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ÖZET
Cevâhir-nâme veya cevher-nâmeler, özellikle de¤erli taﬂlar›n nas›l oluﬂtuklar›, ne zaman ortaya ç›kt›klar›, de¤erleri, gerçe¤i ile sahtesini birbirinden ay›rma yollar›, cinsleri, renkleri, yarar ve zararlar› konusunda bilgiler vermek amac›yla kaleme al›nm›ﬂlard›r. Bu kitaplar›n bazen ait olduklar› türün ad›n›, bazen de
farkl› adlar taﬂ›d›klar› görülür. Cevher konulu eserlerin büyük k›sm› mensur olup manzum örnekleri çok azd›r. Türkçe ilk örneklerine 15. yüzy›ldan itibaren rastlad›¤›m›z cevâhir-nâmelerde de¤erli taﬂlar ve ›triyatla
ilgili bilgiler aktar›l›rken bunlar›n sa¤l›k üzerindeki etkilerine, hangi hastal›¤›n tedavisinde ve nas›l kullan›lacaklar›na, dolay›s›yla eski dönem t›bb›na iliﬂkin bilgilere de yer verilir. Cevâhir-nâmelerin, içerdikleri bu
bilgiler göz önüne al›narak, Türk bilim tarihi içerisindeki yerleri aç›s›ndan da de¤erlendirilmeleri gerekir. Cevâhir-nâmelerin, 15. ve 16. yüzy›llarda Mustafa bin Seydî ve Za’îfî taraf›ndan Türkçeye çevrilen iki örne¤i de,
di¤erlerinin yan› s›ra, günümüze ulaﬂm›ﬂt›r. Mustafa bin Seydî ve Za’îfî, çevirileri arac›l›¤›yla hem eski dönemlerde farkl› toplumlarda cevherler ve baﬂka maddeler hakk›nda bilinenleri Türkçeye aktarm›ﬂlar, hem de
bu bilgilerin kendi dönemlerinde Osmanl› toplumunda hâlâ geçerlili¤ini sürdürdü¤ünü gözler önüne sermiﬂlerdir.
Anahtar Kelimeler
Türk bilim tarihi, cevher, de¤erli taﬂ, t›p ilmi, Osmanl› nesri
ABSTRACT
Literary works having the genre called cevâhir-nâme or cevher-nâme are written in order to give information on how precious stones (cevhers) are formed, when they come out, their estimated values, how to distinguish them from the imitations, what the most common colours of them are, and also to give information
on the uses and harmful effects of them. These literary works sometimes take the name of the genre they belong to, and sometimes they take different titles. The literary works having the cevher as a subject matter are
mostly written in prose-form and only a few of them are written in verse. The Turkish versions of cevâhir-nâme texts were started to be written in the 15th century. Covering the earlier knowledge of medical science,
these texts give information on precious stones and perfumes: how they effect on human health, and how they
should be used in medical treatment. Therefore, these texts should be discussed in relation to their standing
in the history of Turkish science. Two Cevâhir-nâmes, which were translated into Turkish by Mustafâ bin Seydî and Za’îfî in the 15th and 16th centuries are still available. The translations by Mustafâ bin Seydî and
Za’îfî, did not only convey the Classical and Medieval knowledge on “cevher”s to the contemporary audience,
but they also attest to the fact that this information was part of the Ottoman social life.
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I. G‹R‹ﬁ
De¤erli taﬂlar›n, mukavviyat›n
(kuvvet ilaçlar›), ›triyat›n ve baz› maddelerin ç›kar›ld›klar yerler, özellikleri, çeﬂitleri ve yararlar› hakk›nda bilgiler ve-

ren eserlere cevâhir-nâme veya cevher-nâme denmektedir. Osmanl›lar döneminde yaz›lm›ﬂ kimi ansiklopedik nitelikli eserlerin içerisinde cevherlere ayr›lm›ﬂ bölümler bulunmaktaysa da cevâhir-
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nâmeler müstakil eserlerdir. Bunlar›n
büyük k›sm› mensurdur ve yaz›lmalar›n›n tarihi de oldukça gerilere gider. Eski
Yunan, Arap ve Fars bilginlerinin cevherler konusunda çeﬂitli kitaplar yazd›klar› cevâhir-nâmelerde birçok bilgin ve
kitap ad›n›n verilmesinden de anlaﬂ›lmaktad›r: Örne¤in, “Arestatalis, Belinas,
Calinos, ‹bni Mase, Temimî, Tifâﬂî, Ebülberekât Niﬂâbûrî, Nasîr Tûsî, Hakim Tifâﬂî, Mansurî”(Argunﬂah 1990:2; Tanyu
1968:53) gibi bilginler ve “Ezhârü’l-efkâr,
Tansuk-nâme-i ‹lhânî, Cevher-nâme-i
Cedîd, Kitâbü’l-Havâs”(Ad›var 1991:65;
Argunﬂah 1990:1; Gökyay 1991:171; Ünver 1952:83; Yahyâ bin Muhammed elGaffârî:v. 4a, 78a) gibi kitaplar.
Cevherler konusunda yaz›lm›ﬂ
Türkçe kitaplar›n en eskisi, bugünkü
bilgilerimize göre, Muhammed b. Mahmûd ﬁirvânî’nin Cevher-nâme’sidir.
H.831/M.1427’de yaz›lm›ﬂ bu kitap Timurtaﬂ Paﬂao¤lu Umur Bey’e sunulmuﬂtur. ﬁirvânî, daha sonra Cevher-nâme’yi
geniﬂletmiﬂ, H.833/M.1428-29’da tamamlayarak Tuhfe-i Murâdî ismini
vermiﬂ ve Sultan II. Murad’a sunmuﬂtur.
