AHMED–‹ BÎCÂN'IN MANZUM CEVÂH‹R–NÂMES‹
Yrd. Doç. Dr. Fatma S. KUTLAR*
"Cevâhir", Farsça "gevher" kelimesinin muarrebi olan "cevher"in Arapça
kurallara göre yap›lm›ﬂ çokluk biçimidir.
"De¤erli taﬂ" anlam›na da gelen "cevher"
ve bunun çoklu¤u "cevâhir"in "nâme" kelimesiyle birleﬂmesinden oluﬂan "cevher–nâme" veya "cevâhir–nâme", ya do¤rudan do¤ruya ya da dolayl› olarak, de¤erli taﬂlar hakk›nda yaz›lan kitaplara1
isim olmuﬂtur. Tabiî ilimler sahas›na giren bu eserler, genellikle de¤erli taﬂlar›n
meydana geliﬂlerini, nerelerde bulunduklar›n›, cinslerinin isimlerini, k›ymetlerini, nas›l korunacaklar›n›, t›pta kullan›l›ﬂlar›n› ve bunlara iliﬂkin di¤er inanan›ﬂlar› ortaya koyan ilmî ya da hurafe
birçok bilgiyi içermektedir. Kimi cevâhir–nâmelerde madenler, süs eﬂyas› olarak kullan›lmayan di¤er taﬂlar, taﬂlar gibi yararlar›na inan›lan baz› maddeler ve
›t›rlar hakk›nda bilgi veren bölümlerin2
de yer ald›¤› görülmektedir. Cevâhir–nâmeler Türkçeye çeviri veya derleme3 yoluyla girmiﬂtir. Çevirilerin as›llar›na ne
kadar uygun oldu¤unu ve yazarlar›n çevirilere veya derlemelere kendi ekledikleri bilgiler olup olmad›¤›n› belirlemek4
ancak karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalarla
mümkündür. Fakat, belirleyebildi¤imiz
kadar›yla, ayn› cevâhir–nâme metninin
yaz› çevrimine, dil bak›m›ndan incelemesine ve dizinine dayanan iki çal›ﬂman›n5 d›ﬂ›nda, bu tür eserler üzerinde yap›lm›ﬂ kapsaml› bir çal›ﬂma mevcut de¤ildir. Ayr›ca, cevher–nâmeler yaz›l› kül*

