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BAZI YAZMALARDA GÖRÜLEN BİLMECELİ 
TARİH KAYITLARI 

Doç. Dr. M. Es'ad COŞA.."N" 

"Bu kitabın yazılması,-çok bağışlayıcı olan lıiikim-i mutlak 
Tanrı'nın yardımıyla, Hicretten itibaren onuncu onun üçüncü 
onunun altıncı ondabirinin birinci yarısının ikinci altıdabirinin 
ikinci üçtebirinin doT.:ıızuncu ondabiri olan Cuma gün U- tamam 
olmuştur. 

Kim benim bu ibaremde kasdedilen tarihi bulup çıkarır ve 
sonucu ulaşırsa, büyük alimierin çoğunun başaramamış oljuğu 

bir işi başarmış olur." 

Kemalpaşa-zade Şef!"seddin Ahmed (1468-1434) 

Y azınııza girişıneden önce bazı tabirleri kıaca izah edelim: 

Bilindiği gibi matbaa ortaya çıkmadan önce_ı Şark'ta ve Garp'ta kitap
lar elle yazılıidı. Bu usUl bizde, matbaa yurda girm-ten sonra hile, hatta 20. 
asra kadar devam etmiştir. İşte, yazısı bir şahıs eliyle yazılan ve -taşhasması 
(litoğrafya), faksiınile, ofset ... gibi bir baskı tekniği ile tah'edilip çoğaltılnıış 
olmayan kitap veya varaklara "elyazması eser" veya kısaca "yazma (mah
tftta, manuscript, manuscrit, handschrift, codex vs.)'' denir. 

Ferağ kaydı, ·bir müellif tarafından eserinin sonuna eklenen ve kendi 
adı, babası, soyu, doğduğu ve yaşadığı yer, meslek ve mezhebi, o eseri nerede, 
ne kadar zamanda yazıp hitirdiği... gibi hususlarda bilgi veren kısımdır. 

İstinsah kaydı ise, bir yazma eserin sonuna müstensihi (yaİıi katihi) 
tarafından (müellifi tarafından değil) eklenen ve o nüshayı hangi nüshadan 
kopya ettiği, nerede, ne, kadar zamanda yazıp hitirdiği, kendisinin, babası
nın ... adı, sanının ne olduğu ... vs. hakkında bilgi ihtiva eden kayıtlardır. 

Biz yazma eser kütüphanelerinde yaptığımız çalışma ve araştırmalar 
esnasında, bazı ferağ ve istinsah kayıtlarmda bulunan tarihlerin, yukarıdaki 
iharede de görüldüğü gibi, hilmeceli (lugazlı) bir tarzda verildiğini tespit ettik. 
Böyle iharelerin çözülüp· aıılaşılması bazı kütüphane ilgilileri ve okuyuculara 
güç gelınekteydi. Hatta bu konuda açıklayıcı bir yazı hazırlamam henden 
istenmişti. Bu yazı o istek üzerine kaleme alınmıştır. 
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Özel bir grup teşkil eden bu tarz bilmeceli tarih kayıtlarını çözebilmek .'

için belirli birtakım malumatı göz önünde tutmak gerekmektedir. Mezkı1r 

malı1mat, genellikle rakamlar olmak üzere, hicri senenin ayları, bu ayların 

teşkil ettiği gruplar, ayların bölümleri ve haftanın günleriyle ilgilidir. 

Çok kısa ve özlü olarak söylemek gerekirse, bu bilmeeelerin kuruluşun

daki hakim fikir, sene, ay, hafta, gün gibi zaman birimlerini, kendisi veya 

paydası ıO'dan küc;.ük rakamlar haline dö~üştürüp ifade etmektir: ı JıO, ı J7, 

ı /4, ı J3, ı /2 gibi. 

Şimdi her zaman hiriruinin nasıl ifade edildiğini ve bölüınlendirildiğini 
daha geniş olarak açıklayalım: 

Haftanın Günleri: 

Bir hafta 7 gündür. O halde haftanın her bir günü, haftanın bütününe 
}>)> 

nazaran ı /7 = yedidehir = sübu' ( L-_.... ) demektir. Btıradan hareketle, 

mesela haftanın altıncı günü sayılan Cuma için, "altıncı yedidebir = es-sühu c 

es-siidis" denmektedir.' 

