
Braudel tarafından yönetilmiş ve üstün 
takdir derecesiyle kabul edilmiştir. Man
tran, Evliya Çelebi seyahatnamesiyle Os
man Nuri Ergin'in Mecelle-i Umur-ı Be
lediyye'si, Türk. Fransız. Venedik arşiv 

kaynaklarıyla seyahatnamelerden yola çı
karak XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstan
bul'un kurumsal, ekonomik ve toplum
sal tarihini ortaya koymuş oldu. Onun bu 
çalışması , 1970'ten sonra giderek hız 
kazanan şehir tarihçiliğinin gelişmesine 
önemli katkıda bulunmuş ve bir model 
işlevi görmüştür. 

Mantran'ın İstanbul üzerindeki araştır
maları bu eseriyle sınırlı kalmadı. İstan
bul' u değişik açılardan ele alan araştır

maları süreli yayınlarda. armağan kitap
larında ve kongre bildirilerinde yayımlan
dı. Bu çalışmaların bir bölümü Variorum 
Reprints dizisinde yer aldı ( 1 'Empire ot to
man du XV/e au XV/W si eel e, Londra 1984). 

öte yandan Mantran. Kanuni Sultan Sü
leyman ve halefieri döneminde İstan
bul'un günlükyaşamını ele alan daha ge
niş okuyucu kitlesine yönelik bir eser de 
hazırladı (La vi e quotidienne a Constanti

nople au temps de Soliman le magni{ique 
et ses successeurs, Paris 1965. 1990) . Bun
ların yanında Fayard yayınevinin başlat
tığı "Dünyanın Büyük Şehirleri" dizisi bağ
lamında İstanbul'un tarihini bir bütün 
olarak işleyen eseriyle de bu konuda son 
sözünü söylemiş oldu (Paris 1996). Yer yer 
görsel malzemeyle desteklenmiş olan İs
tanbul'un tarihi, efsanelerle örülmüş dö
nemlerden başlayarak Bizans ve Osmanlı 
yüzyıllarını içine almakta ve şehrin tarihi 
gelişimi 1950 yılına kadar uzanmaktadır. 

1960'tan sonra İslam araştırmalarının 
önemli bir merkezi haline gelmeye baş
layan Aix-en-Provence'a davet edilince 
Tunus'tan ayrılan Mantran burada Türk 
Dili ve Uygarlığı Kürsüsü'nü kurdu ( 1961) 

ve emekli oluncaya kadar( 1985) bu şehir
de kaldı; Paris'ten gelen çağrıları geri çe
virdi; emekli olduktan sonra da Provence 
Üniversitesi'ndeki derslerini sürdürdü. 24 
Eylül 1999'da burada öldü. 

Mantran. uluslararası düzeyde birçok 
bilimsel kuruluşun akademik ve idari 
kadrosunda görev almıştır. Aynı zaman
da Türk Tarih Kurumu'nun şeref üyesiy
di. 1992 yılından beri Encyclopedie de 
l'Islam'ın (EF) yönetim kurulunda yer 
alıyordu. UNESCO'nun da danışmanları 
arasındaydı. 1990'da Fransa Enstitüsü'ne 
bağlı Academie des lnscriptions et Belles 
Lettres üyeliğine seçilmişti. Kendisine Le
gion d'Honneur ve Palmes Academiques 
nişanları verilmişti. 