türde yer almas›na ra¤men, bizim görebildi¤imiz kadar›yla, ansiklopedilerde ve
sözlüklerde bir tür olarak gösterilmiﬂtir.
Cevherler hakk›nda yaz›lm›ﬂ, tabiî ilimler alan›na dahil edebilece¤imiz bu eserlerin bir türün örnekleri olarak de¤erlendirilmesinin ve bunlar için cevher–nâme veya cevâhir–nâme gibi bir terimin kullan›lmas›n›n uygun olaca¤›n›
düﬂünmekteyiz. Nitekim, Yahyâ bir Muhammed el–Gaffârî'nin, ismi Kitâb–›
Cevherü'l–Cevâhir veya Yâkût fî Cevheri'l–Cevâhiri'l–Ma'âdin olan eserinin
mukaddimesindeki
"...kita#b–›
cevher–na#me-iî 'iba#r[a#]t-i Türkiyye ile
mu'abber ve evra#k–› eﬂva#k üzerine musattar ola..." cümlesinde geçen "kita#b–›
cevher–na#me" (Topkap› 340:4a) ibaresi
de bizim düﬂüncemizi destekler görünmektedir.
Cevâhir–nâme türünde yaz›lm›ﬂ
Türkçe eserlerin neredeyse tümü mensurdur. Bu türün, bugün için belirleyebildi¤imiz, Türkçe manzum tek örne¤i
XV. yüzy›l›n ünlü isimlerinden Ahmed–i
Bîcân'a aittir. Prof. Dr. Amil Çelebio¤lu'nun verdi¤i bilgilere göre, Ahmed–i
Bîcân Yaz›c› Salih'in o¤lu olmas› nedeniyle Yaz›c›o¤lu Ahmed veya Yaz›c›zâde
Ahmed olarak da bilinir. Muhtemelen
Gelibolu'da do¤muﬂ ve H. 870/M.
1466'dan sonra burada vefat etmiﬂtir.
Arapça, Farsça gibi devrin geçerli dillerini ve ilimlerini ö¤rendi¤i eserlerinden
anlaﬂ›lan Ahmed–i Bîcân, Envârü'l–Âﬂ›-
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kîn, Acâyibü'l–Mahlûkât, Dürr–i Meknûn, Kitâbü'l–Müntehâ ale'l–Fusûs,
ﬁemsiyye gibi dinî–tasavvufî, efsanevî
nitelikli ve büyük k›sm› tercüme ya da
derleme olan mensur eserleriyle tan›nm›ﬂt›r. Arapça ve Farsça yaz›lm›ﬂ kitaplar›, bu dilleri bilmeyenlerin de okumas›n› sa¤lamak için, Türkçeye çevirmiﬂ ve
eserlerinde genellikle sanat gayesi gütmemiﬂtir. Arzusu herkesin onun yazd›klar›ndan faydalanmas› ve kendini hay›rla anmas›d›r (1989:49–51).
Mensur eserleriyle tan›nan Ahmed–i Bîcân'›n, tek manzum eseri olan
Cevâhir–nâme6 (Çelebio¤lu 1989: 49–51)
isimli manzumesi otuz yedi beyitten
oluﬂmaktad›r. Mesnevî naz›m biçimiyle
ve aruzun remel bahrinin fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün kal›b›yla kaleme al›nm›ﬂt›r.
K›sa olmas›na ra¤men klâsik mesnevîlerde oldu¤u gibi giriﬂ, as›l mesnevî metni ve hâtime bölümlerinden oluﬂmaktad›r. Cevherlerin k›ymetinin bilinmesi gerekti¤inden söz etti¤i ve son beytinde
kendi ad›n› da söyledi¤i beﬂ beyitlik giriﬂ
k›sm›ndan sonra as›l mesnevî metninde
s›ras›yla "zer, yâkût, zümürrüd, pîrûze,
akîk–i Yemenî, mercân, kehribâr, lâjiverd" ve "seng–i kudret"in özelliklerini
ara baﬂl›klar alt›nda anlatm›ﬂt›r. Fakat
bunlara ayr›lan beyit say›lar› birbirine
eﬂit de¤ildir. ﬁair, üç beyitlik hâtime k›sm›n›n son iki beytinde ad›n› belirtmeden
manzumesini sundu¤u kiﬂiye dua etmekte ve hay›r dua ile an›lmak iste¤ini de dile getirerek manzumeyi bitirmektedir.
Ahmed–i Bîcân'›n Cevâhir–nâme
adl› manzumesinin hâtimesinde;
Gerçi ‘a#lemde ceva#hir biî–ﬂüma#r
Bunlar› buldum kitâb›nda yazar

