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FARKLI NÜSHALAR IŞIĞINDA AHMED-İ BÎCÂN’IN MANZUM CEVÂHİRNÂMESİ’NİN TENKİTLİ METNİ
Serdal KARA
Öz
15. yüzyıl Türk âlim ve mutasavvıflarından olan Ahmed-i Bîcân’ın
cevherlerin tesir ve işlevlerini konu edinen ve daha önce bulunmuş olan üç
farklı nüsha ile bizim bulduğumuz yeni iki nüshada farklı şekillerde
adlandırılmış manzum eseri, cevherlerin sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili
dönem anlayışını yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Mesnevi nazım
biçimiyle yazılan ve toplam kırk bir beyitten oluşan eserin ilk altı beyti giriş
bölümünü oluştururken, daha sonra gelen otuz iki beyitte asıl konunun
anlatıldığı bölüme yer verilmektedir. Bu bölüm sonrası gelen son üç beyitle
de eser sonlandırılmaktadır.
Ahmed-i Bîcân’ın söz konusu eserinin tespit edilen nüshalarının tamamı
harekesizdir. Telif ya da istinsah tarihi yer almayan bu nüshalardaki yanlış ve
eksik ifadeler ile nüsha farklılıkları dipnotlarda gösterilmiş olup çalışmada
Ahmed-i Bîcân gibi önemli bir şahsiyetin bilinen tek manzum eserinin
tenkitli metinle tam ve doğru bir şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır.
Çalışmamız “Giriş, Metin ve Sonuç” bölümlerinden oluşmaktadır. “Giriş”
bölümünde Ahmed-i Bîcân ve manzum eseri hakkında genel bilgiler
verildikten sonra bu eser üzerine yapılmış çalışmalardan söz edilmektedir.
Daha sonra eserin nüshaları tanıtılarak bu nüshalar hakkında bilgi
verilmektedir. Nüsha tanıtımı yapılırken her nüshanın Eski Anadolu
Türkçesinden ayrılan ya da diğer nüshalardan farklı olan belirli bazı dil
özellikleri üzerinde de durulmaktadır. Metin kuruluşunda izlenen yöntemlerin
anlatıldığı “Giriş” bölümü sonrası eserin çeviri yazısının yapıldığı “Metin”
bölümü gelmektedir. Çalışma elde edilen bulguların değerlendirildiği
“Sonuç” bölümü ile tamamlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Eski Anadolu Türkçesi, Ahmed-i Bîcân, cevherler,
metin tenkidi.
THE CRITICAL TEXT OF AHMED-I BÎCÂN'S VERSIFIED
CEVÂHIR-NÂME IN THE LIGHT OF DIFFERENT COPIES
Abstract
In the fifteenth century the Turkish scholar and mystic Ahmed-i Bîcân
composed a versified work that has as its theme the effects and functions of
gems. This work, which is given different names in three different copies that
had previously been found and in new two copies that we have found
ourselves, is of interest insofar as it reflects the period's understanding of the
effects of gems on health. The work is written in the Mesnevi poetic style and
is made up of forty one distichs. The first six distichs form the introductory
section where the following thirty two distichs belong to the section that
narrates the topic. The last three distichs complete the work.
All of the copies of Ahmed-i Bîcân's work that have been found so far are
without diacritical marks. Mistakes and omissions in the different copies
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which do not give the dates of the composition of the original work or of its
copying are indicated in the footnotes. The aim of this study is to produce a
complete and correct edition of the text, which is Ahmed-i Bîcân's only
known poetic work.
This study is composed of three sections: "Introduction", "Text" and
"Conclusion". The "Introduction" provides general information about
Ahmed-i Bîcân and his versified work and then discusses the studies that
have been made about this work so far. Afterwards the copies of the work are
introduced and information is given about these copies. When the copies are
being introduced emphasis is put on some specific linguistic peculiarities that
distinguish each copy from Old Anatolian Turkish or from the other copies.
Then follows a description of the methods that have been applied in the
establishment of text. The "Text" section contains the translation of the text.
The study is completed with a "Conclusion" in which the findings are
evaluated.
Keywords: Old Anatolian Turkish, Ahmed-i Bîcân, gems, critical
edition.