Bir kolaylık olması için, bütün hafta günlerinin bn esasa göre nasıl ifade 
edildiğini bir cetvel halinde verelim: 

1. gün : Pazar = yevm el-el,ıad Birinci yedidehir es-sühu c 

el-evvel 
2. gün : Pazartesi =yevm el-iııneyn.: İkinci yedidebir = es-sühu' 

e§·§iinİ 

3. gün : Salı = yevm e§·§ülii§ii) Üçüncü yedidebir = es-sühu' 

e§·§iilİ§ 

4. gün: Çarşamba= yevm el-erbi'ii): Dördüncü yedidebir = es-sühu' 

er-riibi' 
5. gün·: Perşembe =yevm el-l,ıamis: Beşinci yedidebir 

el-lJiimis 
6. ·gün : Cuma = yevm el-cumu 'a : Altıncı yedidebir 

7. gün Cumartesi = yevm es-sebt: 

Ayın Günleri: 

es-siidis 

Yedinci yedidebir 
es-sii.hi' 

es-sühri c 

es-si.ihn' 

es-sühu' 

Hicri takvime göre bir ay en çok 30 gün olabilir. Araplar bir ay'ı kaba
taslak üç bölüm halinde düşünürler; ayın ilk ıo gününe "evii)il = baştaki 

günler", ikinci ıo ·gününe "eviisıf = ortadaki günleri", son ıo gününe de 
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"evti{ıir = soı:i.daki günler" adını verirler. Bu taksimden hareketle, bil.meceli 
tarih kayıtlarında ilk ıo giine "birinci üçtebir = e§-§Ülü!i el-evvel", ikinci ıo 
giine "ikinci üçtebir = e§-!iÜlü!i e§-§tini", son ıo güne de "üçüncü üçtebir 

e§·§ülü!i e§-stili!i" denıniştir. 

Aynı ı giinü, mezkıir üçtebiriere kıyasen ı ;ı o nisbetinde kaldığından 
"ondahir = el-cöşr" kelimesiyle ifade edilmiştir Böylece mesela ayın 4'ü için, 
"birinci üçtebirin dördünü ondabiri = el-cöşr er-rtibic mine )!i·!iÜlü!ii ll-evvel" 

denir. 

Bir kolaylık olmak üzere ayın bütün günlerini bu üçtebir-ondabir esa
sına göre bir cetvel halinde verelim: 

Ay'm ilk günü: Birinci üçtebirin birinci ondabiri = el-'öşr el-evvel mine' ~-~ülü~i'l-evvel 

2. ikinci el-'öşr e~-~iint 

3. üçüncü el-'öşr es-~iili~ 
4. dördüncii el-'öşr er-riibi' 

5. beşinci = el- 'öşr el-f.ıiimis 

6. altıncı el-'öşr es-siidis 

7. yedinci el-'öşr es-siibi' 

8. sekizinci el-'öşr e~ .. ş_iimin " 

9. dokuzuncu " el-'öşr et-tiisi' 

10. onun cu el-'öşr el- 'iişir 

ll. İkinci üçtebirin birinci ondabiri= el-'öşr el-evvel nıine'ş-şülüşi'ş-şiini 

12. ikinci el-'öşr eş_-ş_clni 

13. üçüncü el-'öşr e~-~iili~ 
14. dördüncü el-'öşr er-riibi' 

15. beşinci el-'öşr el-f.ıiimis .. 
16. altıncı el-'öşr es-siidis 

17. yedinc:i el-'öşr es-siibi' 

18. sekizinci el-'öşr eş_ .. ş_iimin " 

19. dokuzuncu" el-'öşr eı-tiisi' " 
20. onun cu el-'öşr el-'iişir 

21. " Üçüncü üçtebirin birinci ondabiri= el-'öşr el-evvel-mine'ş-şülüşİ'§·§ruİ§ 
22. ikinci el-'öşr e~-~iini 

23. üçüncü el-'öşr e~-~iili~ " 
24. dördüncü " el-'öşr er-riibi' " .. 25. beşinci el-'öşr el-f.ıiimis " .. 
26. " altıncı el-'öşr es-siidis " " 
27. yedinci el-'öşr es-siibi' 

28. sekizinci el-'öşr e~-~iimin " " 
29. 

., 
dokuzuncu" el-'öşr eı-ıiisi' 

30. onuucu cl-'ö~r el-'iişir 

Yazımızın sonunda verilen ınİsalierin birinde ise tarihin ay kısmı daha 
başka bir şekilde ifade edilmiştir. Orada ay - herhalde dört hafta olması iti
hariyle-4'e bölünmüş ve günler bu dörttebir (rubuc)Ierin yedidebiri (sübuc) 
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olarak gösterilıniştir. Mesela ay'm ikinci haftasının ikinci günü için: es-sübııc 
eŞ-§iinl mine >r-rubu ci > §-şiinl :....... ikinci dörttebirin-ikinci yedidebiri denmiş

tir (ki bundan o ay'm 9'n anlaşılabilir). Fakat bu şekilde sarahat yoktur; 
çünkü çok kere haftanın ilk günü ayın l'ine rastlamaz. Ayrica, I ay dörde 
ayrıldığına göı:e 4 x 7 = 28 edecektir; o _ay'm 29 ve 30'unu ifade iıp.kan dışı 
kalmaktadır. 