beytinde bir kitaptan yararlan›ld›¤›na
dair bir iﬂaret verilmekte ise de, bu kitab›n ismine veya yazar›na iliﬂkin bir bilgi
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bulunmamaktad›r. Ahmed–i Bîcân'›n sözünü etti¤i ve Cevâhir–nâme'ye kaynakl›k etti¤ini söyledi¤i kitab› tespit edememiﬂ olmakla birlikte, yukar›da da söz etti¤imiz Zekeriyya bin Muhammed
el–Kazvinî'nin kozmografya, co¤rafya ve
biyolojiye dair Arapça eserinin serbest
bir çevirisi niteli¤indeki Acâyibü'l–Mahlûkât'›n ve tek bir eser tercümesi olmaktan çok bir derleme oldu¤u düﬂünülen
Dürr–i Meknûn'un (Çelebio¤lu 1989:50)
madenlere veya de¤erli taﬂlara iliﬂkin
bilgilerin yer ald›¤› k›s›mlar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda verilen bilgilerin birbirine çok benzedi¤i ve Cevâhir–nâme'ye
buralarda verilen bilgilerin bir k›sm›n›n
al›nd›¤› görülmektedir.
Acâyibü'l–Mahlûkât'›n 32. ve 33.
fasl›nda "altun, gümiﬂ, bak›r, kalay, temür, tuç" ve "kurﬂun" madenleri;
"Fi'l–ahcâr" baﬂl›kl› 34. fas›lda ise "yâkût, sürme, üsbideç, billûr, borak, seng–i
kudret, alt taﬂ›, dehne, zâç, s›rça, akîk,
kebribâ, lâjiverd, m›knât›s, kireç, niﬂâd›r, zîbâk, kibrit" ve "anber" hakk›nda
bilgiler bulunmaktad›r. Bu bilgilerin, bizim gördü¤ümüz nüshada, düzenli bir s›ra takip etmekden ziyade iç içe geçmiﬂ
bir biçimde oldu¤unu belirtmek gerekir.
Dürr–i Meknûn'da ise 13. bab›n son fasl› taﬂlara ayr›lm›ﬂ, burada "elmâs, pîrûze, talk, m›knât›s, yâkût, lâl, inci, zümrüt" ve "yeﬂim"den söz edilmiﬂtir. Her iki
eserde de verilen bilgiler taﬂlar›n daha
çok t›bbî özellikleri, çeﬂitli etkileri ve
bunlara iliﬂkin kimi inan›ﬂlar üzerinde
yo¤unlaﬂmaktad›r.
Ahmed–i Bîcân, Cevâhir–nâme'de
di¤er iki eserinde yer alan tüm maden ve
taﬂlara yer vermemektedir. Madenlerden sadece "altun", taﬂlardan ise "yâkût,
zümürrüd, pîrûze, akîk–i Yemenî, mercân, kehribâr, lâjiverd" ve "seng–i kud-
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ret" hakk›ndaki bilgilerin bir k›sm›n› neredeyse ayn› ifadelerle nazma çekmiﬂtir.
Cevâhir–nâme'nin Acâyibü'l–Mahlûkât
ve Dürr–i Meknûn'la benzerlik gösteren
k›s›mlar› ﬂunlard›r7:
Alt›n hakk›nda:
Evvela# altun götürse bir kiﬂi
Göηli k.uvvetlü olur hem cünbiﬂiî (6)
Gökçek olur da#’ima# anda naz.ar
Cümle ka#r›na bulur feth. ü z.afer (7)
Su#zen–i zer birle beldürseη k.ulak.
Bitmeye ol rah§ta dir bi'l–ittifa#k. (8)

"(4) her kim altun› üzerinde götürse
göηlini ferah. idüp(5) ca#n›n› ﬂa#z= ider sürme eyleyseler gözi k.aviî eyler (6) ve naz.ar›n gökçek eyler ve altun igne ile k.ula¤›
(7) delseler yine k.aynayup bitmeye..."
(A:31a).
Yakut hakk›nda:
Seng–i ya#k.ut› götür mevz=u#ndur
Görmeyesin an› kim .ta#‘u#ndur (9)
ﬁiddet [ile] olsa s.an an› s.uya
Doηmaya ol [s.u] eger ‘a#lem buya (10)

"(4) k.at›l›¤› (5) sebebinden her kim
ya#ku#t götürse .ta#‘u#n ç›karmaya (6) ve k.›ﬂ
ayas.›nda barda¤a k.osalar s.uy› doηmaya"
(A:35a)
S.u bulunmaz yirde a¤›zuηa s.al
Olas›n içmiﬂ gibi s.a#fi züla#l (11)

"Bir pâresini dilin alt›na k.osan susuzlu¤unu keser an›n düristiti olur."
(DM 1999:102)
Elmas hakk›nda:

K.az›yup sürseη diﬂe k.an›n keser
Ra#’ih.a k.omaz a¤›zda bil püser (22)