Mantran, Aix-en-Provence'da İslam 
araştırmalarının yönlendirilmesinde de 
önemli rol oynadı. Buradaki Science Poli
tiques'te Ortadoğu üzerine dersler verdi. 
Ayrıca Batı İslam ve Akdeniz dünyasına 
yönelik bir derginin (Revue de L'occident 
musulman et de La /11editerranee) çıkarıl
masına katkıda bulundu. Öte yandan Ak
deniz Afrikası'na dair araştırmalar yapan 
bir enstitünün (Centre de Recherche sur 
I'Afrique Mediterraneenne IIREMAMJ) 
müdürlüğünü de yürütüyordu. İslam ta
rihi ve dünyasını kapsayan çabaları iki 
önemli eserin ortaya çıkmasını sağlamış
tır. Bunlardan biri Maurice Flory ile bir
likte yaptıkları ortak çalışmadır ve günü
müzdeki Arap ülkelerinin siyasi sistem
lerini incelemektedir (Les politiques des 
pays arabes, Paris 1968). Diğer çalışması 

İslam tarihinin başlangıcına kadar git
mekte ve VII-Xl. yüzyıllardaki yayılma sü
recini ele almaktadır (L 'expansion mu
sulmane, VW-XIe siecles, Paris 1969). Cen
tre National de la Recherche Scienti
fique'in yayımladığı ortak bir çalışmanın 
ürünü olan L'Egypte au XIXesi eel e (Pa
ris 1982) başlıklı esere olan katkısını İs
lam tarihi araştırmalarının bir uzantısı 
olarak değerlendirmek gerekir. 

Fransız Türkologlarının ortak çabala
rıyla hazırlanan Histoire de l'Empire ot
toman'ın (Paris- Fayard 1989) editörlü
ğünü de Mantran üstlendi. Eserin yazılış 
gerekçesini açıklayan önsözle XVII. yüz
yılda Osmanlı Devleti. XVIII. yüzyılda Os
manlı Devleti üzerinde Avrupa baskısı ve 
Doğu sorununun başlangıcı (ı 77 4-1839) 

gibi bölümler onun tarafından yazılmış
tır. Eser Türkçe'ye (OsmanLı İmparatorlu
ğu Tarihi, HI. istanbul 1999) ve İtalyan
ca'ya çevrilmiştir. Mantran'ın belli başlı 
eserleri ve birçok makalesi de Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir (XVII. Yüzyılın İkinci 
Yarısında istanbul, tre. Mehmet Ali Kılıç
bay- Enver Özcan, l-ll , istanbul 1986; An 
kara 1990; XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı 
imparatorluğu, tre. Mehmet Ali Kılıçbay, 
istanbul 1995). 
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MANTÜK 
(J~f ) 

Sözde zikri geçen 
ve ifade edilen mana anlamında 

usUl-i fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "konuşmak, söylemek" mana
sındaki nutk kökünden ism-i mef'Cıl olan 
mantilk "konuşulan. söylenen, sözde be
lirtilmiş olan" anlamına gelir. Usul-i fıkıh 
terimi olarak "sözün söylendiği alanda 
delalet ettiği mana" şeklinde tarif edilmiş 
ve bu mananın zikredilen l afzın hükmü 
ve bir hali niteliğinde olduğu belirtilmiş
tir. Bu hükmün söylenip söylenmemesi 
önemli değildir. Sözü edilen manaya ko
nuşma (nutk) yoluyla ulaşıldığı için man
tük adı verilmiştir. Mesela, "Onlardan 
(ana baba) biri veya her ikisi senin yanın
da yaşlanırsa kendilerine 'öf' bile deme; 
onları azarlama; ikisine de güzel söz söy
le" ayetinin (el-isra 17/23) bizzat lafzından 
açık bir şekilde ana babaya karşı "öf" de
men in haram olduğu anlaş ı lmaktadır. 

Söz konusu ayetten çıkarılan bu manaya 
mantCık, böyle bir çıkarımda bulunmaya 
da "mantCıkun delaleti" adı verilir. Seyfed
din eı-Amidl, iktizanın delaletinde saklı 
hükümler sözün söylendiği alanda bizzat 
lafızdan anlaşıldığı halde bunlardan hiç
birine lafzın mantCıku denemeyeceğini 
belirterek mantCıkun yukarıda verilen ta
nımının doğru olmayacağını ileri sürer ve 
kendisi mantCıku "sözün söylendiği alan
da delaletinden kesin olarak anlaşılan ma
na" şeklinde tanımlar ( el-İ/:ıkam f[ uşuli'L

af:ıkam, lll, 62). AncakAmidl'nin aksine 
diğer tanım sahipleri iktizanın delaletini 
gayri sarih mantük kapsamı içinde gör
mektedir (aş. bk ). 