Yılın Ayları: 

Bir ·sene içinde oniki ay bulunur. Bilmeceli tarihlerde bunları IO'dan 
küçük rakanılarm kesri halinde ifade edebilmek için sene, sun'! olarak 2'ye 
ayrılmakta ve ilk 6 aylık kısma ilk yarı = en-nışf el-evvel; ikinci 6 aylık kıs
ma ise ikinci yarı = en-nışf e§·Şiinl denmektedir. Bu durumda her ay, bu 
yarılardan birinin altıdabiri (südüs) olur ve mesela Ramazan ay'ı için "ikin
ci yarının üçüncü altıdabiri = es-südüs e§-şiiliş mine >n-nışfı >§-şiinl denir. 

Bu esasa göre bütün ayları bir arada gösterelinı: 

L :Mul;ıarrem ı. yannın ı. altıdabiri = es-südüs el-evvel mine 'n-nışfı 'I-evvel. 
2. Ş afer 2. = es-südüs e~·şJini " 
3. Rebi'iı 'I-evvel 3. = es-südüs e~-~iili~ " 
4. Rebi'iı 'ı-awı- 4. = es-südüs er-riibi' " 
5. Cumiidii'l-ülii 5. = es-südüs el-biimis 

, ;, 

6. Cumiidii'l-ii!J.ire 6. = es-südüs es-siidis 
, 

7. Receb 2. yannın ı. altıdabiri = es-südüs el-evvel mine 'n-nışfı )~-~iint 

B. Şa'hiip. 2. = es-südüs e§-§iini 
, 

9. Ramaziin 3. = es-südüs e!i·!liili!l 
, , 

10. Şevviil 4. = es-südüs er-riibi' 
, 

ll. ZI '1-Jı:a'de 5. = es-südüs el-lıiimis " 
12. ZI '1-l;ıhicce 6. = es-südüs es-siidis " 

Makalemizin başmda kaydettiğinıiz Kemalpaşa-zade'ye ait tarih kay

dını açıklamak için küçük bir risale yazmış olan İsma 'il :t;Ia~-i Burüsavi, 

ı:eneyi 2 anır gruba ayırmak yerine Tevbe sillesi (IX} nin 36ncı: 
JJ ~·,;.,..o·,... .-.O ::#o,. , ...-- ;O -;;; ,..,. o · .J ~ .... '::i ~ 

\,J..:>- 4_~.J 1 l+~ .... \.J.~ f·!.,_ç. C.:JI ~.ı.JJI J..:..-;!' }.J-ı-!J! ö J.:ç. 01 
(manası: Allah indinde ayların sayısı onikidir ... onlardan dördü haram ay
lardır} ayetine uygun düşeceğini ileri sürerek, dörder dörder olmak, Üzere 
üç ana gruba bölmey-i teklif etmektedir. Buna göre Mul;ıarrem, Şafer, Rebicu
>1-evvel, Rehicu >J.al}ir "ilk üçtebir = eş-şülü§ el-evvel''; Cumada >J-üla, 
Cumada>I-al}ire, Recep, Şa'han "ikinci üçtebir = e§·§ülü!i e§·siini"; Ramazan, 
Şevval, Zi'l-~acde, Zi'l-}.ıicce de "üçüncü üçtebir=e§·sülü§ eş-şiiliş"e dahil olur. 
Senenin aylarınıda bu üç ana gruhun kesri olarak dörttebir = rubu c diye 
ifade etmek gereJı:ir." Bu yeni şekli de bir cetvel halinde verelim: 

\ 
\ 
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1. Mulı. 
2. Saf. 
3. R.E. 

·4. R.A. 
5. c.u. 
6. C.A. 
7. Rec. 

8. Şa. 

9. Ram. 
10. Şev. 
ll. Z.K. 
12. Z.H. 

1. üçtebirin 

2. üçtebirin 

3. üçtebirin 

Sene Rakanılanı 

ı. 

2. 

3. 

'ı.. 
ı. 

2. 

3. 

4. 
ı. 

2. 
3. 
4. 

dörttebiri 

dörttebiri 

dörttebiri 

= er-mbu < el-evvel mine '!i·!!Ülü!ii '1-evvel. 

= er-rubu c B§.·§.iint " 

= er-rubu< e!i·!!Üli!i " · 
er-rubu< er-rübi< " 

er-rubu< el-evvel mine '!i·!!Ülü!ii '!i·§ani 

er-rubu c B§.-ş_iini' " 

er-rubu< e§· !i iili!! " 

er-rubu< er-rübi< " 

er-rubu< el-evvel mine '!i·!iülü!ii '!!·!!iili§ 

er-rubu c eş_-ş,iini. " 

er-mb u< B!i•!iiilis " 

= er-rubu< er·riibi< " 
., 
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Bir tarih kaydında sene rakamları, birler, onlar, yüzler ve bazan da bin
ler hanesini ihtiva eder. Bilnıeceli tarihlerde bunları da, haftanın ve ayın gün
leri gibi, I' den lO' da kadar olan rakamlar veya kesirieri halinde ifade etmek 
gerekmek-tedir. Bn şn suretle tahakkuk ettirilir: . 