"(8) her kim götürse tekebbürligin
gidere h.aliîm (9) ü'n–nefs eyleye ve bir
kimsenüη a¤z› k.ok.ar olsa (10) b›ça¤›yla
‘ak.iîk.i k.az›yup bir mik.da#r diﬂlerine sürseler (11) a¤z›nuη ra#yih.as›n gidere ve k.an›n kese" (A:34a)
Kehribar hakk›nda:
H§afa#k.an ü yerek.a#na ey sira#c
Hem verem derdine andandur ‘ila#c (27)

"(12) vereme ve yerak.a#na ursalar
(13) h§oﬂ ola" (A:34a)
Lâcivert hakk›nda:
Uyumasa bir kiﬂi her s.uhh. ü ﬂa#m
Ma#lih§ulya# olsa anda ber–deva#m (28)
H§alk. içinde h.ürmeti hem olmasa
Göηli mak.su#d›n› h.a#z›r bulmasa
La#jiverdden düzdürüp bir h§a#temi
Parma¤›ndan ﬂalmasun ol a#demi (30)
Hak. müyesser eyleye yok.dur h§a.ta# (31)

"(13) bir kiﬂi uyumaz olsa ve h.alk
ma#–beyninde ra¤beti az olsa 34b (1) ve
ya#h§ud ma#lh§ulya# olsa bu la#jiverdden bir
yüzük (2) düzdürüp götüre rencine ﬂifa#
ola ve h§alk kat›nda (3) h.ürmetlü ola"
(A:34a)
Seng–i kudret hakk›nda:
‹ki .taﬂ s.ak.lar yuvada [k.arlu¤aç]
Alup an› s.ak.la istersen ‘ila#c (32)
Biri ah.merdür ki zah.metlü kiﬂi

Ziîra her ne yire u¤rarsa deler

Götüre ta# kim gide [re] teﬂviîﬂi (33)
Biri abyazdur ki ﬂar‘uη zah.meti

Ululardan böyle gelmiﬂdür h§aber (14)

Götürende gidere H.ak. h.azreti (34)

"Cümle kat› nesneleri ol deler." (DM
1999:102)
Akik hakk›nda:
Her ki götürse ‘ak.iîk.i ﬂöyle kim
Kibri terk ide ola nefsi h.aliîm (21)
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"(4) k.arlanguç yuvas›nda iki (5) taﬂ
olur biri k.›z›l ve biri ak. eger ol k.›z›l taﬂ›
(6) bir kimse götürse nefsinün zah.metin
gidere eger ak. taﬂ› (7) götürse maﬂru#‘ kiﬂi h§oﬂ ola" (A:34a)
Cevâhir–nâme, didaktik bir manzu-
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medir ve bu amaçla yaz›lm›ﬂ benzeri
eserlerde de görüldü¤ü gibi lirizmden
uzakt›r. ﬁairin az da olsa teﬂbih ve tenasüb yaparak daha sanatl› bir söyleyiﬂe
ulaﬂmaya çal›ﬂt›¤› görülmekteyse de bu
durum eserin anlat›m›ndaki kurulu¤u
ve edebî zay›fl›¤›n› gidermeye yetmemiﬂtir:
Cevherüη k.adrin bilen ﬂarra#fdur
Dürr–i mani derc iden ‘arra#fdur (2)
Bir kiﬂi elma#s› yutsa öldürür
Berg–i ba#¤–› ‘ömri ol dem ﬂoldurur (13)

Cevâhir–nâme'nin dilinde, daha çok
yaz›ld›¤› dönem Türkçesinde var olan ve
ortak kültür dolay›s›yla girmiﬂ kimi
Arapça ve Farsça kelimelerin kullan›ld›¤›; Farsça kurallara göre yap›lm›ﬂ az say›da tamlaman›n yer ald›¤› görülmektedir. ﬁairin, ﬂiirden ziyade nesre yak›n bir
ifade tarz›n› benimsedi¤i de eserin dilinde dikkati çeken özelliklerdendir:
Ziîra her ne yire u¤rarsa deler
Ululardan böyle gelmiﬂdür haber (14)