Argunﬂah, t›p tarihçilerinin ilk Türkçe
t›p kitaplar› aras›nda gösterdikleri bu
eserin birinci derecede bir t›p kitab› olmad›¤›n›, cevherler, mukavviyat ve ›triyatla ilgili bilgiler vermek amac›yla kaleme al›nd›¤›n›, cevherler ve özelikle de
›triyat ve cima art›ran nesnelerden söz
edilen k›s›mlar›nda yeri geldikçe t›bbî
bilgilerin de verildi¤ini söylemekte ve bu
özellikleri nedeniyle eseri cevher-nâme
olarak de¤erlendirmektedir (1990:1-2;
1999:39).
Kütüphanelerde ﬁirvânî’den baﬂka
yazarlara ait cevâhir-nâmelerin de bulundu¤u ve Türkçeye genellikle tercüme
yoluyla kazand›r›ld›¤› görülmektedir.
Biz, burada cevher-nâme tercümelerinden ikisini tan›tmaya ve bu kitaplarda
sözü edilen taﬂlar›n ve kimi maddelerin
yararlar› ve zararlar› konusunda verilen
bilgileri ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.

122

MUSTAFÂ B‹N SEYDÎ’N‹N CEVÂH‹R-NÂME-‹ SULTÂN MURÂDÎ’S‹
Çal›ﬂmam›za konu olan cevâhir-nâmelerden ilki Nâs›rüddîn-i Tûsî’nin (ö.
H.672/M.1274) Tansuk-nâme-i ‹lhânî
adl› Farsça eserinden Türkçeye çevrilmiﬂ ve Cevâhir-nâme-i Sultân Murâdî ismi verilerek Sultan II. Murad’a sunulmuﬂtur. Tercüme Mustafâ bin Seydî taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Tercümenin
tespit edilen üç nüshas›ndan Beyaz›t
Kütüphanesi 614 numarada bulunan›n›n tamamlan›ﬂ tarihi H.842/M.1438’dir
(v.26a). Sultan II. Murad’›n H.824855/M.1421-1451 tarihlerinde tahtta bulundu¤u göz önüne al›n›rsa, yazman›n
müellif hatt› olmas› ihtimali kuvvetlidir
ki bu durumda Cevâhir-nâme-i Sultan
Murâdî’yi Anadolu’da cevherler hakk›nda yaz›lm›ﬂ Türkçe üçüncü kitap olarak
kabul etmek gerekir. Cevâhir-nâme-i
Sultan Murâdî‘nin Beyaz›t nüshas› yirmi beﬂ varakt›r ve harekeli nesihle yaz›lm›ﬂt›r. Mütercim, eserin mukaddimesinde Tanr›’ya hamd ü sena ve Hz. Muhammed’e salât ü selâmdan sonra “...e)8af-›
8ib6du’ll6h Mu[*af6 bin Seyd@ ﬂöyle dir
ki ef)al-i \ükem6 +˘6ce N]ru’ll6h 1]s@
bir kit6b te9l@f itmiﬂ F6rs@ dilinçe Çingiz
+6n o0l› (al6g] +6n &az@nelerine içün
cem@8 cev6hirüñ ma86din &6[iyyesin ve f6yidesin imti\6n›n bildirmiﬂ ve rev6yi\-i
*ayy[i]be ya8n@ gökçek #o&ular› misk ve
zeb6d ve 8]d ve k6f]r ve [andal gibi ve ﬂol
nesneler ki ulu p6diﬂ6hlar &az@nelerine
l6y›#dur an› bey6n #›lm›ﬂ ve ad›na Cev6hir-n6me- ‹l&6n@ ad virmiﬂ ve fa#@r diledüm ki ol kit6b› Türk@ diline döndürem...” (B:v.1b-2a)1 sözleriyle önce kendi
ad›n›, sonra eserinin tercüme oldu¤unu
söyler ve ayn› zamanda çevirdi¤i eser
hakk›nda bilgiler de verir. Takiben Sultan II. Murad’› öven Mustafâ bin Seydî,
“...ol 86dil p6diﬂ6huñ &az@ne-i 86miresi
içün ta[n@f iddüm (?) z@r6 istim68 iderin
8az@zlerden ki bunuñ gibi la*@f nesnelere
kem6l-i 8irf6n›ndan iltif6t vardur dirler
idi ol sebebden tercüme iddüm (?) ve
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ad›n Cev6hir-n6me-i Sul*6n Mur6d@
virdüm...” (B:v.2b-3a) diyerek de Sultan
II. Murad’›n böyle latif kitaplara ilgi gösterdi¤ini duydu¤unu, bu nedenle padiﬂah›n hazinesi için bu kitab› tercüme etti¤ini ve tercümesine verdi¤i ismi de belirtir.
Cevâhir-nâme-i Sultân Murâdî makâl baﬂl›kl› yedi ana bölüme ayr›lm›ﬂt›r.