1. Giriş
Çalışmamıza konu olan eser; 15. yüzyılda yaşamış Ahmed-i Bîcân tarafından kaleme
alınan, mesnevi nazım biçimiyle ve aruzun fâèilâtün fâèilâtün fâèilün kalıbıyla yazılan bir
eserdir. Toplam kırk bir beyitten oluşan eserin ilk altı beyti giriş bölümünü oluştururken, daha
sonra gelen otuz iki beyitte asıl konu işlenmektedir. Asıl konunun işlendiği bu bölümde sırasıyla
“zer, yÀúÿt, elmÀs, zümürrüd, pìrÿze, mercÀn, èaúìú-i YemÀnì, kehrübÀ, lÀjüverd, seng-i úudret,
yeşm” başlıkları altında cevherlerin faydaları anlatılmaktadır. Ancak her başlıkta yer alan beyit
sayıları aynı değildir. Mesela; “ÒÀãiyyet-i Zer, ÒÀãiyyet-i YÀúÿt, ÒÀãiyyet-i Zümürrüd,
ÒÀãiyyet-i KehrübÀ, ÒÀãiyyet-i Seng-i Úudret, ÒÀãiyyet-i èAúìú-i YemÀnì” üçer beyitten
oluşurken “ÒÀãiyyet-i ElmÀs, ÒÀãiyyet-i LÀjüverd” dörder beyitten oluşmaktadır. “ÒÀãiyyet-i
Pìrÿze, ÒÀãiyyet-i MercÀn, ÒÀãiyyet-i Yeşm” başlıkları altında ise ikişer beyit yer almaktadır.
Yalnız Ayasofya nüshasında diğer dört nüshadan farklı olarak “ÒÀãiyyet-i Zümürrüd” dört
beyitten oluşurken, “ÒÀãiyyet-i ElmÀs” üç beyitten oluşmaktadır. Bunun sebebi ise diğer dört
nüshada “ÒÀãiyyet-i ElmÀs” başlığı altında yer alan son beyit (Götüren kişi mehÀbetlü ola /
Òalú içinde hem saèÀdetlü ola) “ÒÀãiyyet-i Zümürrüd” başlığı altında yer almasından
kaynaklanmaktadır. Bunun dışında Mısır nüshasında “ÒÀãiyyet-i èAúìú-i YemÀnì” üç beyitten
oluşurken diğer dört nüshada iki beyitten oluşmaktadır. Bunun sebebi de “äuda geçerken eyÀ
ùabè-ı selìm / Óıfô ėde àarú olmadan Rabb-ı Raóìm” beytinin sadece Mısır nüshasında bulunup
diğer nüshalarda bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca “ÒÀãiyyet-i Yeşm” ile ilgili iki
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beyit de sadece Mısır nüshasında bulunmaktadır. Asıl konunun işlendiği bu bölüm sonrası gelen
son üç beyitte adı verilmeyen bir kişiye dua edilmekte ve yazar adı da belirtilmeyen bir kitaptan
yararlanıldığından bahsedilmektedir.
Tespit ettiğimiz beş nüshada da eserin gerek telif gerekse de istinsah tarihi hakkında
herhangi bir kayıt yer almamaktadır. Yalnız eserin giriş bölümünün son beyti olan altıncı beyitte
şair kendi adını zikretmektedir: “Aómed-i BìcÀn aàzından kelÀm / Ol SüleymÀn nebìden veésselÀm”.
15. yüzyıl âlim, mutasavvıf, mütercim ve nasirlerinden olan Ahmed-i Bîcân, Yazıcı
Salih’in oğlu “Muhammediyye” adlı eseriyle tanınan Yazıcızâde Mehmed’in küçük kardeşidir
(Çelebioğlu, 1989, s. 49). Bedeninin küçüklüğünden dolayı Bîcan lakabıyla anılan (Bursalı
Mehmed Tâhir, 1972, s. 32) Ahmed-i Bîcân’ın Gelibolu’da doğduğu, H. 870 (M. 1466)
tarihinde veya bunu takip eden yıllarda vefat ettiği tahmin edilmektedir (Çelebioğlu, 1989, s.
50). Eserlerinden Arapça ve Farsçayı da gayet iyi bildiği anlaşılan, teliften ziyade tercüme ve
derleme yoluyla daha çok mensur eserler yazan Ahmed-i Bîcân’ın başlıca eserleri; EnvÀrüélÂşıkìn, AcÀibüél-MahlÿkÀt, Dürr-i Meknÿn, KitÀbüél-MüntehÀ aleél-Fusÿs, Şemsiyye ile
bilinen tek manzum eseri olan CevÀhir-nÀme’dir (Çelebioğlu, 1989, s. 50-51). Diğer tasavvuf
veya tekke edebiyatı şair ve yazarlarında görüldüğü gibi sanat gayesi gütmeden, sade ve akıcı
bir dille eserlerini yazan (Çelebioğlu, 1989, s. 51) Ahmed-i Bîcân’ın Cevâhir-nâme’si üzerine
tespit edebildiğimiz iki önemli çalışma yapılmıştır. Ayasofya nüshasına dayalı olarak çeviri
yazısı yapılan bu çalışmalardan ilki Fatma Sabiha Kutlar tarafından yazılan “Ahmed-i Bîcân’ın
Manzum Cevâhir-nâme’si” (2002, s. 59-68) adlı çalışmadır. Bir diğeri ise kaynakçasında Millî
Kütüphane nüshasına yer vermesine rağmen, yine de çeviri yazıda tek nüshayı (Ayasofya
nüshasını) kullanan Remzi Demir ile Mutlu Kılıç tarafından yazılan “Cevâhirnâmeler ve
Osmanlılar Dönemi’nde Yazılmış İki Cevâhirnâme”(2003, s. 42-45) adlı çalışma gelmektedir.
Fatma Sabiha Kutlar “Klasik Dönem Metinlerinde Değerli Taşlar ve Risâle-i Cevâhir-nâme”
adlı çalışmasında yine Ahmed-i Bîcân’ın Cevâhir-nâme’sine kısaca değinmekte, Millî
Kütüphane ve Ayasofya nüshalarının yanı sıra Almanya nüshasının da katalog bilgilerini
vermektedir (2005, s. 48-49).
Tek nüshaya göre çeviri yazısı yapılan bu iki makaleden farklı olarak çalışmamızda
Ahmed-i Bîcân’ın bu manzum eserinin en iyi ve en sağlam şekilde müellif nüshasına yakın
metnini ortaya koyabilmek için daha önce tespit edilmiş olan Ayasofya, Milli Kütüphane ve
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Almanya nüshalarının yanı sıra bizim tespit ettiğimiz Mısır ve Erzurum nüshaları da
kullanılarak eserin tenkitli metni oluşturulmaya çalışıldı. Bu sayede nüshalar arasındaki farklar
da ortaya konularak ve daha önce yapılmış çalışmalarda yer almayan beyitler de eklenerek
eserin tam ve eksiksiz metninin beş nüshaya göre çeviri yazısı yapılmaya çalışıldı.
1.1. Eserin Nüshaları
1) Mıs Nüshası
Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Koleksiyonu (Mecamî Türkî 39)
Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe yazmalar koleksiyonunda Mecamî Türkî 39 arşiv
numarasıyla kayıtlı bulunan nüsha 160 x 250 mm ölçüsünde olup 224b-225a sayfaları arasında
yer almaktadır. Harekesiz talik hattıyla yazılmış olan nüshada toplam 40 beyit bulunmaktadır.
Telif ya da istinsah tarihi belirtilmeyen nüshada eser adı metnin hemen başında “CevÀhir-nÀme”
olarak verilmektedir. Konu başlıklarının gösterilmediği nüshanın dikkat çeken özelliklerinin
başında diğer dört nüshada yer almayan, metnin 26, 37 ve 38. beyitlerinin sadece bu nüshada
bulunması gelmektedir. Ancak diğer dört nüshada yer alan 5. beyit bu nüshada eksiktir. Nüsha
bu özelliklerinin yanı sıra bazı ifade farklılıkları ile diğer dört nüshadan ayrılmaktadır. Bunların
başında mısra içindeki kelimelerin diziminde bazı kelimelerin yer değiştirmesi şeklinde
görülmektedir. Mesela diğer dört nüshada “Yaènì nÀzil olsa gökden bir belÀ” şeklinde yer alan
mısra Mısır nüshasında “Yaènì gökden nÀzil olsa bir belÀ (Mıs 224b/17)” şeklindedir. Bunun
yanı sıra “Bir kişi pìrÿze götürse müdÀm” mısrası