üzerine yaz›lm›ﬂ tek manzum müstakil
eser olmas› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Ayr›ca, XV. yüzy›l›n ünlü simalar›ndan mensur eserleriyle tan›nan Ahmed–i Bîcân'›n ﬂairlik yönünden zay›fl›¤›n› aç›kça gösteren bu didaktik manzume hem yazar›n bilinen tek manzumesini teﬂkil etmesi yönüyle, hem de yaz›ld›¤› dönem Türkçesinin kelimelerinin bir
k›sm›n› günümüze taﬂ›yarak dil çal›ﬂmalar›na malzeme oluﬂturmas› niteli¤iyle
dikkat çekicidir.
–
–
–
–
(72b) HAZA CEVAH‹R–NAMEHU
Fa#‘ila#tün Fa#‘ila#tün Fa#‘ilün
1.

Ey ma‘a#rif gevheri cevher–ﬂina#s

2.

N’ola geyse dürr–i naz.m altun liba#s
Cevherüη k.adrin bilen s.arra#fdur
Dürr–i mani derc iden ‘arra#fdur

3.

Çün yaratd› Hak. te‘a#la# hazreti
Na#s içün bunca ceva#hir k.›ymeti

4.

K.udretinden her birinde ol H§uda#
Niçe h§a#s.s.iyyet k.om›ﬂ derde deva#
Ahmed–i Bi–ca#n a¤z›ndan kela#m

5.

Ol Süleyma#n–› nebiden ve’s–sela#m

Götüren kiﬂi meha#betlü ola
Halk. içinde hem sa‘a#detlü ola (18)
Ya# yüce yirden düﬂerse an› H.ak.
Sak.laya bu k.udretine yah§ﬂ› bak. (20)

Sonuç olarak, cevherler konusunda
yaz›lm›ﬂ eserlerin incelenmesinin ve
bunlarda yer alan bilgilerin tümünün
karﬂ›laﬂt›r›larak ortaya konmas›n›n hem
kültür ve bilim tarihine hem de –cevherlere iliﬂkin inan›ﬂlara telmih yap›lan beyitlerin çözümlenmesini kolaylaﬂt›rmak
suretiyle– edebiyat alan›na katk›da bulunaca¤› aç›kt›r. Aﬂa¤›da metnini verece¤imiz Ahmed–i Bîcân'a ait Cevâhir–nâme ise, belirleyebildi¤imiz kadar›yla, bugün için Türk edebiyat›nda cevherler
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6.

H§a#s.s.iyyet–i Zer
Evvela# altun götürse bir kiﬂi

7.

Göηli k.uvvetlü olur hem cünbiﬂiî
Gökçek olur da#’ima# anda naz.ar

8

Cümle ka#r›na bulur feth. ü z.afer
Su#zen–i zer birle beldürseη k.ulak.
Bitmeye ol rah§ta dir bi'l–ittifa#k.

9.
10.
11.

H§a#s.s.iyyet–i Ya#k.u#t
Seng–i ya#k.ut› götür mevz=u#ndur
Görmeyesin an› kim .ta#‘u#ndur
ﬁiddet [ile]8 olsa s.an an› s.uya
Doηmaya ol [s.u] eger ‘a#lem buya9
S.u bulunmaz yirde a¤›zuηa s.al
Olas›n içmiﬂ gibi s.a#fi züla#l
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12.

H§a#s.s.iyyet–i Elma#s (73a)
S.uy›n elma#suη içüre a#demiî
Yimiﬂ olsa def‘ ider ol dem semi

28.

13.

Bir kiﬂi elma#s› yutsa öldürür

29.

H§alk. içinde h.ürmeti hem olmasa
Göηli mak.su#d›n› h.a#z›r bulmasa

30.