Makâllerin alt›s›nda s›ras›yla incü, yâkût, zümürrüd, elmâs, la’l, pîrûze
madenlerinin çeﬂitleri, özellikleri, de¤erleri ve faydalar› hakk›nda bilgiler verilmiﬂtir. Yedinci makâl fas›llara ayr›lm›ﬂ
ve fas›llarda “rev6yi\-i *ayy[i]be ya8n@
gökçek ko&ular” (B:v.2a) denen misk, zebâd, anber, sandal, ûd ve kâfûr ile
acâyib ve garâyib taﬂlardan söz edilmiﬂtir.2
ZA’ÎFÎ’N‹N R‹SÂLE-‹ CEVÂH‹RNÂME’S‹
Elimizdeki ikinci cevâhir-nâme tercümesi Za’îfî (ö.H.964?/M.1557?) mahlasl› Pîr Muhammed bin Evranos bin
Nûreddîn bin Fâris’e aittir ve Risâlei Cevâhir-nâme ya da Cevâhir-nâme
ismiyle tan›nmaktad›r. Tercümenin belirlenen nüsha say›s› dörttür.3 Bunlardan müellif hatt› olan Topkap› Saray›
Müzesi Kütüphanesi Revan Köﬂkü 822
numarada kay›tl› Külliyât’›n içindedir
ve H.962 /M.1555 tarihinde Kostant›niyye’de
(‹stanbul)
tamamlanm›ﬂt›r
(v.179b). Yedi varaktan oluﬂan eser, harekeli nesihle yaz›lm›ﬂt›r. Kitab›n baﬂ›nda Tanr›’n›n yarat›c› kudretinden söz
eden Za’îfî, Hz. Muhammed’e salât ve selâmdan sonra “...a\#ar-› ehl-i sip6s ve
e)8af-› n6s P@r Mu\ammed ki ©a8@f@ dimekle ma8r]f ve meﬂh]rdur bu ris6leyi
a[l Cev6hir-n6meden münta&ab olandan terceme eylemiﬂdür...” (v.173b) cümlesiyle kendi ismini vermiﬂ ve eserinin
tercüme oldu¤unu belirtmiﬂtir. Fakat
as›l Cevâhir-nâme’den müntahap olandan (seçilenden) tercüme etti¤ini belirtti¤i eserin ne asl›na, ne de bunu kimin
haz›rlad›¤›na dair herhangi bir bilgi vermiﬂtir.4
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Za’îfî’nin Risâle-i Cevâhir-nâme’si
on iki bâbdan oluﬂmaktad›r. Bâblarda
s›ras›yla elmâs, yâkût, la’l, zümürrüd, incü, pîrûze, pâd/pâ-zehr-i hayvânî, anber-i eﬂheb, lâciverd, mercân, akîk ve yeﬂm hakk›nda çeﬂitli bilgiler yer almaktad›r. Bu bilgiler sözü
edilen taﬂ›n, ilk kez nerede, kimin taraf›ndan ve nas›l bulundu¤una, çeﬂitlerine, hangi çeﬂidinin daha de¤erli oldu¤una, renklerine, hâlen elde edildikleri
yerlere, elde ediliﬂ ve kullan›l›ﬂ ﬂekillerine, gerçe¤ini sahtesinden ay›rma yollar›na, canl›lar üzerinde yapt›¤› etkilere, yarar ve zararlar›na iliﬂkindir.
II. ‹K‹ CEVÂH‹R-NÂMEYE GÖRE CEVHERLER‹N ETK‹LER‹ ve
YARARLARI
Cevâhir-nâme-i Sultân Murâdî ve
Risâle-i Cevâhir-nâme, cevherlerin ve
baz› maddelerin canl›lar üzerindeki etkilerine, hangi hastal›¤›n tedavisinde ve
nas›l kullan›ld›¤›na iliﬂkin birçok bilgiyi
de içermektedir. Biz bu bilgileri, her iki
kitapta ayn› cevher için verilenleri birleﬂtirmek yerine, metinlerin orijinal düzenini bozmadan ayr› ayr› vermeye çal›ﬂaca¤›z. Bu esnada metinlerin dilini
mümkün oldu¤u kadar bugünün Türkçesine dönüﬂtürece¤iz. Sadece hem madde
baﬂlar›ndaki hem de terimleﬂmiﬂ oldu¤unu düﬂündü¤ümüz baz› sözcüklerde
metinlerdeki ﬂekli koruyacak ve anlaﬂ›lamayabileceklerini kabul ettiklerimizin
anlamlar›n› parantez içerisinde verece¤iz.5 Böylece, cevherler ve baz› maddeler
hakk›nda eski kitaplarda yer alan, 15.
ve 16. yüzy›llarda da geçerli oldu¤u anlaﬂ›lan bu bilgilerin, bir k›sm›yla da olsa,
günümüze ulaﬂmas› sa¤lanacak, dolay›s›yla hangilerinin hâlâ varl›¤›n› sürdürdü¤üne ve do¤ruluk derecelerinin tespiti
konusunda yap›lacak çal›ﬂmalara da
katk›da bulunulacakt›r.
CEVÂH‹R-NÂME-‹
SULTÂN
MURÂDÎ
Evvelki makâl incü ve s›fat›n› beyan eder: Tabiat› mu’tedildir. Ma’cûnla-
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ra ve müferrihâta (ferahl›k veren ilaçlar)
girer. ‹nsana kuvvet verir ve onun kuvvetini art›r›r. Kederi sona erdirir ve sevdây› giderir. Baﬂ› a¤r›yan kiﬂi inciyi yumuﬂak dövüp, sirke ile halledip zaman
zaman birkaç kere baﬂ›na sürse a¤r›s›n›
giderir (B: v.4b-5b/M: v.2b-3a).
‹kinci makâl yâkûtu beyan eder:
Hint ve Yunan bilginleri yakut taﬂ›yan
kiﬂinin bevâsîr (basurlar) a¤r›s›ndan, vebâ ﬂerrinden korunaca¤›nda birleﬂmiﬂlerdir. Yakut taﬂ›yan kiﬂi halk gözüne
heybetli ve ﬂirin görünür. Rengi ve kan›
duru olur. Üzüntüsü gider. Müferrihâtta
(ferahl›k veren ilaçlar) ve ma’cûnlarda
çok faydas› vard›r. ‹nsan bedenine çok
kuvvet verir. Göz nûrunu art›r›r. Erligi
(cinsel güç) ziyade eder. Yakutun tabiat›
hâr (yak›c›) ve yâbis (kuru)dur (B: v.11a
/M: v.5a-5b).
