında vâ…i¡ olan direk başında bir küçük ma…ara va∂¡ idüp ipi ol ma…ara-

ya geçüreler ve andan büyük ma…araya bir kerre §arup rezesine baπlayalar. Ve 

&i…âle direginüñ başında da«ı bir küçük ma…ara va∂¡ idüp yine ipi ol ma…araya 

geçürüp ucını diregüñ içine §ar…ıdup tâ ka¡buñ içine indüreler ve ucına otuz dir-

hem bir &i…âle a§alar şu √âlde ki ¡avvâme ar∂-ı ca¡bede câlise olup re™s-i &i…âle 

ar∂-ı †aşta mümâss olmaπa …arîb ola.

Ba¡dehu on iki §a√îfe alalar ki her §a√îfe büyükligi on iki bâbdan birini setr 

idecek …adar ola. Ve her §a√îfenüñ bir yüzinde bir §abî şeklini düzeler ki başın-

dan gögsine ve …arnına varınca mevcûd olup ve §aπ elinüñ parmaπını on ¡adedi 

içün ¡a…d itmiş ola. Ve bir §abî da«ı ol şekl üzere mu§anna¡ olup parmaπı yigirmi 

¡adedi üzere ma¡…ûd bir §abî da«ı otuz ¡adedini ¡a…d itmiş ola. Bu …ıyâs üzere on 

ikinci §abî yüz yigirmi ¡adedini ¡a…d itmiş ola. Ve bu §ıbyânuñ §ol elleri gögüsleri 

üstine va∂¡ oluna.

Ba¡de ≠âlik her §a√îfenüñ başına bir reze †a…up ve her ipüñ başına bir √al…a 

va∂¡ idüp ol §ûretleri …apulara a§alar bir vechile ki ¡u…ûd müretteb ola ya¡nî bâb-ı 

evvelde on ¡adedini beyân iden §abî vâ…i¡ olup ikinci bâbda yigirmi ¡adede beyân 

iden §abî vâ…i¡ ola tâ yüz yigirmi ¡adedine vâ§ıl olınca bu tertîb ri¡âyet oluna.

Ba¡dehu her §a√îfenüñ esfeline nı§f-ı ibre …adar bir şa@iyye va∂¡ ideler ve bir 

ince 
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√al…a düzeler ki …u†rı †ûl-ı i§ba¡ …adar ola. Ve ol √al…anuñ mu√î†i üstinde on iki 

la†îf πurâblar ya¡nî zâviye-i …âyime üzere bükilmiş çengâller va∂¡ ideler. Ve bu 

√al…ayı büyük ma…aranuñ mi√verine geçürüp …a§ruñ nı§f-ı irtifâ¡ı …adar ref¡ ide-

ler ve cenb-i …a§rda &âbit üç şa@iyye ile √aml ideler. Ve «âric-i …a§rdan parmaπıla 

her şa«§ı …aldurup esfel-i §a√îfede va∂¡ olunan şa@iyyeleri πurâblar üstine va∂¡ 

ideler. Ve mi√ver-i mezbûruñ üstine bir ¡arî∂ şa@iyye va∂¡ ideler ki πurâblar üsti-

ne va∂¡ olunan şa@iyyelere mürûr ide ve mi√ver döndügi zamânda ol şa@iyyeleri 

birer birer ref¡ idüp düşüreler. Ve ol §ûretlerüñ elleri bedenlerinden «âric olmaπın 

…apuları def¡ idüp aça.

Ba¡dehu bir √al…a da«ı düzeler ki …u†rı …a§ruñ vüs¡atinden bir mi…dâr …a§îr ola. 

Ve ol √al…anuñ mu√î†i üstinde on iki el va∂¡ ideler ki her el bilege dikilü ola ve 

¡âcdan ma§nû¡ ola. Ve her el yine §ıbyânuñ elleri gibi birer ¡a…d üzere ola. Ve her 

el içün bir göñlek yeñi düzüp elüñ bilegini yeñüñ içine §o…up yeñleri √al…anuñ 

mu√î†i üzere yapışduralar bir vechile ki ¡u…ûd-ı mezbûre tertîb üzere vâ…i¡ olup 

birbirinden bu¡dı berâber ola. 

Ve √al…anuñ …u†rı …adar bir ince ¡ârı∂a alup iki †arafını √al…aya yapışduralar 

ve bu ¡ârı∂anuñ üstinde √al…anuñ merkezini ta¡yîn idüp üstine bir ¡alâmet va∂¡ 

ideler. Ve ol ¡alâmeti delüp bir mi√ver geçüreler ve mi√verüñ üstine bir ma…ara 

va∂¡ ideler bir vechile ki √al…a üstinde va∂¡ olunan eller pencereye berâber ola. 

Ve pencerenüñ §aπ †arafında vâ…i¡ olan el on ¡adedini ¡a…d itmiş ola. Ve ¡ârı∂ayı 

mi√vere mu√kem yapışduralar. 
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Kâtib-i lev√le πı†âyı …a§r üstine va∂¡ ideler ve iki yirden yâ üç yirden yapış-

duralar. Pes ol zamânda kâtibüñ yeñinden lev√ @âhir olup §aπ elindeki …alemüñ 

başı lev√üñ üstine vâ…i¡ olur. Ve kâtib-i â«eri ma…aranuñ mi√veri ucına geçüreler 

tâ ki esfeli sa†√-ı πı†âya mümâss olmaπa …arîb ola ve …alemünüñ başı kâtibüñ 

dâyiresinde resm olunan a¡dâddan «âric ola. Ve §ûretleri πurâblar üstine ta¡lî… 

ideler ve …apuları perkideler.

Pes @âhirdür ki …açan †aşt-ı mezbûrı mef§ûduñ öñine …oyup †aştı bir mi…dâr 

§uyla ı§layalar ve fa§d idüp legene bir dirhem dem nâzil ola, kâtibüñ …alemi √are-

ket idüp bir dirhem mektûb olan mekânuñ üstine varur. Ve kâtibüñ kümminden 

@âhir olan lev√ bir mi…dâr mürtefi¡ olup §aπ elindeki …alem lev√üñ üstinde bir 

dirhem mektûb olan mekâna41 vâ…i¡ olur ve dirhem-be-dirhem bu üslûb üzere 

√areket iderler tâ ki on dirhem tamâm nâzil olur. 

Pes büyük …apunuñ …anadları açılup içinden bir §abî @âhir olur ki parmaπıyla 

on ¡adedine işâret ider. Ve …apu üstinde va∂¡ olunan pencereden bir el @âhir olur 

ki parmaπıyla on ¡a…dini itmişdür. Ve kâtibler yine dirhem-be-dirhem tevâfu… 

iderler tâ ki yigirmi dirhem kâmil olur. Pes ikinci …apu açılup bir §abî @âhir olur 

ki parmaπını yigirmi ¡adedi üzere ¡a…d itmişdür. Ve ma¡hûd olan pencereden @âhir 

olan keff πâyib olup bir keff-i â«er @âhir olur ki parmaπını yigirmi ¡adedi üzere 

¡a…d itmiş ola tâ yüz yigirmi dirhem dem nâzil olınca √âl bu minvâl üzere vâ…i¡ 

olur. Ve legen ref¡ olunup ca¡be ve sâyir 

41  Bu kelimeden sonraki kelime okunamadı.
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âlât πasl ve tan@îf olunur.

Ve fehmi âsân olma… içün mezbûr legeni ta§vîr idüp ¡alâyim va∂¡ idelüm: 

Ca¡benüñ ¡alâmeti “√â-ح” ve ¡avvâme ile lev√üñ “elif-ا”, us†uvâne-i lev√ üstinde 

va∂¡ olunan küçük ma…aranuñ “sîn-س” ve büyük ma…aranuñ “¡ayn-ع” ve yine 

bir küçük ma…aranuñ “nûn-ن” ve &i…âlenüñ “…âf-ق” ve bâb-ı kebîrden @âhir olan 

§ûretüñ ¡alâmeti “hâ-ه” ve √al…a-i πırbânuñ “cîm-ج” ve √al…a-i eydânuñ “mîm-م” 

ve √al…a üstinde @âhir olan bir elüñ ¡alâmeti “†â-ط”dur bu şekl üzere:

[Şekil 372/117]

Üçinci Nev¡den ‰o…uzıncı Şekl ‰ast-ı ‰âvusdur ki El Yuma… İçün 
Meclise İ√∂âr Olunur. Ve Bu Şekl A√vâli Dört Fa§lda Beyân Olunmışdur

Fa§l-ı Evvel Şekl-i 

[Şekil 372/117]
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Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Şekl-i mezbûr †aştdur ki ka¡b üstinde câlisdür ya¡nî aya…lu legendür ki içinde 

dört direk va∂¡ olunup direklerüñ üstinde bir …a§r-ı murabba¡ va∂¡ olunmışdur, Ve 

…a§ruñ üsti müsa††a√ olup üstinde bir †âvus iki ayaπı üzere †urup …uyruπını …al-

durmışdur ve boynını uzadup bir mi…dâr yu…arı bükmi[ş]dür ve min…ârı ar∂-ı †aşt 

üzere √avâle olmışdur. Ve †âvusuñ başı †arafından vech-i …a§rda iki …apu vardur 

ve her …apunuñ iki …anadı vardur ki …apanmışdur.

Ve bu şeklüñ ma¡nâsı budur ki …açan ki ma«dûm-ı mükerrem elini yuma… ister 

yâ âbdest alma… diler, bir «âdim legeni öñine getürüp †âvusuñ başını ma«dûmdan 

†arafa va∂¡ ider ve munfa§ıl olur. Ve †âvus min…ârından ma«d[û]muñ eline §u 

döker tâ ki bir mi…dâr zamân geçer, …a§ruñ §aπ †arafında vâ…i¡ olan …apunuñ iki 

…anadı açılup içinden bir πulâm @uhûr ider ve elinde bir dâne √u……a ve √u……a için-

de el yumaπa münâsib §âbûn gibi ve i≠«ir gibi ba¡∂ı nesne ¡ar∂ ider. Pes ma«dûm 

da«ı ber-vech-i mu¡tâd anlardan isti¡mâl idüp murâd üzere elini yur. Ve emr-i 

πasl tamâm oldu…da §u a…maz olur. Pes hemîn sâ¡at …a§ruñ §ol †arafında vâ…i¡ 

olan …apu açılup bir πulâm da«ı @uhûr ider ve silinmek içün elinde bir mendîl 

¡ar∂ ider. Ve legenüñ içine nâzil olan §u şey™en-fe-şey™en ka¡bı içine πavr ider. Ve 

πara∂ tamâm oldu…dan §oñra legeni …aldurup ka¡bında va∂¡ olunmış fey&ûndan 

i«râc iderler.

Fa§l-ı ¿ânî ‰aşt-ı Mezbûruñ ve ¢a§ruñ ve ∏ulâmuñ Keyfiyyet-i 
¡Amelin Beyân İder

Pirinçden bir legen düzeler ki ar∂ı vâsi¡ olup yanları yu…arı …al…mış 
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ola ve bir mi…dâr başı açu… ola. Ba¡dehu legenüñ ar∂ını iki …ısm ide ve bir …ısmuñ 

üstine dört direk va∂¡ iderler ki her diregüñ †ûlı bir …arış ola. Ve ol direklerüñ ikisi 

ar∂-ı †aştuñ nı§fı üzere vâ…i¡ olup ve ikisi legenüñ zâviyeleri …atında vâ…i¡ olup 

dört direkden bir murabba-ı mütesâvî @âhir ola. Ve zâviye-i †aşt …atında vâ…i¡ olan 

direklerüñ altını deleler tâ ki ¡ar∂-ı †aşta nâfi≠ ola. Ve bu direklerdan §aπ †arafda 

vâ…i¡ olan diregüñ …â¡idesini deleler tâ ki ar∂-ı †aşta nâfi≠ ola ve †aşt içine vâ…i¡ 

olan §u ol delükden nâzil ola.

Ba¡dehu bir …a§r-ı murabba¡ binâ ideler ki direklerüñ terbî¡inden evsa¡ ola 

ve †ûlı bir …arış ola. Ve …a§r-ı mezbûruñ vechinde iki bâb düzeler ki birbirine 

mülâ§ı… ola. Ve her bâbuñ †ûlı …a§ruñ †ûlı …adar ola. Ve her bâba iki mı§râ¡ va∂¡ 

ideler ki rezelerinüñ √arekâtı sür¡at üzere ola. Ve …a§ruñ esfelini direklerüñ ba-

şına yapışduralar bir vechile ki …a§ruñ yüzi legenüñ …a§rdan «âlî olan nı§fından 

†arafa vâ…i¡ ola.

Ba¡dehu nu√âsdan bir πulâm düzeler ki bir mi√ver üstinde …âim olup ol 

mi√ver §aπ †arafda vâ…i¡ olan …apunuñ ardında ar∂-ı …a§rda va∂¡ olunup iki †araf-

ları iki beyt içinde vâ…i¡ ola ve πulâmuñ öñine ve ardına sühûletle √areket eyleye. 

Ve πulâmuñ †ûlı ol …adar ola ki bâb-ı mezbûrdan girüp çı…maπa …âbil ola. Ve 

bu πulâmuñ iki elinde bir la†îf √u……a va∂¡ oluna. Ve πulâmuñ ayaπı altındaki 

mi√vere bir sehm va∂¡ ideler ki §aπ †arafda vâ…i¡ olup …â¡idesinüñ altı ma«rû… 

olan diregüñ başından †arafa mümtedd ola. Ve πulâm bu zamânda ardına mâyil 

olup eli ve √u……ası …apunuñ …anadı ardında vâ…i¡ olup …apu …apanmış ola. Ve 

mi√verde va∂¡ 
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olunan sehmüñ başı mebsû† olup ar∂[-ı …a§r] re™s-i us†uvâne semti üzere …a§ra 

mümâss ola. Ve ar∂¡ı …a§rda bir delük deleler, …â¡idesi ma«rû… diregüñ tecvîfine 

nâfi≠ ola tâ ki diregüñ içinden bir seffûd ya¡nî şiş gibi demür §u¡ûd eylese sehmüñ 

başını def¡ eyler ve πulâmı öñine imâle ider ve πulâmuñ elleriyle …apuyı def¡ idüp 

açar ve √âli üzere †urur.

Ba¡dehu §ol †arafda vâ…i¡ olan …apunuñ içinde va§f-ı sâbı… üzere bir πulâm 

da«ı va∂¡ idüp aya…ları altında bir mi√ver va∂¡ idüp ol mi√vere bir sehm va∂¡ 

ideler ki başı zâviye-i †aştda vâ…i¡ olan us†uvâne-i u«râ semtine mümtedd ola. 

Ve yine ar∂-ı …a§rı deleler tâ ki ol diregüñ tecvîfine nâfi≠ ola. Ve eger ol diregüñ 

içinden bir seffûd §u¡ûd eylese yine sehmüñ ucını ref¡ idüp πulâmı öñine imâle ide 

ve elleriyle …apuyı fet√ idüp elindeki destmâli ¡ar∂ idüp †ura.

Fa§l-ı ¿âli& ‰aşt-ı Mezbûruñ ve Ka¡bınuñ Keyfiyyet-i ¡Ameli 
Beyânındadur

‰aşt-ı mezbûr içün bir ka¡b düzeler ki başınuñ vüs¡ati ar∂-ı †aşt üzere vâ…i¡ 

olan dört diregüñ mâ-beyni …adar ola ve esfeli başından bir mi…dâr evsa¡ ola; 

†ûlı bir …arış ola. Ve bu ka¡bı direklerüñ altına yapışduralar tâ ki legenüñ ka¡bı 

legenüñ nı§fı altına vâ…i¡ ola. Ve bu √înde legenüñ meylinden «avf itmeyeler. 

Ve dâ«il-i ka¡bda vâ…i¡ olan iki diregeñ altında ar∂ını deleler tâ ki direklerüñ 

tecvîfine nâfi≠ ola.

Ba¡dehu eşkâl-i sâbı…ada me≠kûr olan va§f üzere bir ¡avvâme-i mütevassı†a 

düzeler. Ve bu ¡avvâme içün √u……a gibi bir beyt düzeler ki yanları yu…aru …al…up 

†ûlı ¡avvâmenüñ semkinüñ nısfı42 …adar ola ve si¡ati ol …adar ola ki ¡avvâme-i 

me≠kûre 

42  Kelime sıkıntılı; “za’fı” okumaya da müsait.
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ol beytüñ içinde sühûletle √areket ide.

Ba¡dehu ka¡b-ı mezbûr içün bir esfel-i müsa††a√ düzüp ortasından iki kesüp 

bir …ı†¡asını ka¡buñ zâviye-i †ast üzere vâ…i¡ olan direkler †arafında vâ…i¡ olan nı§fı 

üzere yapışduralar ve çevresini ka¡buñ esfeline mu√kem yapışduralar. Ba¡dehu 

¡avvâmenüñ beytini esfel-i ka¡buñ nı§fı üzere va∂¡ ideler bir vechile ki râst 

…â¡idesi ma«rû… olan diregüñ altına vâ…i¡ ola ve beyti esfel-i ka¡ba yapışdura-

lar. Ba¡dehu ¡avvâmenüñ üstine bir ince seffûd va∂¡ ideler, †ûlı ol …adar ola ki 

¡avvâme beytinde câlise iken üstindeki …â¡idesi ma«ru…a olan diregüñ içine dâ«il 

olup √u……a †utan πulâmuñ ayaπı altında va∂¡ olunan mi√ver mutta§ıl olan sehmin 

ucına †o…ınmaπa …arîb ola. Ve …açan ki legen içine §u dökilse delüginden çı…up 

beyt-i avvâmeye nâzil ola. Ve ¡avvâmeyi ol …adar ref¡ ide ki üstinde va∂¡ olunan 

seffûd sehmüñ ucını ref¡ ide ve πulâmı öñine meyl itdüre ve …apu açıla. Ve bu 

¡avvâmeye bir mâni¡ va∂¡ ideler ki sehmi ref¡ idecek …adardan zâyid irtifâ¡dan 

artu… ref¡ itmeye tâ ki beytden «âric olmayup √âli üzere bâ…î …ala.

Ba¡dehu bir ¡avvâme da«ı düzüp esfel-i ka¡buñ ar∂ı üstine va∂¡ ideler. 

¡Avvâmenüñ üstine bir seffûd-ı …a§îr na§b ideler, ucını zâviye-i †aştda va∂¡ olunan 

§ol diregüñ içine id«âl ideler. Ve esfel-i ka¡buñ nı§fını da«ı ma…âmına i¡âde idüp 

mu√kem yapışduralar ve iki …ı†¡anuñ maf§alını va§l ideler. Ve …açan ki legene 

§u …oyalar, ta√…î…en «ar…-ı …â¡ideden beyt-i ¡avvâmeye mun§abb olur ve beyt 

†olup ¡avvâme mürtefi¡ olur ve seffûdı ref¡ ider ve seffûd da«ı elinde √u……a †utan 

πulâmuñ sehmini ref¡ 
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ider. Ve ¡avvâmenüñ beyti †olup e†râfından ar∂-ı ka¡ba seyelân ider, pes ¡avvâme-i 

&âniye mürtefi¡ olur. Ve legen üstinde va∂¡ olunan seffûd-ı …a§îr ol √în mendîl 

†utan πulâmuñ sehmini ref¡ eylemez tâ ki ka¡b †olup †âvusuñ tamâm olur. Pes ol 

√înde43 seffûd-ı mezbûr sehm-i mesfûra mümâss olup ref¡ ider ve πulâmı öñine 

meyl itdürüp §ol †arafda vâ…i¡ olan …apuyı açar.

Fa§l-ı Râbi¡ ‰âvusuñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Nu√âsdan bir mücevvef †âvus şeklini düzeler ki içine bir âbdeste kifâyet 

ider §u §ıπa. ‰âvusuñ şekli bu üslûb üzere ola ki iki ayaπı üzere †urup boynını 

nı§fından aşaπa bükmiş ola ve min…ârınuñ başı ba†nından bir mi…dâr inzâl ola. 

Ve boynuñ içine bir ince mi…leb va∂¡ ideler, bir †arafı †âvusuñ min…ârı içine vâ…i¡ 

olup bir †arafı ba†nınuñ ar∂ında vâ…i¡ ola.

Ba¡dehu †âvus-ı mezbûr içün bir mücevvef ve müstedîr ≠eneb [ya¡nî] …uy[ru]… 

düzeler, içinüñ …alıñlıπı parma… §ıπaca… …adar ola. Ve bu ≠enebi †âvusuñ 

mu™a««arında i…âmet ideler bir vechile ki görenler †âvus-ı mezbûrı cilve ider @ann 

iderler. Ve tecvîf-i ≠enebi tecvîf-i †âvusa mutta§ıl …ılalar tâ ki re™s-i ≠enebe §u 

…oyılsa †âvusuñ ba†nına vâ§ıl ola.

Ba¡dehu ≠enebüñ nı§f-ı irtifâ¡ını bir §a√îfe-i da…î…a ile …a†¡ ideler tâ ki nefs-i 

≠eneb iki beyt ola. Ba¡dehu ol §a√îfenüñ va§a†ını §ırça parmaπı §ıπaca… …adar de-

leler ve delüge bir bâb-ı ma†√ûn va∂¡ ideler ya¡nî mu§lu…larda ma¡hûd olan üslûb 

üzere erkeklü dişilü burma va∂¡ ideler. Ve burmanuñ başına bir seffûd va∂¡ ideler 

ki bir mi…dâr mürtefi¡ oldu…dan §oñra 

43  Bu ve bir önceki “√în” kelimeleri metinde “¡ayn”şeklinde imla edilmiş.
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≠enebüñ @ahrına ma¡†ûf ola. Ve ol seffûduñ başında bir √al…a va∂¡ ideler ki bir 

«ar…a gücle girmiş ola ve yu…aruya √areket itmege …âbil ola. Ve ≠enebüñ başı-

nı §u …oyma… içün deleler ve bir …apa… düzeler ki delügüñ üstine …apandu…da 

infi§âli @âhir olmaya. Ve …açan ki πı†â ref¡ olunup √al…ayı yu…aru …aldursa-

lar, mu§lu…uñ burması fet√ olunur. Ve re™s-i ≠enebe §u dökerler tâ ki †âvusuñ 

ba†nı †olup ≠enebüñ nı§fı da«ı †olar ve §u mu§lu…uñ üstine mürtefi¡ olur. Ve bu 

√înde ted…î…-i na@ar ideler tâ ki †âvusuñ içine dökilen §u ra…abesinde va∂¡ olu-

nan mi…lebüñ √aniyyesine vâ§ıl olmayup bir mi…dâr nâ…ı§ ola. Ve bundan §oñra 

√al…ayı yine «ar… içine indüreler tâ ki musluπuñ …apu[sı] …apana. Ve ≠enebüñ 

nı§f-ı a¡lâsına da«ı §u †olduralar tâ ki yine √al…a ref¡ olundu…da …apu açılup beyt-i 

a¡lâda va∂¡ olunan §u beyt-i esfele vâ§ıl ola ve §u §uya …arışup mi…lebüñ √aniyye-

sine vâ§ıl ola ve †âvusuñ min…ârından münba¡i& ola, ol sebebden ki bâb-ı ma†√ûn 

mi…lebden evsa¡dur. Ve †âvusuñ aya…larını …a§ruñ sa†√ı üstine mu√kem yapışdu-

ralar bir vechile ki †âvusuñ başı vech-i …a§rda vâ…i¡ olup min…ârından nâzil olan 

§u legenüñ nı§f-ı fâriπine nâzil ola.

Ba¡de ≠âlik şekl-i mezbûrı ta§vîr idüp tefhîm içün ¡alâyim na§b idelüm: 

Legenüñ ¡alâmeti “bâ-ب” ve nı§f-ı †aştda vâ…i¡ olan direklerüñ ¡alâmeti “√â-ح” 

ve zâviye-i †aştda vâ…i¡ olup esfeli ma«rû… olan diregüñ ¡alâmeti “«â-خ” ve aña 

müvâzî olan diregüñ ¡alâmeti “dâl-د” ve ka¡buñ ¡alâmeti “†â-ط” ve esfel-i ka¡buñ 

¡alâmeti “mîm-م” ve beyt-i ¡avvâmenüñ “zâ-ز” ve nefs-i ¡avvâmenüñ “hâ-ه” ve 

¡avvâme üstinde vâ∂ı¡ olunan seffûd-ı 
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†avîlüñ “elif-ا” ve ¡avvâme-i &âniyenüñ üstinde va∂¡ olunan seffûd-ı …a§îrüñ “yâ-ي” 
ve …a§rı “lâm-ل” ve elinde √u……a †utan πulâmuñ “sîn-س” ve bu πulâmuñ mi√verine 
mutta§ıl olan “kâf-ك” ve †âvusuñ “§âd-ص” ve mi…lebüñ ba†n-ı †âvus vâ…i¡ olan 
†arafınuñ “lâm-elif-ال” ve bâb-ı ma†√ûnda va∂¡ olunan diregüñ “nûn-ن” ve seffûd 
ucında va∂¡ olunan √al…anuñ ¡alâmeti “fâ-ف”dur. Bu şekl üzere ≠ikr olundı:

[Şekil 381/118a]

Pes @âhir ve celîdür ki …açan ≠eneb-i †âvusdan πı†â ref¡ oluna ve √al…a da«ı 
ref¡ olunsa, bâbuñ ≠ekeri mürtefi¡ olup ≠enebüñ başına mun§abb olan §u †âvusuñ 
ba†nına dâ«il olur. Ve nı§f-ı ≠enebe vâ§ıl olınca mürtefi¡ √aniyye-i mi…lebe vâ§ıl 
olmaπa 

[Şekil 381/118a]
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…arîb olur. Pes ol zamânda √al…ayı yine mekânına √a†† iderler ve bâ…î ≠enebi da«ı 

†oldurup πı†âyı yedine va∂¡ ideler. Ve …açan ki †aşt-ı mezbûrı ma«dûmuñ öñine 

va∂¡ iderler, sür¡atle √al…ayı ref¡ iderler. Pes §unuñ ba¡∂ı ba¡∂ına …arışup √aniyye-i 

mi…lebe mürtefi¡ olup min…âr-ı †âvûsdan münba¡i& olur. Pes ma«dûm-ı mükerrem 

murâd üzere el yumaπa şürû¡ ider. Ve ar∂-ı †aşta nâzil olan §u diregüñ dibindeki 

delükden ¡avvâmenüñ beytine nâzil olur ve ¡avvâmeyi ref¡ idüp seffûdı ref¡ ider. 

Ve seffûd da«ı πulâmuñ sehmini ref¡ idüp πulâmı öñine meyl itdürür. Pes §aπ 

†arafda vâ…i¡ olan bâb meftû√ olup √u……a ile πulâm @uhûr ider ve el yuma… içün 

§âbûn ve i≠«ir ¡ar∂ ider. Ve bundan §oñra nâzil olan §u legenüñ ka¡bına nâzil olup 

†olar ve içinde va∂¡ olunan ¡avvâme mürtefi¡ olup πulâm-ı â«erüñ sehmini ref¡ 

ider. 