İslam hukukçuları, İslam'ın temel kay
nakları olan Kur'an ve Sünnet'i yorumla
ma faaliyetleri sırasında söz konusu nas
larda iki tür anlam (delalet) bulunduğuna 
dikkat çekmişlerdir. Bunlardan birinci
si nasların açıkça ifade ettiği anlamlar 
(mantCık). ikincisi naslarda açıkça belirtil
memekle birlikte onlardan anlaşılan ma
nalardır (mefhum). Şevkani'nin de işaret 
ettiği gibi lafızlar. kendilerinden çıkarılan 
anlamların birer kalıbı niteliğinde oldu-
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ğundan (İrşadü 'l-fuf:ıul, s. 178) onlardan 
bazan açıkça ve doğrudan doğruya bir 
anlam elde edilir; bazan da çeşitli çıka
rımlar yoluyla bir manaya ulaşılır. Özellikle 
usulcüler, nasların yorumlanması süre
cinde elde edilen bu iki anlamın gerek 
bağlayıcılık/ delalet derecelerini tesbit et
mek gerekse bu anlamlara ulaşabilmek 
için takip edilmesi gereken yöntemleri 
belirlemek amacıyla geniş metodolajik 
tartışmalar yapmışlardır. Fıkıh usulü ta
rihinde. genellikle Hanefi usul alimlerinin 
geliştirdiği ve bu sebeple Hanefi veya fu
kaha metodu adı verilen yöntemde l afız

lar kullanıldıkları manaya delaletinin şekli. 
yani mananın doğrudan veya dalaylı bir 
yolla ifade edilmesi açısından ibare. işa
ret, delalet ve iktiza olmak üzere dört 
kısımda incelenmiştir. Mütekellimin me
todunu benimseyen usulcülerin çoğun
luğunu oluşturan bilginler tarafından ise 
lafızların hükümlere delaletleri konusu 
"mantfıkun delaleti" ve "mefhfımun de
laleti" ana başlıkları altında ele alınmış
tır (bk. DEIALET). Abdülaziz el-Buhari'
nin belirttiğine göre Hanefiler'in ibare. 
işaret ve iktiza adını verdiği delalet tür
lerini Şafii usulcüleri mantfıkun delaleti 
kabilinden saymaktadır (Keşfü'l-esrar, II, 
253). 

İslam hukuk usulünün genel sistema
tiği içinde mantfık, lafzın kullanıldığı ka
lıp ve cümleden açıkça ve doğrudan doğ
ruya anlaşılan bir mana olması itibariyle 
yorum merdiveninin birinci basamağını 
teşkil eder. Bu sebeple anlamların en açık 
ve kuwetlisi olup mana konusunda asıl 
niteliğindedir ve mefhumdan önce gelir. 
Mantfıkun diğer anlamlar içerisindeki bu 
öncelik ve kuweti sebebiyle onun nitelik 
ve niceliklerinin tesbit edilmesi metodo
lojik açıdan daha da önemli hale gelmiş
tir. Lafzın söylendiği alandaki manasının 
(mantGk) şer'i (hukuki) bir manaifade 
edebilmesi için bazan kullanıldığı cümle 
içerisinde birtakım takdirlerde bulunmak 
gerekebilir. Bu sebeple usulcüler mantO
ku (mantQkun delaletini) sarih ve gayri sa
rih olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. 