Üçüncü makâl zümürrüd madenini beyan eder: Zümrüt taﬂ›yan kiﬂi yaramaz ve perîﬂân düﬂ6 (kar›ﬂ›k rüya) görmez. Sar’ (sara) olan kiﬂinin boynuna takarlarsa fayda eder. Zümrütün tabiat›
bârid ve yâbis yani so¤uk ve kurudur.
Arestâles’in Hâssa-› Ahcâr adl› kitab›ndan nakledilmiﬂtir ki zümrüt y›lana karﬂ› tutulursa y›lan›n gözü kör olur (B:
v.12b/M: v.6a).
Dördüncü makâl elmâs madenini
beyan eder: Elmas taﬂ›yan insan y›ld›rum ﬂerrinden korunur. Sidügi dutulan›n (idrar yapamayan) boynuna elmas
taksalar kolayl›kla bevl eder yani iﬂer.
Tabiat› bârid ve yâbis yani so¤uk ve kurudur (B: v.15b/M: v.7a-7b).
Beﬂinci makâl la’l madenini beyan
eder: Lâlin tabiat› hâr ve yâbis yani s›cak ve kurudur. Bilginlerden ﬂöyle naklolundu ki bir kimse lâl taﬂ›rsa ihtilâm
(düﬂ azma) olmaz, perîﬂân düﬂ (kar›ﬂ›k
rüya) görmez. E¤er çocuklar›n boynuna
ba¤larlarsa çocuk a¤lamaz ve beliñlemez
(korku ile birden s›çramak, irkilmek).
Lâli yumuﬂak dövüp nebât ﬂekeri (nöbet
ﬂekeri) ve gül suyu ile yerlerse, benzi gayet k›z›l edip sar›l›g›n› giderir (B:
v.16a/M: v.7b).
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Alt›nc› makâl pîrûze madenini beyan eder: Firuzeyi taﬂ›yan kiﬂi, Allah’›n
yard›m›yla, düﬂmanlar›na üstün gelir ve
onlar› yener. Firuzeye bakmak u¤urlu ve
mübarek görülür. Eski devirlerde Acem
padiﬂahlar› ilkbahar oldu¤u zaman firuze, yakut, zümrüt ve lâl taﬂ›n› alt›n kadehlere koyup bu kadehlerle içki içmeyi
de u¤urlu sayarlard› (B: v.18a/M: v.8b).
Yedinci makâl revâyih-i tayy[i]be
yani gökçek kohular› beyan eder. Padiﬂah hazinelerine lây›k misk, zebâd, anber, sandal, ûd ve kâfûr ile baz› acâyib ve
garâyib (acayip ve garip) taﬂlar›n her birini bir fas›lda anlat›r:
Misk Çin’de Hatay ülkesinde yaﬂayan ahudan elde edilir. Avc›lar hayvan›
yakalay›p iyice döverler. Kan› göbe¤ine
dolar. Sonra ahuyu bo¤azlay›p göbe¤ini
al›rlar. Bir y›l gölgede beklettikten sonra
misk imal ederler. Hoten miski, kâfur
kat›lmazsa baﬂ a¤r›t›r ve elinde tutan kiﬂinin burnundan kan getirir. Birçok
ma’cûna girer; göz otlar›na (göz ilaçlar›)
kat›l›r ve göz nûrunu art›r›r. Mürde (ölü)
cânlara çok faydas› vard›r. Hâr (k›zg›n)
mizaçl› kiﬂilere çok ﬂefkat verir. Iss› (s›cak) mizaçl› kiﬂilerin baﬂ›n› a¤r›t›r. Verdi¤i zararlar kâfûrla giderilir (B: v.18b20b/M: v.9a). Zebâd kediden büyük, köpekten küçük bir hayvandan has›l olan
bir cins misktir. Dimâga kuvvet verir.
Kulak a¤r›s›n› giderir (B: v.20b/M: v.9b).
Ûd, dimâga, börege (böbrek) ve za’îf
mi’delere (zay›f mide) kuvvet verir. Ag›z
kokusunu giderir, güzelleﬂtirir. Müferrihâta (ferahl›k veren ilaçlar), ma’cûnlara
ve çöreklere kat›l›r (B: v.21a/M: v.9b).
Yeﬂm taﬂ›n›n halisi, taﬂ›yan kiﬂiyi y›ld›r›mdan, cin ve ﬂeytan hilesinden korur,
halk gözüne ﬂirin gösterir. Yeﬂim, mi’dede rahats›zl›k varsa giderir (B: v.23a/M:
v.10b). Hacer-i nevferî gece denizin yüzüne ç›kan, gündüz denizin dibine inen
bir taﬂt›r. Bu taﬂ› at›n boynuna takarlarsa at kiﬂnemez (M: v.11a). Pâ-zehr, y›lan ve akrep gibi zehirli canl›lar bir kimseyi soktu¤unda bir dank (dirhemin alt›-
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da biri de¤erinde a¤›rl›k ölçüsü) dövülüp
içirilirse, Allah’›n kudretiyle, ﬂifa bulur
(M: v.11a). Hacerü’l-halk denen taﬂ› bilginler tecrübe etmiﬂlerdir ki bu taﬂ› bir
kiﬂi gövdesine sürerse ne kadar k›l› varsa hepsi dökülür. Taﬂ› sürmeye bir y›l devam ederlerse baﬂka k›l bitmez (M:
v.11b). Mühre-i mâr çok yaﬂam›ﬂ y›lanlar›n ensesinde oluﬂan bir taﬂt›r. Zehirli
canl›lar›n soktu¤u kiﬂiye bir bu¤day tanesi kadar›n› sürüp ve süt ile içirirlerse,
Allah’›n izniyle, a¤r›s›n› ve zehrini çeker
ç›kar›r. Bu taﬂ da pâ-zehr-i hayvânî
k›sm›ndan olup çok faydal›d›r (M: v.12a).