Pes bâb-ı &â[nî] da«ı meftû√ olup πulâm ile mendîl @âhir olur. Pes ma«dûm 

da«ı πasl yâ vu∂uyı tamâm idüp πulâmuñ elinden mendîl alup vech-i ma¡lûm üze-

re isti¡mâl ider ve yine πulâma virür. Pes «âdim gelüp legeni meclisden ref¡ ider 

ve fey&ûnı fet√ idüp legeni eger tâ ki ka¡b içinde müctemi¡ olan §u cümle çı[…a]

r ve beyt-i ¡avvâmede da«ı §u …almaz. Ve yine fey&ûnı sedd idüp legeni va…t-i 

√âcet içün müheyyâ ider.

Ve bundan §oñra …a§rı ve †âvusı na…ş ve telvîn idüp πulâmları libâslarıyla 

tezyîn ideler ve cümlesini dühn-i senderûsla †ılâ idüp güneşde mu√kem …urıdalar.

Üçinci Nev¡den Onıncı Şekl ‰aşt-ı Gulâmdur. Ve Bu Şeklüñ A√vâli 
İki Fa§lda Beyân Olunmışdur
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Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân İder

Şekl-i mezbûr bir murabba¡ kürsîdür ki üstinde bir πulâm dizi üzere çöküp 

§aπ eline bir ibrî… ve §ol eline bir mendîl ile muş† alup yu…aru …aldurmışdur. Ve 

kürsînüñ dört †arafında dört direk va∂¡ olunup direklerüñ üstinde bir …a§r-ı la†îf ve 

…a§ruñ üstinde bir …ubbe ve …ubbenüñ üstinde bir …uş vardur. Ve ibrîπüñ altında 

kürsîye mül§a… bir nı§f legen vardur ve ol legenüñ içinde bir küçük …az vardur ki 

…uyruπı kürsî cânibinde legenüñ kenârına †o…ınmışdur diker. Ve ≠enebi nı§fına 

dek ref¡ idüp ve nı§fını aşaπa bükmişdür tâ ki min…ârı legenüñ ar∂ına mümâss 

olmaπa …arîb olmışdur.

Ve şekl-i me≠kûruñ ma¡nâsı budur ki bir «âdim şekl-i me≠kûrı bi-¡aynihi 

ma«dûmuñ öñine getürür, pes …ubbe üstinde va∂¡ olunan …uş ötüp ibrî…üñ emzi-

ginden §u a…maπa başlar ve vu∂ûyı tamâm idince a…ar. ~u legende cem¡ olur ve 

legen içindeki …az ol §unuñ cümlesini içer. Ve serîr üstinde cülûs iden πulâm §ol 

elini uzadup mendîl ve †aştı §unar. Ve alup isti¡mâl iderler ve yine eline virürler. 

Ve «âdim gelüp meclisden …aldurur ve kürsînüñ yanında va∂¡ olunmış bir fey&ûn 

vardur, anı fet√ idüp …azuñ içdügi §uyı cümleten ol kürsînüñ altından çı…ar.

Ve bu şeklüñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür ki nu√âsdan bir murabba¡ 

kürsî düzeler ki irtifâ¡ı bir …arış ve si¡ati iki …arış olup her ∂ıl¡ı berâber ola. Ve 

kürsînüñ üstinde bir πulâm va∂¡ ideler ki iki dizi üzere çöküp §aπ elinde şebehden 

bir la†îf ibrî… †uta ve bu ibrî…üñ dâ«ilini nı§fından bir §a√îfe ile sedd ideler ve 

¡urvesinüñ altına iki yirde deleler ve her delüge bir ünbûb 
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geçüreler. Ve ünbûblaruñ birisini πulâmuñ yeñi içinden bâzûsına medd idüp ucı-

na bir bundu…a-i §afîr va∂¡ ideler ve bir ünbûbı da«ı πulâmuñ yeñi içine medd 

idüp dirsegi yanından aşaπa bükeler ve πulâmuñ etegi altından ardına iledüp √âli 

üzere terk ideler. Ve bir ibrî…üñ bülbülesi ya¡nî emzigi va∂¡ olaca… yirde bir de-

lük delüp bir mi…leb geçüreler tâ ki bir †arafı §a√îfeye mümâss olmaπa …arîb 

ola. Ve mi…leb §adr-ı ibrî…den †ûl-ı i§bâ¡ …adar mürtefi¡ olup yine cihet-i esfele 

mün¡a†ıf ola tâ ki ibrî… içinde vâ…i¡ olan †arafdan †avîl ola. Ve mi…lebüñ «âric-i 

ibrî…de vâ…i¡ olan †arafını bir †âvus boynına ve başına teşbîh ideler. Ve πulâmuñ 

§ol elinüñ dirsegini delüp bir mi√ver geçüreler ve mi√verüñ iki †arafını πulâmuñ 

yeñinde &âbit ideler ve dirsegüñ ucına …adar √âcetden zâyid idüp πulâmuñ içine 

uzadalar ve ucına bir reze †a…alar.

Ba¡dehu kürsînüñ dört diregi üzere dört direk va∂¡ ideler ki her diregüñ †ûlı 

πulâmuñ …âmetinden bir mi…dâr yüksek ola. Ve direklerüñ üstine bir la†îf …a§r 

va∂¡ ideler ve …a§ruñ üstine bir …ubbe ve …ubbe üstine bir …uş va∂¡ ideler. Ve bu 

…a§ruñ dâ«ilini bir √av∂ idüp üstine bir πı†â va∂¡ ideler ki ref¡ ve va∂¡a …âbil [ola.] 

Ve πulâmuñ ardında vâ…i¡ olan §aπ diregüñ üstinden ar∂-ı …a§rı delüp diregüñ 

içine bir ünbûb indüreler ve ucını kürsînüñ †aba…ı altından döndürüp πulâmuñ 

tecvîfine ref¡ ideler ve ucını πulâmuñ ayasından ve yeñinden §â¡id olan ünbûbuñ 

ucına va§l ideler. Ve bu ünbûbı mi…lebden evsa¡ ideler tâ ki ünbûb-ı §afîrüñ içine 

§u mürtefi¡ olmaya. 

Ba¡de ≠âlik va§f-ı sâbı… üzere bir ¡avvâme düzeler ve üstine bir reze va∂¡ ideler 

ve rezeye 
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bir mu√kem ip baπlayalar. Ve ¡avvâmeyi ¡ar∂an kürsî üstine va∂¡ ideler. Ve 

πulâmuñ dirsegi ucında va∂¡ olunan rezenüñ berâberinde ar∂-ı kürsîyi delüp 

¡avvâmenüñ ipini kürsînüñ †aba…ına geçüreler ve πulâmuñ tecvîfine id«âl idüp 

rezeye baπlayalar bir vechile ki ¡avvâme ar∂-ı kürsîde câlis olduπı zamânda &i…le-

tiyle πulâmuñ dirsegini aşaπa ce≠b idüp πulâmuñ elini ref¡ ider tâ ki ayası ve 

parma…ları çiginine †o…ınmaπa …arîb olur. Ve …açan ki kürsîye mâ mun§abb olur, 

¡avvâme mürtefi¡ olup πulâmuñ yedi nüzûl ider.

Fa§l-ı ¿ânî Legenüñ ve Legen İçinde Va∂¡ Olunan ¢azuñ 
Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Bir legen düzeler ki şeklen nı§f legen gibi olup ar∂ı vâsi¡, yanları …a§îr ola ve 

altına bir ka¡b va∂¡ ideler ki irtifâ¡ı ol …adar ola ki †aşt-ı mezbûruñ …u†rı kürsîye 

mun†abı… olduπı zamânda †aştuñ a¡lâsı kürsînüñ a¡lâsına berâber ola. Ve legeni 

kürsîye mu√kem yapışduralar. 

Ba¡dehu bir küçük …az düzeler ki aya…ları olmaya ve legen içinde va∂¡ olun-

du…da min…ârı ar∂-ı †aşta mümâss olmaπa …arîb ola. Ve bir mi…leb düzüp …azuñ 

§adrına id«âl ideler, bir †arafı …azuñ min…ârı vâ…i¡ olup bir †arafı dübürinden çı…a. 

Ve legenüñ zâviyesinden kürsînüñ içine geçürüp ucını aşaπa §ar…ıdalar tâ ki bir 

mi…dâr ar∂-ı †aştdan mün«a†† ola. Ve mi…lebüñ e†râfını ar∂-ı †aşta mu√kem il§â… 

ideler tâ ki †aşta nâzil olan §u menfe≠ bulmayup …azuñ ra…abesinde va∂¡ olu-

nan mi…lebüñ √aniyyesine dek mürtefi¡ olup â«arından kürsînüñ içine a…a. Ve 

kürsînüñ yanında bir fey&ûn va∂ ideler tâ ki kürsînüñ içinde müctemi¡ olan 
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§uyı i«râc ideler.

Ba¡de ≠âlik ar∂-ı …a§rdan direk içine nâzil olan ünbûbuñ ucında mirâren mürûr 

iden va§f üzere bir fey&ûn, bir tennûr ve bir ≠eker va∂¡ idüp fey&ûnı ünbûbuñ ba-

şına nı§fına dek ideler ve nı§fı ar∂-ı …a§rdan mürtefi¡ ola. Ve bu ≠ekerüñ ucında 

bir fa∂la vâ…i¡ olup a¡lâ-yı …a&ra mümtedd ola. Ve ol fa∂lanuñ ucına bir √al…a va∂¡ 

ideler tâ ki va…t-i √âcetde anuñla ≠ekeri idâre ideler. Ve tennûruñ nı§fından ¡ar∂an 

bir &a…b ideler ki tâ ≠ekerüñ vasa†ına nâzil ola. Ba¡dehu ≠ekeri altından †ûlen dele-

ler tâ ki vasa†ında vâ…i¡ olan &a…bına nâfi≠ ola. Ve …açan ki ar∂-ı …a§ra §u dökile, 

fey&ûnuñ &a…bından ünbûba mün√adir ola. Ve …açan fey&ûn idâre oluna, fey&ûn 

münsedd olup ünbûbdan §u a…maya. 

Pes @âhir ve celîdür ki …açan …a§ra §u …oyılsa ve fey&ûn mesdûd olsa ve şekl-i 

mezbûrı bi¡-aynihi ma«dûmuñ öñine va∂¡ itseler ve kimesne mu††ali¡ olmadın 

fey&ûnı fet√ itseler, direk içinde va∂¡ olunan ünbûbdan §u nâzil olup tâ ibrî…e 

dâ«il olur ve mi…lebüñ †araf-ı dâ«ilini sedd ider ve ibrî… içinde mu√tebis olan 

ünbûb-ı §afîre †ard idüp §adâ √â§ıl olur ve …ubbenüñ üstinde va∂¡ olunan †âyirüñ 

§adâsı @ann olunur. Ve ibrî… içinde müctemi¡ olan §u mi…lebüñ √aniyyesine vâ§ıl 

olup min…ârından çı…ar ve âbdest alan kimesnenüñ eline dökilür. Ve legen içinde 

müctemi¡ olup legen içinde va∂¡ olunan …azuñ ra…abesinde va∂¡ olunan mi…lebüñ 

√aniyyesine vâ§ıl olup ba††a-i mezbûre ol §unuñ cümlesini içer. Ve ¡avvâme mür-

tefi¡ olup πulâmuñ §ol eli nâzil olup mendîl ile muş†ı uzadur.

Ba¡de ≠âlik şekl-i mezbûrı ta§vîr idüp e≠hâna ta…rîb içün ¡alâyim va∂¡ idelüm: 

‰aştuñ ¡alâmeti “lâm-elif-ال” ve …azuñ ¡alâmeti 
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“…âf-ق” ve kürsînüñ ¡alâmeti “§âd-ص” ve dâ«il-i kürsîde va∂¡ olunan ¡avvâmenüñ 

¡alâmeti “fâ-ف” ve ¡avvâmenüñ rezesine meşdûd olan ipüñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” 

ve πulâmuñ müte√arrik olan §ol elinüñ ¡alâmeti “sîn-س” ve ibrî…üñ dâ«ilinde 

va∂¡ olunan §a√îfe-i …â†ı¡anuñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve ibrî…üñ §adrında va∂¡ olunan 

mi…lebüñ ¡alâmeti “mîm-م” ve ibrî…üñ ¡urvesinde πulâmuñ keffine dâ«il olup elüñ 

altından direk içine dâ«il olan ünbûbuñ ¡alâmeti “lâm-ل” ve yine ibrî…üñ ¡urve-

sinden πulâmuñ keffine dâ«il olan ünbûb ki ucında bundu…a-i §afîr va∂¡ olunmış-

dur “kâf-ك” ve ar∂-ı kürsîde va∂¡ olunan üç diregüñ ¡alâmeti “†â-ط” ve …a§ruñ 

¡alâmeti “zâ-ز” ve †âyirle …ubbenüñ ¡alâmeti “vâv-و” ve cânib-i kürsîde va∂¡ olu-

nan fey&ûnuñ ¡alâmeti “√â-ح”dur bu cümle şekl üzere:

[Şekil 388/119]

[Şekil 288/119]
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Kitâb-ı Mezbûrdan Dördinci Nev¡ Gûn-â-gûn Fevvâreler Ya¡nî 
Şâdırvânlar Beyânındadur. Ve Bu Nev¡den Da«ı On Şekl Me≠kûrdur:

Şekl-i Evvel Bürke İçinde Va∂¡ Olunmış Bir Fevvâredür ki Bir Sâ¡at 
Mi…dârı ~uyı ¢a∂îb-Mi&âl Munta§ıb Olup Bir Sâ¡atden ~oñra Mütebeddil 
Olur ve Altı Yirden ~avlecân Şeklinde Feverân İder. 

Fa§lcı…-ı Evvel

Bürkeden ba¡îd ma…âmda bir beyt-i mürtefi¡ binâ ideler ki evvelâ §u ol beyte 

seyelân idüp ba¡dehu fevvâreye vâ§ıl ola. Ve ol beytde bir √av∂ düzüp ol √av∂ı 

ortasından iki …ısm ideler ki meselâ biri “√â-ح” ve biri “¡ayn-ع”dur. Ve “¡ayn-

 uñ ar∂ından bir ünbûb-ı vâsi¡ bürkeye †oπru medd idüp bürkenüñ ortasından”ع

altı …arış mi…dârı yu…aru ref¡ ideler. Ve ünbûbuñ başına pirinçden bir †op va∂¡ ide-

ler ve ol †opuñ a¡lâsınuñ dâyirinde altı delük deleler ki cümlesi bürkeye mâyil ola. 

Ve ol delüklerüñ râst ortasında bir vâsi¡ delük deleler. Ba¡dehu √av∂-ı “√â-ح”dan 

bir ünbûb-ı da…î… ya¡nî ince lüle i«râc idüp √av∂-ı “¡ayn-ع”dan memdûd olan 

ünbûba id«âl ideler ve ucını ref¡ ideler tâ ki †opuñ ortasındaki delükden †aşra gele. 

Ve iki ünbûbuñ cem¡ olduπı yiri yapışduralar.

Ba¡dehu bir ünbûb da«ı alalar ki †ûlı dört …arış ola ve iki uçların bükeler ya¡nî 

sedd ideler ve ortasından altına bir mi√ver yapışduralar. Ve iki √av∂uñ ortasında 

vâ…i¡ olan dîvâruñ üstinde bir …â¡ide va∂¡ idüp ol …â¡idenüñ üstinde iki beyt va∂¡ 

ideler ve mi√verüñ iki †araflarını ol beytlere id«âl ideler tâ ki mi√ver-i mezbûr 

va…t-i √âcetde √areket ide. Ve bu ünbûbuñ nı§fı üzere ki mi√verüñ semti üzere 

vâ…i¡ 
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olur, …am¡a beñzer bir âlet va∂¡ ideler ve ol mekânda yapışduralar. Ve esfelini 

deleler tâ ki ünbûbuñ içine nâfi≠ ola. Ve yine bu ünbûbda mi√verüñ iki cânibinde 

iki delük delüp delüklere birer küçük lüleler yapışduralar ve lülelerüñ ucına bi-

rer boncu… va∂¡ idüp mi…dâr-ı ma¡hûd üzere deleler ya¡nî lülelerüñ altında va∂¡ 

olaca… keffeleri bir sâ¡at-i müsteviyyede †olduraca… …adar ola. Ve şübhe yo…dur 

ki bu ünbûb mi√verinüñ üstinde isti…âmet üzere vâ…ıf olmaz, belki elbette iki 

√av∂dan birisine mâyil olur. 

Ve ünbûb-ı mezbûrı √av∂-ı “√â-ح” †arafına mâyil far∂ idüp ta§vîr idelüm ki 

†araf-ı mâyilde “yâ-ي” ve †araf-ı mâyile mutta§ıl olan ünbûb-ı §afîrde “mîm-م” ve 

mi√verde “dâl-د” ve †araf-ı mürtefi¡de “√â-ح” ve †araf-ı mürtefi¡e mutta§ıl olan 

ünbûb-ı §afîrde “…âf-ق” ve nefs-i …am¡da “zâ-ز” mektûb ola:

[Şekil 395/120]

Ba¡dehu bir sâ…iyye va∂¡ ideler ki …am¡a fevvâre müte√ammil olduπı …adar §u 

döke.

Fa§l-ı ¿ânî

Nu√âsdan iki keffe düzeler ol va§f üzere ki eşkâl-i sâbı…anuñ beyânındadur, 

mirâren mürûr itmişdür. Ve her keffeye üslûb-ı ma¡hûd üzere bir mi√ver geçü-

rüp iki †araflarını √av∂laruñ yanlarında va∂¡ ideler. Ve bu ma…âmda va∂¡ olunan 

keffelerüñ büyükligi ol …adar ola ki içine rı†l-ı Baπdâdî ile 

[Şekil 395/120]
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beş rı†l §u §ıπa. Ve her keffeyi büyük ünbûbuñ iki †arafında mül§a… ola[n] küçük 

ünbûblaruñ altına va∂¡ ideler ve her keffenüñ mu™a««arı üstine birer şa@iyye ya¡nî 

πı†â pâresi gibi bir pâre na§b ideler tâ ki ünbûb-ı kebîrüñ †araf-ı mâyilinden vâ…i¡ 

olan ünbûb-ı §afîrden altındaki keffeye §u dökilüp bir sâ¡atde †olup başından †ara-

fa meyl idüp dökile. Ve mu™a««arında va∂¡ olunan şa@iyye ile ünbûb-ı kebîrüñ 

†araf-ı mâyilini ref¡ idüp †araf-ı mürtefi¡i keffe-i u«râ üzere mün«a†† ola. Ve ol 

†arafda vâ…i¡ olan ünbûbdan §u a…up altındaki keffeye nâzil ola. Ve bir sâ¡atde ol 

da«ı †olup başından †arafa meyl idüp altındaki √av∂a dökile. Ve yine mu™a««arı 

ile ünbûb-ı kebîrüñ †araf-ı nâzilini ref¡ idüp †araf-ı merfû¡ını √a†† ide. Ve mâdâm 

ki sâ…iyyeden …am¡ı ünbûba nâzil ola, √âl bu minvâl üzere cârî olur.

Ve her …açan ki √av∂-ı “√â-ح”ya §u mun§abb olur, esfelinde va∂¡ olunan 

ünbûbdan fevvârenüñ başındaki delükden …a∂îb-mi&âl mürtefi¡ olur. Ve her …açan 

ki √av∂-ı “¡ayn-ع”a mun§abb olur, anuñ da«ı esfelinde mev∂û¡ olan ünbûba44 

cereyân idüp re™s-i fevvârede va∂¡ olunan †opuñ içine vâ§ıl olur ve †opuñ e†râfında 

va∂¡ olunan altı delükden §avlecânlar gibi feverân ider.

Ba¡de ≠âlik fevvâre-i mezbûreyi fehmi âsân olma… içün ta§vîr idüp ¡alâyim 

va∂¡ idelüm: Sâ…iyyenüñ ¡alâmeti “fâ-ف” ve …am¡uñ ¡alâmeti “zâ-ز” ve büyük 

ünbûbuñ iki †arafınuñ ¡alâmetleri “yâ-cîm-ي-ج” ve bir †arafında va∂¡ olunan kü-

çük ünbûbuñ ¡alâmeti “…âf-ق” ve †araf-ı â«erinde va∂¡ olunan küçük ünbûbuñ 

44  Metinde “umûra”
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¡alâmeti “mîm-م” ve keffelerüñ ¡alâmetleri “†â-elif-ط-ا” ve √av∂laruñ ¡alâmetleri 

“√â-¡ayn-ح-ع” ve re™s-i fevvârenüñ ¡alâmeti “nûn-ن”dur bu şekl üzere:

[Şekil 397/121]

Dördinci Nev¡den İkinci Şekl 

Bir bürkede yâ iki bürkede va∂¡ olunmış iki fevvârelerdür ki bir sâ¡at mi…dârı 

birisi şekl-i …a∂îb üzere feverân idüp ve birisi §avlecânlar şekli üzere feverân ider. 

Ve bir sâ¡atden §oñra …a∂iyye ¡aks olup şekl-i …a∂îb üzere feverân iden, §avlecân 

şeklinde feverân ider ve §avlecân şeklinde feverân iden şekl-i …a∂îb üzere feverân 

ider. Ve bu √âl da«ı 

[Şekil 397/121]
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bir sâ¡at mümtedd olup yine ¡aks olur. Ve bu şekl bi-¡aynihi şekl-i evvel 

olduπından mâ-¡adâ √av∂-ı “√â-ح”dan birbirine müte…ârib iki ünbûb i«râc ideler; 

far∂ idelüm birisi “hâ-ه” ve birisi “lâm-ل”dur ve fevvârelerüñ birisi “sîn-س” ve 

birisi “nûn-ن”dur. Pes ünbûb-ı “hâ-ه” fevvâre-i “sîn-س”üñ küresine vâ§ıl olup 

§avlecânlar şeklinde feverân ider. Ve ünbûb-ı “lâm-elif-ال” fevvâre-i “nûn-ن”uñ 

başına vâ§ıl olup şekl-i …a∂îb üzere feverân ider. Ve yine √av∂-ı “¡ayn-ع”dan 

iki ünbûb i«râc ideler; far∂ idelüm ki birisi “lâm-ل” ve birisi “§âd-ص”dur. Pes 

ünbûb-ı “lâm-ل” fevvâre-i “nûn-ن”uñ küresine vâ§ıl olup şekl-i §avâlic üzere 

feverân ider. Ve ünbûb-ı “§âd-ص” fevvâre-i “sîn-س”üñ re™sine vâ§ıl olup şekl-i 

…a∂îb üzere feverân ider.

Pes @âhirdür ki …açan sâ…iyye-i “fâ-ف”dan …am¡-ı “zâ-ز”ya §u mun§abb olsa ve 

ünbûb-ı “yâ-ي”dan √av∂-ı “√â-ح”ya nâzil olsa √av∂-ı “√â-ح”dan ünbûb-ı “hâ-ه”ya 

dâ«il olup fevvâre-i “sîn-س”e vâ§ıl olur ve §avlecân üzere altı yirden feverân ider. 

Ve ünbûb-ı “lâm-elif-ال”den fevvâre-i “nûn-ن”a vâ§ıl olup başından şekl-i …a∂îb 

üzere feverân ider. Ve ünbûb-ı “mîm-م”den keffe-i “†â-ط””ya da«ı bir mi…dâr §u 

te…â†ur ider. Ve …açan ki keffe-i “†â-ط” bir sâ¡at †olar ve başından †arafa meyl idüp 

içindeki §uyı döker ve mu™a««arında va∂¡ olunan şa@iyye ile ünbûb-ı “yâ-ي”yı ref¡ 

ider ve ünbûb-ı “cîm-ج”e münhafi∂ olur. Ve keffeden dökilen §u ünbûb-ı “lâm-

 uñ küresine vâ§ıl olur ve şekl-i §avlecân üzere altı yirden”ن-dan fevvâre-i “nûn”ل

feverân ider. Ve ünbûb-ı “§âd-ص”dan fevvâre-i “sîn-س”üñ başına çı…up şekl-i 

…a∂îb üzere feverân ider. Ve mâdâm ki sâ…iyyeden …am¡a §u dökilür, gicede ve 

gündüzde √âl bu minvâl üzere cârî olur. Ve me≠kûr olan fevvârelerüñ şekli ta§vîr 

olunup ziyâde
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tav∂î√ içün √urûfla ¡alâyim na§b olundı:

[Şekil 400/122]

Dördinci Nev¡den Üçinci Şekl 

Bir fevvâredür ki rub¡-ı sâ¡at mi…dârı zamânda §avlecân şeklinde feverân ider 

ve mütebeddil olup rub¡-ı sâ¡at mi…dârı zamânda sevsene şeklinde feverân ider. 

Ve her rub¡-ı sâ¡atde bu vechile mütebeddil olup şekl-i â«er @uhûr ider.

Ve bu şeklüñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür ki vech-i sâbı… üzere bürke-

den ba¡îd bir beyt binâ iderler ve ol beytde iki √av∂ düzeler ki ortasında bir dîvâr 

ola; far∂ idelüm ki √av∂laruñ birisi “§âd-ص” ve birisi “sîn-س”dür. Bir ¡avvâme 

düzüp üstine tügme şeklinde bir …ı†¡a yâ bir şa@iyye va∂¡ ideler. Ve bu ¡avvâmeyi 

√av∂-ı “§âd-ص” zâviyesinde va∂¡ idüp zâviyeden «urûcını men¡ ider bir ¡âyı… 

[Şekil 400/122]
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va∂¡ ideler bir vechile ki ¡avvâm-i mezbûre ol zâviyede sühûletle anca… aşaπa ve 

yu…aru √areket ide. Ve bir ¡avvâme da«ı düzüp √av∂-ı “sîn-س”üñ zâviyesinde 

va∂¡ ideler.

Ba¡dehu √av∂-ı “§âd-ص”ın ar∂ında bir bâb-ı ma†√ûn ya¡nî eşkâl-i sâbı…da 

me≠kûr olan va§f üzere bir tennûr ve bir ≠eker va∂¡ ideler. Ve bâbuñ altında bir 

ünbûb va∂¡ idüp bürkenüñ içinden i«râc ideler; far∂ idelüm ol ünbûb “lâm-ل”dur. 

Bâb fet√ olundu…da √av∂ içinde müctemi¡ olan §u ünbûb-ı “lâm-ل”a du«ûl ider. 