“Pìrÿze götürse bir kişi müdÀm (Mıs

224b/19)” şeklinde aruz hatasına da neden olacak şekilde yer almaktadır. Mısra içi kelime
dizimi farklılıklarının yanı sıra diğer dört nüshadan ayrılan belirgin ifade farklılıklarını ise şu
şekilde örneklendirebiliriz. Mesela Mısır nüshasında “TÀ ki úoúum dėrse rÀóaù bÿyını (Mıs
225a/27)” şeklinde yer alan mısra diğer nüshalarda “TÀ ki görem dėrse rÀóat rÿyını” şeklindedir.
Yalnız Ayasofya nüshasında “TÀ ki” yerine “TÀ kim” yazılarak aruz hatası yapılmıştır. Bunun
dışında “Barmaàından ãalmasun hem-ber demi (Mıs 225a/31) şeklinde yer alan mısra diğer
nüshalarda “Barmaàından ãalmasun ol Àdemì” şeklindedir. Yalnız bu mısrada Ayasofya
nüshasında “Barmaàından”

kelimesi “Parmaàından” şeklinde ötümsüz kullanılmıştır. “Ùaş

olursa çatlaya ey cÀn-fezÀ (Mıs 224b/17)” mısrasının ise diğer dört nüshada “ Ol zümürrüd
çatlaya ey cÀn-fezÀ” şeklinde yer aldığı görülmektedir. Almanya nüshasında yer almayan ancak

Farklı Nüshalar Işığında Ahmed-İ Bîcân’ın Manzum Cevâhir-Nâmesi’nin Tenkitli Metni

TAED

56* 1109

diğer üç nüshada “Göŋli maúãÿdını óÀøır bulmasa” şeklinde yer alan mısra ise “Göŋli
maúãÿdına rÀóat bulmasa (Mıs 225a/30)” şeklinde yer almaktadır. Ayrıca sadece Mısır,
Ayasofya ve Ankara Millî Kütüphane nüshalarında yer alan eserin son üç beytinde de bazı ifade
farklılıkları görülmektedir. Mesela, “Bunları buldum kitÀbında yazar” mısrası “Bunları buldum
kitÀbında yÀdigÀr (Mıs 225a/38)” şeklinde vezin dışı kullanılmıştır. “Lìk òayr-ile duèÀ ancaú
hemÀn” mısrası ise “Bir duèÀ-yı òayrdur maúãud hemÀn (Mıs 225a/39)” şeklinde yer almaktadır.
Ayrıca metnin son beyti olan “Devletüŋ dÀéim ola èömrüŋ dırÀz / İki èÀlemde olasın ser-firÀz”
beytinin “Devletüŋüz dÀéim ola èömrüŋüz dırÀz / İki èÀlemde olasız ser-firÀz (Mıs 225a/40)”
şeklinde yer almasıyla birinci mısranın vezin dışı kullanılmasına sebep olmaktadır. Bunun
dışında sadece Mısır nüshasında yer alan metnin 38. beytinin ilk mısrası da vezin dışı
kullanılmıştır: “Kim götürmesine anuŋ ùalib olur / DÀéimÀ aèdÀsına àÀlib olur (Mıs 225a/37)”.
Ayrıca “äu bulınmaz yėrde aŋı aàzuŋa ãal (Mıs 224b/11)” mısrasında da vezin dışı kullanım
görülmektedir. Mısır nüshası her ne kadar bu tür kullanımları ile diğer nüshalardan farklılık
gösterse de Ayasofya nüshasının bazı beyit sıralamalarında diğer nüshalardan ayrıldığı
noktalarda Mısır nüshası diğer üç nüsha ile ortak sıralamaya sahiptir.
Vezin gereği bir kelimede ünlü türemesi görülen Mısır nüshasında (Yeşim Mıs 225a/36)
ek ünlülerinin çok fazla gösterilmediği, ancak ünlüsü gösterilen eklerin ise Eski Anadolu
Türkçesi dil özellikleri taşıdığı görülmektedir. Nüshanın dikkat çeken dil özelliklerinden biri de
ötümsüz ünsüz ile başlayan bir ek almasına rağmen bir fiilin son sesinin ötümlü hâlde
kullanılmasıdır: yudsa (Mıs 224b/13). Bu durum ile ilgili olarak Talat Tekin tek heceli
kelimelerdeki son ses ötümsüz patlayıcı ünsüzünün ötümlüleşmesinin birincil uzun ünlüden
kaynaklandığını ve aslında bunun bir ünlü-ünsüz benzeşmesinden başka bir şey olmadığını
bildirmektedir. Açıklamasının devamında yalın halde bulunan bir kelimenin son sesindeki ünsüz
ötümlüleşmesinin Azerî Türk lehçesinde gerçekleştiğini, ancak diğer Oğuz grubu lehçelerinde
çekim sırasında iki ünlü arasında kalınca ortaya çıktığını belirtmektedir (Tekin, 1995, s, 128129). Muharrem Ergin ise konu ile ilgili olarak Batı Türkçesinde kelime ya da hece sonunda “d”
sesinin olmadığını, Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesinde bazı kelime ve hece sonlarında
görülen “d” sesinin bir imla meselesi olduğunu dile getirmektedir (Ergin, 2012, s. 62).
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2) Al Nüshası
So 219 Universıtäts- Und Landesbibliothek Bonn Abteilung Handschriften Und
Rara (VOHD 37, 1: Nr. 378)
Bonn Üniversitesi kütüphanesinin el yazmaları bölümünde VOHD 37, 1: Nr. 378
numarasıyla yer alan (Huschens, 2000, s. 46) ve harekesiz nesih hattıyla yazılan nüsha, 92b-93a
sayfaları arasında bulunmaktadır. Telif ya da istinsah tarihi belirtilmeyen nüshada toplam 34
beyit bulunmaktadır. Ankara Millî Kütüphane, Mısır ve Ayasofya nüshalarında yer alan son üç
beyit Erzurum nüshasında olduğu gibi bu nüshada da bulunmamaktadır. Ayrıca diğer dört
nüshada yer alan eserin 31. beyti ile sadece Mısır nüshasında yer alan 26, 37 ve 38. beyitleri de
bu nüshada eksiktir. Eser adı metnin hemen başında “HÀõÀ KitÀb-ı ÒavÀãã-ı CevÀhir” olarak
verilmekte ve konu başlıkları gösterilmektedir.
Üslup açısından genel anlamda Ankara Millî Kütüphanesi ile Ayasofya nüshalarına
yakın olan nüsha “ÒÀãiyyet-i KehrübÀ” başlığı ve bunun altında yer alan ilk beytiyle Erzurum
nüshasına yaklaşmaktadır.
İncelediğimiz bu nüshada kelime eksikliğinden kaynaklanan bir mısrada vezin
bozukluğu görülmektedir: “äu bulınmaz yėrde aàzuŋa ãal