Yerekân ak nak›ﬂl›, noktalar› k›z›l ve
sar› bir taﬂt›r. Bir kimse bu taﬂ› üzerinde
taﬂ›rsa veya bir zerre kadar içerse zehirli, zararl› yarat›klardan ve sar›l›k hastal›¤›ndan korunur (M: v.12a). Mercân› sidügi tutulana (idrar yapamayan) içirirlerse fayda eder. Talag› olana (dalak hastas›) ﬂekerle bir dirhem içirirlerse derhal
giderir. Denenmiﬂtir ve faydal›d›r (M:
v.12b).
R‹SÂLE-‹ CEVÂH‹R-NÂME
Evvelki bâb elmâs nedir onu beyan
eder: Elmas›n tabiat› sovuk ve kurudur,
dördüncü mertebededir. E¤er bir kimsenin mesânesinde kum varsa bu kiﬂi üzerinde elmas taﬂ›rsa elmas bu illeti defeder. Elmas taﬂ›yanlar sultanlar ve hüküm sahiplerinin gözüne aziz ve mükerrem görünürler. Söyledikleri söz ister salahtan, ister fesattan olsun makbul olur.
Hiçbir yarat›ktan korkmas›nlar. Elmas
müzmin illetleri, özellikle baras7, cüzâm
(cüzzam), sar’ (sara) ve mâlihulyây› (kara sevda, melânkoli) defeder. Üzerinde
elmas taﬂ›yana düﬂman kötülük edemez.
Bu kiﬂi yaldaramdan (y›ld›r›m) ve yavuz
gözden (kem göz, nazar) korunur (v.
174a-174b).
‹kinci bâb yâkût nedir onu beyan
eder: Yâkût-› zerd (sar› yakut), yüce
Tanr›n›n emriyle, tâ’ûn (veba) ﬂerrini tümüyle yok eder (v. 174b).
Üçüncü bâb la’l nedir onu beyan
eder: Lâlin tabiat› ›ss› (s›cak) ve kuru-
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dur. Bilginler, üzerinde lâl taﬂ›yan›n
müzmin marazlardan korunaca¤›n› ve
lâlin, bögregi (böbrek) kuvvetlendirece¤ini, cimâ (çiftleﬂme) zaman›nda imsâk-i
menî (meniyi tutmak) edece¤ini söylerler. Lâl taﬂ›yan kiﬂi, insanlar›n gözünde
sayg›n olur. Kalplerin sevgilisi olur. Karaﬂak düﬂ (kar›ﬂ›k rüya) görmez, ihtilâm
(düﬂ azma) olmaz. E¤er yaramaz huylu
çocu¤un koluna ba¤larlarsa bir daha kötü huyluluk etmez. Çocuk, uykusunda
korkmaz. Dövüp müferrihât›n (ferahl›k
veren ilaçlar) içine kar›ﬂt›r›p yerlerse yiyen kiﬂinin yüzüne renk verir ve kendisine çok ferah verir. Mi’deden buhâr› defeder (v.175a-175b).
Dördüncü bâb zümürrüd nedir
onu beyan eder: Zümrütün tabiat› sovuk
ve kurudur. Bilginler zümrütün mutedil
oldu¤unda birleﬂmiﬂlerdir ve üzerinde
zümrüt taﬂ›yan göz a¤r›s›ndan (oftalmi)
korunur, gözlerinin nûru artar, asla ﬂebkûrlik (gece körlü¤ü) görmez ve ömrü
uzun olur demiﬂlerdir. E¤er bir kimseye
zehr-i helâhil (panzehiri olmayan zehir)
vermiﬂlerse, yar›m dâng (dirhemin alt›da biri olan bir a¤›rl›k ölçüsü birimi) zümürrüd-i zeyyânîyi (delice otu renkli
zümrüt) salâyede (üzerinde ›t›r dövülen
taﬂ) ezip deve sütünden olan ekﬂi yo¤urdun ayran›yla zehir tesir etmeden içirirlerse zehrin zarar›n› defeder, arakla (ter)
mesâmdan (gözenekler) d›ﬂar› ç›kar›r,
külliye mazarrat›n› (böbrekteki zarar›n›)
yok eder. Hoﬂ renkli ve parlak zümrütü
ef’î-i bellûtînin (kestane renkli engerek
y›lan›) gözüne tutarlarsa y›lan›n gözleri
patlay›p kör olur. Y›lan ve akreb gibi zehirli canl›lar kimi soksa iki k›rat zümrütü salâyede (›t›r taﬂ›nda) gül suyuyla
ezip soktu¤u yere vursalar hemen zehrini çekip al›r. Mübala¤a edip zümrütü
kendinde taﬂ›yan ona çok bakarsa gözlerine parlakl›k verip gözlerinin nûrunu
art›r›r da derler. O kiﬂiden sar’ (sara) ve
mâlihulyâ (kara sevda, melânkoli) illetini defeder (v.175b).
Beﬂinci bâb incü nedir onu beyan
eder: ‹ncinin tabiat› sovuktur, yaﬂt›r.
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Göz a¤r›s› (oftalmi) derdine, Allah’›n izniyle, dermand›r. Salâyede (›t›r taﬂ›) ezerek göze çekerlerse kurulu¤unu giderir,
ﬂeb-kûrlikten (gece körlü¤ü) korur, gözün yangun›n› ve batmas›n› geçirir. Ak
bahak› veya kara bahak› olan kimseye
sirke ile salâye edilip (dövülüp) ezilmiﬂ
inciyi merhem eylerlerse o kiﬂinin bahak›n› yok eder8 (v.176b).