1. Sarih Mantfik. Lafzın kendisi için va
zolunduğu manaya mutabakat veya ta
zammun yoluyla delaletidir. Burada sa
dece lafzın bir dildeki sözlük anlamını 
bilmekle başka bir şeyin aracılığına gerek 
duyulmaksızın yalnız okumak. söylemek 
veya işitmekle doğrudan anlamına ula
şılmaktadır. Bir lafzın kendisi için vazolun
ctuğu manayı tam olarak ifade eder bi
çimde kullanılmasına mutabakat (delale
tü'I-mutabaka). mananın bir kısmını ifade 
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etmek üzere kullanılmasına tazammun 
(delaletü't-tazammun) adı verilir. Mesela "in
san" kelimesinin bilinen varlık anlamında 
kullanılması mutabakat delaleti, "canlı" 
veya "konuşan" anlamında kullanılması 
bir tazammun delaletidir. Sarih mantOk 
Hanefi usul terminoloj isinde "bizzat laf
zın sigasının gösterdiği anlam" demek 
olan ibarenin delaletiyle paralellik göste
rir. Nas ve zahir lafızların delaletleri de 
sarih mantOk kapsamında değerlendiri
lir. MantCık. ifade ettiği manadan başka 
bir manaya yorumlanma ihtimali bulun
mazsa "n as", yoruma açık ve başkasına 
ihtimali bulunmakla birlikte bu ihtimal 
tercihe şayan değilse "zahir" ve tercihe 
şayan olmayan manaya bir delilden dolayı 
yorumlanmışsa "müewel" adını alır (Sü
yGt!, II , 740; Şevkanl, s. 178). Yorum me
todolojilerini mantGk- mefhum ayırımı 
üzerine kuran mütekellimln metoduna 
mensup usulcülere göre, sevkedildikleri 
manaya açıkça delalet eden ve kendisin
den çıkarılan h ükü md e sözün asıl söyleniş 
sebebini teşkil eden nas lafızlarla kendisi 
duyulunca manası derhal anlaşılan ve 
manasının anlaşılması herhangi bir dü
şünmeye ve başka bir delile ihtiyaç duy
mayacak kadar açık olan zahir lafızların 
anlamlarıyla aksine bir delil bulunmadıkça 
amel etmek gerekir. Mesela, "Allah alış
verişi helal. ribayı haram kılmıştır" ayeti 
(el-Bakara 2/275) nas yoluyla. alım satım

la ribanın aynı şeyler olmayıp birbirinden 
farklı kabul edilmesi gerektiğini ve zahi
riyle de alım satırnın helal, ribanın haram 
olduğunu göstermektedir. 

Z. Gayri Sarih Mantfik. Lafzın kendisi 
için vazolunmadığı, ancak iltizam yoluyla 
kendisine delalet ettiği anlamdır. İ ltizam, 
lafza şer'! (hukuki) bir anlam verebilmek 
için harici bir unsura ihtiyaç duyulması 
halidir. Böyle harici bir unsurun yardımıy
la elde edilen manaya delaletü'l-iltizam 
denir. İltizam yoluyla SÖZ konusu mana
nın anlaşılması sürecinde zihin lafzın an
lamından onu gerekli kılan harici unsura 
doğru bir geçiş yapar. Eğer bu zihinsel 
geçiş yapılmazsa söz konusu manaya 
ulaşmak mümkün olmaz (Seyfeddin el
Am id!, I, 17). Muhtemelen bu sebeple 
Teftazanl, mefhumla gayri sarih mantfık 
arasındaki farkın tartışılabilir olduğunu 

ileri sürer (fjfişiye 'ala şerf:ıi Mul].taşari'l
Münteha,II, 171 ). Mütekellimln metodu
nu benimseyen usulcüler gayri sarih man
tfıku ve delaletini iktiza. ima ve işaretin 
delaletleri olmak üzere üç kısımda ince
lemişlerdir. Ancak Seyfeddin el-Amidl, 
metnin delaletlerini manzumun delaleti 

ve manzum olmayanın delaleti kısımları
na ayırdıktan sonra sayılan üç kısma (ik
tiza. ima ve işaret) mantGkun mukabili olan 
mefhumu da ekleyerek hepsine birlikte 
manzum olmayanın delaleti içinde yer 
verir ( el-İf:ıkam tr uşuli'l-af:ıkam, lll, 60-
62) . 