Bir'ler hanesi: Birler hanesindeki 1-9 arası rakamların her birine "on
dahir = el-'öşr" denir. Bn esase göre mesela 7 rakamına "yedinci ondahir" 
= el-'öşr es~siibi' 10 rakamına, "onuncn ondabir = el-'öşr el-'iişir" •.. denile
cektir. 

On'lar hanesi: 1-100 arasında 10 tane onluk = el-'aşr vardır. Bunlar: 
"Birinci, ikinci, üçüncü .... onluk = el-'aşr el-evvel, eş-şiinl eş-şiiliş ... " diye 
ifade olunur ve mesela 51-60 arasına "altıncı onluk = el-'aşr es-siidis"; 91-100 
arasına "onuncu onluk = el-'aşr el-'iişir" denir. Burada dikkat edilecek nok_. 
ta, mesela 61 rakamının, altıncı onluktan değil, yedinci onluktan ve yedinci 
onluğnn ilk rakamı olduğudur. 

Yüz'ler hanesi: Yüzler hanesinde lDl'den lOOO'e kadar olan rakamlar 
da yine 10 gruba bölünerek, ifade edilir; ve her birine yine "on'luk = el
'aşr" adı verilir. Mesela 1-lQO arasındaki rakamlar, "ilk onluk = el-'aşr el
evvel"; 701-800 arasındaki rakamlar ise, sekizinci onluk = el-'aşr e§·şiimin 

içindedir. Buradaki "onluk = el-'aşr", l'leri 10 tane 1 ihtiva eden onluk

tur. Aslında -rakam yüz'ler ha~esi olduğundan· burada on = 'aşr kelimesi 
yerine yüz = mile kelimesini kullanmak matematik yönünden daha doğru 
olacaktı. Nitekim Kemalpaşa-zade'nin bilnıeceli tarihini şerheden İsma'il 
I.IaW burada 'aşr sözü yerine "alj;d" sözünün kullanılmasım, mesela 401-
500 arası için el~'alj;d el-{ıiimis denmesini teklif etmektedir.l Şu kadar var 

1 bk. "Şarl;ı. Türib.i 'bni Kemal" ı'\'Ia~ülüt-ı lsmö.<ll IJa~~i ~ucldise sıTTllh, s. 11-14, 
Bıılak 1257. 
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ki <aşr sözü kullanıldığı takdirde bilmece daha karışık gÖrünmekte, dola

yısİyla maksı:ı.da daha uygun bir durum husule gelmektedir. 

Binler hanesi: Hicri tarih yönünden henüz İkinci Bin'in içinde bulundu· 
ğunıuzdan binler hanesinde b:iX çeşitlilik yoktur. lOOO'den sonraki tarihler 

için sadece "ikinci bin = el-elf e§·§iint" veya "binden sonra = ba<de ~ı-elf" 

sözü kullanılmaktadır. 

Yukarıda mufassalan anlatılan esaslar dairesinde, misal olmak üzere 
bazı rakanıların nasıl ifade edileceğini gösterelim: 

ı 

5 

lO 
ll 
22 
33 

44 

55 

66 

-77 

88 

99 

100 

101 

112 

234 

765 

Birinci on'un ilk ondabiri = el-'öşr el-evvel mine~l-'aşrill-evvel. 

Birinci on'un beşinci ondabiri = el- <öşr el-lıiimis mine~l- <aşri~l-evvel 

Birinci on'un onuncu ondabiri = el-<öşr el-<aşir mine~z.<aşri~l-evvel. 

İkinci on'un birinci ondabiri = el-<öşr el-evvel mine~z.<aşril§·!Jiinl 

Üçüncü on'un ikinci ondabiri = el-<öşr e!l-§iinl mine~z.<aşri~!J-şi.i.li!l 
Dördüncü on'un üçüncü ondabiri = el-<öşr eş-§iiliş mine~l-<aşrilr-riibic 

Beşinci on'un dördüncü ondabiri = ~l- <öşr er-riibi< mine~l- <aşrill-biimis 

Altıncı on'un beşinci ondabiri = el-cöşr el-lıiimis mine~l-<aşri~s-siidis 

Yedin~i on'un altıncı ondabiri = el-<öşr es-siidis mine~z.<aşri~s-siibi< 

Sekizinci on'un yedinci ondabiri = el-<öşr es-siibi< mine~l-'aşril§·!iiimin 

Dokuzuncu on'uıı sekizinci ondabiri = el-<öşr e!i·!iiimin mine~z.<aşri 
~t-tiisi< 