Ve ünbûb-ı “lâm-ل”dan mürtefi¡ olan †arafınuñ başına bir berniyye va∂¡ ideler 

ki başı bir mi…dârcu… münferic ola tâ ki ortasından bir ünbûb mürtefi¡ olup ol 

ünbûbdan §avlecân şeklinde §u feverân ide. Ve bu ünbûbuñ başı berniyyenüñ 

başına berâber ola ve ucınuñ kenârlarına re™s-i berniyye şekli üzere nu√âsdan 

ziyâde va∂¡ ideler tâ ki berniyyenüñ şefesi ve ünbûbuñ †arafı mâ-beyninden sev-

sene şebîh §u feverân ide. Ve √av∂-ı “sîn-س”de da«ı bir bâb-ı ma†√ûn va∂¡ idüp 

bâbuñ altında bir ünbûb va∂¡ ideler ki fevvârenüñ ortasından @âhir olup §avlecân 

şeklinde feverân ide ve far∂ idelüm ki bu ünbûb “sîn-س”dür. Ba¡dehu bir ünbûb 

düzeler ki †ûlı üç …arış ola ve ortasına bir …am¡ geçüre ve …am¡uñ altında ünbûba 

ar…urı bir mi√ver yapışdurup iki √av∂uñ ortasında bir …â¡ide üstinde iki beyt dü-

zeler. Ve mi√verüñ iki †araflarını ol beytlere va∂¡ ideler. Pes ünbûbuñ bir †arafı 

√av∂-ı “§âd-ص” cihetinde vâ…i¡ olup ve bir †arafı √av∂-ı “sîn-س” cihetinde vâ…i¡ 

olur; far∂ idelüm ki …am¡ “√â-ح”dur ve mi√ver 
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“dâl-د”dur. Ve ünbûbuñ √av∂-ı “sîn-س”den †arafı “†â-ط” ve †araf-ı â«eri “mîm-

.dür”م

Ba¡dehu bir sâ…iyye va∂¡ ideler ki …am¡a §u döke. Ve ol sâ…iyyenüñ ucına bir 

ünbûb va∂¡ ideler ki ol √av∂lardan birisini rub¡-ı sâ¡atde †oldura. Ve bu ünbûb 

far∂ idelüm ki “yâ-ي”dur. Ba¡dehu ünbûbuñ iki †arafında “mîm-م” ile “†â-ط” ya-

nında dînâr gibi birer fa∂la va∂¡ ideler ki her fa∂la bir ¡avvâmenüñ tügmesine 

mu…âbil ola. Ve ünbûbuñ her †arafında ma«rec-i mâya …arîb yirde bir reze ve 

rezeye bir √al…a †a…alar. Ve bu √al…alaruñ her birisi ar∂-ı √av∂da va∂¡ olunan bir 

bâb-ı ma†√ûna müsâmet ola. Ve her √al…aya bir zencîr baπlayup ucını bir bâbuñ 

≠ekerine baπlayalar tâ her kerre ki ünbûbuñ bir †arafı mürtefi¡ ola, bir bâb meftû√ 

ola. Ve …açan ki mün«afi∂ ola, ol bâb münsedd ola.

Ba¡dehu nu√âsdan bir ca¡be düzeler ki †ûlı iki şibr ola ve içine …alaydan bir 

†op …oyup iki †arafını sedd ideler. Ve ca¡beyi ünbûbuñ yanına †ûlen yapışduralar. 

Ve bu ca¡beyi “bâ-ب” far∂ idelüm. Pes @âhirdür ki …açan ünbûbdan †araf-ı “†â-ط” 

mün«afi∂ olsa, √av∂-ı “§âd-ص”uñ bâbı mesdûd olur ve §u ünbûb-ı “yâ-ي”dan 

…am¡-ı “√â-ح”[ya] vâ§ıl olur. Ve ünbûb-ı “†â-ط”dan √av∂-ı “§âd-ص”da mun§abb 

olup rub¡-ı sâ¡at mi…dârı zamânda †olar ve ¡avvâme-i “hâ-ه” mürtefi¡ olur ve üs-

tindeki tügme ile fa∂la-ı “nûn-ن”u def¡ ider. Pes ünbûbuñ ol †arafı mürtefi¡ olup 

[dîger] †arafı mün«afi∂ olur ve ca¡be içinde va∂¡ olunan küre “mîm-م” †arafına 

tekerlenür ve √av∂-ı “§âd-ص”uñ bâbı münfeti√ olur. Ve √av∂-ı “sîn-س”üñ bâbı 

münsedd olur ve §u √av∂-ı “sîn-س”e mun§abb olur. Ve ol √av∂ da«ı rub¡-ı sâ¡at 

mi…dâr zamânda 
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fevvâreden sevsene şekl üzere feverân ider. Pes ¡avvâme-i “fâ-ف” mürtefi¡ olup 

tügmesiyle fa∂la-ı “kâf-ك”ı def¡ idüp †araf-ı “†â-ط” mün«afi∂ olur ve küre cihet-i 

“†â-ط”ya seyr ider. Ve √av∂-ı “sîn-س”üñ bâbı meftû√ olur ve §u ünbûb-ı “¡ayn-

 a dâ«il olup rub¡-ı sâ¡at mi…dârı zamân fevvârenüñ başından şekl-i §avlecân”ع

üzere feverân ider. Ve mâdâm ki ünbûb-ı “yâ-ي”dan …am¡-ı “√â-ح”ya §u mun§abb 

olur, √âl bu minvâl üzere cârî [olur.] 

Ve ziyâde tav∂î√ içün fevvâre-i mezbûre ta§vîr olunup √urûf-ı me≠kûre ile 

¡alâyim na§b olundı:

[Şekil 404/123]

Dördinci Nev¡den Dördinci Şekl 

İki fevvâredür ki rub¡-ı sâ¡at mi…dârı zamânda birisi sûsen şeklinde feverân 

idüp birisi §avlecân şeklinde feverân ider. Ve rub¡-ı sâ¡at geçdükde 

[Şekil 404/123]
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emr ber-¡aks olup sevsen şeklinde feverân iden §avlecân şeklinde feverân ider 

ve §avlecân şeklinde feverân iden sevsen şeklinde feverân ider tâ ki rub¡-ı sâ¡at 

mi…dârı zamân mürûr ider, pes yine …a∂iyye ¡aks olur. Bu şekl şekl-i sâbı…uñ 

¡aynıdur bâblara varınca. Ve ol ma…âmda vâ…i¡ olan far… budur ki √av∂-ı “§âd-

-ûlen iki …ısma ta…sîm ider† ”ل-uñ bâbınuñ altında va∂¡ olunan ünbûb-ı “lâm”ص

ler. Ve …ısm-ı “lâm-elif-ال”i fevvâre-i “elif-ا”[e] şekl-i §avlecân içün id«âl iderler 

ve …ısm-ı [“lâm-elif-ال”]i fevvâre-i “lâm-ل”a id«âl iderler tâ ki şekl-i sevsen üzere 

feverân ide.

Ba¡dehu √av∂-ı “√â-ح”nuñ bâbı altında va∂¡ olunan ünbûb-ı “¡ayn-ع”ı da«ı 

iki ideler. Bir …ısmını ki …ısm-ı “¡ayn-ع”dur şeklinde, bir …ısmını fevvâre-i “elif-

 ı fevvâre-i”ق-e id«âl ideler tâ ki sevsen şeklinde feverân ide. Ve …ısm-ı “…âf”ا

“√â-ح”ya id«âl ideler ki §avlecân şeklinde feverân ide. Pes @âhirdür ki …açan 

ünbûb-ı “zâ-ز”dan …am¡-ı “√â-ح”[ya] §u a…sa †araf-ı “†â-ط”dan √av∂-ı “§âd-ص”a 

mun§abb olur. Ve ol √înde bu √av∂uñ bâbı mesdûddur. Pes §u √av∂uñ içinde 

müctemi¡ olur tâ ki rub¡-ı sâ¡at mi…dârı zamân mürûr ider. Pes √av∂uñ zâviyesinde 

vâ∂ı¡ olunan ¡avvâme mürtefi¡ olur ve üstindeki şa@iyyesiyle fa∂la-i “nûn-ن”u def¡ 

idüp †araf-ı “†â-ط”yı ref¡ idüp †araf-ı “mîm-م”i «af∂ ider. Pes †araf-ı “mîm-م”den 

√av∂-ı “sîn-س”e mâ mun§abb olmaπa başlar, √âl bu ki anuñ bâbı mesdûddur. 

Ve √av∂-ı “§âd-ص”uñ cevfi cevf-i mâya rub¡-ı sâ¡at …adar zamânda nüzûl idüp 

ünbûb-ı “lâm-ل”dan fevvâre-i “√â-ح”ya vâ§ıl olur ve sevsen şeklinde feverân 

ider. Ve ünbûb-ı “lâm-elif-ال”den fevvâre-i “elif-ا”e vâ§ıl olup §avlecân şeklinde 

feverân ider. Ve bu minvâl üzere √av∂-ı “sîn-س” da«ı †olup ¡avvâmesi mürtefi¡ 

olur ve şa@iyyesi ile fa∂la-i “kâf-ك”ı def¡ idüp †araf-ı “mîm-م”i ref¡ ider 
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ve †araf-ı “†â-ط”yı «af∂ ider. Pes 

√av∂-ı “sîn-س”üñ bâbı meftû√ 

olup ta«tında va∂¡ olunan ünbûb-ı 

“¡ayn-ع”a cereyân ider ve fevvâre-i 

“elif-ا”den sevsen şeklinde feverân 

ider. Ve ünbûb-ı “…âf-ق”dan 

cereyân idüp fevvâre-i “√â-ح”dan 

§avlecân şeklinde feverân ider. 

Ve mâdâm ki ünbûb-ı “zâ-ز”dan 

…am¡a §u mun§abb [olur,] √âl bu 

minvâl üzeredür.

Ve şekl-i mezbûruñ §ûreti bu-

dur ki √urûf-ı mezbûre yirlü yirinde ra…am olunmışdur:

[Şekil 407/124]

Dördinci Nev¡den Beşinci Şekl 

Bir fevvâredür ki nı§f-ı sâ¡at mi…dârı zamânda «ayme, çâdır gibi feverân idüp 

ba¡dehu mütebeddil olup nı§f-ı sâ¡at mi…dârı da«ı dıra«t şeklinde feverân ider. Ve 

her nı§f-ı sâ¡atde bu üslûb üzere mütebeddil olur.

Fa§l-ı Evvel

[Şekil 407/124]
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Bürkeden ba¡îd bir beyt binâ ideler ve ol beytde bir pirinç i…âmet idüp başına 

bir √av∂ va∂¡ ideler ve esfeline bir sâ…iyye va∂¡ ideler ki şekl-i murabba¡ olup 

vech-i ar∂da mebsû† ola ve ucı mesdûd ola. Ve ucınuñ yanında üstinden bir «ar… 

idüp anuñ mu…âbilesinde esfelini da«ı «ar… ideler. Ve bu iki «ar…lara birer bâb-ı 

ma†√ûn va∂¡ idüp iki bâbuñ ortasında bir ≠eker va∂¡ ideler ki iki †arafı iki bâbuñ 

içinde münhedim ola tâ ki ≠ekerüñ bir †arafı bâb-ı esfeli sedd idüp bir †arafı bâb-ı 

a¡lâyı sedd ide: ◊av∂uñ ¡alâmeti “bâ-ب”, pirincüñ ¡alâmeti “√â-ح” ve sâ…iyyenüñ 

¡alâmeti “¡ayn-ع” 

Ve pirince mutta§ıl bir küçük lüle düzeler ki uf…a müvâzî olmaπa …arîb ola. 

Ve bu ünbûbuñ ucına bir delinmiş boncu… va∂¡ ideler. Ve bu ünbûbuñ ¡alâmeti 

“kâf-ك” ve boncuπuñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve bâb-ı a¡lânuñ ¡alâmeti “†â-ط” ve bâb-ı 

esfelüñ ¡alâmeti “mîm-م” ve ≠ekerüñ ¡alâmeti “vâv-و”dur. Ve ≠ekerüñ †araf-ı 

â«erinde bir zencîr va∂¡ olunsa gerekdür, ol zencîrüñ †araf-ı â«erinüñ ¡alâmeti 

“lâm-ل”dur.

Ba¡de ≠âlik bâb-ı “mîm-م”üñ altında bir ünbûb va∂¡ idüp medd ideler ve 

bürkenüñ ortasından ref¡ ideler ve ucına pirinçden düzilmiş ütrücce şeklinde 

bir nesne va∂¡ ideler ki başı açu… ola. Ve bu ütrüccenüñ ¡alâmeti “…âf-ق”dur. 

Ve bâb-ı a¡lânuñ üstine bir ünbûb va∂¡ ideler ki pirinçden ve √av∂dan erfa¡ ola. 

Ve bu ünbûbuñ ¡alâmeti “sîn-س”dür. Ve ≠ekerüñ a¡lâsında va∂¡ olunan zencîri 

bu ünbûbdan yu[…a]ru ref¡ ideler. Ve bu ünbûbuñ esfeline bir «ar… va∂¡ idüp ol 

«ar…uñ üstine bir ünbûb da«ı va∂¡ idüp bir mi…dâr cânib-i esfele bükeler ve medd 

idüp ütrüccenüñ içine id«âl ideler. Yine medd 
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ideler tâ ki ünbûb ütrüccenüñ başından mürtefi¡ ola. Bu ünbûbla re™s-i ütrüccenüñ 

mâ-beyninde ünbûbı i√â†a idecek45 […adar] fürce ola. Ve bu ünbûbuñ ¡alâmeti “fâ-

 dur. Ve bu ünbûbuñ başını bir πı†âyla setr ideler ve ol πı†ânuñ ortasına §ırça”ف

parmaπı du«ûl idecek …adar bir delük delüp çevresine birbirine …arîb müte¡addid 

delükler deleler tâ ki cümlesinden feverân iden §u dıra«t şeklini baπlaya.

Ba¡dehu bir …ur§ düzeler ki …u†rı bir …arış ola ve …ur§uñ ortasını bir mi…dâr 

çu…ur ideler ve ünbûb-ı “fâ-ف” dâ«il olaca… …adar ortasını oyalar ve …ur§uñ 

mu¡a……arını cihet-i esfele ünbûbuñ başına geçüreler tâ ki ütrüccenüñ başına 

mümâss olmaπa …arîb ola. Ve ol ma…âmda mu√kem yapışduralar.

Ba¡dehu nu√âsdan bir ca¡be düzeler ki †ûlı iki …arış ola ve içine …alaydan bir 

küre …oyalar ki vezni iki rı†l-ı Baπdâdî …adar ola. Ve ca¡benüñ iki †arafını sedd 

ideler ve ortasından bir rezeye a§alar. Ve rezenüñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve †araf-ı 

ca¡benüñ ¡alâmetleri “lâm-elif-hâ-ال-ه” dur. Ve †araf-ı “hâ-ه”ya √al…a †a…up 

ünbûbdan mürtefi¡ olan zencîrüñ ucını ol √al…aya baπlayalar.

Fa§l-ı ¿ânî

Nu√âsdan bir †âs düzeler ki içine iki rı†l-ı Baπdâdî …adar §u §ıπa. Ve †âsuñ 

üstini bir §a√îfe ile örteler ve ikisinüñ mâ-beynini mu√kem il§â… ideler. Ve †âsuñ 

kenârına bir reze ve rezeye bir √al…a †a…alar. Bu rezenüñ ¡alâmeti “§âd-ص”dur. 

Ve bu √al…aya mu…âbil mev∂û¡da †âsuñ πı†âsı üstinde bir reze ve bir √al…a da«ı 

va∂¡ ideler. Ve bunuñ ¡alâmeti “zâ-ز”dur. Ba¡dehu √al…a-i “zâ-ز”yı ünbûb-ı “sîn-

 ¡ı †araf-ı ca¡bede vâ…i”ص-de va∂¡ olunmış bir rezeye a§alar. Ve √al…a-ı “§âd”س

olan √alka-i “lâm-elif-ال”e bir zencîrle va§l ideler tâ ki küre câ¡benüñ “hâ-ه” 

45  Metinde “ideler”



ترجمۀ حيل 557

]139ب[



DÖRDİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel558

[140a]

†arafında vâ…i¡ olduπı zamânda †âs iki √al…ada a§ılup πı†âsı uf…a müvâzî ola. Ve 

√al…a-i “zâ-ز” yanında πı†âyı &a…b ideler tâ ki ünbûb-ı “kâf-ك”uñ ciz¡asından 

mun§abb olan §u πı†ânuñ üstine nâzil olup &a…b-ı mezbûrdan †âsa a…a ve †âs nı§f-ı 

sâ¡at mi…dârı zamânda †ola ve ca¡benüñ “hâ-ه” †arafında vâ…i¡ olan küreden &a…îl 

olup †araf-ı “lâm-elif-ال”i çeker ve küre ol †arafa tekerlenür ve ≠eker mürtefi¡ olup 

bâb-ı “†â-ط” münsedd olur.

Ba¡dehu √al…a-i “§âd-ص” yanından †âsuñ kenârında bir &a…b ideler ve ol 

&u…beye bir boncu… geçüreüp ol …adar deleler ki †âs içinde cem¡ olan §u boncuπuñ 

delüginden buçu… sâ¡atde «urûc ide. Ve †âs fâriπ oldu…da ≠ekerden «afîf olup 

ca¡benüñ “hâ-ه” †arafı ≠ekerüñ &i…leti sebebiyle mün«afi∂ olup †âsı ref¡ ider tâ ki 

πı†âsı uf…a müvâzî olur. Pes şübhe yo…dur ki √av∂-ı “bâ-ب”dan §u pirinc-i “√â-ح”ya 

dâ«il olup ünbûb-ı “kâf-ك”uñ ciz¡asından †âsuñ πı†âsına ve πı†ânuñ &a…bından †âsa 

du«ûl ider. Ve pirincüñ §uyı bu zamânda bâb-ı “†â-ط”dan münba¡i& olur, ol sebeb-

den ki bâb-ı “mîm-م” mesdûddur. Pes ütrüccenüñ içinden §â¡id olan ünbûbdan §u 

mürtefi¡ olup dıra«t şeklinde feverân ider. Ve …açan ki †âs †olar, ca¡benüñ †araf-ı 

“hâ-ه”sından &a…îl olup düşer tâ ki †âsınuñ kenârı yire †o…ınmaπa …arîb olur. Pes 

içindeki §u kenârındaki delükden nı§f-ı sâ¡atde çı…ar ve bu √înde bâb-ı “†â-ط” 

mesdûd olup pirincüñ §uyı ünbûb-ı “fâ-ف”dan münba¡i& olup ütrüccenüñ aπzınuñ 

çevresinden feverân ider. Ve ütrüccenüñ üstinde va∂¡ olunan …ur§a mülâ…î olup 

şekl-i çâdırda bürkeye dökilür. Ve mâdâm ki √av∂-ı “bâ-ب”ya §u cârî ola, √âl bu 

minvâl üzeredür. Ve şekl-i 
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mezbûr ta§vîr olunup √arf-i me≠kûre ile ¡alâyim na§b olundı:

[Şekil 413/126]

Dördinci Nev¡den Altıncı Şekl 

Bir fevvâredür ki nı§f-ı sâ¡at mi…dârı zamânda §avlecân gibi feverân idüp 

ba¡dehu nı§f-ı sâ¡at …adar da«ı «ayme şeklinde feverân ider ve yine 

[Şekil 413/126]
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nı§f-ı sâ¡atde da«ı §avlecân şeklinde olup yine «ayme şekline mütebeddil olur. Ve 

bu fevvârenüñ a√vâli üç fa§lda mübeyyendür:

Fa§l-ı Evvel 

Fevvâreden ba¡îd mekânda bir beyt-i la†îf va∂¡ ideler. ~u evvelâ ol beyte cârî 

olup andan §oñra fevvâreye cârî ola. Ba¡dehu beytüñ bir †arafında bir √av∂ va∂¡ 

ideler ki ar∂uñ irtifâ¡ı ar∂-ı beytden on …arış ola. Ve √av∂uñ esfelinde bir delük 

delüp ol delüge bir lüle geçüreler ve si¡ati ol …adar ola ki √av∂a dâ«il olan §u 

…adar §u ol lüleyi †oldura. Ve ol ünbûbı ar∂-ı beyte indürüp ve ar∂-ı beyt üstinde 

on …arış mi…dârı uf…a berâber medd ideler. Ve ünbûbuñ bu †arafını mu√kem sedd 

ideler. Ve ünbûbuñ mesdûd olan †arafını seddüñ yanında biri üstinden ve biri 

altından oyalar ve bir bâb-ı ma†√ûn düzüp ün&âsını «ar…-ı esfele terkîb ideler. Ve 

bu bâbuñ ≠ekerinüñ iki †arafı ola tâ ki bir †arafıyla bâb-ı mezbûrı esfelinden sedd 

idüp ve bir †arafıyla a¡lâsından sedd ide.

Ba¡dehu nu√âsdan bir ünbûb alalar ki †ûlı on iki …arış ola. Ve bu ünbûbuñ bir 

†arafında bir bâb-ı ma†√ûn va∂¡ ideler ki sâbı…an va∂¡ olunan bâbları sedd içün 

ma§nû¡ olan ≠ekerüñ başına râst ola. Ve ≠ekerüñ başına on beş …arış bir zencîr 

†a…alar ve zencîrüñ ucını √âlen va∂¡ olunan ünbûbuñ bâb-ı ma†√ûnından geçürüp 

yu…aru †arafından ce≠b ideler. Ve bu ünbûbuñ bâb-ı ma†√ûnını sâbı…an ma§nû¡ 

olan ünbûbuñ «ar…ı üstine va∂¡ ideler ve mu√kem yapışduralar. Ve bu √înde 

me≠kûr ünbûb «ar…-ı esfelinde ma§nû¡ olan bâbda nâzil ola. 

Ve bunları ta§vîr idüp ¡alâyim na§b idelüm: ◊av∂uñ ¡alâmeti “elif-ا” ve 

√av∂dan nâzil olan on …arış ünbûbuñ ¡alâmeti “bâ-ب” ve yir üstinde uf…a müvâzî 

mebsû† olan on …arış 
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ünbûbuñ re™s-i mesdûdınuñ ¡alâmeti “cîm-ج” ve bu ünbûbuñ re™s-i mesdûdı ya-

nında cihet-i esfelde vâ…i¡ olan «ar…uñ ¡alâmeti “dâl-د” ve cihet-i a¡lâsında vâ…i¡ 

olan «ar…uñ ¡alâmeti “hâ-ه” ve iki bâbuñ ortasında vâ…i¡ olan ≠ekerüñ ¡alâmeti 

ve ≠ekerüñ ¡alâmeti ve ≠ekerüñ a¡lâsında va∂¡ olunan zencîrüñ †araf-ı a¡lâsınuñ 

¡alâmeti “zâ-ز”dur bu şekl üzere:

[Şekil 415/127]

Pes @âhirdür ki …açan √av∂a §u …oyulsa ünbûb-ı “bâ-ب”ya ve andan ünbûb-ı 

“√â-ح”ya dâ«il olur ve bunlardan §oñra ünbûb-ı “zâ-ز”da mürtefi¡ olur, ammâ 

başına çı…maz zîrâ bu ünbûbuñ †ûlı on iki …arışdur ve √av∂uñ irtifâ¡ı bir …arış ve 

altındaki ünbûbuñ †ûlı on …arışdur. Pes bundan §oñra zencîri yu…aru çekseler, 

bâb-ı “dâl-د” meftû√ olur ve bâb-ı “hâ-ه” mesdûd olur. Ve bâb-ı “dâl-د”dan §u 

a…up bir ünbûbla bürkeye dâ«il olup ¡an-…arîb me≠kûr olacak fevvâreden «ayme 

şeklinde feverân ider. 

Ba¡dehu ünbûb-ı “zâ-ز”da va∂¡ olunan bâbdan erfa¡ bir delük delüp bir ünbûb 

geçüreler ve bu ünbûbuñ başını bir mi…dâr aşaπa 

[Şekil 415/127]
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egdükden §oñra bürkeye †oπru medd ideler ve ünbûb «aymenüñ içine id«âl idüp 

ortasından çı…aralar tâ ki zencîr nâzil olup bâb-ı “dâl-د” mesdûd olduπı zamânda 

bu ünbûbuñ ucından §avlecân şeklinde §u feverân ide. Ve bu ünbûbuñ ¡alâmeti 

“√â-ح”dur.

Fa§l-ı ¿ânî Mîzân Gibi Va∂¡ olunan Ca¡be Keyfiyyet-i ¡Ameli 
Beyânındadur

Ar∂-ı beytde mebsû† olan ünbûbuñ üstinde ünbûb-ı munta§ıba …arîb yirde bir 

…â¡ide-i &âbite va∂¡ ideler ki irtifâ¡ı üç …arış ola. Ba¡dehu nu√âsdan bir ca¡be düze-

ler ki †ûlı iki …arış ola. Ve içine elli dirhem re§â§dan bir küre …oyalar ki ca¡benüñ 

içinde sühûletle √areket ide ve ca¡benüñ iki †araflarını sedd ide. Ve ortasına ar…urı 

bir mi√ver va∂¡ ideler, ammâ içine dâ«il olmaya. Ve …â¡idenüñ a¡lâsında iki beyt 

düzüp mi√verüñ iki †arafını ol beytlerde va∂¡ ideler bir vechile ki ca¡benüñ vu…û¡ı 

ar∂-ı beytde mebsû† olan ünbûbuñ vu…û¡ına mu†âbı… ola. Ve ca¡benüñ bir †ara-

fı ünbûb-ı munta§ıbdan «âric olan zencîrüñ ucına müsâmet ola ki ca¡benüñ bu 

†arafına bir √al…a va∂¡ idüp zencîrüñ ucını ol √al…aya va§l ideler. Ve …açan ki 

küre-i re§â§ ca¡benüñ √al…alu †arafına vâ§ıl olsa, ca¡benüñ bu †arafı nâzil olur tâ 

ki ünbûb-ı munta§ıba mümâss olur ve zencîr geñşek olur ve aña mutta§ıl olan 

≠eker beyt-i esfele nâzil olur. Ve beyt-i esfelüñ bâbı mesdûd olup …a†¡â andan §u 

a…maz. Ve …açan ki ca¡benüñ bu †arafı bir nesne ile ünbûb-ı munta§ıbuñ başından 

ref¡ olunsa, ca¡be içinde va∂¡ olunan küre-i re§â§ †araf-ı â«ere tekerlenüp zencîr 

mürtefi¡ olur ve aña mutta§ıl olan ≠ekeri ce≠b ider. Pes 
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bâb-ı esfel meftû√ olup bâb-ı a¡lâ münsedd olur. Ve bundan §oñra ca¡be üstine 

bir ünbûb-ı da…î… yapışduralar. Ca¡benüñ iki †arafından birer mi…dâr zâyid ola ve 

iki ucını aşaπa bükeler. Ve bu ünbûbuñ ortasına …am¡a şebîh bir âlet va∂¡ ideler 

ve ortasını deleler tâ ki ünbûbuñ içine nâf≠ ola. Ve …açan ki …am¡a §u dâ«il ola, 

ünbûbuñ †araf-ı mâyilinden a…a.