La#jiverdden düzdürüp bir h§a#temi
Parma¤›ndan ﬂalmasun ol a#demi

Ma#lih§ulya# olsa anda ber–deva#m

Berg–i ba#¤–› ‘ömri ol dem ﬂoldurur
14.

Ziîra her ne yire u¤rarsa deler
Ululardan böyle gelmiﬂdür h§aber

31.
15.

H§a#s.s.iyyet–i Zümürrüd
Kim götür[ür]se10 zümürrüd .taﬂ›n›

16.

Her k.aza#dan s.ak.laya Hak. baﬂ›n›
Ya‘niî na#zil olsa gökden bir bela#

H§a#s.s.iyyet–i La#jiverd
Uyumasa bir kiﬂi her s.uhh. ü ﬂa#m

Hürmeti arta vü derdine ﬂifa#
Hak. müyesser eyleye yok.dur h§a.ta#

17.

S.a#h.ibini s.ak.laya ümmet–i ha#d?
Bu durur an› görmekden mura#d

33.

H§a#s.s.iyyet–i Seng-i Kudret
‹ki .taﬂ s.ak.lar yuvada [k.arlu¤aç]15
Alup an› s.ak.la istersen ‘ila#c
Biri ah.merdür ki zah.metlü kiﬂi

18.

Götüren kiﬂi meha#betlü ola

34.

Götüre ta# kim gide [re]16 teﬂviîﬂi
Biri abyazdur ki ﬂar‘uη zah.meti

32.

Ol zümürrüd çatlaya ey ca#n–feza#

Götürende gidere H.ak. h.azreti
Temmet (74a)

H§alk. içinde hem sa‘a#detlü ola
H§a#s.s.iyyet–i Piîru#ze
Bir kiﬂi piîru#ze götürse müda#m

35.

19.

36.

20.

K.orh§u yok. atdan y›k.›lsa ey hüma#m
Ya# yüce yirden düﬂerse an› H.ak.
Sak.laya bu k.udretine yah§ﬂ› bak.

37.

21.

H§a#s.s.iyyet–i ‘Ak.iîk.–i Yemeniî
Her ki götürse ‘ak.iîk.i ﬂöyle kim

22.

Kibri terk ide ola nefsi h.aliîm
K.az›yup sürseη diﬂe k.an›n keser

Gerçi ‘a#lemde ceva#hir biî–ﬂüma#r
Bunlar› buldum kitâb›nda yazar
Devletüη da#’im ola ömrüη d›ra#z
‹ki ‘a#lemde olas›n ser–fira#z
Nesnemüz yok. size la#y›k. arma¤an
Lik h§ayr ile du‘a# ancak. hema#n
NOTLAR
(1) Kimi ansiklopedik nitelikli eski kaynaklar-

da da cevherler hakk›nda bilgi veren k›s›mlar bu-

Ra#’ih.a k.omaz a¤›zda bil püser11

lunmakla birlikte, burada sözü edilenler bu konuda

23.

H§a#s.s.iyyet–i Merca#n
Eyle tesbiîh. an› kim merca#ndur

rî'nin, Kitâb–› Cevherü'l–Cevâhir'i "mahzen" ad›yla
ra ayr›lm›ﬂt›r. Birinci mahzen "müfredât"›n, ikinci

24.

Arta s.›dkuη has.›luη iîma#ndur
Bay ola her kim götürse da#’ima#
Gör ne #h.as.let virmiﬂ oηa ol H§uda#

yaz›lm›ﬂ müstakil kitaplard›r.
(2) Mesela, Yahyâ bin Muhammed el–Gaffâdört bölümdür. Her mahzen de kendi içinde "bâb"lamahzen "cevâhir"in, üçüncü mahzen "escâd–›
seb'a"n›n ve dördüncü mahzen "›t›r"lar›n beyan›ndad›r (Topkap› 340:4b–5a; Gökyay 1991:171). Muham-

25.

H§a#s.s.iyyet–i Kehriba#r
S.ar›l›k düﬂen kiﬂiye kehriba#r

26.