Onuııcu on'un dokuzuncu ondabiri = el-<öşr et-tiisi< mine~l-<aşri~z-<aşir 

On uncu onun onuııcu ondabiri = el- <öşr el- <aşir mine~l- <aşri~l- <aşir 

İkinci <aJı:din _(veya: on'un) birinci on'uııun birinci ondabiri = el-<öşr 
el-evvel mine ~z.<aşri'l-evveli mine ~l-afs,di {veya: ~ı-<aşri) ~!i-§iint 

İkinci <aJı:d'in ( on'un) ikinci on'uııun ikinci ondabiri = el- <öşr eş-şiint 
mine ~ı- <aşri ) !i-!iiini mine ~ı- <afs,di ez- <aşri) ~ !i•§iinl 

Üçüncü <aJ~d'in (on'un) dördüncü on'unuıı dördüncü ondabiri = el

<öşr er-riibi< mine ~ı-<aşri ~r-riibi' mine ~l-'afs,di eı-<aşri) ~§-!iiili§ 

Sekizinci <akd'in (on'uıı) yedinci on'unuıı beşinci ondabiri = el-<öşr 

el-lıiimis mine ~ı-'aşri ~s-siibi< mine ~l-'afs,di eı-<aşri) ~!i-!iiimin. 

800 Sekizinci <aJı:d'in ( on'uıı) on'uııcu on'unun on'uncu ondabiri = el- <öşr 

el- <aşir mine ~ı- <aşri ~l-iişir mine ~ı- <als, di ez- <aşri) ~ş~ şiimin veya 

kısaca : Sekizinci <afs,d (on) (?? ?) 

999 On'uııcu <afs,d'in (veya: On'un) on'uııcu on'unuıı dokuzuncu ondabiri 
= el- <öşr et-tiisi< <mine ~ı- <aşri ~ı- eaşiri mine ~z- <alj,di (veya: ~ı- <aşri) 
~ı- <a.şir 

1001: İkinci bin'in birinci ondabiri = el-<öşr rl-evvel mine ~l-elfi ~!i-§iini. 
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Bilmeceli Tarili Kayıtlarmdan Nnmiineler 

Bilmeceli tarihlerden bulmuş olduğumuz misaller çoğunlukla Arapça' 
dır. Biz; kolay anlaşılınayı temin için, tespit ettiğimiz yegane Türkçe misali 
en önde zikrederek müşalılıas nümuİıelerin açıklanmasına başlıyoruz: 

I. idris-i Bidlisi'nin Yavuz Selim adına Arapça olarak kaleme ali).ığı 

Risiiletü l[-ibii? 'an meviila 'ı ll-vebiil adlı eserinin, Seyyid Mel;ımed ŞaliJ.ı 

tarafından yapılarak Sultan I. Mahmud'a sunulan I;Iışnu )l-vebii) adlı tercü

mesi sonundaki Türkçe ferağ kaydı :2 

"Hatime": 

İşbu risale-i merğühe-i ma~üleniii tercemesi Hicret-i nebeviyyeden elf-i 
§iinİniii, mi)e-i ı:ıiiliı:ıiniii, eaşr-i rabiciniii ikinci senesi, Şaferü lJ-l,ı.ayrıii onbe
şinci pencşenbih gicesi, Daru )s-saltanati )s-seniyye olan maJ;ımiye-i ~os

tantiniyye'de, bi-'avnihi taeaHi reside-i J;ıayyiz-i l}itam bulup ... " 

izahı: Hicret-i nebeviyyenin elf-i §iinlsi, eserin hicri ikinci bin'de yam 
1000 yılından sonra yazıldığına işarettir: lVIPe-i !iiiliş. üçüncü yüz, yani 201-
300 arıisım; 'aşr-i riibi', dördüncü on, yani 31-40 arasım gösterir. "İkinci 
sene" denililiğine göre, 31-40 arasındaki rakanılarından birler hanesi 2 olan, 
32 rakamını seçmemiz lazımdır. O halde tarih: 1232 hicri yılı 15 Safer Per
şembe günüdür. Mütercim ayın tarihi bir de ebcedle tespit etmiş ve bunun 

için: il::,:.. (.$-ll..ıı 4 J <.Sı_,.,.:. J e 
"Lee ü da'va-yı veba buldı hitam" 

nıısraım söylemiştir. (30+3+6+4+70+6+1+10+6+2+1+2+6+30+4+ 
10+600+400+1+40 = 1232) 

2. Bursalı İsma en :ı;IaW'nin bildirdiğine göre, meşhur Osmanlı alimi 
ve tarihçisi Kemalpaşa-zade; telif ettiği kitaplardan birinin sonunda şöyle 
demiştir:3 

..r..Wı .,r Jwı .:.ı:ıı ..:ı· t""l:lı _r..ıı _,!!> J 4ı i.J!. ~ yl!!>_,Jı ~ı .:ı_,~ yl.::..<:ıı ( 
.ı.ı,_r.:.Jı ö~ı .,r _rwı _r..ıı .,r c.J\!lı _r..ıı ı.)A ı.r.:.UI _r..ıı .,r JJ ;,ıı ....;,..a.ilı.,r Jl!lı 

(Tercümesi inakalemizin başlığında verilmiştir.) 