~ûret-i …â¡ideyi ve ca¡beyi ve ünbûbla …am¡ı tem&îl idüp ve teshîl içün ¡alâyim 

va∂¡ idelüm: ¢â¡idenüñ ¡alâmeti “†â-ط” ve ca¡benüñ altında va∂¡ olunan mi√verüñ 

¡alâmeti “yâ-ي” ve ca¡benüñ dâ«ilinde va∂¡ olunan kürenüñ ¡alâmeti “kâf-ك” ve 

ünbûbuñ iki †arafınuñ ¡alâmetleri “mîm-nûn-م ن” ve …am¡uñ ¡alâmeti “sîn-س”dür 

bu şekl üzere:

[Şekil 418/128]

Fa§l-ı ¿âli& Ma§abb-ı Mânuñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Sâbı…an ≠ikr olmışdur ki binâ olunan beyt mecâz-ı mâdur. Pes vâcibdür ki §u 

√av∂a vâ§ıl olmazdın evvel bir ünbûb-ı da…î…a dâ«il olup bir †âsa mun§abb ola. 

Ve ol †âsuñ esfelinde bir ünbûb ve ünbûbuñ ucında bir boncu… ola. Ve ol bon-

cu…dan ünbûbla ca¡be üstinde va∂¡ olunan …am¡a §u mun§abb ola. Ve ol boncuπuñ 

delügi ol …adar ola ki nı§f-ı sâ¡atde iki batman §u çı…a ve ol mi…dârdan zâyid olan 

§u †âsuñ bir †arafından yabana a…a. 

Ba¡dehu mirâren 

[Şekil 418/128]
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mürûr iden va§f üzere nu√âsdan iki keffe düzeler. Her keffenüñ vüs¡ati ol …adar 

ola ki iki batman §uyla †olup dökile. Ve bu keffeleri ünbûb-ı …am¡uñ iki başla-

rı altına va∂¡ ideler bir vechile ki keffelerüñ mu™a««arları cihet-i ünbûba vâ…i¡ 

ola. Ve kefe[den] pes ünbûba §u dâ«il olsa elbette keffenüñ birisine dâ«il olur. 

Ve …açan ki iki batman tamâm olur, başından †arafa meyl ider ve mu™a««arı 

ile ünbûbuñ §u döken †arafını ref¡ ider ve ca¡be içinde va∂¡ olunan küre-i re§â§ 

ca¡benüñ †araf-ı â«erine tekerlenür, pes §u keffe-i u«râya mun§abb olmaπa başlar 

ve keffe-i ûlânuñ §uyı tamâm dökilüp yine evvelki √âline ¡avdet ider. Ve …açan 

ki keffe-i u«râ da«ı †olar, başdan †arafa meyl idüp dökilür, ol keffeye §u döken 

ünbûbı ve mu™a««arıyla …aldurur ve küre-i re§â§ yine evvelki ma…âmına ¡avdet 

ider. Ve mâdâm ki …am¡a §u a…ar, √âl bu minvâl üzeredür.

Ba¡de ≠âlik vasa†-ı bürkeden §â¡id olan fevvârenüñ başına pirinçden berniyye 

şeklinde bir nesne va∂¡ ideler ki başı †ar ola. Ve fevvârenüñ ortasından bâriz olan 

ünbûb-ı re™s bu nesneden parma… eni …adar bâriz ola ve berniyyenüñ râst orta-

sından vâ…i¡ olup çevresinde azacu… yir √âlî …alup ikisinüñ ortasında bir mi…dâr 

fürce …ala.

Ba¡dehu pirinçden bir …ur§ düzeler ki …u†rı bir şibr ola ve ortasını bir mi…dâr 

çu…ur ideler ve oyalar. Ve re™s-i berniyyeden bâriz ünbûbuñ ucına gücle geçü-

reler tâ ki beriyyenüñ e†râfına †o…ınmaπa …arîb ola ve √âli üzere yapışduralar. 

Pes …açan ki §u ünbûb-ı evvele cârî ola, berniyyeden feverân ider ve beriyyenüñ 

aπzından ünbûbuñ çevresinden …uvvet ile feverân idüp …ur§uñ içine †o…ınur ve 

§u münbası† olur ve …ur§uñ e†râfından «ayme şeklinde bürkeye dökilür √attâ 

fevvârenüñ çevresinde mûmlar ya…salar sögünmez. Ve …açan ki 
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bu ünbûbuñ bâbı münsedd olup ve bu ünbûba dâ«il olan ünbûbuñ bâbı meftû√ 

olsa bir mev∂i¡den §avlecân şeklinde feverân ider. 

Ve şekl-i mezbûruñ §ûreti budur ki beytüñ ¡alâmeti “lâm-elif-ال” ve √av∂uñ 

¡alâmeti “elif-ا”dür bu şekl üzere:

[Şekil 420/129]

Pes @âhirdür ki …açan √av∂-ı “elif-ا”e §u dâ«il olsa √av∂dan ünbûb-ı “bâ-ب”ya 

cârî olur ve bâb-ı “dâl-د” meftû√ olmaπın §u andan çı…up ünbûb-ı “√â-ح”[ya] cârî 

olur ve berniyyenüñ içinden mürtefi¡ olur ve «ayme şeklinde feverân ider. Ve 

√av∂dan mürtefi¡ olan §u 

[Şekil 420/129]
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ünbûb-ı “zâ-ز”ya cârî olup “§âd-ص”da mun§abb olur ve ünbûb-ı ciz¡adan «urûc 

idüp …am¡-ı “sîn-س”e vâ§ıl olur. Ve ünbûb-ı …am¡uñ †araf-ı “mîm-م”den keffe-i 

“¡ayn-ع”a dâ«il olur. Ve bu keffe nı§f-ı sâ¡atde †olup dökilür ve mu™a««arıyla 

ünbûb-ı “mîm-م”i ref¡ idüp küre-i ca¡be †araf-ı â«ere √areket ider ve ünbûb-ı 

“nûn-ن” keffe-i “…âf-ق”uñ üstine nâzil olur. Pes aña mutta§ıl olan zencîr geñşek 

olup zencîre mutta§ıl olan ≠eker nâzil olur ve bâb-ı “dâl-د” mesdûd olur. Ve §u 

bâb-ı “hâ-ه”dan §u¡ûd ider ve ünbûb-ı “√â-ح”ya cârî olup fevvârenüñ ortasından 

§avlecân şeklinde feverân ider. Ve §u ünbûb-ı silsilenüñ içinde mürtefi¡ olur, 

ammâ a¡lâsına vâ§ıl olmaz. Ve yine nı§f-ı sâ¡at mürûr itdükde keffe †olup bâbdan 

†arafa meyl ider ve mu™a««arıyla ünbûbı ref¡ ider ve yine keffe-i u√râya nâzil olur. 

Ve ol √înde bâb-ı “hâ-ه” mesdûd olup bâb-ı “dâl-د” meftû√ olur. Ve mâdâm ki §u 

a…ar, √âl bu minvâl üzere cârî olur.

Dördinci Nev¡den Yedinci Şekl 

Zemr-i dâyim âletidür ya¡nî bir âletdür ki ale’d-devâm borı şeklinde öter.

Fa§l

Birbirine …arîb iki √av∂ düzeler, me&elâ birisi “yâ-ي” ve birisi “kâf-ك”dur. Ve 

√av∂-ı “yâ-ي”nuñ ar∂ında bir bâb-ı ma†√ûn va∂¡ ideler ve ol bâbuñ ≠ekerine bir 

zencîr †a…alar. Ve √av∂uñ üstine †aş şeklinde bir πı†â va∂¡ ideler ki nı§f-ı dâyire 

şeklinde ola ve kenârlarını √av∂uñ kenârına yapışduralar. Ve †âsuñ46 zâviyesinde 

bir çu…ur idüp bir delük deleler ve zencîri ol delükden †aşra çı…aralar ve †aşla 

√av∂uñ kenârı arasından bir ince lüle geçürüp ucına mirâren me≠kûr olan va§f 

üzere √u……-ı zemr va∂¡ ideler. Ve bir mücevvef ve «afîf 

46  Metinde “†âvusuñ”
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küre düzeler ki nı§fı †âsı †oldurmaπa …arîb ola ve †âsuñ içine …oyalar.

Ba¡dehu √av∂-ı “kâf-ك”da da«ı bir bâb-ı ma†√ûn va∂¡ idüp √av∂-ı evvel gibi 

¡amel ideler. Ve iki √av∂uñ ortasına bir direk diküp üstinde iki beyt düzeler. Ve 

bir ünbûb düzüp ortasından bir mi√ver üstine yapışdurup mi√verüñ iki †arafını 

diregüñ üstindeki beytlerde va∂¡ ideler. Ve √av∂laruñ πı†âsından mürtefi¡ olan 

zencîrleri ünbûbuñ iki †araflarına baπlayalar. Pes elbette bu ünbûbuñ bir †arafı bir 

√av∂uñ üstine mâyil olup ol √av∂uñ bâbı mesdûd olup √av∂-ı â«erüñ bâbı meftû√ 

olur.

Ve tav∂î√ içün şekl-i mezbûrı ta§vîr idüp ¡alâyim va∂¡ idelüm: ◊av∂laruñ 

¡alâmeti “yâ-kâf-ي-ك”dur ve √av∂-ı “yâ-ي”da vâ…i¡ olan bâb-ı ma†√ûnuñ ¡alâmeti 

“†â-ط” ve πı†âsında va∂¡ olunan &a…buñ “√â-ح” ve ünbûb-ı zemrüñ “zâ-…âf-ز-ق” 

ve kürenüñ ¡alâmeti “vâv-و”dur ve √av∂-ı “kâf-ك”da vâ…i¡ olan bâb-ı ma†√ûnuñ 

¡alâmeti “lâm-ل” ve πı†âsında va∂¡ olunan &a…buñ ¡alâmeti “mîm-م” ve ünbûb-ı 

zemrüñ “nûn-ن” ve kürenüñ ¡alâmeti “sîn-س”dür ve iki √av∂uñ mâ-beyninde va∂¡ 

olunan diregüñ “¡ayn-ع” ve üstindeki mi√verüñ “¡ayn-ع” ve ünbûbuñ iki †arafınuñ 

“dâl-fâ-د-ف” ve ünbûb ortasında va∂¡ olunan …am¡uñ ve …am¡ ortasında va∂¡ olu-

nan sâ…iyyenüñ ¡alâmeti “§âd-ص”dur:

[Şekil 425/130]
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Pes @âhir ve celîdür ki …açan sâ…iyye-i “§âd-ص”dan …am¡a §u mun§abb olsa ve 

†araf-ı “dâl-د”dan †âsa vâ§ıl olsa ve &a…b-ı “√â-ح”ya dâ«il olup müte«anni… olsa 

ve bâb-ı “†â-ط” muπla…47 olsa √av∂-ı “yâ-ي”da müctemi¡ olan havâyı †âs üstinde 

va∂¡ olunan ünbûb-ı zemre †ard ider ve §adây-ı bû…a şebîh §adâ √â§ıl olur tâ ki 

√av∂-ı “yâ-ي” mümtelî olup §u †âsuñ içine çı…ar ve küreyi ref¡ ider. Küre da«ı 

ünbûbdan †araf-ı “dâl-د”ı ref¡ idüp †araf-ı “fâ-ف”yı «af∂ ider. Ve bâb-ı “lâm-ل” 

münsedd olur ve §u †âs-ı â«ere cârî olup &a…b-ı “mîm-م”e dâ«il olur. Ve √av∂-ı 

“kâf-ك”da müctemi¡ ola[n] havâyı yine ünbûb-ı §afîre †ard ider ve yine §adâ √â§ıl 

olur tâ ki √av∂-ı “kâf-ك” †olar ve §u †âsuñ içinde mürtefi¡ olur ve küreyi def¡ ider. 

Ve küre da«ı ünbûbdan †araf-ı “fâ-ف”yı ref¡ idüp †araf-ı “dâl-د”ı «af∂ ider. Ve ol 

zamânda √av∂-ı “yâ-ي” «âlî 

47  Bu kelime metinde “mülhen” şeklinde görünüyor.

[Şekil 425/130]
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olup bâb-ı “†â-ط” münsedd olur ve yine §u √av∂-ı “yâ-ي”ya mun§abb olmaπa baş-

lar. Ve mâdâm ki sâ…iyyeden …am¡a §u cârî olur, √âl bu minvâl üzeredür. Ve bun-

dan §oñra ünbûb-ı “dâl-fâ-د-ف”ya bir ca¡be ile bir küre il§â… itseler da«ı ensebdür.

Dördinci Nev¡den Sekizinci Şekl 

Âlât-ı zemrden bir âletdür ki iki keffeler ile ¡amel olınur. Birbiri yanında iki 

√av∂ düzeler ve √av∂uñ kenârına bir mi…leb va∂¡ ideler ki bir †arafı ar∂-ı √av∂a 

mümâss olmaπa …arîb olup bir †arafı @âhir-i √av∂dan nâzil olup ar∂-ı √av∂dan 

mün«a†† ola. Ve bu √av∂uñ üstine bir πı†â-i müsa††a√ yapışduralar. Ve ol πı†âda 

iki &a…b ideler ve bir &a…bına bülbüle-i …am¡ ya¡nî huni şeklinde bir âlet geçüreler 

ve bir delügine ünbûb-ı zemr geçürüp ucına √u……-ı zemr yâ bundu…a-i §afîr va∂¡ 

ideler. Ve bu âletlerüñ keyfiyyet-i ¡ameli mirâren mürûr itmişdür ve √av∂-ı â«eri 

da«ı bu üslûb üzere ideler.

Ba¡dehu vech-i ma¡hûd üzere iki keffe düzeler ki zamân-ı ma¡lûmda †olup 

dökile ve √âl-i evveli üzere cülûs ide. Ve ol keffeleri √av∂lar üstinde va∂¡ olunan 

…am¡laruñ üstine va∂¡ ideler tâ ki †olduπı zamânda içindeki §uyı …am¡a döke. 

Ba¡dehu bir uzun √av∂ düzeler ve iki †araflarına ar∂ına berâber iki ünbûb 

geçüreler. Ve bu √av∂uñ ortasına altından bir mi√ver yapışduralar tâ ki √av∂-ı 

mezbûr ol mi√verüñ üstinde ünbûblardan †arafa √areket ide. Ve iki √av∂uñ orta-

sında bir …â¡ide na§b idüp mi√verüñ uçlarını ol …â¡idenüñ üstinde iki beyte id«âl 

ideler. Ve …açan ki √av∂uñ bir †arafı meyl ider, elbette bir keffenüñ mu™a««arına 

ittikâ ider. Ve bundan §oñra 
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bir sâ…iyye va∂¡ ideler ki ol √av∂a §u döke.

Ve âlet-i mezbûrenüñ §ûreti budur ki sâ…iyyenüñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve 

sâ…iyyenüñ altındaki √av∂uñ ¡alâmeti “√â-ح” ve bu √av∂uñ iki †arafında vâ…i¡ 

olan ünbûblaruñ ¡alâmeti “zâ-lâm-ز-ل” ve mu…addemâ va∂¡ olunan √av∂laruñ 

¡alâmetleri “elif-lâm-elif-ا-ال” ve √av∂-ı “elif-ا”üñ πı†âsında va∂¡ olunan &a…buñ 

¡alâmeti “√â-ح” ve bu &a…bda va∂¡ olunan …am¡uñ ¡alâmeti “dâl-د” ve bu √av∂uñ 

üstinde va∂ olunan ünbûb-ı zemrüñ ¡alâmeti “hâ-ه” ve bu √av∂uñ †arafında va∂¡ 

olunan mi…lebüñ ¡alâmeti “bâ-ب” ve √av∂-ı “lâm-elif-ال”üñ mi…lebinüñ “…âf-ق” 

ve &a…b-ı …am¡uñ “§âd-ص” ve nefs-i …am¡uñ “fâ-ف” ve ünbûb-ı zemrüñ ¡alâmeti 

“¡ayn-ع”dur.

[Şekil 428/131]

[Şekil 428/131]
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Pes @âhir ve celîdür ki …açan §u sâ…iyye-i “yâ-ي”dan cârî olup √av∂-ı “√â-ح”ya 

mun§abb ola, ünbûb-ı “zâ-ز”dan keffe-i “vâv-و”a vâ§ıl olur. Ve keffe-i mezbûre 

zamân-ı ma¡lûmda †olup başından †arafa meyl idüp içindeki §uyı …am¡-ı “dâl-

 ¡de cem”ا-a döker. Pes …am¡uñ bülbülesinde müte«anni… olup √av∂-ı “elif”د

olur ve içindeki havâyı ünbûb-ı “√â-ح”dan √u……-ı zemre †ard idüp §adâ √â§ıl 

olur. Ve keffe-i mezbûre meyl itdügi zamânda mu™a««arı ile ünbûb-ı “zâ-ز”yı 

ref¡ idüp √av∂-ı “√â-ح”yı meyl itdürür ve √av∂uñ içine dâ«il olan §uyı ünbûb-ı 

“lâm-ل”dan keffe-i “sîn-س”e §abb ider. Ve ol zamânda §u mi…leb-i “bâ-ب”nuñ 

√aniyyesine mürtefi¡ olur ve †araf-ı «âricden çı…up cümlesi yabana a…ar ve √av∂ 

«âlî olur ve keffesi †olduπı zamânda meyl idüp içinde olan §uyı …am¡-ı “fâ-ف”ya 

döker ve bülbülesinde müte«anni… olup √av∂-ı “lâm-elif-ال”e a…ar ve [i]çindeki 

havâyı ünbûb-ı “¡ayn-ع”a †ard idüp yine §adâ √â§ıl olur. Ve yine kefffe-i “sîn-س” 

mu™a««arıyla ünbûb-ı “lâm-ل”ı ref¡ idüp √av∂-ı “√â-ح” keffe-i “vâv-و” üstine 

meyl ider ve §uyı aña döker. Ve bu zamânda √av∂-ı “lâm-elif-ال”de müctemi¡ 

olan §u mi…leb-i “…âf-ق”dan çı…up √av∂ fâriπ olur. Ve mâdâm ki sâ…iyye-i “yâ-

.ya cârî olur, √âl bu minvâl üzeredür”ح-dan √av∂-ı “√â”ي

Dördinci Nev¡den ‰o…uzıncı Şekl 

Zemr-i dâyim âletidür ki mîzânla ¡amel olunur. Bir uzun √av∂ düzeler ve bir 

mu¡a……ar §a√îfe ile enine böleler tâ ki iki √av∂ olup √av∂-ı a¡lâ &ülü§-i √av∂-ı 

kebîr olup ve √av∂-ı esfel &ülü&ân vâ…i¡ ola. Ve yine bu va§f üzere bir √av∂ da«ı 

düzüp iki √av∂ ideler ve iki büyük √av∂ları birbiri yanında va∂¡ ideler. Ve √av∂-ı 

evvelüñ …ısm-ı esfeline bir 
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mi…leb va∂¡ ideler. Ve √av∂laruñ birer †arafından birer ünbûb-ı §afîr i«râc ideler. 

Ve √av∂-ı &ânînüñ …ısm-ı esfeline da«ı bir mi…leb va∂¡ ideler.

Ba¡dehu ¡amûd-ı mîzân şeklinde bir ünbûb-ı mücevvef düzeler ve iki †arafla-

rını aşaπa büküp aπızlarını fet√ ideler. Ve ünbûb-ı mezbûruñ iki †araflarınuñ üs-

tinde birer mi…dâr fa∂la va∂¡ idüp uçlarına birer √al…a †a…up her √al…aya üç zencîr 

†a…alar. Ve zencîrlere keffe-i mîzân şeklinde iki keffe †a…alar ve her keffenüñ 

esfelinüñ bir †arafında bir şa@iyye va∂¡ idüp ucını aşaπa bükeler. Ve ¡amûd-ı 

mezbûruñ vasa†ınuñ cânib-i süflâsında bir mi√ver va∂¡ ideler. Ve iki √av∂uñ or-

tasına bir …â¡ide na§b idüp mi√verüñ iki †araflarını ol …â¡idenüñ üstinde iki beyt 

içine id«âl ideler. Ve ¡amûd-ı mezbûruñ vasa†ınuñ cihet-i ¡ulyâsında bir …am¡ va∂¡ 

ideler.

Ba¡dehu bir ince lüle alup ünbûb-ı ¡amûduñ bir †arafınuñ cihet-i süflâsına ya-

pışdurup †araf-ı â«erde vâ…i¡ olan keffenüñ üstine dek medd ideler. Ve bir ince 

ünbûb da«ı alup ¡amûd-ı mezbûruñ †araf-ı â«erinüñ cihet-i süflâsına yapışdurup 

keffe-i u«rânuñ üstine medd ideler bu şekl üzere ki:

[Şekil 431/132]
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◊av∂-ı evvelde vâ…i¡ olan …ısm-ı a¡lânuñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve …ısm-ı esfelüñ 

¡alâmeti “sîn-س” ve √av∂-ı &ânînüñ …ısm-ı a¡lâsınuñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve …ısm-ı 

esfelüñ “mîm-م” ve √av∂-ı evvelüñ …ısm-ı esfelüñ †arafında va∂¡ olunan mi…lebüñ 

“lâm-ل” ve √av∂-ı &ânînüñ …ısm-ı esfelinüñ †arafında vâ…i¡ olan mi…lebüñ “kâf-ك” 

ve ünbûb-ı mîzânuñ “yâ-ي” ve iki †araflarınuñ “†â-√â-ط-ح” ve †araf-ı “†â-ط”da 

va∂¡ olunan fa∂lanuñ “dâl-د” ve ol †arafda vâ…i¡ olan keffenüñ “hâ-ه” ve †araf-ı 

“√â-ح”da va∂¡ olunan fa∂lanuñ “√â-ح” ve ol †arafda vâ…i¡ olan keffenüñ “zâ-ز” 

ve ¡amûduñ üstinde va∂¡ olunan …am¡uñ “bâ-ب” ve †araf-ı “†â-ط”dan mümtedd 

olan ünbûb-ı da…î…üñ “elif-ا” ve †araf-ı “√â-ح”dan mümtedd olan ünbûb-ı da…î…üñ 

¡alâmeti “fâ-ف”dur.

Pes @âhirdür ki …açan sâ…iyyeden …am¡a §u mun§abb olsa 

[Şekil 431/132]



ترجمۀ حيل 589

]147ب[



DÖRDİNCİ NEV¡ - Tercüme-i Hiyel590

[148a]

ünbûbdan †araf-ı “†â-ط” √av∂-ı “¡ayn-ع”a mâyil olmaπın §u ol †arafa a…ar ve bu 

√av∂uñ …ısm-ı a¡lâsınuñ üstine mun§abb olup esfelinde vâ…i¡ olan delükden …ısm-ı 

esfele dâ«il olur ve içindeki havâyı ünbûb-ı §afîre †ard ider. Ve bu zamânda §unuñ 

bir mi…dârı ünbûb-ı “fâ-ف”dan keffe-i “hâ-ه”ya vâ§ıl olur. Ve √av∂-ı “sîn-س” 

†olaca… zamânda bu keffe da«ı §ular pes bi’∂-∂arûre nâzil olur ve esfelinde va∂¡ 

olunan şa@iyye √av∂uñ kenârına geçüp keffenüñ bir †arafı meyl ider ve içinde 

müctemi¡ olan §unuñ cümlesi √av∂-ı “nûn-ن”a dökilür ve √âli üzere mün«a†† olup 

…alur ve †urmayup §u †araf-ı “√â-ح”dan √av∂-ı “nûn-ن”a a…ar. Ve …ısm-ı evvelüñ 

&a…bında mün¡a§ır olup …ısm-ı &ânîye du«ûl ider ve içinde müctemi¡ olan havâyı 

ünbûb-ı §afîre †ard ider. Ve bu zamânda da«ı ¡amûduñ içine dâ«il olan §udan 

bir mi…dâr §u ünbûb-ı “elif-ا”den keffe-i “zâ-ز”ya a…ar. Ve ol keffe da«ı √av∂-ı 

“mîm-م” †olaca… zamânda †olar. Ve bu zamâna dek √av∂-ı “sîn-س”de cem¡ olan 

§u mi…leb-i “lâm-ل”dan †aşra çı…up √av∂-ı48 mezbûr fâriπ olur. Pes keffe-i “zâ-ز” 

&a…îl olup nüzûl ider ve esfelinde va∂¡ olunan şa@iyye √av∂uñ kenârına †o…ınup 

meyl ider ve içindeki §u cümle √av∂-ı “¡ayn-ع”a dökilür. Ve √av∂-ı “mîm-م”de 

müctemi¡ olan §unuñ cümlesi mi…leb-i “kâf-ك”dan «âric olup √av∂-ı mezbûr fâriπ 

olur. Ve mâdâm ki sâ…iyyeden §u a…ar, √âl bu minvâl üzere cârî olur.

Dördinci Nev¡den Onıncı Şekl 

Zemr-i dâyim âletidür ki iki ¡avvâme ile ¡amel olunur. Bir büyük √av∂ düzeler 

ve üstini bir §a√îfe ile örteler ve kenârların mu√kem yapışduralar. Ve §a√îfenüñ 

üstine bir küçük √av∂ va∂¡ ideler ve küçük √av∂uñ bir kûşesini deleler. Ve büyük 

√av∂uñ 

48  Metinde “ba∂-ı”
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bir cânibini delüp bir ünbûb geçüreler ve ünbûbuñ ucına √u……-ı zemr va∂ ideler. 

Ve büyük √av∂uñ bir cânibine mi…leb id«âl ideler ki bir †arafı √av∂dan «âric 

olup ar∂-ı √av∂dan nâzil ola [ve bir] †araf[ı] dâ«il-i ar∂-ı √av∂a †o…ınmaπa …arîb 

ola. Ve küçük √av∂ içine ve ¡avvâmenüñ üstine bir şa@iyye va∂¡ ideler ve √av∂uñ 

üstine ar…urı bir nesne va∂¡ idüp ortasını deleler. Ve şa@iyyenüñ ucını ol delüge 

geçüreler tâ ki ¡avvâme-i mezbûre mekânından zâyil olmayup anca… esfele ve 

a¡lâya √areket ide. 

Ve bu √av∂ gibi bi-¡aynihi bir √av∂ da«ı düzüp sâyir âlâtı da«ı bi-¡aynihâ 

emkinesinde va∂¡ ideler. Ve iki √av∂ı birbirine …arîb va∂¡ idüp ikisinüñ ortasına 

bir direk dikeler ve diregüñ başında iki beyt va∂¡ idüp bir mi√verüñ iki ucını 

ol beytlere id«âl ideler. Ve ol mi√verüñ üstine ar…urı bir ünbûb va∂¡ idüp iki 

uçlarını aşaπa bükeler. Ve ünbûbuñ üstine bir …am¡ va∂¡ ideler ve ünbûbuñ iki 

†araflarınuñ üstine dînâr gibi iki fa∂la va∂¡ idüp ortalarını bir mi…dâr †a…§îr ideler 

ki ¡avvâmelerüñ üstinde va∂¡ olunan şa@iyyelerüñ semt-i re™sinde vâ…i¡ olalar. Ve 

…am¡a §u döker bir ünbûb da«ı va∂¡ ideler.