Da#fi‘–i na#fi‘dür ol her ba#r12
S.uya k.oyup [anuη]13 içsün s.uy›n›
Ta# [ki]14 görem dirse ra#h.at ru#y›n›

27.

H§afa#k.an ü yerek.a#na ey sira#c
Hem verem derdine andandur ‘ila#c

Milli Folklor

med bin Mahmûd ﬁirvânî'nin Tuhfe–i Murâdî adl›
eseri bir mukaddime ve kendi içinde çeﬂitli fas›llara
ayr›lan otuz iki "bâb"dan meydana gelmektedir. Bu
bâblarda de¤erli taﬂlar›n yan› s›ra "talk, mühreler,
balasân ya¤›, âcûn" ve "›t›r'lar hakk›nda bilgi verilmektedir (Argunﬂah 1999:42–43). Mustafa bin Seydî'nin Cevâhir–nâme–i Sultan Murâdî'si yedi "makâl" üzerinedir. Metercim, alt› makâlde de¤erli taﬂ-
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Y›l: 13 Say›: 49
lardan, yedinci makâl de ise "gökçek kohular" dedi-

bil ey püser" ﬂeklinde olup bu ﬂekliyle vezin bozuk-

¤i "misk, zebâd, anber, sandal, kâfûr" ve "ûd"dan söz

tur.
(12) Bu m›srada vezin bozuktur.

etmektedir (Bayezit Halk Ktb. 614:3a–3b).
(3) Meselâ, Muhammed bin Mahmûd ﬁirvâni,

(13) [anuη]: – (metin).

Cevher–nâme'nin ve bu eserinin daha geniﬂletilmiﬂ

(14) [ki]: kim (metin).

ﬂekli olan Tuhfe–i Murâdî'nin ilk yirmi beﬂ bâb›n›

(15) [k.arlu¤aç]: k.arlan¤uç (metin).
(16) gide[re]: gide (metin)

Tifâﬂî'nin Ezhârü'l–Efkâr isimli eserine göre düzenlemiﬂtir. Bu kitaplar›nda yer alan bilgileri Arestatalis, Belinas, Calinos, ‹bni Mâse, Temimi, Tifâﬂî,
Alâ'î, Cemâlî, Hoca Nasreddin–i Tûsî, Ebû Reyhan,

KAYNAKÇA

Ebu Cürâc, Gâfikî, ‹bni Baytar, ‹bni Cemi', ‹shak b.
hekimlerin kitaplar›ndan derlemiﬂtir (Argunﬂah

Ad›var, A. Adnan, Osmanl› Türklerinde ‹lim,
Remzi Kitabevi, ‹stanbul, 1991.

1990:1–2). Mustafa bin Seydî'nin Cevâhir–nâme–i
Sultan Murâdî'si Hoca Nurullah Tûsî'nin Cevâ-

Ahmed–i Bîcân, Acâyibü'l–Mahlûkât, Millî
Ktb. Yz. 1965 EHY 396 (yazma).

hir–nâme–i ‹lhânî veya Tansûk–nâme–i ‹lhânî adl›
kitab›n›n (Bayezit Halk Ktb. 614:1b–2a); Yahyâ bin

Ahmed–i Bîcân, Cevâhir–nâme, Millî Ktb. Mf.
A–643 (yazma).

Muhammed el–Gaffârî'nin Kitâb–› Cevherü'l–Cevâ-

Argunﬂah, Mustafa, "15. Yy.da Yaz›lm›ﬂ Tuh-

hir veya Yâkût fî Cevheri'l–Cevâhiri'l–Ma'âdin'i ise

fe–i Murâdî ‹simli Cevhernâme'de Geçen De¤erli

Hoca Nurullah Tûsî'nin Cevâhir–nâme–i ‹lhânî ve-

Taﬂlarla ‹lgili Terimler", Marmara Üniversitesi

ya Tansûk–nâme–i ‹lhânî'siyle, müellifinden söz

Türklük Araﬂt›rmalar› Dergisi, say›:6, sayfa:1–20,

edilmeyen Cevher–nâme–i Cedîd'in (Topkap› 340:4a;

1990.