a. İktizanın Delaleti. Sözde kastedilen 
ve sözün akıl veya din açısından doğru bir 
anlam ifade edebilmesi kendisinin var 
sayılmasına bağlı olan ek ifadedir. Burada 
sözü söyleyenin kastettiği anlamın doğru 
bir şekilde kavranabilmesi için böyle bir 
takdire ihtiyaç bulunmakta ve dolayısıy

la mantCık olanın doğru anlaşılabilmesi 
mantOk olmayan bir ifadenin mantOk ola
rak kabul edilmesine bağlı olmaktadır. Bir 
nassın hüküm ifade etmesi için metinde 
böyle bir ilavenin var sayılması bir zorun
luluksa bu var sayma olmadan nasla am el 
imkanı bulunmaz. Takdiri gerekli kılan bu 
nassa "muktezi". takdir edilen manaya 
ise "mukteza" denir. Mesela Hz. Peygam
ber'in, "Ümmetimden hata, unutma ve 
zorlandıkları söz ve fiilieri kaldırılmıştır" 
hadisinin (İbn Mace, "Tala~". 16) zahirin
den ümmette hata, unutma ve ikrahtan 
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Halbuki bu durum ümmetin birçok hata 
ve unutkanlığa düştüğü gerçeğine aykı

rıdır. Bu takdirde söz konusu hadisin doğ
ru anlaşılabilmesi ve vakıaya aykırı düş
memesi için. cümlede "günah" vb. bir 
kelimenin bulunduğunun var sayılması 
(takdir) gerekir. Bu takdir sonucunda ha
dis, "Ümmetimden hata. unutma ve zor
landıkları söz ve fiilierin günahı kaldırıl
mıştır" şeklinde anlaşılır. Burada sözün 
günah kelimesine delaletine iktizanın de
laleti adı verilir. 

b. İmanın Delaleti. Bu tür delalette akıl 
veya din açısından sözün doğru olarak an
laşılması kendisine bağlı olmasa da söz, 
söyleyenin maksadına dahil olan bir hü
kümle (vasıf) bir arada bulunmakta ve 
bu hüküm vb.nin ta'lil ifade etmek üzere 
orada bulunmaması anlamsız olacağın
dan açıkça belirtilmese bile ondan bu ta'
lll anlaşılmakta ve ona delalet etmekte
dir. Buna "tenblh" adı da verilir. Mesela 
Hz. Peygamber döneminde bir hadise 
meydana geldiğinde durum ResGl-i Ek
rem'e intikal ettirilince hemen arkasın
dan bir hüküm vermiş olsa bu hal ima yo
luyla meydana gelen olayın verilen hük
mün illeti olduğunu gösterir. Nitekim bir 
bedevl, Resfılullah'a gelip ramazanda 
gündüzün bilerek eşiyle cinsi münasebet
te bulunduğunu söyleyince Resul-i Ekrem 
bir köle azat etmesini istemiştir ki (Bu-



har!, "Şavm", 30-3 ı) bu ifade cinsi müna
sebetin köle azat etmenin illeti olduğu
nu gösterir. Zira böyle bir durumda Pey
gamber'in verdiği cevap. "Cinsi münase
bette bulunursan kefaret öde" şeklinde 

algılanmaktadır. 