Ve âlet-i mezbûrenüñ şekli budur ki tav∂î√ içün ba¡∂-ı mevâ∂i¡de ¡alâyim va∂¡ 

olundu. Evvelâ va∂¡ olunan √av∂-ı kebîrüñ ¡alâmeti “elif-ا” ve √av∂ üstinde va∂¡ 

olunan √av∂-ı §aπîrüñ zâviyesinde vâ…i¡ olan &a…buñ ¡alâmeti “lâm-elif-ال” ve 

cânib-i √av∂-ı kebîrde vâ…i¡ olan ünbûb-ı zemrüñ “√â-ح” ve bir †arafında vâ…i¡ 

olan mi…lebüñ “§âd-ص” ve √av∂-ı §aπîr üstinde va∂¡ olunan ¡avvâmenüñ “hâ-ه” 

ve ¡avvâme  üstinde va∂¡ olunan şa@iyyenüñ “¡ayn-ع” ve &âniyen va∂¡ olunan 

√av∂-ı 
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kebîrüñ ¡alâmeti “bâ-ب” ve bu √av∂uñ üstinde va∂¡ olunan √av∂-ı §aπîrüñ 

zâviyesinde vâ…i¡ olan &a…buñ ¡alâmeti “…âf-ق” ve bu √av∂uñ bu cânibinde vâ…i¡ 

olan ünbûb-ı zemrüñ “dâl-د” ve bu cânibde vâ…i¡ olan mi…lebüñ “fâ-ف” ve √av∂-ı 

§aπîr içinde va∂¡ olunan ¡avvâmenüñ “vâv-و” ve ¡avvâme üstinde va∂¡ olunan 

şa@iyyenüñ “sîn-س” ve iki √av∂ ortasında vâ…i¡ olan diregüñ “mîm-م” ve diregüñ 

üstinde va∂¡ olunan ünbûbuñ “zâ-ز” ve bu ünbûbuñ iki †araflarınuñ “√â-†â-ح-ط” 

ve iki †araflarında va∂¡ olunan fa∂lalaruñ “kâf-lâm-ك-ل” ve ortasında va∂¡  olunan 

…am¡uñ ¡alâmeti “nûn-ن”dur ve bu …am¡a su döker ünbûbuñ ¡alâmeti “yâ-ي”dur 

bu şekl üzere:

[Şekil 434/133]

[Şekil 434/133]
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Pes @âhir ve celîdür ki …açan sâ…iyyeden …am¡a §u dâ«il olsa ve ünbûbdan 

†araf-ı “√â-ح” mâyil olduπı sebebden ol †arafa a…sa &a…b-ı “lâm-elif-ال”de mün¡a§ır 

olup √av∂-ı “elif-ا”e dâ«il olur ve içindeki havâyı ünbûb-ı “√â-ح”[ya] †ard ider. 

Ve √av∂-ı mezbûr †olup mi…leb-i “§âd-ص”uñ √aniyyesine mürtefi¡ olur. Ve &a…b-ı 

“lâm-elif-ال” †araf-ı mi…lebden †ar olmaπın ¡avvâmenüñ √av∂ında §u mürtefi¡ olup 

¡avvâme şa@iyyesiyle †araf-ı “√â-ح”nuñ fa∂lasını ref¡ ider. Pes ünbûb-ı “lâm-ل” 

imâle ider ve †araf-ı “†â-ط”dan √av∂-ı “zâ-ز”ya §u döker. Ve §u &a…b-ı “…âf-ق”da 

mün¡a§ır olup √av∂-ı “bâ-ب”ya dâ«il olur ve içindeki havâyı ünbûb-ı “dâl-د”a 

†ard ider tâ ki √av∂-ı “bâ-ب” †olup §u mi…leb-i “fâ-ف”nuñ √aniyyesine mürtefi¡ 

olur ve ¡avvâme-i “vâv-و”ı ref¡ idüp şa@iyyesiyle †araf-ı “†â-ط”nuñ fa∂lasını ref¡ 

ider. Ve bu zamâna dek √av∂-ı “elif-ا” fâriπ olur ve †araf-ı “√â-ح”dan §u yine 

√av∂-ı “elif-ا”e nâzil olur. Ve mâdâm ki sâ…iyyeden …am¡a §u dâ«il olur, √âl bu 

minvâl üzeredür.

Ve ma¡lûm ola ki müm[k]indür ki me≠kûr olan âlât-ı zemrde √u……-ı zemr 

ma…âmına dört nây va∂¡ idüp delükleri üstine parma…lar va∂¡ ideler ve par-

ma…laruñ ucında fa∂lalar va∂¡ idüp her fa∂laya bir yâ iki şa@iyye va∂¡ idüp ol 

şa@iyyeleri bir mi√ver üstine va∂¡ idüp şa@iyyelerüñ vu…u¡ını birbirine mu«âlif 

ideler tâ ki πarâyib-i a§vât ve ¡acâyib-i √arekât @uhûr ide. Ve her √u……-ı zemrüñ 

üstinde bir eşkâl-i sâbı…ada mürûr iden va§f üzere eş«â§-ı zâmire ve bevvâ…lar 

va∂¡ itmek …âbildür ki sâ¡at-be-sâ¡at nevbet †utup gâh birisi ve gâh birisi çala ve 

çalarken πarâyib-i √arekât i@hâr eyleye.

Ve nev¡-i râbi¡ bu ma…âmda tamâm 
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olup nev¡-i «âmise şürû¡ olundı:

Kitâb-ı Mezbûrdan Beşinci Nev¡ Şol Âlâtdur ki Anlaruñla Ço… 
~ulardan ve ¡Amî… Olmayan ¢uyulardan Emâkin-i Ma…â§ıdîne ~u Ref¡ 
Olunur. Ve Bu Nev¡den Beş Şekl Me≠kûrdur. 

Şekl-i Evvel Bir Âletdür ki Dâbbe İle Devrân İdüp ve A…ar ~udan yâ 
Deriñ Olmayan ¢uyudan ~u ¢aldurur. 

Ve bu şeklüñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî… üzeredür ki ref¡ murâd olunan §unuñ 

iki †arafına iki dîvâr yaparlar yâ iki mu√kem direkler dikerler. Ve dîvârlaruñ orta-

sına ar…urı bir mi√ver geçürüp ol mi√verüñ üstine bir dûlâb va∂¡ ideler bu †arî…le 

ki iki √al…a düzüp birbiri yanına va∂¡ idüp ikisinüñ mâ-beynine ar…urı ¡ârı∂alar 

va∂¡ ideler ki her ¡ârı∂anuñ â«erden bu¡dı bir sere ola. Ve aπaçdan bir kepçe dü-

zeler ki içine otuz rı†l-ı Baπdâdî …adar §u §ıπa. Ve ol kepçenüñ uzun …uyruπı ola 

ki mi√ver-i mezbûruñ üstine va∂¡ olunduπı zamânda kepçe[si] §uya vâ§ıl ola. Ve 

kepçenüñ …uyruπını oyup olu… ideler ve ucına mi√ver yapışduralar tâ ki mi√ver 

dönüp kepçe §uyla †olu olduπı √âlde mürtefi¡ ola tâ ki uf…a müvâzî olup bir mi…dâr 

da«ı mürtefi¡ olsa kepçenüñ içindeki §u ≠ebindeki mîzâbdan bir sâ…iyyeye a…a. 

Ba¡dehu bir mi√ver da«ı düzüp mi√ver-i evvelüñ üstinde sâbı…an va∂¡ olunan 

dîvârlarda va∂¡ ideler. Ve bu mi√verüñ üstine dendâdelü bir rub¡-ı dûlâb va∂¡ 

ideler ki her iki dendânenüñ mâ-beynini sâbı…an va∂¡ olunan √al…alu dûlâbuñ 

¡ârı∂alarınuñ birbirinden 
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bu¡dı …adar ola. Ve bu rub¡-ı dûlâb 

ol √al…alu dûlâbuñ semti üzere vâ…i¡ 

olup her dendâne iki ¡ârı∂anuñ ortasına 

dâ«il ola. Ve bu mi√verüñ bir †arafın-

da dendânelü bir kâmil dûlâb da«ı va∂¡ 

ideler ve bu mi√verüñ üstine mun†a§ab 

bir mi√ver da«ı va∂¡ idüp bir dendânelü 

dûlâb va∂¡ ideler. Ve mi√ver-i evvelüñ 

dûlâb-ı kâmilinüñ dendânelerini bu 

mi√ver-i &ânînüñ dûlâbınuñ dendâneleri 

arasına geçüreler. Ve mi√ver-i &ânîye 

dâbbe …oşma… içün ar…urı bir sehm ya¡nî 

o… geçüreler ve ucına boyunduru… va∂¡ 

ideler.

Ve tav∂î√ içün şekl-i mezbûrı ta§vîr idüp ba¡∂-ı mevâ∂i¡de ¡alâyim va∂¡ ide-

lüm: ~unuñ ¡alâmeti “elif-ا” ve iki dîvârlaruñ ¡alâmetleri “kâf-lâm-ك-ل” ve √al…alu 

dûlâbuñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve mi√ver-i evvelüñ ¡alâmeti “mîm-م” ve kepçenüñ 

¡alâmeti “†â-ط” ve mi√ver-i &ânînüñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve rub¡-ı dûlâbuñ ¡alâmeti 

“sîn-س” ve mi√ver-i &ânîde va∂¡ olunan dûlâb-ı kâmilüñ ¡alâmeti “¡ayn-ع” ve 

mi√ver-i mun[ta]§ıbuñ “zâ-ز” ve mi√ver-i munta§ıbda va∂¡ olunan dûlâbuñ 

“vâv-و” ve sehmüñ ¡alâmeti “hâ-ه” ve boyunduruπuñ ¡alâmeti “fâ-ف”dur:

[Şekil 443/135]

[Şekil 443/135]
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Pes vâ∂ı√ ve celîdür ki …açan dâbbe sehmle dönse, dûlâb-ı “zâ-ز”yı döndü-

rüp dûlâb-ı “¡ayn-ع”ı döndürür. Ve rub¡-ı dûlâb √al…alu dûlâbı döndürür. Ve ol 

zamânda kepçe §u içinde batmış iken çı…ar ve †olu §uyla çı…ar. Ve mi√ver-i rub¡ 

devr itdügi zamânda kepçe müvâzât-ı uf…dan mürtefi¡ olur. Pes içinde mücte-

mi¡ olan §u ≠enebinden sâ…iyyeye cereyân ider ve ol zamânda rub¡-ı dûlâbuñ 

dendâneleri dükenüp yine kepçe §uya düşer ve şiddetle düşdügi sebebden §uya 

batar ve √âli üzere …alur tâ ki mi√ver-i mezbûr üç rub¡-ı devreyi tamâm idüp 

yine devre-i u«râya şürû¡ ider. Hemen sâ¡at rub¡-ı dûlâbuñ dendânesi yine √al…alu 

dûlâbuñ ¡ârı∂aları ortasına du«ûl idüp yine kepçeyi §uyla …aldurur ve ¡amel-i ev-

veli i¡âde ider ve dâyimâ bu üslûb üzere √areket ider.

Beşinci Nev¡den İkinci Şekl Bir Âletdür ki Dâbbe İle Deverân İdüp 
Ço… ~ulardan ve ¢uyulardan Emâkin-i Mürtefi¡aya ~u ¢aldurur. Ve Bu 
Şekl Şekl-i Evvele Şebîhdür.

~unuñ üstinde üç dîvâr binâ idüp orta dîvârı iki †arafda vâ…i¡ olan dîvârlardan 

…a§îr ideler. Bir †arafda vâ…i¡ olan dîvârla 
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orta dîvâruñ üstine bir mi√ver va∂¡ ideler ve ol mi√verüñ bir †arafına bir dûlâb 

va∂¡ ideler ki nerdübân aya…ları gibi ¡ârı∂aları ya¡nî ar…urı va∂¡ olunmış aπaçları 

ola. Ve ol mi√verüñ bir †arafında üslûb-ı sâbı… üzere bir kepçe va∂¡ ideler. Ve 

bundan §oñra yine orta dîvârla †araf-ı â«erde vâ…i¡ olan dîvâruñ üstine bir mi√ver 

da«ı va∂¡ idüp bir †arafında yine bir ¡ârı∂alu dûlâb ve bir †arafında bir kepçe da«ı 

va∂¡ ideler. Ba¡dehu iki †arafda vâ…i¡ olan yüksek dîvârlaruñ üstine bir mi√ver 

da«ı va∂¡ ideler ki sâbı…an va∂¡ olunan mi√verlerüñ semti üzere vâ…i¡ ola. Ve bu 

mi√verüñ üstinde iki yirde dendânelü rub¡-ı dûlâblar va∂¡ ideler ki sâbı…an va∂¡ 

olunan ¡ârı∂alu dûlâblaruñ semti üstinde vâ…i¡ olup bir rub¡uñ mi√veri üstinde 

vu…û¡ı rub¡-ı â«erüñ vu…û¡ına mu«âlif ola. Ve mi√ver-i a¡lânuñ bir †arafında bir 

dendânelü dûlâb va∂¡ idüp dendânelerin bir dûlâba geçürüp ol dûlâbuñ içine bir 

mi√ver geçürüp mi√ver-i a¡lânuñ üstine na§b idüp ar…urı bir sehm id«âl idüp bo-

yunduru… va∂¡ ideler.

Ve şekl-i mezbûr ta§vîr olunup ¡alâyim va∂¡ olundı: ~unuñ ¡alâmeti “elif-ا” ve 

üç dîvârlaruñ ¡alâmetleri “[lâm-elif]-§âd-…âf-ال-ص-ق” ve mi√ver-i evvelde va∂¡ 

olunan ¡ârı∂alu dûlâbuñ “fâ-ف” ve kepçenüñ “sîn-س” ve mi√ver-i &ânîde va∂¡ olu-

nan ¡ârı∂alu dûlâbuñ “nûn-ن” ve kepçenüñ “lâm-ل” ve mi√ver-i a¡lânuñ “mîm-م” 

ve mi√ver-i a¡lâda va∂¡ olunan rub¡-ı dûlâblaruñ “kâf-ك” ve  mi√ver-i a¡lânuñ bir 

†arafında va∂¡ olunan dûlâb-ı kâmilüñ “√â-ح” ve mi√ver-i munta§ıbda va∂¡ olunan 

dûlâb-ı kâmilüñ ¡alâmeti “†â-ط”dur ve sehmüñ ¡alâmeti “vâv-و”dur.

[Şekil 446/136a]
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Pes @âhir ve celîdür ki …açan dâbbe sehm-i “vâv-و”ı döndürse, dûlâb-ı “√â-ح” 

döner ve dûlâb-ı “†â-ط”yı döndürür. Ve rub¡-ı dûlâb-ı “kâf-ك” dûlâb-ı “fâ-ف”nuñ 

¡avârı∂ı içine du«ûl idüp döndürür ve miπrafe-i “sîn-س”i ref¡ ider tâ ki içinde 

müctemi¡ olan §u ≠enebi †arafından cereyân ider ve rub¡-ı dûlâb-ı “kâf-ك”uñ 

dendâneleri dûlâb-ı “fâ-ف”dan …urtılur. Pes miπrafe-i “sîn-س” &ı…leti ile §uya 

düşüp batar. Ve rub¡-ı “kâf-ك” ile rub¡-ı “yâ-ي”nuñ mâ-beyninde 

[Şekil 446/136a]
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rub¡-ı devre vardur, pes …açan ki rub¡-ı devre kâmil olur, rub¡-ı dûlâb-ı “yâ-ي”nuñ 

dendâneler[i] dûlâb-ı “nûn-ن”uñ ¡ârı∂aları ortasına du«ûl ider. Ve rub¡-ı devre 

devr idüp miπrafe-i “lâm-ل”ı ref¡ ider tâ ki içindeki §u †araf-ı ≠enebinden sâ…iy-

yeye cereyân ider. Ve yine rub¡-ı “yâ-ي” da«ı ¡ârı∂a-i dûlâb-ı “nûn-ن” müfâra…at 

idüp miπrafe-i “lâm-ل” §uya düşüp batar ve mi√ver-i rub¡-ı devre da«ı devr idüp 

yine rub¡-ı “kâf-ك”uñ dendâneleri dûlâb-ı “…âf-ق”uñ ¡avârı∂ı içine du«ûl ider 

ve ¡amel-i evvel @uhûr ider. Ve mâdâm ki dâbbe √areket ider, nevbet-be-nevbet 

miπrafelerden sâ…iyyeye §u dökilüp ma…§ûd olan mevâ∂i¡-i refî¡aya vâ§ıl olur.

Ve mümkindür ki bu şeklde ¡ârı∂alu dûlâbı dört idüp dört mi√vere geçüreler 

ve her mi√vere bir miπrafe va∂¡ ideler ve dîvârı beş idüp üçini yüksek ve ikisi-

ni alça… ideler. Ve bir mi√verüñ üstine dört yirde rub¡-ı dûlâblar va∂¡ idüp her 

birinüñ vu…û¡ını birbirine mu«âlif ideler. Ve cümlesini bir dâbbeye çekdüreler. 

Ve şübhe yo…dur ki dört miπrafe birbiriyle tetâbu¡ idüp mâ-beynlerinde fürce 

…almaz. Pes bu dûlâbuñ √areketi &ı…let-i vâ√ide üzere olup …a†¡â «iffete gelmez, 

ammâ eşkâl-i evvelde böyle degildür, niteki ¡inde’t-te™emmül @âhirdür.

Beşinci Nev¡den Üçinci Şekl Bir Bürkedür ki Ortasında Bir Mücevvef 
¡Amûd Vardur ve Ol ¡Amûduñ Üstinde Bir ¢ur§ Vardur. Ve Ol ¢ur§uñ 
Üstinde Aπaçdan Bir Ba…ara Şekli Vardur ki Bir Dûlâbı Döndürüp On 
¢arış Mi…dârı yirden ~u Ref¡ İder. Ve Bu Şeklüñ A√vâli İki Fa§lda 
Me≠kûrdur.

Fa§l-ı Evvel Şekl-i Mezbûruñ ªâhirin ve Ma¡nâsın Beyân 
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İder

Şekl-i mezbûr bir bürkedür ki ortasında nu√âsdan bir ¡amûd vardur. Ve ol 

[¡amûduñ] başında nu√âsdan bir …ur§ vardur ve …ur§uñ üstinde aπaçdan düzilmiş 

bir §ıπır, gâv vardur ki bir sehmi döndürür. Ve ol sehm bir mi√ver-i munta§ıba 

ar…urı geçmişdür ki bu mi√verüñ …ur§dan irtifâ¡ı sekiz …arışdur. Ve bu mi√verüñ 

a¡lâsında bir dendânelü dûlâb vardur ki bir dûlâb-ı sindîyi döndürür ki bu dûlâb-ı 

sindînüñ üstinde vech-i mu¡tâd u ma¡rûf üzere iki ip vardur ve iplerde kûzeler var-

dur. Ve bu iplerüñ bir †arafı dûlâbuñ @ahrına va∂¡ olunup bir †arafı bürke içindeki 

§uya batmışdur. Ve dûlâbuñ dâ«ilinde bir sâ…iyye va∂¡ olunmışdur ki kûzelerüñ 

§uyı ol sâ…iyyeye dökilür ve andan §oñra ma…§ûd olan mekâna vâ§ıl olur.

Fa§l-ı ¿ânî Şekl-i Mezbûruñ Keyfiyyet-i ¡Ameli Beyânındadur

Bir bürke-i la†îfe düzeler ki ar∂ı nu√âsdan bir §a√îfe ola ve kenârları ru«âmdan 

olup murabba¡u’ş-şekl ola. Ve nu√âsdan bir mi√ver-i ¡amûd düzeler ki irtifâ¡ı 

bürkenüñ kenârınuñ irtifâ¡ı …adar ola. Ve bürkenüñ ortasında bir delük delüp 

¡amûd-ı mücevvefi ol delügüñ üstine va∂¡ ideler ve mu√kem yapışduralar. Ve 

¡amûduñ başına nu√âsdan bir …ur§ va∂¡ ideler ki …u†rı iki …arış ola. Ve …ur§uñ 

ortasındaki oyundı ¡amûduñ tecvîfinüñ çevresinde mül§a… ola. Ve bu bürkenüñ 

altı mücevvef olma… gerekdür bir vechile ki ¡um…ı sekiz …arış olup bir beyt-i §aπîr 

şeklinde vâ…i¡ ola.

Ba¡dehu timürden ince bir ¡amûd düzeler ki †ûlı on iki …arış ola. Ve ¡amûduñ 

bir †arafını 
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…ur§uñ ortasında ve ¡amûd-ı mücevvefüñ içine geçürüp bürkenüñ altına dek in-

düreler ve ucına bir dendânelü bir dûlâb va∂¡ ideler ki …u†rı dört …arış ola. Ve 

¡amûduñ bu †arafınuñ altına ar∂-ı beytden mürtefi¡ bir …â¡ide va∂¡ ideler.

Ba¡dehu bir mi√ver düzeler ki †ûlı üç …arış ola. Ve bu mi√verüñ bir †arafında 

dendânelü bir dûlâb va∂¡ ideler ki †ûlı üç …arış ola. Ve bu dûlâbuñ dendânelerini 

dûlâb-ı ¡amûduñ dendâneleri arasına va∂¡ ideler. Ve bu mi√verüñ bir †arafında bir 

dûlâb da«ı va∂¡ ideler ki büyük kepçeleri olup …u†rı yedi …arış ola. Ve bu dûlâbuñ 

üstine vâ…i¡ olan yirinde bürkenüñ ar∂ını delüp bir lüle geçüreler ki dâ«il-i bürke-

ye cârî olan §unûñ &ülü&ânı …adar §uyı kepçelerüñ üstine döke ve dûlâbı döndüre.

Ba¡de ≠âlik ¡amûda ar…urı bir o… geçüreler ki †ûlı ¡amûd-ı mücevvef üstinde 

va∂¡ olunan …ur§uñ …u†rınuñ nı§f-ı †ûlı …adar ola. Ve mücevvef bir gâv şeklini 

düzeler ki mümkin oldu…ça «afîf ola. Ve gâvuñ boynını o…uñ49 ucına boyunduru… 

şeklinde bir âletle va§l ideler tâ ki ol gâvı götüre ve …ur§uñ üstinde döndüre bir 

vechile ki gâvuñ dırna…ları …ur§a †o…ınmayup ikisinüñ mâ-beyninde arpa …adar 

fürce …ala.

Ba¡dehu ¡amûd-ı √adîdüñ başına bir dendânelü dûlâb va∂¡ ideler ki …u†rı dört 

…arış ola. Ba¡dehu esâs-ı ma¡hûd üzere bir dûlâb-ı sindî [düzeler ki] …u†rı dört 

…arış ola ve …ı§acu… [mi√veri] ola. Ve bu mi√verüñ bir †arafında bir dendânelü 

dûlâb ola ki …u†rı üç …arış ola. Ve bu dûlâbuñ dendânelerini re™s-i ¡amûdda va∂¡ 

olunan dûlâbuñ dendâneleri 

49  Metinde bu kelime “evvelüñ” şeklindedir.
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arasına geçüreler. Ba¡de ≠âlik iki ip alalar, her ipüñ †ûlı ü[ç] …arış …adar ola ki iki 

ucı bir yire cem¡ [ola] ve dûlâb-ı sindînüñ üstine va∂¡ olaca… zamânda bir †arafı 

ar∂-ı bürkeye †o…ınmaπa […arîb] ola.

Ba¡dehu kûzeler düzeler ki her kûzenüñ büyükligi otuz dirhem §u §ıπaca… 

…adar ve uzun ola başınuñ, dibinüñ vüs¡ati. Ve her kûzenüñ başında birbirine 

mu…âbil iki ve esfelinde da«ı iki rezesi ola. Ve sâbı…an ma¡mûl ipler geçüreler ve 

ipleri kûzelerle üslûb-ı ma¡hûd üzere dûlâbuñ üstine va∂¡ ideler. 

Ba¡de ≠âlik şekl-i mezbûrı ta§vîr idüp tefhîm içün √urûfla ¡alâyim na§b idelüm: 

Bürkenüñ ¡alâmeti “sîn-س”, vasa†-ı bürkede va∂¡ olunan ¡amûd-ı mücevvefüñ 

¡alâmeti “¡ayn-ع” ve bu ¡amûduñ başında va∂¡ olunan …ur§uñ ¡alâmeti “nûn-ن” ve 

¡amûd-ı √adîdüñ …ur§ üstinde vâ…i¡ olan †arafınuñ ¡alâmeti “yâ-ي” ve ta√t-ı bürke-

de vâ…i¡ olan †arafınuñ üstinde vâ∂i¡ olunan dendânelü dûlâbuñ ¡alâmeti “elif-ا” ve 

dâ«il-i beytde va∂¡ olunan keffelü dûlâbuñ ¡alâmeti “√â-ح” ve bu dûlâbuñ mi√veri 

üstinde va∂¡ olunan dendânelü dûlâbuñ ¡alâmeti “†â-ط” ve ar∂-ı bürkeden dûlâb-ı 

keffenüñ üstine §u döken lülenüñ ¡alâmeti “hâ-ه” ve sehmüñ ¡alâmeti “kâf-ك” ve 

gâvuñ ¡alâmeti “lâm-ل” ve re™s-i ¡amûdda va∂¡ olunan dendânelü dûlâbuñ ¡alâmeti 

“bâ-ب” ve dûlâb-ı sindînüñ “dâl-د” ve dûlâb-ı sindînüñ mi√veri üstinde mev∂û¡ 

olan dendânelü dûlâbuñ “…âf-ق” ve mîzânla «ay†aynuñ ¡alâmeti “fâ-ف”dur. 

Hey™et-i «âriciyyesi bu şekl üzere:

[Şekil 452/137a]
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Âlât-ı mezbûre ev§âf-ı mesfûre üzere tertîb olundu…dan §oñra elvân-ı e§bâπ 

ile telvîn ve tezyîn olunur. Ve bunlaruñ e§bâπını be≠r-i kettânla §alâye üzere sa√… 

idüp mu√kem ma¡cûn itmek gerekdür tâ ki §u te™&îr itmeyüp mürûr-ı eyyâmla 

müteπayyir 

[Şekil 452/137a]
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olmaya.