(Al 92b/12).” Bunun yanı sıra

nüshanın bazı mısralarında da zihaf yapılmaktadır: “ZìrÀ her ne yėre uàrarsa deler (Al 92b/15),
Götüre tÀ kim gide her teşvìşi (Al 93a/33).” Ayrıca bazı kelimelerde ise yazım yanlışı
görülmektedir: úudretine > úudretinine (Al 93a/21), düzdürüp > dürdüzüp (Al 93a/30), dişe >
dise (Al 93a/25). Bunun dışında Aómed-i BìcÀn’ın Aómed-i BìçÀn şeklinde yazıldığı ve bir
mısrada aynı kelimenin tekrarlandığı tespit edilmektedir: Òÿblar geyse (geyse) daòı meràÿbdur
(Al 92b/2).
Harekesiz nesih hattıyla yazılan nüshada bazı kelimelerin harekeli yazıldığı
görülmektedir: deva (Al 92b/5), berd (Al 92b/11), deler (Al 92b/15), yėre (Al 92b/15), murÀd
(Al 92b/19), Úorúu (Al 93a/20), yoú (Al 93a/20). Bunların yanı sıra “kehrübÀ (Al 93a/26)”
kelimesine konan harekeler kelimenin yanlış okunmasına neden olabilecek şekilde konurken,
“derde” kelimesi ise “dürde (Al 92b/5)” okunacak şekilde harekelendirilmiştir.
Nüshada dikkat çeken özelliklerden biri de bazı eklerin Eski Anadolu Türkçesi genel dil
özellikleri dışında kullanılmasıdır. Bunların başında ilgi hal eki gelmektedir. Eski Anadolu
Türkçesinde yuvarlak ünlü ile kullanılan ilgi hâl ekinin (Gülsevin, 2007, s. 25; Timurtaş, 2005,
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s. 85) 15. yüzyıla ait iki metinde dudak uyumuna uygun olarak kullanıldığı da tespit edilmiştir (
Gökçe, 2009, s. 1002). İncelediğimiz Al nüshasında da ilgi hâl ekinin bir örnekte dudak
uyumuna uygun olarak düz ünlü ile kullanıldığı görülmektedir: elmasıŋ (Al 92b/13). Bunun
dışında Eski Anadolu Türkçesinde düz ünlü olarak kullanılan 3. tekil şahıs iyelik ekinin
(Gülsevin, 2007, s. 12-13; Timurtaş, 2005, s. 81-82) incelediğimiz bu nüshada bir örnekte
yuvarlak ünlü ile kullanıldığı (göŋlü Al 92b/7), ancak ekin düz ünlülü örneğinin de bulunduğu
görülmektedir: èömrin (Al 92b/14). Dikkat çeken bu iki ek dışında genel olarak Eski Anadolu
Türkçesi dil özellikleri gösteren Almanya nüshası “ÒÀãiyyet-i KehrübÀ” başlığı ve bu başlığa
göre (vezne uygun olarak) kafiyesi oluşturulan ilk beyti ile Erzurum nüshasına yaklaşırken,
Millî Kütüphane ve Ayasofya nüshalarının bazı ifade farklılıkları ile Erzurum nüshasından
ayrıldığı beyitlerde Millî Kütüphane ve Ayasofya nüshalarına yaklaşmaktadır. Bununla birlikte
Ayasofya nüshasının bazı beyit sıralamalarında diğer nüshalardan farklılık gösterdiği yerlerde
Almanya nüshasının Millî Kütüphane, Mısır ve Erzurum nüshalarıyla aynı beyit sıralamasına
sahip olduğu görülmektedir.
3) A Nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya (No: 3452/3) / Ankara Millî Kütüphane
Mikrofilm Arşivi (No: Mf1994 A 643)
Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 3452/3 kayıt numarasıyla yer alan nüshanın
mikrofilmi Ankara Millî Kütüphane mikrofilm arşivinde Mf1994 A 643 yer numarasıyla
kayıtlıdır. 205 x 160 mm ölçüsünde olan nüsha 72b-74a sayfaları arasında yer almaktadır.
Harekesiz nesih hattıyla yazılmış olan nüshada toplam 37 beyit bulunmaktadır. Eser adı metnin
hemen başında “HÀõÀ CevÀhir-nÀme” şeklinde verilmiştir. Tespit ettiğimiz diğer dört nüshada
yer alan ikinci beyit bu nüshada bulunmamaktadır. Ayrıca üslup açısından Millî Kütüphane ve
Almanya nüshalarına yakın olmasına rağmen diğer dört nüshada yer alan bazı beyit
sıralamasının bu nüshada farklı olduğu görülmektedir. Ayasofya nüshasında “ÒÀãiyyet-i
Zümürrüd” başlığının son beyti olarak yer alan “Götüren kişi meóÀbetlü ola / Òalú içinde hem
saèÀdetlü ola (A 73a/18)” beyti diğer dört nüshada “ÒÀãiyyet-i ElmÀs” başlığının son beyti
olarak yer almaktadır. Bunun dışında Ayasofya nüshasında “ÒÀãiyyet-i èAúìú-i Yemenì” başlığı
ve buna bağlı beyitler “ÒÀãiyyet-i MercÀn” başlığından önce gelirken, diğer dört nüshada
“ÒÀãiyyet-i MercÀn” ile ilgili beyitler “ÒÀãiyyet-i èAúìú-i Yemenì” ile ilgili beyitlerden önce
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gelmektedir. Ayrıca Ayasofya nüshasının yanı sıra sadece Mısır ve Ankara Millî Kütüphane
nüshalarında yer alan eserin son üç beytinin son iki beyit sıralamasında da Ayasofya nüshası bu
iki nüshadan farklılık göstermektedir.
Ayasofya nüshasının bazı mısralarında kelime veya eklerin yanlış ya da eksik kullanımı
nedeniyle yer yer vezin bozuklukları görülmektedir. Bunları şu şekilde örneklendirebiliriz:
“Doŋmaya ol ãuya eger èÀlem buya (A 72b/10), äu bulınmaz yėrde aàzuŋa ãal (A 72b/11),