İzahı: ibarenin başında bulunan ve Cuma gününe tekabül ettiği tasrili 
edilen el- 'öşr et-ttisi c yani dokuzuncu ondabir, hemen anlaşılacağı üzere, ayın 

2 İstanbul Üniversitesi Ktp. ty. 7053 nurnarada kayıtlı bulunan eseri ve içindeki 
ferağ kaydmı hana, mulıterem hocam Prof. Dr. Nilıad ÇETİN ve Doç. Dr. Nazif HOCA 
göstermişti. Kendilerine teşekkürü bır borç bilirim. 

3 lık. Ma~ülüt-ı İsmii'll Ifa~lpl, s, 11-14, Eser Dlvün-ı İsmüHl IJalplpl'nin sonuna 
müllıaktır, 
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günlerine ait rakama işarettir (Buradaki _,.!..ll. kelimesinin t. harfi mut
laka ötreli okunmahdır; üstün ile el- 'aşr okuuması yanlış olur ve manayı 
bozar) el-'öşrü lt-tiisi' mine lş-şülüşi )ş-şiini yani ikinci üçtebirin dokuzuncu 

ondahiri, dendiğine göre gün, ayın 19'udur; çünkü ayın günlerine ait rakamın 
onlar hanesi şülüş-i şiini (11-20 arası); birler hanesi 'öşr-i tiisi'. (yani 9) ilia
resi ile tebellür etmektedir. 

Mine )s-südüsi lş-şani mine )n-nışft ll-evvel = ilk yarıdan ikinci altı• 

dabir, yukarda verdiğinriz aylar listesinde görüleceği üzere Şafer ayıdır. 

Mine l[.'öşri ls-siidis . altıncı oııdabirden, sözü, sene rakaınlarımn bir

ler hanesinin 6 olduğunu ifade eder (Buradaki _,.!..ll kelimesinin t. harfi 
mutlaka ötre okunmahdır). 

_ik[ine )l-'aşri )ş-şiiliş = Üçüncii on'dan, sözü, 21-30 arasındaki 6'lı ra

kamı yani 26'yı seçmemiz gerektiğini gösterir. (Buradaki _,.!..ll kelimesinin 
üstün okunacağına dikkat edilmelidir) 

Mine l[.'aşri l[.'aşir = onuucu on'dan denmesi, yukarda bulduğumuz 

26'nın 901-1000 arasında bulunan 26 olduğuna işaret eder. Demek ki anlatıl
mak istenen tarili şudur: Hicri 19 Safer 926 Cııma günii. 

3. Konya Mevlana Müzesi Yazınaları arasında 2520 numaralı mecmuatür
resailde bir Risiile-i Mu'amnia vardır ki anlaşıldığına göre, yine Kemalpaşa
zade'ye ait bir bilmeceli tarihi açıklamaktadır. Varak 87 a'dan bu şerhi Mol
la Tevfl]p: el-Gilani (!)nin yazdığı anlaşılıyor. Varak 86 b'de 922 hicr! yılımn 
5 Şevval Cumartesi günü saat 9'da bitirililiğine dair bir ferağ kaydı vardır 
ki galiba Molla Te~i'nin teliften ferağ vaktini gösteriyor. Arapça olan ri
saledeki İbn Kemal'in bilmeceli tarihi, 

..... J_, :JI u....;JI C-!.J\:ı r..tAJI .!illi ıJy~ ..ı:._,A::ll tr ~_;ll c!_, .li 

kelimeleriyle başladığına göre bizim yukarda açıkladığımızdan başkadır. Biz 
bu risaleyi ineelerneğe imkan bulmadık.4 

4. İsma 'il :ı;Ia.lı:Jfi-i Burüsavi Kemalpaşa-zade'nin yukarda 2 nurnarada 
izah ettiğiıniz tarihini şerh edip zaman zaman da eksik ve kusurlu yerlerini 
belirttiği risaleciğinin sonunda5

, aynı usulü kullanarak şu bilmeceli ferağ 

·kaydını yazıyor : 

d .:.Jl!ll ı.r.ı....ll d Jl!ll ~ı tr ıJl!ll _,.!..]1 JA _, .ı; )~1 iJ! ..ı:.~l c!_, .li_, 