Pes vâ∂ı√ ve celîdür ki …açan bürke-i “sîn-س”e §u cârî olsa ünbûb-ı “nûn-

 yı döndürür, ol”ط-üstine mun§abb olup anuñla dûlâb-ı “†â ”ح-dan dûlâb-ı “√â”ن

da«ı dûlâb-ı “elif-ا”i döndürür, pes ¡amûdla ba…ara döner. Dûlâb-ı “bâ-ب” da«ı 

dûlâb-ı “…âf-ق”ı ve dûlâb-ı “dâl-د”ı döndürür ki üstinde kûzeler vardur. Ve her 

ne …adar ki dûlâb-ı “dâl-د” devr ider, kûzeler †olu olduπı √âlde mürtefi¡ olur tâ ki 

sâ…iyye-i “§âd-ص”da döker ve andan emâkin-i ma…§ûdeye cereyân ider.

Beşinci Nev¡den Dördinci Şekl Bir Âletdür ki ¢uyudan Emâkin-i 
Refî¡aya »a††-ı Müsta…îm Üzere ~u50 ¢aldurur

Re™s-i bi™ri on zirâ¡ yirden tâ §uya varınca √afr ideler. Ve «ar…uñ evvelinde 

bir dendânelü dûlâb va∂¡ ideler ki …u†rı altı …arış ola. Ve ol dûlâbuñ mi√veri «ar… 

üstinde dûlâb-ı “†â-ط” olup meb†û√ ola. far∂ idelüm ki mi√verüñ bir †arafı “elif-ا” 

ve bir †arafı “yâ-ي”dur. Pes nâ√iye-i “yâ-ي”nuñ üstine bir sehm na§b ideler ki 

başı zâviye-i …âyime üzere eğilmiş ola. Ve sehmüñ ucına pirinç va∂¡ ideler ve 

mi√verden nâhiye-i elifi berke-i sâbit üzere vaz¡ ideler ve nâ√iye-i “yâ-ي”nuñ  

zâviyesi altına bir …â¡ide-i &âbite va∂¡ ideler ki mi√ver-i mezbûr bu rüknle …â¡ide 

üstinde döne. Ve mi√verüñ üstine bir √al…a va∂¡ ideler ki mi√veri inde’l-¡amel 

irtifâ¡dan men¡ eyleye.

Ba¡dehu aπaçdan bir miπrafe düzeler ki içine elli rı†l §u §ıπa. Ve miπrafenüñ 

≠enebini olu… gibi oyalar ve †ûlı ol …adar ola ki sa†√-ı mâdan evvel-i «ar…uñ mâ-

beyninde olan mesâfeden iki …arış artu… ola. 

50  Kelimeden önce konteksle uymayan “hafr” kelimesi vardır.
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Ve ≠enebüñ ucını delüp ar…urı bir mi√ver geçüre ve mi√verüñ ucını iki beyt 

içine id«âl ideler tâ ki anlaruñ içinde √areket idüp «urûc itmeye. Ve miπrafenüñ 

≠enebi altında bir uzun «ar… ideler ki †ûlı sehm-i me≠kûruñ †ûlınuñ ∂a¡fı …adar 

ola tâ ki sehm-i me≠kûr ol «ar…uñ içinde sühûletle √areket ide. Ve lâzımdur ki 

sehmüñ ucında mev∂û¡ olan mî«ı timürden bir §a√îfe ile telbîs ideler. Ve ≠eneb-i 

miπrafenüñ altında va∂¡ olunan «ar…uñ da«ı dâ«ilini √adîdden §a√îfe ile telbîs 

ideler. 

Ba¡dehu dûlâb-ı “†â-ط”nuñ üstine bir dendânelü dûlâb da«ı va∂¡ ideler ki 

…u†rı üç …arış ola ve mi√veri vech-i ar∂da munta§ıb ola. Ve yir üzere vâ…i¡ olan 

†arafınuñ altına bir sükerrece va∂¡ ideler. Ve bu mi√verüñ †araf-ı a¡lâsına ar…urı 

bir sehm va∂¡ ideler ve sehmüñ ucına boyunduru… va∂¡ idüp mi√veri idâre itmek 

içün bir dâbbenüñ boynına geçüreler bu şekl üzere ki bi™rüñ ¡alâmeti “sîn-س”, 

sa†√-ı mânuñ “¡ayn-ع” ve evvel-i «ar…uñ “zâ-ز” ve mi√ver-i meb†û√uñ rezeye 

…âyimesinüñ “√â-ح”, nefs-i miπrafenüñ “kâf-ك”, ≠eneb-i miπrafenüñ ve «ar…[...]51

51  Tercümede burası boş bırakılmış.
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Pes vâ∂ı√dur ki …açan dâbbe-i “hâ-ه” ki dönse, dûlâb-ı “√â-ح” döner, dûlâb-ı 

“†â-ط”yı mi√veriyle sehmiyle döndürür. Ve bu zamânda sehmüñ başında va∂¡ 

olunan veted «ar…-ı “nûn-ن”uñ içinde vâ…i¡ olup πâyet in«i†â† üzere olur ve 

miπrafe §u içine batar. Ve …açan ki sehm-i “√â-ح” nı§f devre devr ider, miπrafe 

†olup keffesi müvâzelikten mürtefi¡ olur ve içindeki §u  miπrafenüñ ≠enebi içine 

a…ar ve †araf-ı â«erinden çı…up sâ…iyyeye mun§abb olur ve sâ…iyyeden emkine-i 
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mu«târeye cereyân ider ve bu √înde sehm-i mezbûr munta§ıb olur. Ba¡dehu yine 

nı§f-ı devre tamâm oldu…da miπrafe §uya batar.

Beşinci Nev¡den Beşinci Şekl Bir Âletdür ki Dûlâbla Mâ-i Cârîden 
Yigirmi Zirâ¡ Yire ~u Ref¡ İder.

Ve bu şeklüñ şer√inde √a…îr-i pür-ta…§îre vâ§ıl olan nüs«adan iki vara… ∂âyi¡ 

olmaπın bu şeklüñ tercemesi terk olundı. Bu mekânda nev¡-i «âmisüñ eşkâli ya-

bana irişüp nev¡-i sâdise şürû¡ olundı. 

Nev¡-i Sâdisden Şekl-i Evvel

İki …anadlu bir …apudur ki mu§annif-i kitâb-ı √ikmet-¡unvân Şeyh Bedî¡ü’z-

zamân medîne-i Âmid’üñ sarayı içün şebehden düzmiş. Egerçi ta…rîr ve ta√rîri 

mu…te∂âsınca ol bâbda «aylî §an¡at «arc idüp ço… hüner derc itmiş ve ol ¡a§ruñ 

ehâlîsi ortasında kemâl mertebede ma…bûl ve müsta√sen düşmiş, lâkin fi’l-√a…î…a 

bu şeklüñ ta√tında bir da…î…a-i enî…a mevcûd olmamaπın kitâb-ı mezbûrda 

me≠kûr olan sâyir eşkâl-i pür-me™âle nisbet bir §ûret-i bî-ma¡nâ vâ…i¡ olmışdur. 

Binâen ¡alâ ≠âlik bu bâbı fet√ itmeyüp bu şeklüñ tercemesi terk olundı.

Altıncı Nev¡den İkinci Şekl Bir Âletdür ki Sa†√-ı Küre Üzere Vâ…i¡ 
Olan Üç No…†anuñ ve Uf…a Müvâzî Olan Sa†√uñ Üstinde Vâ…i¡ Olan Üç 
No…†anuñ Her Ne Mekânda Vâ…i¡ Olurlarsa Merkezlerini Ta¡yîn İder

Fa§l-ı Evvel Âlet-i Mezbûrenüñ Ma¡nâsın ve Keyfiyyet-i ¡Amelin 
Beyân İder

Her üç no…†a ki sa†√-ı küre üzere vâ…i¡ olur, elbette ol no…†alara bir dâyirenüñ 

mu√î†-i &ülü&ânı mürûr ider, yâ nı§f-ı dâyirenüñ mu√î†i yâ dâyireden bir …avsüñ 

mu√î†i elbette mürûr ider, lâkin no…†alaruñ mâ-beyni gâh zâyid ve gâh nâ…ı§ olur. 

Egerçi bu ma…ûle üç no…†aya «a†† mürûr itdürmek bi-πayr-ı âlet mümkindür bu 

†arî…le ki bir no…†adan bir no…†aya bir «a††-ı müsta…îm çeküp 
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bu «a††uñ ortasına bir ¡alâmet va∂¡ ideler ve ol ¡alâmetden bir «a††-ı müsta…îm 

i«râc ideler ki «a††-ı evvelüñ üstine zâviye-i …âyime üzere …âyim ola. Ve yine 

no…†a-i &âniyeden no…†a-i &âli&eye bir «a††-ı müsta…îm çeküp üslûb-ı sâbı… üze-

re bu «a††uñ da«ı ortasından bir «a†† i«râc ideler. Ve bu i«râc olunan iki «a†ları 

medd ideler tâ ki bir yirde müctemi¡ olup te…â†u¡ ideler ki mev∂i¡-i te…â†u¡ no…†a-i 

me≠kûrenüñ merkezidür. Eger pây-ı pergârı ol mev∂i¡e va∂¡ itseler ve pergâruñ 

başını ol no…†alardan birisine va∂¡ idüp idâre itseler, üçine da«ı mürûr ider, lâkin 

bu †arî…de nev¡an te¡assür olmaπın bu √usûs içün bir âlet-i müsta…ille isti«râc 

olundı tâ ki ¡amel-i mezbûr ma…§ûd olundu…da sühûletle @uhûr ide. 

Ve âlet-i mezbûrenüñ keyfiyyet-i ¡ameli bu vechiledür ki pirinçden bir mi…dâr 

…alıñca bir mis†ara düzeler ki †ûlı üç …arış ola. Ve ol mis†aranuñ ortasında nı§f-ı 

dâyire şeklinde bir fa∂la terk ideler. Bu şekl üzeredür ki::

[Şekil 480/150]

Mis†aranuñ iki †arafında “√â-√â-ح-ح” va∂¡ olunup nı§f-ı dâyirenüñ merkezinde 

“yâ-ي” va∂¡ olunmışdur. Ba¡dehu bu nı§f-ı dâyirenüñ merkezi üstine bir nı§f-ı 

dâyire resm ideler ki mu…addemâ va∂¡ olunan nı§f-ı dâyireden bir mi…dâr kü-

çük olup içinde vâ…i¡ ola. Ve bundan §oñra mis†ara-i mezbûrenüñ yüzini mehmâ-

emken ta§√î√ ideler. Ve nı§f-ı dâyirenüñ merkezinden bir «a†† i«râc ideler ki 

[Şekil 480/150]
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nı§f-ı dâyireyi ortasından iki …ısm ideler. Ba¡dehu bu «a††dan ibtidâ idüp 

mis†aranuñ bir †arafını â«irine dek murâdları üzere ta…sîm ideler ve dönüp yine 

«a††dan ibtidâ idüp mis†aranuñ bir †arafını da«ı †araf-ı evvelüñ tecribesi üzere 

â«irine dek ta…sîm ideler ve her beş cüzüñ üstine “hâ-ه” yazalar.

Ba¡dehu pirinçden bir ¡i∂âde alalar ki †ûlı bir buçu… …arış ve ¡ar∂ı mis†arada 

vâ…i¡ olan a…sâmdan beş …ısm …adar ola. Ve bu ¡i∂âdenüñ bir †arafına …arîb yirde 

¡i∂âdenüñ yanında bir fa∂la va∂¡ idüp bir nı§f-ı dâyire resm [ide]ler ki πâyetde 

küçük ola. Ve bu nı§f-ı dâyirenüñ merkezine bir ince delük deleler ve ¡i∂âdenüñ 

bu †arafında da«ı bir delük deleler ki nı§f-ı dâyirenüñ merkezinde vâ…i¡ olan de-

lükle bunuñ mâ-beyninüñ bu¡dı mis†arada vâ…i¡ olan nı§f-ı dâyireyle merkezi mâ-

beyninde vâ…i¡ olan bu¡d …adar ola. 

~ûret-i ¡i∂âde52 budur ki †araf-ı me&…ûbınuñ ¡alâmet-i “†â-ط” ve merkez-i nı§f-ı 

dâyirede vâ…i¡ olan &a…buñ ¡alâmeti “lâm-elif-ال” ve ¡i∂âdenüñ †araf-ı â«erinüñ 

¡alâmeti “…âf-ق”dur:

[Şekil 481/151]

Ba¡dehu mis†arada vâ…i¡ olan nı§f-ı dâyirenüñ merkezini bir ince mi&…abla de-

lüp ¡i∂âdenüñ merkez-i dâyiresinde vâ…i¡ olan &a…bı bu &a…ba ta†bî… ideler ve iki 

&a…ba bir mismâr geçürüp iki uçlarını bükeler tâ ki ¡i∂âde mis†ara üstinde dönüp 

mekânından 

52  Mütercim bu bölümden itibaren “¡i∂âde”yi “πı†âde” şeklinde imlâ eder. Biz “¡i∂âde”de ısrar 
ettik.

[Şekil 481/151]
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«urûc itmeye. Ba¡dehu ¡i∂âdeyi ta√rîk ideler tâ ki mis†aranuñ üstinde zâviye-i 

…âyime üzere &âbit ola bu şekl üzere:

[Şekil 482/152a]

Fa§l-ı ¿ânî Âlet-i Mezbûre ile Keyfiyyet-i ¡Amelüñ Beyânındadur

Ammâ küre üstinde vâ…i¡ olan no…†alaruñ mu†la…â merâkizini isti«râc müm-

kindür, ammâ uf…a müvâzî olan sa†√ üzere vâ…i¡ no…†alaruñ bir §ûretde merâkizini 

isti«râc …âbil degildür. Ya¡nî …açan no…†a-i mezbûrenüñ üçi da«ı bir «a††-ı müs-

ta…îm üzere vâ…i¡ olsa, pes far∂ idelüm ki ol üç no…†a “elif-bâ-cîm-ا-ب-ج”dür ve 

bunlaruñ merkezini isti«râc murâd iderseñ mis†arayı “elif-bâ- ا-ب” no…†alarınuñ 

üstine va∂¡ idersin ve ¡i∂âdeyi bu iki no…†anuñ munta§ıfına …arîb idersin bir vec-

hile ki ¡i∂âde-i mezbûre no…†a-i &elâ&enüñ cihet-i ta…¡îrine vâ…i¡ olur ve ¡i∂âdenüñ 

§aπında ve §olında vâ…i¡ olan a…sâmı ¡add idersin ve mis†arayı 

[Şekil 482/152a]
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ta√rîk idersin tâ ki ¡i∂âdenüñ vechi fi’l-√a…î…a ol iki no…†anuñ ortasında vâ…i¡ olur. 

Pes ol √înde ¡i∂âdenüñ vechine müvâzî bir «a†† çekersin, ba¡dehu mis†arayı “bâ-

cîm-ب-ج” no…†alarına na…l idersin. Ve imti√ân ve i¡tibâr idersin tâ ki ¡i∂âdenüñ 

vechi “bâ-cîm-ب-ج” no…†alarınuñ ortasına vâ…i¡ olur. Ve yine vech-i ¡i∂âde üzere 

bir «a†† çekersin ki «a††-ı evveli te…â†u¡ ider. Pes ol iki «a††uñ te…â†u¡ itdügi mekân 

no…†a-i mezbûrenüñ merkezidür. 

Ve no…†a-i &elâ&uñ §ureti budur ki vech-i ¡i∂âde üzere i«râc olunan iki «a††lar 

resm olunup √arf-i “yâ-ي” …atında te…â†u¡ itmişlerdür. Pes eger pây-ı pergârı 

mev∂i¡-i te…â†u¡a va∂¡ idüp pergârı idâre itseler no…†alaruñ üçine da«ı mürûr ider.

Altıncı Nev¡den Üçinci Şekl Bir ¢ufldur ki Bir ~andû…uñ Üstine 
Baπlanup ¡İnde’l-Fet√ On İki ◊arfle ¡Amel Olınur

~andû…-ı mezbûruñ πı†âsın ya¡nî …apaπın düzmek içün bir murabba¡ ve müsta†îl 

bir §a√îfe a«≠ idüp dört kûşesinde dört dâyire resm ideler ve ol dâyirelerüñ içi-

ne dört dâyire da«ı resm ideler. Ve her iki dâyirenüñ mâ-beynini on altı …ısma 

ta…sîm idüp on altı «a†† çekeler ve «u†û†uñ mâ-beynine on altı √arf yazalar. Ve 

dâyirelerüñ 

[Şekil 487/154]
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ortasını oyup çı…aralar bu §ûret üzere. Ve bu §a√îfeye §a√îfe-i πı†â dirler:

[Şekil 487/154]

Ba¡dehu her dâyirenüñ ortasına bir fels va∂¡ ideler ki râst «ar…uñ içini †oldura 

ve …alıñlıπı §a√îfe-i dâyirüñ …alıñlıπı …adar ola. Ve her felsüñ kenârınuñ içine bir 

dâyire resm idüp felsüñ kenârıyla bu dâyirenüñ mâ-beynine on altı «a†† çeküp 

mâ-beynlerine on altı √arf yazalar. Ba¡dehu bu felsüñ kenârına bir levze-i la†îfe 

ya¡nî bâdem şeklinde nu√âsdan bir …ı†¡a yapışduralar ki nı§fı vech-i fels üzere 

vâ…i¡ olup nı§fı felsüñ kenârından «âric ola. Ve levzenüñ mu…âbilesinde felsüñ 

kenârı üstinde …uş başı şeklinde bir …ı†¡a da«ı va∂¡ ideler ki felsi «ar…-ı πı†â içinde 

döndürmek ma…§ûd oldu…ça aña yapışurlar ve döndürürler. Ve re™s-i levze ve 

min…âr-ı tâyir merî-i eczâ gibi √urûfa mürûr ider ve bu ikisi felsüñ «ar… içine 

nüzûline mâni¡ olur. Ba¡dehu bu felsüñ merkezinde bir &a…b-ı vâsi¡ ideler bu §ûret 

üzere: 

[Şekil 487/155]

Bu felsüñ &a…bı içine bir çenber va∂¡ ideler, çenberüñ «ârici &a…b-ı felsi 

[Şekil 487/155]
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†oldura. Ve bir †arafı vech-i felse müsâvî olup bir †arafı felsüñ iki …alıñlıπı …adar 

@ahr-ı felsden bâriz ola ve √âli üzere yapışduralar.: Felsle çenber cem¡ oldu…da 

bu §ûret üzere olur:

[Şekil 487/16]

Ba¡dehu bu felsden küçük bir fels da«ı düzüp yine kenârından içerü bir dâyire 

resm idüp ikisinüñ mâ-beynine on altı √arfi yazalar bu şekl üzere ve yine ortasına 

bir vâsi¡ &a…b ideler. Ve yine bu felsüñ &a…bına bir çenber va∂¡ ideler ki «ârici 

&a…bı †oldurup çenberüñ bir †arafı vech-i felse müsâvî olup bir †arafı @ahr-ı fels-

den felsüñ irtifâ¡ınuñ dört …adar ola. Ve yine felsüñ bir †arafına levze va∂¡ idüp 

bir †arafına bir tügme gibi nesne va∂¡ ideler tâ ki …açan bu felsüñ çenberi fels-i 

evvelüñ çenberinüñ içine id«âl olundu…da ol tügmeye yapışup sühûletle döndü-

reler.

Ba¡dehu şebehden bir …a∂îb düzeler ki †ûlı nı§f-ı †ûl-ı i§ba¡ …adar ola ve 

…alıñlıπı ol …adar ola ki fels-i &ânînüñ çenberine dâ«il ola. Ve …a∂îbüñ başına 

ar…urı bir levze va∂¡ ideler ki levzenüñ 

[Şekil 487/156]
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başı müdevver ola. Ve …açan ki …a∂îbi fels-i 
&ânînüñ çenberi içine id«âl ideler, levze 
vech-i felse mun†abı… ola ve levzenüñ başı 
fels üstinde mektûb olan √urûfa mürûr ide. 
¢a∂îb ile levzenüñ §ûreti budur:

[Şekil 488/157]

 
Ve …açan ki fels-i evvelüñ †âyiri imsâk olun-
sa ve felsi §aπ †arafa ve §ol †arafa döndürseler 
kendüsi üstinde olanlarla bile devr ider. Ve 
…açan ki fels-i &ânînüñ tügmesi bir elle imsâk 
olunup fels-i evvelüñ †âyiri bir elle imsâk olun-
sa ve fels-i &ânî idâre olunsa fels-i &ânî dönüp 

fels-i evvel dönmez. Ve …açan iki fels imsâk olunup anca… levze idâre olunsa 
anca… levze döner. Ba¡de ≠âlik fels-i evvelüñ @ahrından bâriz olan çenberüñ üsti-
ne dişler gibi on altı cüz va∂¡ ideler bu şekl üzere fels:

[Şekil 489/160]

Ba¡dehu bir fels-i mütevassı† düzeler tâ ki …alıñlıπı sâbı…an va∂¡ olunan fels-
den birisinüñ …alıñlıπı …adar ola. Ve bu felsüñ delüginde ar…urı diş gibi bir nesne 
va∂¡ ideler, cihet-i merkeze mümtedd ola. Ve yine bu felsüñ kenârına bir «arm-ı 
mü&elle& va∂¡ ideler ya¡nî oyalar bu §ûret üzere:

[Şekil 489/161]

Ve fels-i evvelüñ çenberinüñ mü&elle& †arafını 
bu felsüñ delügine id«âl ideler bir vechile ki felsüñ 
yüzi çenberüñ †arafına berâber ola. Ve felsüñ dişi 
çenberüñ †arafında olan dişlerüñ birisinüñ ortasına 
gire. Ba¡dehu fels-i &ânînüñ çenberinüñ †arafı üstine 
da«ı on altı diş va∂¡ ideler ve fels-i evvelüñ 

[Şekil 489/160]

[Şekil 488/157]

[Şekil 489/161]
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dâ«il olduπı fels …adar bir fels da«ı düzüp merkezi oyalar. Ve yine ol delükde bir 

bâb diş va∂¡ ideler tâ ki fels-i &ânînüñ çenberinüñ dişlü †arafı bu felsüñ &a…bına 

id«âl olundu…da felsüñ bâbı çenberüñ dişleri arasına girüp mekânına lâzım olup 

†ura ve felsüñ yüzi çenberüñ †arafına berâber ola. Ve yine bu felsüñ kenârını da«ı 

şekl-i mü&elle& üzere oyalar.

Ba¡dehu bir fels da«ı düzeler ki vüs¡ati 

√âlâ mütte√id olan felslerüñ birisinüñ vüs¡ati 

…adar ola. Bu felsüñ merkezini deleler tâ ki 

sâbı…an ma§nû¡ olan …a∂îb ki üstinde levze 

va∂¡ olunmışdur, bu felsüñ &a…bına gire. Ve 

bu felsüñ kenârından içerü bir dâyire üzere on 

altı delük deleler ve yine bu felsüñ kenârını 

da«ı şekl-i mü&elle& üzere oyalar bir vechile 

ki mü&elle&üñ bir †arafı bu fels üstinde va∂¡ 

olunan on altı delükden birisine müvâzî ola bu 

şekl üzere:

[Şekil 490/162]

Ba¡dehu bu felsden küçük bir fels da«ı düzeler ve merkezini şekl-i murabba¡ 

üzere deleler. Ve …a∂îb-i levzenüñ esfelini da«ı murabba¡ yonup bu felsüñ delü-

gine id«âl ideler ki mekânına lâzım ola. Ve bu felsde bir delük deleler ki altındaki 

on altı delüklü felsüñ bir delügine müsâmet ola. Ve bu delüge bir mismâr-ı &âbit 

va∂¡ ideler ki ucı on altı delükden birisine sühûletle du«ûl ide. Ve …a∂îbüñ ucını 

uzunluπına yaralar tâ ki içine feres id«âl olunmaπa …âbil ola, niteki inşâallâhu 

ta¡âlâ ¡an-…arîb 

[Şekil 490/162]
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me≠kûr olur.

Fa§l

~a√îfe-i πı†ânuñ içine bir §a√îfe da«ı va∂¡ ideler ki §a√îfe-i πı†ânuñ dört delügi-

ne mun†abı… olup bir mi…dâr artu… …ala. ~a√îfe-i πı†ânuñ delüklerinüñ merkezin-

den §a√îfe-i &âniyenüñ üstine dört ¡alâmet va∂¡ ideler ve bu ¡alâmetleri bir mi…dâr 

§a√îfenüñ uzunluπına oyalar bir vechile ki cümlesinüñ †ûlı bir cihet üzere vâ…i¡ 

ola. Ve her delügüñ vüs¡ati ol …adar ola ki fels-i evvelüñ çenberi delügüñ içine 

du«ûl idüp içinde sühûletle √areket itmege …âbil ola.

 Ba¡dehu bu §a√îfenüñ merkezinde da«ı bir uzun delük deleler ki †ûlı sâbı…an 

ma¡mûl olan delüklerüñ †ûlı semtine vâ…i¡ ola. Ve bu «ar… sâbı…an masnû¡ olan 

delüklerden bir mi…dâr †ar ola. Ba¡dehu bu §a√îfeyi ortasından §ûretde vâ…i¡ olan 

üslûb üzere …a†¡ ideler. ~a√îfe-i mezbûrenüñ §ûreti budur:

[Şekil 491/163]

Ba¡dehu §a√îfe-i πı†ânuñ delükleri içün va∂¡ olunan fülûsı yirlü yirinde va∂¡ 

ideler ki her birisinde altı fels vardur ve ortalarında …a∂îb-i levze vardur.

[Şekil 491/163]
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Ba¡dehu bir latîf …ur† düzeler 

…a∂îb-i levze gibi ve bir …a∂îbüñ 

ucına geçüreler. Ve §a√îfe-i πı†ânuñ 

merkezini deleler ve …ur†uñ …a∂îbini 

ol delüge geçüreler tâ ki …a∂îbüñ 

kürsîsi πı†ânuñ vechine mümâss ola. Pes bu √înde …ur†-ı mezbûr √arekete …âbil 

olup idâre olunsa döner ve kürsî sa†√-ı πı†ânuñ üstine mun†abı… olur. ¢ur† ile 

…a∂îbüñ §ûreti budur:

[Şekil 492/164]

Ba¡dehu bir fels-i mütevassı† düzeler ve merke-

zinde bir murabba¡ delük deleler ve …a∂îb-i …ur†uñ 

ucını bu delüge gücle geçüreler. Ve …a∂îbüñ ucını 

uzunluπına yaralar tâ ki va…t-i √âcetde aña da«ı 

bir …arış id«âl oluna. Ba¡dehu bu felsüñ kenârında 

dört dendâne va∂¡ ideler bu §ûret üzere:

[Şekil 492/165]

Ba¡de ≠âlik §a√îfe-i πı†âda va∂¡ olunan dört delükden birisinde fülûsuñ terkîbini 

beyân idelüm, sâyiri da«ı aña …ıyâsla ma¡lûm ola:

[Şekil 493/166]

Ve πı†ânuñ bir rub¡ınuñ semkini ve dâ«il-i πı†âda vâ…i¡ olan §a√îfenüñ semkini 

birbiri üstinde vâ…i¡ olan fülûsuñ semkini ta§vîr idelüm: Pes ma¡lûm ola ki evvelâ 

vâ…i¡ olan semk semk-i πı†âdur ki anda bir «ar… vâ…i¡ olup ve «ar…da bir fels 

vâ…i¡ olup ikisi müsâvî olmışdur, ¡alâmeti “elif-ا”dür. Ve bundan §oñra «ar… üs-

tinde vâ…i¡ olan felsüñ üstinde vâ…i¡ olan felsüñ semkidür ki ¡alâmeti “bâ-ب”dur. 