“Kim götürse zümürrüd ùaşını (A 73a/15), “RÀyiha úomaz aàzında bil ey püser (A 73a/22),
“äuya úoyup içsün ãuyını (A 73b/26), DÀfiè-i nÀfièdür ol her bÀr (A 73b/25.)” Ayrıca müstensih
hatasından dolayı bazı mısralarda zihaf yapılmaktadır: “Şiddet birle olsa ãal anı ãuya (A 72b/10),
TÀ kim görem dėrse rÀóat rÿyını (A 73b/26), İki ùaş ãaúlar yuvada úarlanàuç (A 73b/32).”
Bunların yanı sıra nüshada bazı kelimelerin ise yanlış yazıldığı görülmektedir: dÀéimÀ > dÀéìmÀ
(A 73b/24), òaãlet > óaãlet (A 73b/24). Bu örneklerin dışında “raòne” kelimesinin ise “raòta” (A
72b/8) şeklinde yazıldığı tespit edilmektedir.
Bir kelime dışında (úudretine A 73a/20) harekesiz yazılan nüshada ek ünlüleri
genellikle gösterilmemektedir. Gösterilen ek ünlüleri de Eski Anadolu Türkçesi genel dil
özelliklerini yansıtmaktadır. Ancak bu nüshada dikkat çeken özelliklerden biri, diğer üç nüshada
“úorúu, ùonmaya ve barmaú” şeklinde yer alan kelimelerin “úoròu (A 73a/19) doŋmaya(A
72b/10) ve parmaàından (A 73b/30)” şeklinde yer almasıdır.
Nüsha Erzurum ve Almanya nüshalarında bulunmayan son üç beyti ihtiva etmesi
yönüyle bu iki nüshaya göre daha eksiksiz bir nüsha olsa da, metnin ikinci beytiyle sadece Mısır
nüshasında bulunan 26, 37 ve 38. beyitlerinin bulunmaması yönüyle eksik bir nüshadır. Ayrıca
nüshada gerek bazı beyit sıralamalarının diğer nüshalarla uyuşmaması gerekse de bazı
mısralarda diğer nüshalarda görülmeyen vezin bozuklukları ve aruz hatalarının görülmesi de
dikkat çekmektedir.
4) E Nüshası
Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (No: 35/ASL)
Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Salonu 35/ASL
numarasında kayıtlı bulunan eser 47a-47b sayfalarında yer almaktadır. Harekesiz nesih hattıyla
yazılan nüshada metnin son üç beyit ile sadece Mısır nüshasında bulunan 26, 37 ve 38. beyitleri
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eksik olup toplam 35 beyitten oluşmaktadır. Eser adı ile konu başlıkları kırmızı mürekkeple
yazılmış olup eser adı “ÒavÀãã-ı CevÀhir-nÀme” olarak verilmektedir.
Erzurum nüshası bazı ifade farklılıkları ile diğer dört nüshadan ayrılmaktadır. Örneğin
Mısır nüshasında bulunmayan ancak Erzurum nüshasında “Úudretiyle her birinden ol ÒudÀ /
Niçe òÀãiyyet úomış derde devÀ (E 47a/5)” şeklinde yer alan beytin ilk mısrası Ayasofya,
Almanya ve Millî Kütüphane nüshalarında “Úudretinden her birinde ol ÒudÀ (Al 92b/5, M
25b/5, A 72b/4)” şeklindedir. Bunun dışında “Sözden dürrile ùoldursaŋ úulaú / Yetmeye ol
raóne dėr biél-ittifÀú (E 47a/9)” beyti Mısır nüshasında “Sÿzen-i zerle ki deldürsen úulaú /
Bitmeye ol raòne dėr biél-ittifÀú (Mıs 224b/8) şeklindeyken, Almanya nüshasında “ Sÿzen-i zer
birle deldürseŋ úulaú / Bitmeye ol raòne dėr biél-ittifÀú (Al 92b/9)” şeklindedir. “raòne”
kelimesinin yanlış yazımı hariç Millî Kütüphane ve Ayasofya nüshalarında da beyit aynı şekilde
yer almaktadır: “Sÿzen-i zer birle deldürseŋ úulaú / Bitmeye ol raòta dėr biél-ittifÀú (A 72b/8)”,
“Sÿzen-i zer birle deldirseŋ úulaú / Bitmeye ol raóne dėr biél-ittifÀú (M 25b/9)”. Ayrıca
Erzurum nüshasında “Kim götürürse èaúìúi şöyle kim / Kibri terk ėde ola nefs-i òalìm (E
47b/24)” beytinin ilk mısrası Mısır, Almanya ve Ayasofya nüshalarında “Her ki götürse èaúìúi
şöyle kim (Mıs 224b/23, Al 93a/24, A 73a/21)” şeklindedir. Millî Kütüphane nüshasında da
aynı şeklide yazılan beyitte “Her ki” yerine “Her kim (M 26b/24)” yazılarak aruz hatası
yapılmıştır. Yine Erzurum nüshasında yer alan “Biri aómerdür ki zaómetlü kişi / Götürürse
gider anuŋ teşvìşi (E 47b/34)” beytinin ikinci mısrası Ayasofya nüshasında “Götüre tÀ kim gide
teşvìşi (A 73b/33)” şeklindedir. Millî Kütüphane nüshasında yer alan “hep” kelimesi ile
Almanya nüshasında yer alan “her” kelimesi dışında ikinci mısra Ayasofya nüshası ile aynı
şekilde yazılmıştır: “Götüre tÀ kim gide hep teşvìşi (M 26b/34)”, “Götüre tÀ kim gide her teşvìşi
(Al 93a/33)”. Mısır nüshasında ise bu ikinci mısra “Götüre tÀ gide anuŋ teşvìşi (Mıs 225a/34)”
şeklinde yer almıştır.
Bu beyitler dışında Erzurum nüshasında “ÒÀãiyyet-i KehrübÀ” başlığı altında yer alan
ve kafiyesi de bu başlığa göre oluşturulan metnin 27. beyti vezne uygun olarak Almanya
nüshası ile aynı ifadeye sahipken, Ayasofya ve Millî Kütüphane nüshalarında “kehribÀr”
kelimesine dayalı olarak beytin kafiyesi oluşturulmakta ve vezin dışı kullanılmaktadır. Mısır
nüshası ise Erzurum ve Almanya nüshası ile aynı kafiyeye dayalı olarak vezne uygun şekilde