Alt›nc› bâb pîrûze nedir onu beyan
eder: Özellikleri bak›m›ndan taﬂlar›n en
iyisi firuzedir. Bilgeler bu taﬂ› mübarek
kabul ederler. Bir padiﬂah›n öfkelendi¤i
kimse, üzerinde firuze taﬂ›yorsa padiﬂah›n ona olan öfkesi merhamet ve inayete
dönüﬂür. Sabah uykudan uyan›p firuzeye bakan kiﬂinin baﬂ›na o gün kötü ﬂeyler gelmez, gayet neﬂeli ve mutlu olur.
Firuzeye çok bakmak ömür artukluguna
(uzunluk) sebeptir. Firuze göz nûrunu
art›r›r. Üzerinde firuze taﬂ›yan kimse
karcaﬂak düﬂ (kar›ﬂ›k rüya) görmez; düﬂman›na yenilmez, hiçbir yarat›ktan
korkmas›na gerek yoktur. Sultanlar›n,
yöneticilerin ve bütün yarat›lm›ﬂlar›n
gözlerine sayg›n görünür. Firuzeyi sürme içine koyup o sürmeyi göze çekseler
gözle ilgili ne kadar maraz varsa hepsini
defeder (v.176b-177a).
Yedinci bâb pâ-zehr-i hayvânî nedir onu beyan eder: Pâ-zehr da¤ keçisinin böbre¤i ya¤› içinde olan bir maddedir. Bir kimse haftada bir alt› k›rat pâzehr-i hayvânî yese yüz yirmi y›l yaﬂar,
bu ömür süresince hastal›k görmez ve
müzmin illetlerden kurtulur. Bütün
mesmûmât› (zehirlenmeler) giderir. Üzerinde pâ-zehr taﬂ›yan kiﬂi yi¤it olur ve
yavuz gözden (kem göz, nazar) ona zarar
gelmez, asla kimseden korkmaz. Düﬂman› onu yenemez ve ona zarar veremez.
Pâ-zehri bir taﬂ üzerinde gül suyuyla
ezip parmak ucuyla yalay›p yutmak suretiyle kullanmak gerekir. Bu esnada diﬂe dokundurmamak gerekir, çünkü diﬂe
çok zarar verir. Pâ-zehr keçisinin yaﬂad›¤› da¤daki ma¤arada mûmyâ denen bir
maden damlar. Bir kimse korkarsa ya da
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yüksek bir yerden düﬂerse bunlar›n sonucunda bedeninde çok ac› oluﬂur. Bu kiﬂiye yar›m dirhem mûmyâ ezip içirirlerse o, hemen s›hhat ve afiyet bulur. Mûmyâ, s›nm›ﬂ kemükleri (k›r›lm›ﬂ kemikleri) derhal düzeltir (v.177a).
Sekizinci bâb anber-i eﬂheb nedir
onu beyan eder: Anber-i eﬂheb bir çeﬂit
mumdur. Kokusu, kokular›n en iyisidir.
Dimâg› daima yaﬂ dutar (canl›, taze tutmak), mâlihulyâ (kara sevda, melânkoli)
ve sevdâ define, Allah’›n emriyle, tamam
faydad›r. Üzerinde taﬂ›yan kimse göz a¤r›s› (oftalmi) görmez ve insanlar›n gözüne aziz görünür. ‹nsan›, gevde gicimesinden (gövde kaﬂ›nmas›), ç›bandan, sa¤›rl›ktan, kurul›ktan ve kurul›ktan olan
baﬂ a¤r›s›ndan korur (v.177b-178a).
Dokuzuncu bâb lâciverd nedir onu
beyan eder: Lâcivert taﬂ›yan kiﬂi sevdâ
illetinden korunur. Halk gözüne daima
ﬂirin ve aziz görünür. Lâcivert yemek cigerde ve bögrekte (böbrek) olan derdi defeder. Kan› temizler. Müferrihât (ferahl›k veren ilaçlar) içine koyarlarsa dalak
kan›n› rakik eyler (berraklaﬂt›r›r, inceltir). Mukavvîdir (güçlendiricidir). Kiﬂinin ferah›n› art›r›r. Sürme gibi göze çekerlerse gözle ilgili maraz› defeder. Göz
nûrunu art›r›r. Göz a¤r›s›ndan (oftalmi)
ve gice ile görmemekten (gece körlü¤ü)
korur (v.178b-179a).
Onuncu bâb mercân nedir onu beyan eder: Mercan›, masrû’un (saral›)
boynuna muska gibi asarlarsa sar’› (sara) geçer. Nikrîsi (damla hastal›¤›, gut)
olan taﬂ›rsa fayda görür. Müferrihât (ferahl›k veren ilaçlar) içine koyarlarsa yürek kan›n› temizler, ruha kuvvet verir.
Mûsûlî mercân (Musul mercan›) diﬂlere sürülürse diﬂi sa¤lamlaﬂt›r›r, diﬂte et
bitirir, diﬂin sarul›g›n› ve yaﬂ›ll›g›n› (sar›l›¤›n› ve yeﬂilli¤ini) giderir. Salâye
olunmuﬂ (›t›r taﬂ›nda dövülmüﬂ) mercan› sürmeye kar›ﬂt›r›p göze çekerlerse gözün sinirlerini güçlendirir, parlakl›¤›n›
art›r›r ve göze parlakl›k verir. Üzerinde
taﬂ›yan kiﬂi düﬂman›n›n hilesinden korunur (v.179a).