ö _r:-~1 d Jl!ll ...Al :ll d J_, :JI ..u.JI d ~Wl _,.!..]1 d trl!ll _,.!..]1 d Jl!ll U...alll 

. wı §ı l&'!"L:.- ~ ~.r.=Jı 

4 hk.. Gölpmarlı, A., Konya Mevlana Müzesi Yazmaları Katoloğu, II/421. 
5 bk. "Şerl;ı TariJ.ıi 'bni Kemal" gösterilen yer, s. 14. 
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Tercümesi: "Bu risaleniu yazılması; Hicretin ikinci binin ilk akdinin 
onuncu onunun sekizinci ondabirinin ikinci yarısının üçüncü altıdabirinin 
ikinci üçtebirinin ikinci ondabiri olan Salı günü vuku' buldu." 

izahı: Yevmu )ş-şüliisii), salı günüdür. "el-cöşrü lş-şiini mine \~-şülü.şi 

lş-şanl = ikinci üçt,ebirin ikinci ondahiri, ayın 12'sine işarettir. Mine Js
südüsi lş-şalişi mine )n-nışfı lş-şanl = ikinci yarıdan üçüncü altıdabir, yılın 
ikinci yarısındaki altı aydan üçüncüsüne, yani Ramazan'a delalet eder. Mine 
l[.'öşri Js-samin = sekizinci ondabir, tarihin birler hanesinin 8 olduğunu 
gösterir. 1\tline Jl-'aşri ll.ciişiri mine ll.cafsdi ll-evvel = ilk akdin onuncu on

luğu, bu 8 rakamının, ilk 100'ün onuucu onluğunda, yani 91'den sonra ola
cağına, dolayısıyla 98'e işarettir. lviine )l-elfi )s-siinl ise bu 98'in 1000'den 
sonra geldiğini bildirir. Demek ki söylenmek istenen tarilı: 12 Ramazan 1098 
Salı günüdür. 

5. Yine .İsma en I.IaW tarafından telif edilen Furılk-ı lfalifsl adlı eserin 
sonunda da şu ferağ kaydı vardır :6 

....:....,.uıı ır .;,.wı c..ı~-L..Jı ır ..:.Jt:Jı .:.J:Jı ır JJ ~ı _r..ıı y. J ..ı....~ı ('J!. ... 

. . . . ö~ı ır Jt:Jı U.! ~ı ır JJ ~ı ..ll.!ı ır _rwı _r..ıı .:ra c..ı~·Wı _r..ıı ır JJ ~ı 

Tercümesi: "Bu eser, Hicretin ikinci bininin birinci akdinin onuncu onu
nuılheşinci ondabirinin ilk yarısının beşinci altdahirİnİn üçüncü üçtebirinin 
birinci ondabiri olan Pazar günü yazildı." 

.izahı: Yevmü'l-e(ıad, haftanın birinci günü yani Pazardır. el-cöşrü ll
evvel mine )s-sülüsi )s-salis = ayın üçüncü üçtebiri olan son on günün bi
rincisi yani 2l'i demektir. 1Vline Js-südüsi )l-lıamisi mine Jn-nışfı ll-evvel = 
Senenin birinci yarısı olan ilk altı ayın beşincisi yani Cuıııada ll-üla'yı belir
tir. Mine )l-'öşri lf-lıamis, yılı gösteren rakamın birler hanesinin 5 olduğunu; 
Mine l[.'aşri l[-aşir, onlar hanesinin 9 olduğunu (yani senenin, 91-100 ara
smda bulunduğunu); "mine )l-cafsdi ll-evvel mine Jl-elfi Js-siint =ikinci binin 

ilk akdinden" sözü ise senenin, 1000'den sonraki ilk yüz rakamı dalıilinde 
olduğunu gösterınektedir. Demek oluyor ki verilen tarilı: 21 Cumiida" ll-ülii 
1095 Pazar günüdür. 

6. Terilb Celll fi şerlJ,i lt-Terkibi Jl-Cemll'in ferağ kaydı7 • 

..:.J\:JI d)l .:ra d~l....JI e.-JI t.i ~ı ~;ll c::.r t.i J:.a-: ~;J tJ.rJı JZI 

d.WI .:ra Jt:JI d)l .:ı• ..:.Jt:Jı e.....Jı t.i ~ı ~ JiıJ J . dı)l d.wı ır 

ır ı....AJ ~i ~ _rWI _r.JI ır ~Wl _r.JI ır Jl:ll U....a.i!l .:ra .J:-.WI -jS" J . ..,..l>-JI 

. ._:,_rıı J y..ıı .J ır ö~ 

6 Bursa-Harraççıoğlu yazmaları 1414; Fatili 5349, varak 60 b; Halet Ef. 567 varak 
157 a. 

7 Bk. İstimbnl Üniversitesi Ktp, Ay 3023, varak 54 a: 



64 lll. ES'AT COŞAN 

Tercümesi: "et-Terklbii l[-celil'in şerhi olan bu Tertib-i Cemll'in yazıl

masına başlamak, dördüncü altıdabirin üçüncü dörttebirinin altıncı yedi

debirine rastladı. Müsveddelerin temize çekilmesi ise beşinci altıdabirin ikinci 

dörttebirinin üçüncü yedidebirine tesadüf etti. Mezkur her iki altıdabir ise 

Hicretin bin yılından sonraki onuncu onun beşinci ondabirinin ikinci yan

sındadır." 