1114* TAED 56

Serdal KARA

yazılmıştır. Ancak bu nüshada beytin ikinci mısrasının Erzurum ve Almanya nüshalarından
biraz daha farklı olduğu görülmektedir.
Erzurum nüshasında vezin dışı kullanımlar da görülmektedir. Mesela; “ÒaffaúÀn
yereúÀna ey nÿr-ı sirÀc / Hem verem derdine andandur èilÀc (E 47b/28)” beytinin ilk mısrasında
olduğu gibi. Bunun dışında “Biri aómerdür ki zaómetlü kişi / Götürürse gider anuŋ teşvìşi (E
47b/34)” beytinin ikinci mısrasında ise zihaf görülmektedir.
Erzurum nüshasında dikkat çeken özelliklerden biri de 2. Tekil şahıs iyelik eki ile 3.
Tekil şahıs emir ekinin birer örnekte Eski Anadolu Türkçesi genel dil özellikleri dışında düz
ünlü olarak kullanılmasıdır: aàzıŋa (E 47a/12), içsin (E 47b/27). Bu eklerden 2. Tekil şahıs
iyelik ekinin yardımcı ünlüsü bilindiği üzere Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlü ile
kullanılırken (Gülsevin, 2007, s. 12-13; Timurtaş, 2005, s. 81) 16. yüzyılda düzensizlik, 17.
yüzyılda geçiş safhasında bulunmaktadır (Kartallıoğlu, 2011, s. 453-456). 3. tekil şahıs emir eki
ise Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlü ile kullanılırken (Gülsevin, 2007, s. 113; Timurtaş,
2005, s.148) 16. yüzyılda düzensizlik safhasında, 18. yüzyılda ise çeviri yazılı eserlerde dudak
uyumuna bağlanmıştır (Kartallıoğlu, 2011, s. 283-287).
5) M Nüshası
Ankara Millî Kütüphane (No: 06. MK. Yz. A 6156/7)
Ankara Millî Kütüphane’de 06. MK. Yz. A 6156/7 yer numarasıyla kayıtlı bulunan
nüsha 201 x 155 mm, 155 x 80 mm ölçülerinde olup sırtı yeşil renk pandizot bez, kapakları
renkli kâğıt kaplı mukavvÀ bir cilt içerisindedir. 25b-26b sayfaları arasında olan eser talik
hattıyla yazılmıştır. Metnin hemen başında “HÀõÀ KitÀb-ı ÒavÀãã-ı Cevher-nÀme min Aómed-i
BìcÀn” olarak verilen eser adı ile “ÒÀãiyyet-i Zer” ve “ÒÀãiyyet-i YÀúÿt” başlıkları kırmızı
mürekkeple gösterilirken diğer başlıklar metin içinde yazılmamıştır. Telif ya da istinsah tarihi
belirtilmeyen nüsha toplam 38 beyitten oluşmaktadır. Nüshada yer yer yazım hataları
görülmektedir. Bunları şu şekilde örneklendirebiliriz: ÒavÀãã > ÒavÀø (M 25b), raòne > raóne
(M 25b/9), òÀãiyyet > òÀøiyyet (M 25b), feõÀ > fedÀ (M 26a/18), òaãlet > òaølet (M 26b/23).
Yazım yanlışlarının yanı sıra nüshada vezin bozuklukları da görülmektedir. Gerek yanlış ya da
farklı okuma gerekse de kelime eksikliğine dayalı olan bu bozuklukları şu şekilde
örneklendirebiliriz: Ele altun götürse bir kişi (M 25b/7), äuyın elmÀsuŋ(suŋ) Àdemì (M 26a/13),
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Ola hem derdine andan èilÀc (M 26b/28), Cevher úadrin bilen ãarrÀfıdur (M 25b/3). Bunun yanı
sıra bazı beyitlerde ise zihaf yapıldığı görülmektedir: Gör ne òaølet vėrmişdür aŋa ÒudÀ (M
26b/23), Her kim götürse èaúìúi şöyle kim (M 26b/24), ÒafaúÀn yereúÀna ey mÀ sirÀc (M
26b/28), Götüre tÀ kim gide hep teşvìşi (M 26b/34), DÀfiè-i nÀfièdür kişiye her bÀr (M 26b/26).
Nüshada dikkat çeken özelliklerden biri de bazı eklerin Eski Anadolu Türkçesi genel dil
özellikleri dışında kullanılmasıdır. Mesela Eski Anadolu Türkçesinde yuvarlak ünlü ile
kullanılan (Timurtaş, 2005, s. 136), ancak 16. yüzyılda düz şekilleri ortaya çıkan (Kartallıoğlu,
2011, s. 270) fiilden fiil yapma “-dir” ekinin bir örnekte düz ünlü ile kullanıldığı görülmektedir:
deldirseŋ (M 25b/9). Bunun yanı sıra 16. yüzyılda düz şekilleri ortaya çıkan isimden isim yapma
“+li” eki (Kartallıoğlu, 2011, s. 389), uyuma uygun olarak düz tabanlı iki kelimeden sonra düz
ünlü olarak gelmektedir: meóabetli (M 26a/16), saèÀdetli (M 26a/16). Ayrıca 2. Tekil şahıs
iyelik eki de yuvarlak tabanlı bir kelimeden sonra düz ünlü olarak yer almıştır: èömriŋ (M
26b/38).
Nüsha her ne kadar Ayasofya nüshasında bulunmayan ikinci beyit ile Erzurum ve
Almanya nüshalarında bulunmayan son üç beyti ihtiva etmesi bakımından bu nüshalara göre
daha eksiksiz bir nüsha olsa da, sadece Mısır nüshasında yer alan metnin 26, 37 ve 38.
beyitlerinin bulunmaması yönüyle eksik bir nüshadır. Bununla birlikte nüsha gerek başlıkların
eksik olması gerekse de özensiz yazılmasından dolayı oluşan kelime yanlışları, zihaflar ve vezin
bozuklukları ile de dikkat çekmektedir.
1.2. Metin Kuruluşunda İzlenen Yöntem
Müellif nüshasına yakın bir metin oluşturabilmek için gerek metnin üslubu gerek
dönemin dil özellikleri gerekse de vezin ve anlam esas alınarak yapılan tenkitli metin
çalışmasında, her nüshanın öne çıkan veya eksik olan yönlerinin bulunması ve her nüshanın bir
diğer nüshayı tamamlayacak özellikte olması nedeniyle herhangi bir nüsha esas alınmadan beş
nüsha da kullanılmıştır. Tespit edilen bu nüshalar arasındaki ifade farklılıklarında vezin, anlam
ve üslup da dikkate alınarak kullanım birliği ve çokluğuna göre ifadeler metne alınmış ve bu
durum dipnotlarda gösterilmiştir. Her nüshanın kendi kısaltması ile verildiği dipnotlarda metin
içine alınan kelime ya da beyit ile yanlış ya da eksik olan kelime veya beyti ve nüsha
farklılıklarını birbirinden ayırmak için iki nokta (:) işareti kullanılmıştır. İki noktanın sol
tarafındaki kelime ya da beyit metin içine alınan kelime ya da beyti, sağ tarafındaki ise diğer
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nüshalardaki farklılıklarla yanlış ya da eksik olan kelimeyi göstermektedir. Nüshalarda metin
içinde yer alması gereken kelime ya da beyit eksik ise iki noktanın sağ tarafında kısa çizgi (-) ile
bu eksiklik gösterilmiştir. Ayrıca herhangi bir nüshada yer almayan ancak metinde yer alması
gereken bir konu başlığı (ÒÀãiyyet-i Yeşm) da köşeli parantez ile metin içinde gösterilmiştir.
Bunların yanı sıra sadece Al nüshasında yer alan metin ile ilgili derkenarlara da dipnotta yer
verilmiştir.
Metinde kullanılan her nüshanın sayfa numarası metnin hemen sağ tarafında kendi
kısaltması ile parantez içinde gösterilmiştir. Oluşturulan metnin beyit numaraları ise en solda
yer almaktadır. Ancak beyit sıralamalarında A nüshasındaki bazı beyitlerin diğer dört nüsha ile
uyuşmadığı görülmektedir. Bu durumda beyit sıralamalarında diğer dört nüshanın beyit
sıralaması esas alınmış ve A nüshasındaki bu farklılıklar da dipnotlarda gösterilmiştir. Sadece
Mıs, A ve M nüshalarında yer alan son üç beytin son iki beytinde de A nüshasının beyit
sıralamasında farklılık olduğu görülmektedir. Bu durumda da daha önceki beyit sıralamalarında
diğer nüshalarla ortak özellik gösteren Mıs ve M nüshalarının sıralaması esas alınmıştır.
2. Metin1
CevÀhir-nÀme2