Ad›var 1991:65; Gökay 1991:171) çevirisidir. Hikmet

Argunﬂah, Mustafa, Muhammed b. Mah-

Tanyu, ﬁâban ﬁifâî'nin Ebülberekât Niﬂâbûrî, Nâ-

mûd–› ﬁirvânî, Tuhfe–i Murâdî, ‹nceleme–Me-

s›r–› Tûsî, Tûsî, Hakîm Tifâﬂî, Mansûrî ve di¤er ﬂa-

tin–Dizin, TDK, Ankara, 1999.

h›slar›n bu kitab›n etrafl› bibliyografyas› olarak gösterildi¤ini belirtmektedir 1968:52).

Balc›, Orhan, Tuhfe–i Murâdî Fî ‘‹lmi’l–Cevâhir (‹nceleme–Metin–Sözlük), Ankara Üniversitesi,

(4) Nitekim, Muhammed b. Muhmûd–› ﬁirvâ-

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyat›

nî Tuhfe–i Murâdî adl› eserinin mukaddimesinde

Anabilim Dal›, (Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Te-

"Pes ben fakir ve hakir dah› bu fennün mu'teber ki-

zi), Ankara, 1995.

tablar›ndan ve hat›rumda olan mesmu'atdan feva-

Çelebio¤lu, Âmil, "Ahmed Bîcan", Diyanet

yid ve leta'if ve mesa'il cem‘ itdüm" (Argunﬂah

Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi, Cilt:2, Sayfa:49–51, ‹s-

1999:74) cümlesiyle eserinin tek bir kitab›n çevirisi

tanbul, 1989.

olmad›¤›n› belirtmekte ve kitab›na kendi iﬂittiklerini de ilave etti¤ini belirtmektedir.

Gökay, Orhan ﬁaik, "Kitâb–› Cevherü’l–Cevâhir", Prof. Dr. Bekir Kütüko¤lu'na Arma¤an,

(5) Bkz. Balc› 1995; Argunﬂah 1999.

‹.Ü.E.F. Tarih Araﬂt›rma Merkezi, ‹stanbul, 1991,

(6) Cevâhir–nâme'nin tespit edilen tek nüsha-

Sayfa:171–182.

s› Ayasofya Kütüphanesi'nde 3452/3 numarada kay›tl›d›r. 205X160 mm. ebatlar›nda olan mecmuan›n

Mustafa bin Seydî, Cevâhir–nâme–i Sultan
Murâdî, Bayezit Halk Ktb. 614 (yazma).

72b–74a varaklar›nda yer alan manzume harekesiz

Sakao¤lu, Necdet, Dürr–i Meknûn, Sakl› ‹nci-

nesihle yaz›lm›ﬂt›r. Bu yazman›n mikrofilmi Ankara

ler, Yaz›c›o¤lu Ahmed Bîcân, Tarih Vakf› Yurt Yay›n-

Millî Kütüphane mikrofilm arﬂivinde (nr.A.643) te

lar›, ‹stanbul, 1999.

bulunmaktad›r.
(7) Acâyibü'l–Mahlukât için "A", Dürr–i Meknûn için "DM" k›saltmas› kullan›lm›ﬂt›r.

Tanyu, Hikmet, Türklerde Taﬂla ‹lgili ‹nançlar, Ankara Ünv. ‹lahiyat Fakültesi Yay›nlar›, Ankara, 1968.

(8) [ile]: birle (metin).

Yahyâ bin Muhammed el–Gaffâri, Kitâb–›

(9) [ﬂu]: ﬂuya (metin).

Cevherü’l–Cevâhir, Topkap› Müzesi Kütüphanesi

(10) götür[ür]se: götürse (metin).

H›rka–i Saâdet 340 (yazma).

(11) Bu m›sra metinde"Ra#’ih.a k.omaz a¤z›nda
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