İzalıı: İlk defa bu kayJ.tta karşımıza çıkan "er-rubu' = dörttebir" sözi.i, · 

südüs diye adlandırılan bir zaman parçasının (yani ay'ııı) bölümü olup, sühu' 

kelimesinden de anlaşılacağı gibi kendi içinde 7'ye ayrılmaktadır. O halde 
"fPs-sübıı'i ls-siidisi mine lr-rııbıı'i )!i·!!iiliıı =üçüncü dörttebirin altıncı ye_

didebirinde" ayın üçüncü haftasının altıncı gününde demek olur. Şu kadar 

var ki, bu bilgiye rağmen günün, ayın kaçma rastladığı sarih olarak anlaşı

lamamaktadır (Çok zayıf bir ihtimal olarak, ilk haftanın ilk günü ayın ilk 
günü ile aynı kabul edilse, bu ibare ayın 20'si demek say-ılabilirdi) Mine )s

südüsi )r-riibi' (ki nışf-ı !!iini'den olduğu bir sonraki cünılede tasrili ediliyor) 

= dördüncü altıdabir, senenin ikinci yarısındaki altı aydan· dördüncüsü 

olan Şevval'dir. 

Müsveddelerin temize çekilmesi, ''fl )s-sübıı'i )!!-!!iiliııi mine )r-rııbıı'i 
)!i·!!iinl mine )s-südüsi )l-[ıiimis = beşinci altıdabirin ikinci dörttebirinin 

üçüncü yedidebirinde yani Zi ll-:f?:a 'de ayının ikinci haftasının 3'ünde olmuş. 

Sene rakanılarına gelince: el-'öşr el-[ıiimis, 5; el-'aşr el-ciişir, 9; bacde 
)l-eif binden sonra demek olduğuna göre, 1095'tir. 

Demek ki eserin yazılmasına 1095 Şevval'inin 3. haftasının 6. gününde 

başlanınış; aynı yılın Zi )1-:f?:a'de ayının 2. haftasının 3. gününde eser temize 

çekilmiş8 • 

Netice: 

Şimdiye ·kadar bulduğumuz misallerden aıılaşıldığına göre, bu cins ta

rihlemeyi ilk önce galiba Kemalpaşa-zade ortaya çıkarmıştır. Bir tarihini 

İsma 'il I;Ia~i-i Burüsavi'nin şerh etmesi; Konya Mevlana Müzesi 2520 nu

maradaki mecmuada başkabir tarihine dair şerlıin bulunması onun, sık sık 

böyle tarihler tertiplediğini göstermektedir. 

Acaba İbn Kemal bu usulü kendisi mi bulmuş, yoksa başkabir yerden 

mi ilham almıştır? Bu soruya cevap vermek için vakit erkendir; kütüphane

lerdeki yazmaların taranarak çeşitli devirlere, muhtelif kimselere ait başka 

tarih kaydı nümuneleriniıı toplanması lazımdır. Yalnız İstanbul Üniversitesi 

8 Bu son iki tarihi hocam Prof. Dr. Nihat ÇETİN vermek lıltfunda bulundular. 
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Edebiyat Fakültesi doçentlerinden muhterem Dr. Nazif HOCA bize şifahen, 
böyle tarihiemelerin Ortaçağ Sırp tarih literatürlinde de görüldüğiinü bildir
mişti. Konunun bu yönünün araştJ!ılarak, -varsa- aradaki ilişki ve tesirierin 

ortada çıkartılması uygun olur. 

İbn Kemal'in, "kim bu tarihi çözerse, büyük ilimlerden çoğunun başara
madığı bir işi yapmış olur" diyerek konuya bir müsabaka havası vermesi, 

bu cins tarihiere karşı duyulan ilgiyi genişletmiş olmalıdır. Bu yüzden onun 
ortaya attığı tarilıleri şerh için muhtelif yazarlar tarafından risaleler kaleme 
alınmağa başlamıştır. Nihayet konu İsmail Hakki'mn eline geliyor. Onun 

hem İbn Kemiil'in bir tarihine şerh yazması, hem de birçok risalesini bu cins 
bilmeceli tarihlerle donatması, bir ara gevşeıniş olan alakamu tekrar canlan

masına yol açmış görünüyor. 


	Button1: 