(Mıs 224b, Al 92b, A 72b, M 25b, E 47a)

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün
1

Ey maèÀrif gevheri cevher-şinÀs
Néola geyse dürr-i naôm altun libÀs

2

Zer libÀs üzre3cevÀhir òÿbdur
Òÿblar geyse4 daòı meràÿbdur5

1

Derkenar Al: Bulurdılar ecinnìler SüleymÀna lÀceverd maèdenini BedaòşÀnda
äaruòanda altun igne ile deler benÀtuŋ úulaàın
2
CevÀhir-nÀme Mıs: HÀõÀ KitÀb-ı ÒavÀãã-ı CevÀhir Al; HÀõÀ CevÀhir-nÀme A; HÀõÀ KitÀb-ı ÒavÀøø-ı Cevher-nÀme
min Aómed-i BìcÀn M; ÒavÀãã-ı CevÀhir-nÀme E
3
üzre M, E: olsa Mıs; içre Al; - A
4
geyse Mıs, M, E: geyse geyse Al; - A
5
Zer libÀs üzre cevÀhir òÿbdur / Òÿblar geyse daòı meràÿbdur M, E: Zer libÀs olsa cevÀhir òÿbdur / Òÿblar geyse
daòı meràÿbdur Mıs; Zer libÀs içre cevÀhir òÿbdur / Òÿblar geyse geyse daòı meràÿbdur Al; - A
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Cevherüŋ6 úadrin bilen ãarrÀfdur7
Dürr-i8 maènÀ derc ėden èarrÀfdur9

4

Çün yaratdı Óaú taèÀlÀ óaøreti
NÀs içün bunca10 cevÀhir úıymeti

5

Úudretinden11 her birinde12 ol ÒudÀ
Niçe òÀãiyyet úomış derde13 devÀ14

6

Aómed-i BìcÀn15 aàzından kelÀm
Ol16 SüleymÀn nebìden17 veés-selÀm
ÒÀãiyyet-i Zer18

7

EvvelÀ19 altun götürse bir kişi
Göŋli20 úuvvetlü21 olur22 hem cünbişi

8

Gökcek olur23 dÀéimÀ24 anda naôar
Cümle kÀrına bulur25 fetó ü ôafer26

6

Cevherüŋ Mıs, Al, A, E: Cevher M
ãarrÀfdur Mıs, Al, A, E: ãarrÀfıdur M
8
Dürr-i Al, A, M, E: Derc-i Mıs
9
èarrÀfdur Mıs, Al, A, E: èarrÀfıdur M
10
bunca Al, A, M, E: cümle Mıs
11
Úudretinden Al, A, M: Úudretiyle E; - Mıs
12
her birinde Al, A, M: her birinden E; - Mıs
13
derde M, E, A: dürde Al; - Mıs
14
Úudretinden her birinde ol ÒudÀ / Niçe òÀãiyyet úomış derde devÀ A, M: Úudretinden her birinde ol ÒudÀ / Niçe
òÀãiyyet úomış dürde devÀ Al; Úudretiyle her birinden ol ÒudÀ / Niçe òÀãiyyet úomış derde devÀ E; - Mıs
15
BìcÀn Mıs, A, M, E: BìçÀn Al
16
Ol Al, A, M, E: O Mıs
17
SüleymÀn nebìden Mıs, Al, A, E: SüleymÀn-ı nebìden M
18
ÒÀãiyyet-i Zer Al, A, E: ÒÀøiyyet-i Zer M; - Mıs
19
EvvelÀ Mıs, Al, A, E: Ele M
20
Göŋli Mıs, A, M, E: Göŋlü Al
21
úuvvetlü Mıs, Al, A, E: úuvvetli M
22
olur Al, A, E: ola Mıs, M
23
olur Al, A, M, E: ola Mıs
24
dÀéimÀ Al, A, M: dÀéìmÀ Mıs; dÀyimÀ E
25
bulur Al, A, M, E: bula Mıs
26
fetó ü ôafer Mıs, Al, A, M: fetó ôafer E
7
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Serdal KARA

Sÿzen-i zer birle27 deldürseŋ28 úulaú
Bitmeye29 ol raòne30 dėr biél-ittifÀú
ÒÀãiyyet-i YÀúÿt31

10

Seng-i yÀúÿtı götür mevzÿndur
Görmeyesin anı kim ùÀèÿndur

11

Şiddet-i berd32 olsa ãal anı ãuya

(M 26a)

Ùoŋmaya33 ol ãu34 eger èÀlem buya
12

äu bulınmaz35 yėrde sen36 aàzuŋa37 ãal
Olasın içmiş gibi ãÀfì zülÀl
ÒÀãiyyet-i ElmÀs38

13

äuyın elmÀsuŋ39 içerse40 Àdemì
Yėmiş41olsa defè ėder ol dem semi

14

Bir kişi elmÀsı yutsa42 öldürür
Berg-i bÀà-ı èömrin43 ol dem ãoldurur

15

Zìra44 her ne yėre uàrarsa deler
Ululardan böyle gelmişdür òaber

27

Sÿzen-i zer birle Al, A, M: Sÿzen-i zerle ki Mıs; Sözden dürrile E
deldürseŋ Mıs, Al, A: deldirseŋ M; ùoldursaŋ E
29
Bitmeye Mıs, Al, A, M: Yetmeye E
30
raòne Mıs, Al: raòta A; raóne M, E
31
ÒÀãiyyet-i YÀúÿt Al, A, E: ÒÀøiyyet-i YÀúÿt M; - Mıs
32
Şiddet-i berd Mıs, Al, M, E: Şiddet birle A
33
Ùoŋmaya Mıs, Al, M, E: Doŋmaya A
34
ãu Mıs, Al, M, E: ãuya A
35
bulınmaz Mıs, Al, A, E: bulınmaduàı M
36
sen E: anı Mıs; - Al, M, A
37
aàzuŋa Mıs, Al, A, M: aàzıŋa E
38
ÒÀãiyyet-i ElmÀs Al, A, E, : - Mıs, M
39
elmÀsuŋ Mıs, A, E: elmÀsıŋ Al; elmÀsuŋ(suŋ) M
40
içerse Mıs, A, E: içüre A; - M
41
Yėmiş Al, A, E: Yėnmiş Mıs, M
42
yutsa Al, A, M: yudsa Mıs; yuda E
43
èömrin Mıs, Al, M: èömri A, E
44
Zìra A: ZìrÀ Mıs, Al, M, E
28
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16