Ve bu felsüñ üstinde bir levze vardur ki ¡alâmeti “√â-ح”dur. Ve bir da«ı dâ«il-i 

πı†âda va∂¡ olunan §a√îfenüñ semkidür ki ¡alâmeti “†â-ط”dur. Ve andan §oñra 

fels-i evvelüñ çenberinüñ †arafına 

[Şekil 492/164]

[Şekil 492/165]
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id«âl olunan felsüñ semkidür ki 
¡alâmeti “«â-خ”dur. Ve andan §oñra 
fels-i &ânînüñ çenberi ucına geçen 
felsüñ semkidür ki ¡alâmeti “¡ayn-
-dur. Ve andan §oñra …a∂îb-i lev”ع
zede va∂¡ olunan felsüñ semkidür 
ki ¡alâmeti “mîm-م”dür. Ve andan 
§oñra yine levzede vâ…i¡ olan kü-
çük felsdür ki anda mismâr vardur 
ki anuñ ¡alâmeti “…âf-ق”dur. Ve andan §oñra …a∂îb-i levzenüñ fülûsdan zâyid 
olan †arafıdur ki ¡alâmeti “nûn-ن”dur. Ve andan §oñra «ar…-ı …a∂îbde vâ…i¡ olan 
feresdür ki cümlesini imsâk ider, anuñ ¡alâmeti “kâf-ك”dur. Ve πı†â-i mezbûruñ 
sâyir «urû…ı ki üç «ar… da«ıdur, anlaruñ da«ı fülûsını bu üslûb üzere tertîb ideler:

[Şekil 493/167]

Ba¡de ≠âlik dâ«il-i πı†ânuñ §ûretin tem&îl idelüm ki bu vechile ki §a√îfenüñ 
sat√ı üstinde ol §a√îfede vâ…i¡ olan her «ar…uñ izâsında ki ol har…larda birer fels 
vardur ve bir levze-i &âbite vü nâbite va∂¡ ideler ki …açan her 

[Şekil 493/166]

[Şekil 493/167]
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felsüñ kenârında vâ…i¡ olan mü&elle& delükler birbiri üstine vâ…i¡ olsa ve §a√îfe-i 

…ur†la ce≠b olunsa §a√îfenüñ levzesi üç felsüñ delüklerine dâ«il olup …ufl meftû√ 

ola. Ve …açan ki vasa†-ı πı†âda va∂¡ olunan …ur† bunuñ «ilâfına idâre olunsa …ufl 

baπlanur ve bu zamânda levze-i …a∂îbüñ başı ta√t-ı levzede vâ…i¡ olan fels-i §aπîr 

üstinde mektûb olan √urûfdan bir √arfe berâber olur. Ve ol felsüñ levzesi altın-

daki felsüñ ki πı†ânuñ «ar…ında vâ…i¡ olmışdur, üstinde mektûb olan √arflerden 

birisine berâber olur. Bu felsüñ levzesi «ar…-ı πı†ânuñ dâyiresinde mektûb olan 

√urûfdan birisine berâber ola.

Pes üç √arfi √ıf@ idüp sâyir dâyireleri da«ı bu vechile ¡amel ideler ki cümle 

on iki √arf olur. Ve §a√îfenüñ iki …ı†¡asında dört levze olur ve  §a√îfenüñ  iki 

…ı†¡asınuñ ¡alâmeti “√â-¡ayn-ح-ع”dur. Ve §a√îfenüñ her «ar…ında birbiri üstinde 

dört fels vardur ki delükleri birbirine müsâmetdür, bu felslerüñ ¡alâmeti “elif-

bâ-cîm-dâl-ا-ب-ج-د”dur. Ve bunlaruñ üstinde fels-i §aπîr vardur ki ¡alâmeti “hâ-

 Ve .”ص-dur. Ve …a∂îb-i levzenüñ fâ∂ıl[ı] ki anda feres vardur, ¡alâmeti “§âd”ه

πı†ânuñ ortasında …a∂îb-i …ur†uñ †arafı vâ…i¡ olmışdur. Ve …a∂îbüñ kenârında bir 

fels vardur ki kenârında dört dendânesi vardur ki dendânelerüñ ¡alâyimi “mîm-

lâ-zâ-م-ل-ز”dur. Ve †araf-ı …a∂îbde bir feres vardur ki üstindeki felsi imsâk ider, 

anuñ ¡alâmeti “fâ-ف”. Ve her dendâne …atında §a√îfe üstinde bir zerenâtı var-

dur ki ¡alâyimi “lâm-kâf-nûn-vâv-ل-ك-ن-و”dur. Ve §a√îfelerüñ iki †araflarında iki 

πurâblar vardur ki ¡alâmetleri “…âf-ق” 
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Ve yine §a√îfelerüñ iki †arafı üstinde “√â-¡ayn-ح-ع” …atında √al…a gibi iki fa∂la 

vardur ve ol fa∂lalaruñ uçlarına iki …a∂îb geçürüp her birinde bir feres vardur 

ve bu iki …a∂îb πı†ânuñ yanında iki delükden dâ«il olmışdur ve bu …a∂îblerüñ 

¡alâmeti “sîn-س”dür. Ve yine πı†ânuñ yanında bir «ar… vardur ki aña bir sâ…ı†a 

du«ûl ider ki vech-i §andû…da &übût bulmış u«tı üzere √areket ider ve bu sâ…ı†a iki 

πurâbuñ ortasında müstevî olur. Ve bu sâ…ı†a delinmek gerekdür tâ ki πurâblaruñ 

†arafları ol §a…ba dâ«il olup §andû… perkine.

Ba¡dehu §a√îfenüñ iki nı§fı üstine birbiri üstinde mun†abı… olan üç felsüñ 

mü&elle& oyulmış yirlerinüñ izâsında bir levze-i mü&elle&e va∂¡ ideler ki §a√îfede 

&âbit olup §a√îfeden †aşra çı…mış ola. Ve …açan ki §a√îfe ol delüklerden †arafa 

√areket ide, levze-i mezbûre delüklere du«ûl ide. Ve levze-i …a∂îbüñ başı fels-i 

a¡lâ üstinde mektûb olan √urûfdan birinüñ üstine müstevî ola ve fels-i a¡lânuñ lev-

zesi altındaki felsüñ √urûfından bir √arfüñ üstine müstevî olur. Ve bu felsüñ lev-

zesi da«ı «ar…-ı πı†ânuñ dâyiresinde mektûb olan √urûfdan bir √arfe berâber olur. 

Ve yine bu üslûb üzere bâ…î …alan üç mev∂i¡de vâ…i¡ olan mü&elle& delüklerüñ 

izâsında bir levze da«ı va∂¡ ideler tâ ki on iki delükden dört levze tamâm ola. Pes 

bu zamânda dört levzenüñ başı ve sekiz fels on iki √arfüñ üstine müstevî olur ve 

bu √înde …ufl meftû√ olur.

Pes vâ∂ı√ ve celîdür ki …açan vasa†-ı πı†âda va∂¡ olunan …ur† §aπ †arafa 
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idâre olınsa ta√…î…an §a√îfenüñ iki …ı†¡ası bir yire müctemi¡ olur ve iki πurâbuñ 

başları sâ…ı†anuñ &a…bına du«ûl ider, pes …ufl perkinür. Ve levzelerüñ başları 

berâber oldu…ları √arflerden ta√rîk olunsa her üç felsüñ delükleri birbirinden mü-

teferri… olur. Ve πı†ânuñ iki †arafından vâ…i¡ olan …ur†lar ce≠b olunsa levzeler 

felslerüñ delüklerine râst gelmez ve …ufl açılmaz meger ki levzelerüñ başı √urûfa 

berâber ola. 

Fa…îr-i pür-ta…§îr eydür: “Bu ma…âmda nüs«ada na…§ vâ…i¡ olup şekl-i &âli&üñ 

â«irinden fi’l-cümle na…§ lâzım geldi ve şekl-i râbi¡üñ evveli da«ı mevcûd olma-

yup ba…iyye-i mevcûd ile intifâ¡ …âbil olmamaπın anuñ da«ı tercemesinden ¡udûl 

olundı ve şekl-i «âmisüñ şer√ine şürû¡ olundı.

Altıncı Nev¡den Beşinci Şekl Bir Zevra…-ı La†îfdür ki Anuñla Bir 
Sâ¡at-i Müsteviyyenüñ Mâ∂î Olduπı Ma¡lûm Olur

Fa§l-ı Evvel

Şekl-i mezbûr bir zevra…-ı la†îfdür ki pirinçden düzilmişdür. Ve ol zevra…uñ 

içinde bir şa«§ aya… üzere †urup bir kürege †ayanmışdur bu vechile ki küregüñ 

başı ar∂-ı zevra…da olup şa«§-ı mezbûr gögsi üstinde †utmışdur ve §aπ elinde bir 

düdük yâ borı †utup ucını aπzına …omuşdur. Ve zevra…uñ ar∂ında bir delük deli-

nüp ol delügüñ üstine bir delüklü boncu… va∂¡ olunmışdur. Ve …açan ki zevra…ı 

§u üstine va∂¡ iderler ol boncuπun delüginden zevra…a §u dâ«il olur tâ ki bir sâ¡at 

tamâm oldu…da zevra… †olup §unuñ içine batar, pes zevra… içinde …âyim olan 

şa«§-ı 
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mellâ√ borısını çalar, pes ehl-i meclis âgâh olup zevra…ı §unuñ içinden i«râc ider-

ler ve yine §u üstine va∂¡ iderler. Ve her sâ¡at başında √âl bu minvâl üzeredür.

Fa§l-ı ¿ânî

Şebehden bir zevra… düzeler ki †ûlı bir buçu… …arış ola ve ¡ar∂ı da«ı ol …adar 

ola;53 na@ar-ı müsta√sen vâ…i¡ olaca… …adar ola. Ve bu zevra…uñ ar∂ı müsa††a√ 

olup kenârları yu…aru …al…mış ola ve mümkin oldu…ça zevra…a müşebbeh ola.

Ba¡dehu bir şa«§-ı mellâ√ düzeler. Ve anuñ keyfiyyet-i ¡ameli bu †arî…ledür ki 

nu√âsdan bir göñlek şeklini düzeler ki etekleri …ı§a ola. Ve iki aya… şeklini düzüp 

göñlegüñ etegine yapışduralar ve iki el düzeler. Ve bir kürek düzüp §ol eli ol 

küregüñ §apına yapışduralar. Ve küregüñ başını zevra…uñ 

53  Metinde “†ola”
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ar∂ına yapışdurup §apını mellâ√uñ gögsine †ayayalar. Ve bir «afîf ve mücevvef 

baş ve boyın düzeler ve bu boynuñ içine bir …ı§a lüle va∂¡ idüp ucını başuñ ortası-

na geçüreler ve ucına bundu…a-i §afîr va∂¡ ideler. Ve başına da«ı şa«§ına münâsib 

bir kisve va∂¡ idüp müte¡addid küçük delükler deleler. Ve bir düdük yâ borı 

düzüp §aπ eline yapışduralar ve borınuñ ucını aπzına yapışduralar. Eger şa«§-ı 

mezbûruñ aπzını delüp ve borınuñ içini delseler da«ı müsta√sen vâ…i¡ olur. Ve 

göñlegüñ yeñlerini mu√kem sedd itmek gerekdür. Ve boynınuñ göñlegüñ ya…ası-

na mutta§ıl olan yirini da«ı mu√kem yapışdurma… gerekdür tâ ki ünbûb-ı §afîrden 

πayrı yirden havâ çı…maya. Ve şa«§-ı mezbûrı zevra…a mu√kem yapışdura, ammâ 

zevra…uñ bir †arafa meyl itmesinden i√tirâz ide. Ve aya…larını ar∂-ı zevra…a 
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mu√kem yapışduralar tâ ki göñlegüñ etegi bir mi…dâr zevra…uñ kenârından aşaπa 

vâ…i¡ ola. 

Ve bunlaruñ emri tamâm oldu…dan §oñra zevra…uñ ar∂ını delüp bir boncu… 

geçüreler yâ şem¡le yapışduralar. Ve boncuπı da«ı delüp zevra…ı sa†√-ı mâ üzere 

va∂¡ ideler. Ve bir †arcehâr-ı mu§a√√a√ yâ bir âlet-i irtifâ¡la imti√ân ideler ve 

lâzım olursa boncuπuñ delügini tevsî¡ ideler tâ ki zevra…a ol …adar §u dâ«il ola ki 

bir sâ¡atde †olup §uya bata.

Ba¡de ≠âlik §ûret-i zevra…ı tem&îl idelüm ve tav∂î√ içün ¡alâyim na§b idelüm: 

Zevra…uñ ¡alâmeti “lâm-ل”dur ve mellâ√uñ ¡alâmeti “sîn-س”dür ve aπzındaki dü-

dük ¡alâmeti “†â-ط”dur. Bu şekl üzeredür: 

[Şekil 504/174]

[Şekil 504/174]
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Pes vâ∂ı√ ve @âhirdür ki …açan zevra…-ı mezbûr sa†√-ı mâ üzere va∂¡ olunsa 

ta√…î…an zevra…uñ altından §u zevra…uñ &a…bına du«ûl ider ve dâ«il-i zevra…da 

mürtefi¡ olur tâ ki …amî§-i mellâ√uñ «areze eteginüñ çevresine mümâss olur. Ol 

√înde dâ«il-i …amî§de vâ…i¡ olan havânuñ ma§rifi …almaz ve zevra… mellâ√la bat-

du…da dâ«il-i …amî§de müctemi¡ olan havâ ¡unu…-ı mellâ√da va∂¡ olunan ünbûbı 

münba¡i& olur ve andan bundu…a-i §afîre vâ§ıl olur ve bir vechile 
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§adâ √â§ıl olur ki «afîfü’n-nevm olan kimesne nevminden mütenebbih olma… 

câyizdür. Ve ma¡lûm ola ki zevra… va∂¡ olunan §unuñ deriñligi ol …adar gerekdür 

ki zevra… πar… oldu…da §u mellâ√uñ ketfine vâ§ıl ola.

Bi-¡avnillâhi ta¡âlâ bu kitâb-ı √ikmet-ni@âm bir erba¡înde tamâm olup şekl-i 

zevra…da nihâyet buldı. ◊a∂ret-i Bârî cellet √ikmetuhu ve ¡azzet …udretuhunuñ 

bi√âr-ı el†âf-ı bî-kerân ve lücce-i i√sân-ı bî-pâyânından muta∂arrı¡ ve mes™ûl ve 

mercû ve me™mûldur ki bâ¡i&-i ta√rîr-i kitâb olan √a∂ret-i sa¡âdet-intisâbuñ sefîne-i 

vücûd-ı şerîfleri tünd-bâd-ı √avâdi&den dâyimâ ma§ûn u ma√fû@ olup râkibân-ı 

emvâc-ı bi√âr-ı ı∂†ırâb olan zümre-i fu…arâ-i ¡ulemâ en@âr-ı ¡uyûn-ı ¡inâyetleriyle 

man@ûr ve mel√û@ ola ve zevra…-ı vücûd-ı nâbûdları √a∂ret-i kerîm-i deryâ-

nevâlüñ nesâyim-i lu†f u cûdları ile lücce-i fa…r u ≠illet ve girdâb-ı √ayretden 

«alâ§ bula. Temmet.

Beyt:

Umaram lu†fuñ nesîmi irişüp fülk-i dile 
Eyleye gird-âb-ı πamda mevc-i mi√netden «alâ§
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âb: su.

¡âc: fildişi.

¡acele: araba.

¡acele-i meydân: araba yolu.

¡acîb: şaşırtıcı.

¡acîze: kalça.

a¡dâd: sayılar.

¡a∂ud: pazı.

a∂ya…: daha dar.

âfitâb: güneş.

aπarmak: beyazlaşmak.

aπır: ağırlık.

aπ†iye: kapaklar.

â«er: diğer.

â«ir olmak: bitmek.

â«ir-i nehâr: gün sonu

a√mer: kırmızı.

a«ter: yıldız.

a«z itmek: almak.

a…dâr: miktarlar.

a…§ar: en kısa.

a¡lâ: üst.

¡alâmet: işaret.

âlât: aletler.

¡alâyim: alâmetler, belirtiler.

ale’d-devâm: devamlı.

ale’t-taf§îl: ayrıntılı olarak.

¡amûd-ı mîzân: terazide ağırlıkla 
yükü karşılaştıran diller, terazi 
horozu.

andan: sonra.

¡an-…arîb: yakında.

¡arâyis: gelinler.

arâyis-i fe√âvî: mana gelinleri.

ar∂: yer, taban, alt.

¡ar∂: genişlik; zemin.

¡ar∂an: enlemesine, çapraz.

ar…urı: yanlamasına.

¡ârı∂a: yanlamasına konulan çubuk.

¡arî∂: enli, geniş.

artu…: fazla.

âsân: kolay.

a§fer: sarı.

a§nâf: türler, çeşit çeşit.

âsumân-taht: tahtı gökyüzü olan.

a¡†âf: iyilikler.

âtiye: gelecek olan.

¡a†iyyât: bağışlar. ihsanlar.

a†vel: en uzun.

a†vel-i nehâr: en uzun gün.

¡âvârı∂: yanlamasına konulan çu-
buklar.

¡avdet itmek: dönmek.
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¡avvâde: ud çalan kadın.

¡avvâme: şamandıra.

¡âyı…: engel.

âyîne: ayna.

azacu…: azıcık.

¡a@îm: büyük.

bâb: kapı.

bâb-ı ma†√ûn: burmalı musluk, 
taban valfı.

baca: pencere.

ba¡dehu: ondan sonra.

ba¡de’t-tecribe: tecrübe ettikten 
sonra

ba¡de ≠âlik: bundan sonra.

bâdî-i na@ar: ilk bakışta.

baπırda…: beşik bağı.

ba√r: deniz.

bâ¡i&: sebep.

ba…ara: inek.

bâ…î …alma…: artmak.

bâlâ: yüksek.

bâr: defa.

bârid: soğuk.

bâriz: çıkmış, görünen.

bas† itmek: yaymak, açmak.

bâ†ıyye: büyük kâse.

ba†n: karın.

ba††a: kaz.

bâz: doğan kuşu.

bâzî: doğan kuşu.

bâzû: pazı.

bedî¡a: güzel.

bedîdâr: aşikâr.

behcet: güzellik.

bekre: makara.

bellû†: palamut ağacı (meyvesi)

benâdı…: küçük toplar.

berâber: eşit.

berâber olma…: denk olmak.

berniyye: kap.

ber-vech-i mu¡tâd: alışılageldiği 
üzere.

bevvâ…: boru çalan.

bezl itmek: saçmak, dökmek.

bezr-i kettân: keten yağı.

bi-¡aynihi: aynı şekilde.

bi™∂-∂arûre: mecburen.

bi√âr: denizler.

bi-√asebi’t-†â…a: güç yettiği kadar.

bî-¡imâd u sütûn: direksiz ve sütun-
suz.

bile: ile.

bi’l-külliyye: tamamen.

binâen ¡âlâ hâzâ: buna bağlı olarak.

binkâm: su saati.

bi™r: kuyu.
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bû: koku.

bud: but.

bu¡d: uzaklık.

bû…: boru.

bundu…a: bilye, küçük top.

burma: su musluğu.

bu†™: yavaş.

bülbüle: içine sıvı konan aletlerde 
emzik.

bükündi: büküntü, kıvrım.

bürke: havuz.

büyût: evler.

büzâl: mu§lu….

ca¡be: silindir oluk.

câlis: oturan.

cânibeyn: iki taraf.

cebîn: alın.

cedy: oğlak burcu.

celî: açık, aşikâr.

celîle: büyük.

cenb: kenar.

cerîde: defter, kitap.

cevârî: cariyeler.

cevze: yuvarlak ve içi boş ceviz 
şeklinde nesne.

ce≠b etmek: çekmek.

cihât: yönler.

cilve-ger: yüz gösteren.

ciz¡a: boncuk.

cur¡a: kadehte içkiden kalan bakiye.

cülûs itmek: oturmak.

cüz: parça.

cüz-be-cüz: parça parça, sırayla.

çar«-ı bû…alemûn: değişken tabiatlı 
felek.

çârpâre: iki ya da dört parçalı zilli 
enstrüman.

çengâl: çengel.

çengiyye: çenk çalan.

çevgân: çevgen, değnek.

çıra…ba: şamdan.

çıra…ma: şamdan.

çigin: omuz.

çizilmek: çözülmek.

dâbbe: hayvan.

∂a¡f: kat.

∂a¡îf: zayıf.

dâyire-i tâmme: tam daire.

da…î…: ince.

dâmen: etek.

∂amîr: gönül.

∂amm itmek: eklemek.

∂arb itmek: metali işlemek için 
dövmek.

def¡aten: bir anda.

deff: def.

deffâfe: def çalan.
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de…al: sırık.

dekke: sofa, platform.

dem: kan.

dendâne: diş.

dendânelü dûlâb: dişli çark.

derâbzîn: tırabzan.

derâhim: dirhemler.

deriñ: derin.

destmâl: mendil.

∂ıl¡: kenar.

dıra«t: ağaç.

dîbâ: ipek.

dil-firîb: hoş, göz alıcı.

dîn-perver: dindar, dine bağlı.

dîvâr: duvar.

do…ma…: tokmak.

dögeç: tokmak.

dögme: dövülmüş, düzlenmiş.

du«ter: kız.

dûlâb: çark.

dûlâb-ı kâmil: etrafı bütünüyle dişli 
olan çark.

dûlâb-ı keffe: kepçeli çark, su do-
labı.

dûlâb igi: çarkın ortasından geçen 
çubuk.

dühn: yağ.

dühn-i senderûs: dağ servisinden 
elde edilen bir tür yağ.

dürc: kutu.

dürer-i gurer: parlak inciler.

dürûd: dua.

düstûr: düzenleme çizelgesi, regü-
latör.

düzmek: yapmak; düzenlemek; 
düzeltmek.

ebkâr: bakireler.

ebvâb: kapılar.

ebya∂: bembeyaz.

ecrâm-ı ¡ulviyye: gök cisimleri.

ednâ: en az.

e√âsin: en güzelleri.

efkâr: fikirler.

eflâk: gökler.

eglenmek: beklemek.

e…all: en az.

el†âf: bağışlar.

elvân: renkler.

emâkin: yerler.

emâret: beylik, hükümdarlık.

emkine: yerler.

emkine-i mu«târe: istenilen yerler.

enfâs: nefesler.

en√â: çeşit çeşit.

enî…a: güzel.

enseb: çok uygun.

envâ¡: türlü türlü.
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enzel: daha aşağı.

erbâb-ı eb§âr: akıl sahipleri.

erbâb-ı luπat: dilciler.

erbâb-ı nevbet: sıra bekleyenler.

erbâb-ı rüsû«: inceliklere nüfuz 
eden âlimler.

erbâb-ı ¡u…ûl-i …â§ıra: zayıf akıllılar.

erfa¡: daha yüksek.

e§âbi¡: parmaklar.

esâfil: en altlar.

esâ†în: direkler.

e§bâπ: boyalar.

esfel: en alt kısım, taban.

e§…âb. delikler.

esved: kapkara.

eşcâr: ağaçlar.

eşkâl: şekiller.

eşribe: şaraplar, içecekler.

e†vâr: hareketler.

evân: zaman.

evânî: kapkacak.

evc: en üst nokta.

ev…ât-ı §alavât: namaz vakitleri.

evsa¡: daha geniş.

evtâr: teller.

evvel-i nehâr: gün başlangıcı.

eydâ: eller.

eyvân: eyvan.

eymen: en sağ.

e≠hân: zihinler.

ezhâr: çiçekler.

e≠kiyâ: zekiler.

e≠nâb: kuyruklar.

fa«i≠: uyluk, but.

fa«i≠eyn: insanın iki uyluğu.

fâriπ: boş.

fâriπ olma…: boşalmak.

fâris: atlı, ata binen.

far…: tepe.

Far…adân: Kutup yıldızları.

far… olunma…: ayırt edilmek.

fâs: balta.

fa§d: vücuttan kan almak.

fa§l itmek: ayırmak.

fâyi…a: seçkin, güzel.

fâ∂ıl: fazla.

fa∂la-i «ârice: çıkıntı.

fe∂âyil: faziletler.

fe√vâ: anlam.

fe√âvî: anlamlar.

felekü’l-burûc: burçlar kuşağı, 
zodyak.

fels: altın ve gümüş olmayan para, 
pul.

fenneyn: iki fen.

fer: güzel.
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ferecî: yünden mamul bir elbise.

feres: at; anahtar.

fermân-fermâ: hükmü geçen.

fetîl, fetîle: fitil.

fevâyid: faydalar.

feverân itmek: yükselmek.

fevvâre: fıskiye.

fey&ûn: burmalı musluk.

feyyâl: filci, fil sürücüsü.

fî-diyârinâ: diyarımızda.

fî-…alîlin mine’z-zamân: kısa sürede.

fikret: düşünce.

fikr itmek: düşünmek.

fi’l-√âl: hemen.

fi’l-me&el: adeta.

finkân: saat.

fitr: baş parmak ile şehadet parmağı 
uçları arasındaki mesafe, sere.

fi∂∂a: gümüş.

fu§ûl: fasıllar.

fülûs: altın ve gümüş olmayan para-
lar, pullar.

fürce: açık yer.

fürce-i hilâliyye: hilal şeklinde 
yarık.

gâv: sığır; öküz.

πavr itmek: batmak.

πâyet: son.

πâyetde: hayli.

geh: bazen.

geñ: geniş.

geñşek: gevşek.

geñşemek: gevşemek.

gerd: toz.

gerden: boyun.

gerdûn-ve…âr: felek gibi ağır başlı.

πılâf: dış kap, kılıf.

πı†â: kapak, örtü.

πı†â-i müsa††a√: düz kapak.

gird-bâd: rüzgâr hortumu.

girü: tekrar.

πonçe: gonca.

göñlek: gömlek.

götüri: bütün.

πulâm: çocuk.

gûn-â-gûn: türlü türlü.

gûne: çeşit.

πurâb: çengel.

πurer: parlak.

πurûb: batmak.

gûş-ı cân: can kulağı.

gûş-ı hûş: akıl kulağı.

gûy: top.

gücle: zorlayarak.

gül-reng: gül renkli, kırmızı.

«aber: bilgi.

«abî: saklı.
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«âbiye: su haznesi, rezervuar.