c) İşaretin Delaleti. Lafzın. sevkedilişi
nin asli veya ikinci derecede (tabi') gaye
sini teşkil etmemekle birlikte yine de dil 
ve mantık kuralları çerçevesinde lafızdan 
dalaylı olarak çıkarılabilen ve sözün şer'i 
yönden doğru anlaşılması kendisine bağlı 
olmayan bir manaya delalet etmesidir. 
Mesela Kur'an-ı Kerim'de çocuğun baba
ya nisbet edilmesinden hareketle (el-Sa
kara 2/233) doktrinde çocuğun nafakası
nın sadece babaya ait olacağı , babanın 

muhtaç olması halinde karşılıksız olarak 
çocuğunun malı üzerinde kendi mülkü gi
bi tasarrufta bulunacağı gibi hükümler. 
ayet bizzat bunları ifade etmek üzere sev
kedilmediği halde ayetin işaretinin dela
leti yoluyla çıkarılmıştır. Burada nas, iba
resiyle manaya delalet etmemekle bir
likte iltizam yoluyla bu manayı göster
mektedir. Ebü'I-Usr el-Pezdevi ve Şemsü
leimme es-Serahsi. işaretle sabit olan hük
mün nassın ibaresiyle sabit olan hüküm 
gibi olduğunu söylemiş (Kenzü'l-uüşül, ll, 

252; el-UşiJ.l, ı. 254). Abdülazlz el-Buhar! de 
. işaretin delaletinin bağlayıcılık bakımın
dan ibaremin delaletine denk bulunduğu
nu ifade etmiştir (Keşfü'l-esrar, IL 210). 
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Daha çok Manyasoğlu diye şöhret bu
lan Mahmud bu lakabı Manyas kadılığı 
yapmış olan babasının adına nisbetle al
mıştır. Kaynaklarda ve eserlerinde yer 
alan bilgiler. hayatının önemli kısımlarını 
aydınlatacak nitelikte değildir. Sursalı 
Mehmed Tahir Manyas'ta doğduğunu ve 
Üsküp'te yetiştiği ni söyler (Osman lL Mü

ellifleri, ll, I 5). Manyas'tan Üsküp'e gi
den Manyasoğlu tahsilini orada tamam
lamış. eserlerinin bir kısmını da Üsküp'
te yazmıştır. Daha sonra Edirne'ye gele
rek bazı medreselerde müderrislik yap
mış ve burada vefat etmiştir. Doğum ta
rihi gibi ölüm tarihi de belli değildir. 

Manyasoğlu Mahmud hadis, fıkıh , ke
lam, tefsir gibi dini ilimlerde üstün bir 
seviyeye erişmiş ve akranları arasında 
seçkin bir mevkiye yükselmiştir (Mecdi, 
s. ı 23). Bunun yanında ilm-i hesabla, 
ilm-i tılsım ve ilm-i nirenc adı verilen bü
yü ve tılsımla da uğraşmış, bu ilmin aca
yip ve garip şeylerinden bahseden, hay
vanlar ve madenler ile tarih ve isiınierin 
sırları hakkında açıklamalarda bulunan 
bir de eser yazmıştır. Bazı eserlerinde 
Arapça ve Farsça şiirlerine rastlanması 
şiir yazabilecek kadar bu dillere vakıf ol
duğunu göstermektedir. Ayrıca Gülis
tdn'ı nazmen tercüme etmesi , eserleri 
içinde manzum parçaların bulunması ve 
bir kısım nazire mecmualarında manzu
melerine rastlanması (mesela bk. ömer 
b. Mezld, s. 52, 168) onun şiirle de uğraş
tığını göstermektedir. 