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On birinci bâb akîk nedir onu beyan eder: Akik taﬂ›yan has›mlar›n› yener ve bütün belalardan korunur. Salâye
edip (›t›r taﬂ›nda dövüp) ma’cûn içine konulursa cimâé (çiftleﬂme) esnas›nda meniyi imsâk eder (meniyi tutar). Cimâ’›
(çiftleﬂme) art›r›r. Bögrege (böbrek) kuvvet verir. Akîk-i Mûs›lî (Musul akiki),
eti gitmiﬂ diﬂe saç›l›rsa diﬂte taze et bitirir. Diﬂ dibini ve kökünü sa¤lamlaﬂt›r›r.
Agaz kohus›n› (a¤›z kokusu) ve diﬂ sarul›g›n› giderir. Bir kimse akikten yüzük
kaﬂ› üzerine “Yard›m Allah’tand›r” yazar, yüzük yaparsa çok menfaatler görür,
dost ve düﬂman gözlerine aziz ve mükerrem olur (v.179a-179b).
On ikinci bâb yeﬂm nedir onu beyan eder: Yeﬂim kutlu bir taﬂt›r. Y›ld›r›m
ve tâ’ûn (veba) ﬂerrinin yok edilmesine
olan yarar› da aç›kt›r. Hafakân rencini
(yürek çarp›nt›s› hastal›¤›) tümüyle giderir. Yeﬂim taﬂ›yan kiﬂi bevâsîr (basurlar) rahats›zl›¤›ndan kurtulur, bahak ve
baras9 rahats›zl›¤›ndan korunur. Bu kiﬂilerin yüzünün rengi daima k›z›l, canl›
olur (v.179b).
SONUÇ
a. Her iki metinde yer alan bilgilerin benzerlik gösterdi¤i görülmektedir.
Farkl›l›klar›n, tercümeye esas tutulan
metinlerden veya çevirmenlerin çevirdikleri k›s›mlar› seçme konusundaki tercihlerinden kaynakland›¤› düﬂünülebilir. Gerek elimizdeki metinlerde, gerekse
bu türün baﬂka ve daha hacimli örneklerinde de görüldü¤ü gibi verilen bilgileri
tek bir ulusa mal etmek mümkün de¤ildir. Cevherler konusunda yaz›lm›ﬂ kitaplardaki bilgilerin tercümeler yoluyla
farkl› kültürlere aktar›ld›¤›, de¤erli taﬂlar, madenler ve benzeri maddeler hakk›nda eski Yunan’dan baﬂlayarak birçok
Arap ve Fars bilgininin kitaplar yazd›¤›,
bu kitaplar› yazarken hem ayn› konuda
yaz›lm›ﬂ di¤er kitaplardan, hem de kendi deneyimlerinden yararland›klar›,
Türk bilginlerinin de ayn› yolu izledikleri söylenebilir. Fakat cevâhir-nâme türünün örneklerinde yer alan bilgilerin ne
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kadar›n›n hangi ulusa ait oldu¤unun ve
çeviren kiﬂilerin bu tercümelere kendi
kültürlerine ait unsurlar› kat›p katmad›klar›n›n belirlenmesi ancak karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar yapmakla ortaya konabilir.
b. Yazarlar›n; cevherler ve benzeri
di¤er maddelerin psikolojik veya fizyolojik etkileri üzerine verdikleri bilgiler konusunda oluﬂacak ﬂüpheleri ortadan kald›rmay› amaçlad›klar› ve bu do¤rultuda
elimizdeki cevâhir-nâmelerde de kimi
zaman bilginin ad›n› vererek ya da “hükema der ki” ifadesine baﬂvurarak tan›k
gösterme yolunu seçtikleri, kimi zaman
da söz konusu cevherin yarar veya zarar›n›n denendi¤ini söyledikleri dikkati
çekmektedir.
c. Cevâhir-nâmelerdeki bilgilerin
günümüzde geçerlili¤inin olup olmad›¤›n› belirlemek konunun uzman› olmay›
gerektirir. Çal›ﬂt›¤›m›z alan göz önüne
al›n›rsa, bu bilgileri “hurafedir” ya da
“halk inan›ﬂ›d›r” ﬂeklinde bir de¤erlendirmeye tâbi tutmam›z söz konusu olamayacakt›r. Sadece, Osmanl› toplumunda Arapça ve Farsça cevâhir-nâmelerden
yararlan›l›rken, görebildi¤imiz kadar›yla 15. yüzy›ldan itibaren, bunlar›n Türkçeye çevrilmelerini yabanc› dil bilmeyenlerin de yararlanmas›na yönelik bir çaba
olarak kabul etmek, ayn› zamanda verilen bilgilere baﬂvuruldu¤unun ya da inan›ld›¤›n›n bir iﬂareti saymak ve Türk bilim tarihi içerisindeki yerlerini de¤erlendirme konusunda çal›ﬂmalar yapmak gerekir diye düﬂünmekteyiz.
NOTLAR
1
Varak numaralar›, Mustafâ bin Seydî, Cevâhir-nâme-i Sultân Murâdî, Beyaz›t Kütüphanesi 614
(Millî Ktb. MFA 5019)’a göre verilecektir. Mustafâ bin
Seydî, Cevâhir-nâme-i Sultân Murâdî, Atatürk Kitapl›¤› Muallim Cevdet K 489 nüshas›na ait varak numaralar› ise, sadece bu nüshadan al›nan farkl› bilgiler
söz konusuysa belirtilecektir. Beyaz›t nüshas› için B,
Muallim Cevdet nüshas› için M k›saltmas› kullan›lacakt›r.