√acele: gelinin süslendiği oda.

√adîd: demir.

«âdim: hizmetçi.

√adî…a: bahçe.

«afâyâ: esrar.

«âffe: kenar.

«afî: gizli.

«afîfü’n-nevm: uykusu hafif.

√afr itmek: kazmak.

«af∂ itmek: indirmek.

√amel: koç burcu.

«âmis. beşinci.

√aml itmek: taşımak.

√aniyye: bükülmüş kısım.

«arâce: kerevet, çardak; dirsek.

«areze: delikli boncuk.

√âricetü’l-imkân: imkân dışı.

«ar…: yarık.

«ar…a: yarık.

«ar… etmek: yarmak.

«arm-ı mü&elle&: üçgen yarık.

√ârr: sıcak.

√âsib: ölçücü.

«aşeb: ağaç.

«a†îr: büyük, ulu.

«â†ır: gönül.

«a††: çizgi.

√a†† itmek: indirmek.

«a††-ı müsta…îm: düz hat, dikey 
çizgi.

«avf itmek: korkmak.

√avl: çevre.

√av∂: havuz.

√âyi†: duvar.

«ayme: çadır.

«ay†: ip.

«ay†ayn: iki ip.

√a∂ar: barış zamanı.

√a∂î∂: alçaklık.

«azîne: hazne.

hemîn sâ¡at: o an; yalnız.

hey™et: şekil.

hey™et-i «âriciyye: dış görünüm.

«ıdmet: kat, huzur; hizmet.

«ı††a: bölge.

√icâb: örtü.

hikem: hikmetler.

√ikmet-meş√ûn: hikmetli.

√ikmet-ni§âb: hikmetli.

himem: himmetler.

√în: vakit.

«ızâne: hazne.

√ufre: delik, çukur.

√u……: delik.

√u……a: kap.
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√u……-ı zemr: çubukta ses deliği.

«ums: beşte bir.

hûş: akıl.

«u†û†: çizgiler.

hümâyûn: uğurlu.

ıssı: sıcak.

i¡âde: tekrar.

i¡âde itmek: tekrar etmek.

ibrâz ey: göstermek.

ibre: iğne.

¡ibret-nümûn: ibretli.

ibrîşim: ipek.

ictihâd: gayret.

idâre itmek: döndürmek.

id«âl itmek: sokmak.

ifrîz: çıkıntı, friz.

ifsâd eylemek: bozmak.

ig: bk. dûlâb igi

i«tilâ†: birleştirmek.

i«tirâ¡ itmek: icat etmek.

i«vân-ı tev™emân: ikiz kardeş.

ilhâm-pe≠îr: ilham kabul edici.

il…â itmek: boşaltmak.

il§â… itmek: yapıştırmak.

iltmek: iletmek.

imâle itmek: uzatmak.

¡imâme: sarık.

imti√ân itmek: test etmek.

imtilâ: dolmak.

¡inân: dizgin.

¡inde’l-¡amel: hareket sırasında.

¡inde’t-tecribe: tecrübeyle.

in«ifâ∂: aşağı inmek.

in√irâf: eğik olmak.

in√i†â†: aşağı inmek.

iniş: aşağı doğru eğimli.

in…ıyâd: boyun eğmek.

intifâ¡: yararlanmak.

in†ivâ: katlanmak.

irgürmek: eriştirmek.

irtifâ¡: yükseklik.

i§ba¡: parmak.

isbâπ: tamamlamak.

i§dâr itmek: meydana koymak.

isfâdirve: tunç.

istidâre: dönme.

istimâ¡ eylemek: işitmek.

istimdâd: yardım dilemek.

istivâ: denge.

iş¡âl olma…: yakılmak.

iştibâk: bağlamak.

i†âle-i fikr: sözü uzatmak.

i†âr: elek kasnağı şeklinde çember.

itmâm itmek: tamamlamak.

ittikâ itmek: dayanmak.

i††ilâ¡: vakıf olmak.
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itti§âl: bitişik olmak.

izâ: mukabil, karşı.

¡i∂âde: kapı sövesi.

¡i@am: büyüklük.

i≠¡ân: kavrama.

i≠«ir: Mekke toprağı da denilen bir 
bitki adı.

ka¡b: ayak.

ka¡b-ı mâ™ide: sofra ayağı.

…abb-ı mîzân: terazi kolu.

…âbil olma…: elverişli olmak.

…âbi∂: tututu.

…ab∂ etmek: tutmak.

…ab∂a-i …udret: kudret eli.

…açan ki: ne zaman ki.

kâπad: kâğıt.

kâπad-ı mu…avvâ: mukavva kâğıt.

…adem: ayak.

…a∂îb: çubuk.

…adr: miktar; eşit.

…adr-i √âcet: ihtiyaç miktarı.

kâfil: kefil.

…alansuve: uzun külah.

…alîl: az.

…alîlü’n-nef¡: faydası az.

…am¡: huni.

…amer: ay.

…âmet: insan boyu.

…âmet-i bâlâ: uzun boy.

…amî§: gömlek.

…amu: hep.

…amusı: hepsi.

…anπı: hangi.

…a¡r: dip, taban.

…arîb: yakın.

…arrâd: maymuncu.

…a§¡a: kâse, kap.

…a§r: kasır, köşk.

…â§ıra: noksan.

…a§îr: kısa.

…a†¡ itmek: kesmek.

…â†ı¡: ayıran.

…avâ¡id: kurallar.

…avâyim: sofanın ayakları.

…avs: yay, eğik çizgi.

…âyim: dik.

…âyime: payandalar, ayaklar.

ke-ennehu: adeta.

keff: aya.

keffât: kefeler.

keffe: kepçe; terazi kefesi.

keffelü dûlâb: kepçeli çark, su 
dolabı.

kefgîr: kevgir.

kemâ-kân: olduğu gibi.

kendere: doğan kuşunun oturduğu 
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künde denilen nesne..

kepce: su dolabının su aktaran 
kaşıkları.

kerevet: çardak.

ke&îrü’l-¡amel: çok işlevli.

ketb olunma…: yazılmak.

ketf: omuz.

kev&el: gemiyi idare edenin bulun-
duğu kıç kısım.

keyfiyyet-i ¡amel: uygulama biçimi.

keyle: bir ölçü birimi.

…ıdr: kap, kâse, çömlek.

…ımâ†: bağırdak, kundak bezi.

…ındîl: kandil.

…ırd: maymun.

…ı†¡a: parça.

kifef: kefeler.

kimesne: kimse.

kîzân: testiler; kovalar.

kûçek: küçük.

…udûm: ayaklar.

…udûr: çömlekler.

…ufl: kilit.

…ulle: kule.

…ur§: yassı ve yuvarlak cisim, disk.

kûşe: köşe.

…ur†: küpe.

…u†r: çap.

kûze: testi; kova.

kübrâ: en büyük.

kümm: yen.

kümûn: pusu.

küngüre: burç.

küre: †op.

küttâb: kâtipler.

lâ-ale’t-ta¡yîn: rast gele bir şekilde.

lâ-cerem: şüphesiz.

leben: süt.

le√mlemek: lehimlemek.

lehv: eğlence.

le†âyif: güzellikler.

lev√: levha, yazı tahtası.

levn: renk.

levze: badem.

leyl: gece.

li√ye: sakal.

lüle: boru.

mâ-¡adâ: dışında, başka.

mâ-beyn: ara.

mâ-fa∂al: ziyade olan kısım.

ma√a††: alçak.

ma«dûm: kendisine hizmet edilen 
kimse.

ma«lû†: karışık.

ma«rec: çıkış.

ma«rûk: delinmiş, oyulmuş.



| 675Tercüme-i Hiyel

ma«rû†h’ş-şekl: konik.

mâ™ide: sofra.

ma…ba∂: kulp.

ma…bûl: makbul.

ma¡…ûd: kararlaştırılmış.

ma…ûle: tür.

ma¡lûmu’l-…adr: malum miktarda.

man§ûbe: dik, dikilmiş.

ma§abb: akma yeri.

ma§nû¡: yapılmış.

ma§rif: kullanım yeri.

ma†bû¡: tabiata ve zevke uygun.

ma¡†ûf: egri.

mâ∂î olma…: geçmek.

ma∂rûb: dövülmüş.

mebsû†: düzlenmiş, yassı.

meb†û√: yatay.

mecâlis: meclisler.

mecâz-ı mâ: su kanalı.

mechûd: gayret.

medâyi√: övgüler.

medd itmek: uzatmak.

mefrû∂î: farz edilmiş olan.

meftû√: açık.

mef§ûd: kan alınan kişi.

mehâbet: görkemli, ulu.

me√âsin: güzellikler.

me√âvî: mazmunlar.

mehmâ-emken: olabildiğince.

mekşûf: açılmış.

mektûb: yazılı.

mellâ√: denizci.

memdûd: uzatılmış.

memlû: dolu.

memzûc: karışık.

menâre: minare.

menfe≠: çıkış yeri.

men…ûş: nakışlı.

menzilet: derece.

merâkiz: merkezler.

merfû¡: yükselmiş.

merî: gösterge.

merre-i evvel: ilk defa.

me§ârî¡: kapı kanatları.

mesdûd: kapalı.

me&…ûb: delik, delinmiş.

mesned: taht.

mestûr: gizlenmiş.

meşdûd: sarılmış.

meşrû√: açıklanan.

mevâ∂i¡: mevziler, yerler.

mevâ…i¡: yerler.

mevâzîn: mizanlar.

mev…ûfun ¡aleyh: öğrenilmesine 
bağlı.

mev∂i¡-i te…â†u¡: kesişme yeri.
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mev∂û¡: konulmuş.

meymûn: uğurlu.

mezbûr: daha önce adı geçen.

mezbûreyn: daha önce adı geçen iki 
şey.

me≠kûr: daha önce adı zikredilen.

mı§râ¡: kapı kanadı.

miπrafe: kepçe.

mî«: çivi; kazık.

mi√ver: mil.

mi√ver-i dûlâb: çark mili.

mi√ver-i munta§ıb: dikey mil.

mida……: tokmak.

mikebbe: kubbe, havuz üstünde 
bulunan kubbe.

mi…leb: su çıkışını sağlayan boru, 
sifon.

mikyâl: ölçek.

mînâ-gûn: lacivert renkli.

mina§§a: gelinin oturduğu kürsü.

min-ba¡d: bundan sonra..

min…âr: gaga.

mirâren: defalarca.

mir™ât: ayna.

mirfa…: dirsek.

mîrzeb: oluk.

mi&…ab: burgu.

mismâr: çivi.

mis†ara: cetvel.

mişma¡: şamdan, mumluk.

mi†ra…a: çekiç.

mîzâb: su oluğu.

mîzân: terazi; terazi burcu.

mizmâr: düdük.

mu™a««ar: arka, geri.

mu¡a……ar: orta kısım.

mu¡alla…: asılı.

muπarbel: kalbur gibi, kalbur gibi 
delikli.

mu√addeb: arka.

mu√â…: ayın görünmez olma hâli.

mu«arrece: çıkıntı, mukarnas.

mu√arref: eğik.

mu«arrem: delikli.

mu√arrik: harekete geçiren.

mu√âzî: hizalı, hizasında olan.

mu√î†: etraf, çevre.

mu√kem: sağlam, sert.

mu√tebis olma…: hapsolunmak.

mu«tefî olma…: gizlenmek.

mu…addem: önce.

mu…addemât: öncüller.

mu…addemât-ı ya…îniyye: kesin 
öncüller.

mu…arnas: çıkıntılı süsleme.

mu…avver: oyulmuş.

muk√ule: sürme kabı; mil yatağı.
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munfa§ıl olma…: ayrılmak.

mun…a†ı¡ olma…: kesilmek.

mun§abb olma…: dökülmek.

mun†abı…: uygun.

munta§ıb: dik, dikey.

munta§ıf: yarı.

murabba¡: dörtgen; bağdaş kurmuş 
hâlde.

murabba-ı mütesâvî: eşkenar dört-
gen.

murabba¡ât: dört köşeliler.

murπ: kuş.

mu§a√√a√: düzeltilmiş.

mu§â√ib: arkadaş.

mu§ammet: içi dolu.

mu§annif: müellif.

mu§avver olmak: çizilmek, resme-
dilmek.

muş†: tarak.

mu¡tedil: ılık.

mu††ali¡ân: vakıf olanlar.

mu@lim: karanlık.

mücevvef: içi boş.

müctemi¡ olma…: toplanmak.

müdevver: yuvarlak.

mü™ellef: meydana gelmiş.

müfâra…at itmek: ayrılmak.

müheyyâ itmek: hazırlamak.

mühimmât: gerekli şeyler.

mühre: boncuk, küçük top.

mükevkeb: yıldızlarla dolu.

mülâbese: benzeşme.

mülâ†afe itmek: eğlenmek.

mülebben: çerçeve.

mülevven: renklenmiş.

mül§a…: bitişik, bağlı.

mülûk: hükümdarlar.

mümâss: temas etmiş, değmiş.

mümtedd olma…: uzamak, sürmek

mün¡a§ır olma…: sıkışmak.

münba¡i& olmak: akmak, çıkmak.

münehher: makara gibi ip sarma 
yeri olan.

münevver olma…: aydınlanmak.

münferic: açık.

münfeti√ olma…: açılmak.

mün«afi∂: aşağa inen.

mün√anî olma…: eğilmek.

mün√arif: eğik olan.

mün√a††: alçak.

münhedim olmak: kaybolmak, belir-
siz olmak.

münîr: parlak.

mün…alib olmak: değişmek.

münsedd olma…: kapanmak.

münteşir olma…: yayılmak.

mürtefi¡: yükseltilmiş.
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mürtefi¡ olmak: yükselmek.

mürûr-ı eyyâm: zamanla.

mürûr itmek: geçmek.

mü&a……al: ağır.

müsâmet olma…: karşı gelmek, mu-
kabil olmak.

müsa††a√: düz.

müsebbi√a: şehadet parmağı.

mü&elles: üçgen.

mü&emmen: sekizgen.

müsta√sen: güzel.

müsta†îl: uzun.

müsta∂î olma…: ziyalanmak.

müstedîr: değirmi.

müstefîd: istifade edici.

müste†âb: hoş.

müstevcib: layık olan.

müşâbehet: benzerlik.

müşebbek: şebekeli.

müştemil: içeren.

müte™a««irîn: sonrakiler.

mütebeddil olma…: değişmek.

müte«anni… olma…: daralmak, sıkış-
mak.

müte…addimîn: öncekiler.

müte…ârib: birbirine yakın olan.

müte…âribe olma…: yaklaşmak.

mütenebbih olma…: haberdar ol-
mak..

mütevâ§ıl olma…: sürekli erişmek.

mütevassi†: orta.

müvâcehe: karşı taraf.

müvâzî: denk, beraber.

müverred: gül renkli.

müzâvele: meşgul olmak.

mü≠ehheb: altınla işlenmiş.

nâb: diş.

nâfi≠: içine giren.

nâfi≠ olmak: girmek, içine işlemek.

nâ√iye: kenar.

na……âre: nakkare.

na……âre-zen: nakkare çalıcı.

na…§: eksik.

na§b itmek: koymak, dikmek.

nây: ney.

nâ-yâb: bulunmaz.

nây-zen: neyzen.

nâzil: inen, sarkan.

nâzil olma…: inmek.

na@îr, na@îre: benzer.

nef« itmek: üflemek.

nehâr: gündüz.

nehr: makarada ip konan kısım.

nehr itmek: çukur açmak.

nerdübân: merdiven.

nermâdece: bir ucu çıkıntılı bir ucu 
girintili menteşe.
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nesâyim: rüsgârlar.

netâyic: sonuçlar.

nev-¡arûs: taze gelin.

nevbet: sıra.

nevbet-be-nevbet: sırayla.

nevbetî: nöbetçi.

nevm: uyku.

nı§f: yarım.

nı§f-ı dâyire: yarım daire.

nice: nasıl.

niçe: çok.

ni…âb: yüz örtüsü.

nikât: nükteler.

ni&âr: saçı.

nu√âs: bakır.

nu…ûş: desenler.

nüdemâ: nedimler, padişahların 
yakınında bulunanlar.

nüfûs-ı †ayyibe-i insâniyye: insanla-
rın güzel ruhları.

nüh felek: dokuz gezegen (güneş 
dahil).

nüvâziş: bağışlama, ihsan.

nüzûl ü §u¡ûd: inip çıkma.

oyundı: delik, oyulmuş nesne.

pâre: parça.

pây-ı pergâr: pergelin sabit duran 
ayağı.

pekinmiş: kapanmış.

pekitmek: kapatmak.

perkidmek: sağlamlaştırmak.

pes: sonra.

pîrâye: süs.

pîşvâ: önder.

pür: dolu.

râbi¡: dördüncü.

ra…abe: boyun.

ra…am olunma…: yazılmak.

râst: sağ.

rav∂a: bahçe.

râyi…a: güzel.

re™fet: yücelik.

refî¡a: yüksek.

ref¡ itmek: yükseltmek, kaldırmak.

re™îs: önder.

re™islik: gemilerde kaptan köşkü.

re™s: baş

re™s-i bi™r: kuyu başı.

re™s-i …alem: kalem başı.

re§â§: kalay.

resm itmek: çizmek.

revşen: pencere.

rey√ânî: saf şarap.

reze: söve; kapı ve pencerenin yer-
leştiği kasa.

rezeyâ: söveler.

ri¡âyet: gözetme.
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ricl: ayak.

rîş: tüy.

riyâ∂: bahçeler.

rub¡: dörtte bir.

rub¡-ı dûlâb: dörtte birlik kısmı dişli 
olan dolap, çeyrek dolap.

rub¡-ı meskûn: (Eski telakkiye göre 
yedi bölüme ayrılan dünyanın ancak 
dört bölümü insan yerleşimine uy-
gundur.) Dünyanın yerleşim yerleri.

ru«âm: mermer.

rum√: mızrak.

ru™us: başlar.

rükbe: diz.

rükn: duvar; direk.

rütbe: mertebe.

sa¡âdet-…arîn: saadetli.

sâ¡at-i müsteviyye: zaman aralıkları 
eşit olan saat.

§abb itmek: dökmek.

§adâ: ses.

sâdis: altıncı.

§adr: ön, göğüs.

§âfî: saf.

§afîr: öten.

§aπîr: küçük.

§a√âyif: levhalar.

§â√ib: arkadaş.

§a√îfe: levha.

§a√î√a: sahih, sıhhatli.

sa√… itmek: dövmek.

§â¡id: elle dirsek arası.

sâbı…an: önceden.

§abî: çocuk.

§a√î√ü’l-istidâr: tam yuvarlak.

§â¡id: çıkan, yükselen.

sâ…: topuk; gövde.

§alavât: namazlar.

&âli&: üçüncü.

§anc: zil.

&ânî: ikinci.

&âniyen: ikinci defa.

§annâc: zilci.

sâ…: topuk.

sâ…ı†a: mandal.

&a…b: delik.

sa…f: gök.

sâkiyye: kanal.

&a…îl: ağır.

§alâye: mermer havan.

§alîb: haç.

&âli&: üçüncü.

§âmit: sessiz.

&ânî: ikinci.

&âniyen: ikinci olarak.

sa†√: yüzey.

§avâlic: çomaklar.
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§avlecân: çomak.

§âyib: doğru, gerçek.

sâyir: diğer.

&ebt olunmak tespit edilmek.

sedd itmek: kapatmak.

seffûd: şiş, çubuk.

sefîne: gemi.

sehm: ok.

selâsil: zincirler.

selâ†în: sultanlar.

selef: öncekiler.

semek: balık.

&emere: meyve.

semk: tavan.

semt: yön.

senâm: sırt, hörgüç.

senderûs: dağ servisi [yağı.]

senderûslamak: servi yağıyla yağla-
mak.

sera†ân: yengeç burcu.

sere: baş parmak ile şehadet parma-
ğı uçları arasındaki mesafe.

serîr: taht.

serî¡ü’l-√areke: hareketi hızlı.

serpûş: başlık.

setr itmek: örtmek.

sevâd: siyah renk.

sevsen: susam çiçeği.

sevsene: susam çiçeği.

seyelân itmek: akmak.

seyf: kılıç.

seyr itmek: hareket etmek.

sezâvâr: layık.

§ıπâr: küçükler.

§ınf: sınıf.

§ırça: cam.

§ıyânet: koruma.

si¡a: genişlik.

sidâd: tıkaç.

&i…âle: ağırlık, ağırlık için kullanılan 
nesne.

&i…let: ağırlık.

silsile: zincir.

sini: sofra.

sinpâre: zımpara.

sipâs: şükür.

sitt: altı.

§ovu…: soğuk.

sögünmek: sönmek.

söve: kapı ve pencerenin yerleştiği 
kasa, çerçeve.

söyündürmek: söndürmek.

&u¡bân: büyük yılan, ejder.

§ub√: sabah.

&u…be: delik.

&u…ûb: delikler.
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§un¡: yaratma.

§u¡ûd itmek: çıkmak, yükselmek.

§uver: suretler, şekiller.

süflâ: aşağı.

sükerrece: mil yatağı.

&ülü&: üçte bir.

&ülü&ân: üçte iki.

&ümme ve &ümme: böylece devam 
eder.

&ümn: sekizde bir.

süñü: mızrak.

sürme-dân: sürme kabı.

şâ……a: güç, zor.

şâ…ûl: şakül.

şarâb-ı a√mer: kızıl şarap.

şarâb-ı a§fer: sarı renkli şarap.

şarâb-ı müverred: gül renkli şarap.

şarâb-ı rey√ânî: saf şarap.

şa@iyye: parça (çubuk için)

şeb-çerâπ: parlak.

şebeh: pirinç.

şebîh: benzer.

şebîh olma…: benzemek.

şibr: karış.

şefe: dudak.

şefre: büyük bıçak.

şem¡: mum.

şem¡a: mum.

şem¡-dân: şamdan.

şems: güneş.

şerâyif: değerli nesneler.

şürfe: kenar, şerefe.

şeş: altı.

şey™en-fe-şey™en: yavaş yavaş.

şe@ayâ: parçalar (çubuk için)

şol: şu.

şühûd: görülme.

şüyû«: ileri gelenler.

tâbende-man@ar: aydın yüzlü.

†abbâl: davulcu.

†abl: davul.

tâb-nâk: parlak.

ta¡dîl etmek: düzeltmek.

†affâfe: şamandıra.

†âfiye olma…: su üzerinde durmak.

taπyîr eylemek: değiştirmek.

te«annu… itmek: daralmak, sıkış-
mak.

ta√…î…: gerçekleştirmek.

ta√sîn: güzelleştirme.

ta√t: alt.

ta«rî… itmek: oymak.

ta…rîb: kavramak, zihinde canlandır-
mak.

ta…sîr itmek: kısaltmak.

†a…†î¡: bölümlere ayırmak.
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†âli¡: talih.

ta¡lî… itmek: asmak.

tan@îf olunma…: yıkanmak.

†apınma…: minnet için baş eğmek.

†apu …ılmak: selam vermek.

†arcehâr: kâse şeklinde su kabı.

†ard itmek: uzaklaştırmak.

†ar√ itmek: koymak; çıkarmak.

tar§îs itmek: kalaylamak.

†âs: kâse.

ta§√î√: düzeltmek.

†ast: leğen.

tas†îr: yazmak.

†aşra: dışarı.

†aşt: leğen.

†avîl olmak: uzamak, uzun olmak.

†av…: halka.

†ayanmak: dayanmak.

†âyir: kuş.

†ayr: kuş.

†ayyibe: güzel.

ta∂yî…: daraltmak.

te¡assür olma…: zorluk olmak, zor 
olmak.

tebâşir-i §ub√: sabah aydınlığı.

tecâvüz itmek: geçmek.

tecrîd: arındırmak.

tecvîf: boş yer, yarık.

te™emmül: düşünmek.

tefa√√u&: incelemek.

tefâ§îl: ayrıntılar.

tefrî√: ferahlandırmak.

te…â†u¡ etmek: kesişmek.

te…â†ur itmek: damla damla akmak.

tekerlenmek: yuvarlanmak.

tekmîl itmek: tamamlamak.

telbîs itmek: giydirmek, kaplamak.

telvîn: süslemek, renklendirmek.

temkîn: mümkün kılmak.

tenşîf itmek: kurulamak.

tenşî†: neşelendirmek.

tennûr: musluk burmasının içine 
girdiği değirmi yer.

terbî¡: dört kısma bölmek.

terece: pencere.

tesfî†: yassılatmak, yassı şekle 
getirmek.

tetâbu¡ itmek: sıralanmak, peş peşe 
gelmek.

teva……uf itmek: beklemek, durmak.

tev™emân: ikiz.

tevsî¡: genişletmek.

†ıbâ¡: tabiat.

†ılâ itmek: sıvamak.

timür: demir.

†olunma…: batmak.

tuc: tunç.
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†ûl: uzunluk.

†ûlânî: uzunlamasına.

†urπurma…: ayakta tutmak.

tügme: düğme.

¡udûl olma…: vaz geçilmek.

uf…-ı maşrı…: batı ufku.

uf…-ı maπrib: doğu ufku.

u«râ: diğer.

u«t: çift.

¡ukkâz: başı topuzlu asa.

¡u…ûl-i …â§ıra: aklı zayıflar.

ûlâ: birinci.

¡ulüvv: yücelik.

¡ulvî: yukarı.

¡ulyâ: en yukarı.

¡um…: derinlik.

¡unu…: boyun.

¡urûc itmek: yükselmek.

¡urve: kulp.

us†uvâne: silindir şeklinde direk.

uzun: uzunluk

ünbûb: boru.

ünbûb-ı da…î…: ince boru.

ünbûb-ı …a§îr: kısa boru.

ünbûb-ı kebîr: büyük boru.

ünbûb-ı §afîr: ötücü boru.

ünbûb-ı vâsi¡: geniş boru.

ün&â: muslukta borunun girdiği dişi 

kısım

ütrücce: turunç.

vâsi¡: geniş.

va§l itmek: bitiştirmek.

vech: yüz.

vech-i meşrû√: açıklandığı şekilde.

verâ: geri.

veted: kazık.

vezn: ağırlık, ölçü.

vu∂û: abdest.

vüs¡at: genişlik.

yap yap: yavaş yavaş.

yed: el.

yelek: kuş kanadındaki kalemli tüy.

yemîn: sağ.

yesâr: sol.

yigirmi: yirmi.

yuma…: yıkamak.

yuvala…: top.

yümnâ: sağ.

yüsrâ: sol.

@ahr: arka, sırt.

zâmire: düdük çalıcı.

zâviye: köşe.

≠âviye-i …âyime: dik açı.

zâyid: fazla.

≠eker: musluk borusu.

≠eneb: kuyruk.
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zevâyâ-yı …âyime: dik açılar.

zevra…: gemi.

≠eyl: etek.

ziflemek: zift sürmek.

@ufur: tırnak.

 @unûn: zanlar.