Eserleri. 1. Gülistan Tercümesi. Sa'
di'nin Gülistdn'ının Anadolu sahasında 
ilk çevirisini yapan Manyasoğlu Mah
mud'un biri manzum ve ilaveli, diğeri 
mensur ve muhtasar olmak üzere iki Gü
list<"ın tercümesi bulunmaktadır. a) İla
veli manzum tercüme. Manyasoğlu Mah
mud'un Gülistan'ı önce serbest bir şe
kilde tercüme etmeye başladığı, fakat 
sonradan bundan vazgeçerek daha muh
tasar ve aslına sadık bir tercüme meyda
na getirdiği anlaşılmaktadır. Tercümede 
zaman zaman metnin aslından uzaklaşı
hp başka hikaye ve fıkralar da anlatılmış
tır. Eserde hikaye ve manzume başlıkları 
belirtilmemiş, ancak manzum kısımların 
Farsça'ları da yazılarak altına Türkçe ter
cümeleri kaydedilmiştir. Manyasoğlu 
Mahmud'un, manzumeleri tercüme eder-
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ken hayli zorlandığı ve Farsça kısımlardan 
bazılarını çeviride de aynen koruduğu gö
rülmektedir. Ancak tercüme yarım kal
mış olup sekiz bölümden oluşan Gülis
tan'ın sadece dördüncü bölümünün so
nuna kadar olan kısmı çevrilmiştir. Ter
cüme 833'te (1430) tamamlanmıştır. Dil 
bakımından sade olan bu çevirinin bilinen 
tek nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (TY, nr. 3010). b) 
Muhtasar mensur tercüme. Manyasoğlu 
Mahmud, manzum tercümeden vazgeç
tikten sonra Gülistan'ı mensur olarak ve 
daha kısa bir biçimde Türkçe'ye çevirip ll. 
Murad'a takdim etmiş ve mensur çeviri
sini de aynı tarihte tamamlamıştır. Bu 
tercümesinde seçtiği hikayeleri Türkçe'
ye aktarırken aslı na sadık kalmaya çalış
mış, ancak çeviri de bazı kısımları atiarn ış
tır. Tercümenin biri Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Carullah Efendi, nr. 1648). 
diğeri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Se
miner Kitaplığı'nda(nr. 3778. [eksik!) ol
mak üzere iki nüshası bilinmektedir. Gü
listan 'ın mensur tercümesi gramer ince
lemesiyle birlikte Mustafa Özkan tarafın
dan yayımlanmıştır (bk. bi bl.). 2. A'ce
bü'l-acayib. 841'de (1438) Üsküp'teya
zılıp ll. Murad'a ithaf edilen ansiklopedik 
bir eserdir. On bir bölümden oluşan kita
bın birinci ve ikinci bölümleri şer 'i hü
kümlere ayrılmıştır. Hesap ilminin men
zilleri üzerinde durulan üçüncü bölümde 
birler, onlar, yüzler, binler gibi sayı hane
leri ve çarpma. çıkarma, toplama gibi iş
lemler konu edilmektedir. Bu yönüyle eser 
Osmanlı Türkleri'nde yazılan ilk aritmetik 
kitabı kabul edilmektedir (Adıvar, s. 24). 
Dördüncü bölüm hesap ilminin çeşitleri
ne, beşinci bölüm madenierin ve hayvan
ların yarariarına ayrılmıştır. Altıncı bölüme 
de bitkilerden ve hayvan ürünlerinden ya
pılan terkipler ve bunların sırrı üzerinde 
durulmaktadır. Yedinci bölümde her ayın 
başının ve sonunun nasıl hesaplanacağı, 
ayın ve güneşin hangi burçta olduğunun 
nasıl anlaşılacağı gibi konulardan bahse
dilmektedir. Sekizinci bölüm Kur'an sil
relerinin faziletlerine ayrılmıştır, doku
zuncu bölüm dua hakkındadır. Onuncu 
bölümde esrna-i hüsna ele alınmakta. on 
birinci bölümde harflerin sırrı anlatılmak
tadır. Sade bir dille kaleme alınan eserin 
kütüphanelerde pek çok nüshası bulun
maktadır (mesela iü Ed. Fak .. Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Seminer Kitaplığı, 
nr. 4460; Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi 
Efendi, nr. 943, 1690, Hekimoğlu, nr. 5422; 
iü Ktp., TY. nr. 1801; TSMK, Yazmalar, nr. 
705; N uruosmaniye Ktp ., nr. 4975). 
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