2
Cevâhir-nâme-i Sultân Murâdî’nin Beyaz›t
Kütüphanesi 614 ile Atatürk Kitapl›¤› Muallim Cevdet K 489 nüshalar›n›n yedinci makâlindeki fas›l sa-
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y›s› ve baz› fas›llar›n konular› birbirinden farkl›d›r.
Eserin; (Çelebio¤lu 1999: 151)’de söz edilen Konya Koyuno¤lu Müze Kütüphanesi 13368 numarada kay›tl›
nüshas›n› göremedi¤imiz için farkl›l›k olup olmad›¤›
hakk›nda bilgi veremiyoruz.
3
Akarsu, Cevâhir-nâme’nin, Topkap› Saray›
Müzesi Kütüphanesi Revan Köﬂkü 822, Bibliotheque
Nationale T. 572 ve Hal›c›lar Müzesi Kütüphanesinde
(kay›p) olmak üzere üç nüshas›ndan söz etmektedir
(1993: 29). Uyar Akal›n, kay›p Hal›c›lar Müzesi nüshas›n›n Hat Sanatlar› Müzesine devredildi¤ini, Risâleler Mecmuas› ismiyle envanter no: 840/kay›t no: 85’e
kaydedildi¤ini, Hat Sanatlar› Müzesi nüshas›nda eserin ad›n›n Cevher-nâme, Bibliotheque Nationale nüshas›nda ise Cevâhiriyye oldu¤unu belirtmektedir
(2001: 443)’te. Biz, Millî Kütüphane 06 MK Yz A
8046/2’de kay›tl› Cevâhir-nâme’nin de Za’îfî’nin eserinin bir nüshas› oldu¤unu saptad›k. Fakat çal›ﬂmam›zda müellif nüshas› olmas› sebebiyle (Za’îfî: Revan
Köﬂkü 822, v. 173b-179b)’yi kulland›k. Al›nt›lar› eserin sadece bu nüshas›ndan yapt›¤›m›z için de herhangi bir k›saltma kullanmadan do¤rudan varak numaras› vermenin yeterli oldu¤unu düﬂündük.
4
Akarsu, bu eserin Ahmed bin ‘Abdül-‘azîz Gevherî’ye ait Farsça Cevâhir-nâme’nin tercümesi oldu¤unu (1993: 29); Anhegger ise, Ahmed bin ‘Abdül-‘azîz
Gevherî’ye ait olabilece¤ini söylemektedir (1950: 134).
Ayr›ca Millî Kütüphane Yz. A. 4377’de kay›tl› ve as›l
Cevâhir-nâme’den müntahap oldu¤u bildirilen bir
Farsça Cevâhir-nâme’nin hem tertibi, hem de içerdi¤i
bilgiler bak›m›ndan Za’îfî’nin tercüme etti¤i eserin
nüshalar›ndan birisi olmas› ihtimali kuvvetlidir. Fakat bu Farsça yazmada da ne eserin asl›na, ne de seçmeyi haz›rlayana iliﬂkin bir bilgi mevcuttur. Ayr›ca
Za’îfî’nin tercüme etti¤i eserin mütercimi belli olmayan biri yazma, di¤eri matbu iki tercümesi daha bulunmaktad›r. Yazma nüsha, Doç Dr. Abdülkadir Gürer’in özel kitapl›¤›ndad›r. Matbu nüshan›n künyesi
ﬂöyledir: Cevâhir-nâme, Kayulzâde Tabhânesi, 1274.
Her iki tercümede de eserin asl›n›n veya yazar›n›n
ad›na dair herhangi bir bilgiye rastlanmam›ﬂt›r.
5
Terimleﬂmiﬂ oldu¤u düﬂüncesiyle do¤rudan
aktard›¤›m›z kelimeler, metinlerdeki yaz›mlar› göz
önüne al›narak okunmuﬂtur. Bu durum ayn› kelimenin “karaﬂak / karcaﬂak; börek / bögrek” vb. farkl› biçimlerinin ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur.
6
“Perîﬂân düﬂ, karaﬂak düﬂ, karcaﬂak düﬂ” ifadeleri öncelikle “kar›ﬂ›k ve kötü rüya”y› ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Fakat bunlar›n, “ihtilâm olmak” kavram›yla art
arda kullan›ld›klar› cümlelerin de oldu¤u göz önüne
al›n›rsa, “cinsel rüya” anlam›n› da içerebilecekleri düﬂünülebilir. Metinlerde aç›klama yap›lmad›¤› için kesin bir yarg›da bulunmak mümkün görünmemektedir.
7
‹nceledi¤imiz iki Cevâhir-nâme’de de “baras,
ak bahak, kara bahak, bahak” hastal›klar›n›n tan›m›na yönelik bir bilgi mevcut de¤ildir. Osmanl›ca sözlüklerde de bu kelimelere, hiçbir ayr›ma tabi tutulmadan, “abraﬂl›k hastal›¤›” karﬂ›l›¤› verilmektedir. Akdeniz Sar›; ‹bni Sînâ’n›n Kânûn’unun yedinci fenni
“Ziynet”te, ciltte renk de¤iﬂimiyle seyreden “bahak”
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(vitiligo) ve “baras” (achromic leprosy) gibi hastal›klar, aralar›ndaki farklar ve tedavilerinin de anlat›ld›¤›na, bunlardan “bahak”›n “sadece tende oldu¤u”na,
“baras”›nsa “tenden ete indi¤i”ne ve “kubâ” illetinin
bir cinsine “baras-› esved” (Black leprosy, lepra nigricans) dendi¤ine iﬂaret etmektedir (1990: 389-390).
8
“Ak bahak, kara bahak, bahak” terimleri için
bkz. 7 numaral› dip not.
9
“Bahak, baras” terimleri için bkz. 7 numaral›
dip not.
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