Götüren kişi mehÀbetlü45 ola46
Òalú içinde hem saèÀdetlü47 ola48
ÒÀãiyyet-i Zümürrüd49

17

(E 47b)

Kim götürürse50 zümürrüd ùaşını
Her úaøÀdan ãaúlaya Óaú başını

18

Yaènì nÀzil olsa gökden51 bir belÀ
Ol zümürrüd çatlaya52 ey cÀn-fezÀ53

19

äÀóibini ãaúlaya AllÀhu54 hÀd
Bu durur anı götürmekden murÀd
ÒÀãiyyet-i Pìrÿze55

20

(Al 93a)

Bir kişi pìrÿze götürse56 müdÀm
Úorúu57 yoú atdan58 yıúılsa59 ey hümÀm

21

YÀ yüce yėrden düşerse anı Óaú
äaúlaya bu60 úudretine61 yaòşı baú
ÒÀãiyyet-i MercÀn62

45

mehÀbetlü Mıs, Al, A, E: mehÀbetli M
ola Al, A, M, E: olur Mıs
47
saèÀdetlü Mıs, Al, A, E: saèÀdetli M
48
ola Al, A, M, E: olur Mıs
Bu beyit A nüshasının ÒÀãiyyet-i Zümürrüd başlığı altındaki son beyitte yer almaktadır. (A 73a/18)
49
ÒÀãiyyet-i Zümürrüd Al, A, E: - Mıs, M
50
Kim götürürse Al, M, E: Kim ki götürse Mıs; Kim götürse A
51
nÀzil olsa gökden Al, A, M, E: gökden nÀzil olsa Mıs
52
Ol zümürrüd çatlaya Al, A, M, E: Ùaş olursa çatlaya Mıs
53
fezÀ Mıs, Al, A, E: fedÀ (M, 26a/18)
54
AllÀhu Mıs, Al, A, M, E:  امّهA
55
ÒÀãiyyet-i Pìrÿze Al, A, E: - Mıs, M
56
Bir kişi pìrÿze götürse Al, A, M, E: Pìrÿze götürse bir kişi Mıs
57
Úorúu Mıs, Al, M, E: Úoròu A
58
atdan Mıs, Al, A, : andan M, E
59
yıúılsa Mıs, Al, A, E: yıúıla M
60
bu Mıs, Al, A, M: ol E
61
úudretine Mıs, A, M, E: úudretinine Al
46
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Serdal KARA

Eyle tesbìó anı kim mercÀndur

(A 73b, M 26b)

Arta ãıdúuŋ óÀãıluŋ ìmÀndur
23

Bay ola her kim götürse dÀéimÀ63
Gör ne òaãlet64 vėrmiş65 aŋa ol66 ÒudÀ
ÒÀãiyyet-i èAúìú-i YemÀnì67

24

(A 73a)

Her ki götürse68 èaúìúi şöyle kim
Kibri terk ėde ola nefsi óalìm69

25

Úazıyup sürseŋ dişe70 úanın keser
RÀyióa úomaz71 aàızda ey72 püser

26

äuda geçerken eyÀ ùabè-ı selìm
Óıfô ėde àarú olmadan Rabb-ı Raóìm73

27

ÒÀãiyyet-i KehrübÀ74

(A 73b)

äarılıú düşen kişiye kehrübÀ75

(Mıs 225a)

DÀfiè ü nÀfièdür ol76 her dÀéimÀ77

62

ÒÀãiyyet-i MercÀn Al, A, E: - Mıs, M. ÒÀãiyyet-i MercÀn başlığı A nüshasında diğer nüshalardan farklı olarak
ÒÀãiyyet-i èAúìú-i Yemenì başlığı sonrası gelmektedir.
63
dÀéimÀ Al, M,: dÀéìmÀ Mıs, A, E
64
òaãlet Mıs, Al, E: óaãlet A; òaølet M
65
vėrmiş Mıs, Al, A, E: vėrmişdür M
66
ol Mıs, Al, A, E: - M
67
ÒÀãiyyet-i èAúìú-i YemÀnì Al: ÒÀãiyyet-i èAúìú-i Yemenì A; ÒÀãiyyet-i èAúìú E; - Mıs, M
68
Her ki götürse Mıs, Al, A: Her kim götürse M; Kim götürürse E
69
nefsi óalìm Mıs, Al, A, M: nefs-i óalìm E
70
dişe Mıs, A, M: dise Al; dişüŋ E
71
úomaz Mıs, Al, A, M: úoymaz E
72
aàızda ey Mıs, Al, M, E: aàzında bil ey A
73
äuda geçerken eyÀ ùabè-ı selìm / Óıfô ėde àarú olmadan Rabb-ı Raóìm Mıs: - Al, A, M, E
74
ÒÀãiyyet-i KehrübÀ Al, E: ÒÀãiyyet-i KehribÀr A; - Mıs, M
75
kehrübÀ Mıs, Al, E: kehribÀr A, M
76
DÀfiè ü nÀfièdür ol Al, E: DÀfiè ü nÀfiè durur ol Mıs; DÀfiè-i nÀfièdür ol A; DÀfiè-i nÀfièdür kişiye M
77
her dÀéimÀ Al: dÀéimÀ Mıs; her dÀyimÀ E; her bÀr A, M
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äuya úoyup dÀéim78 içsün79 ãuyını
TÀ ki80 görem81 dėrse rÀóat rÿyını82

29

ÒafaúÀn u yereúÀna83 ey sirÀc84
Hem verem85 derdine andandur86 èilÀc
ÒÀãiyyet-i LÀjüverd87

30

Uyumasa bir kişi her ãubó u şÀm88
MÀliòulyÀ olsa anda ber-devÀm

31

Òalú içinde óürmeti hem olmasa
Göŋli maúãÿdını óÀøır89 bulmasa90

32

LÀjüverdden 91 düzdürüp92 bir òÀtemi
Barmaàından93 ãalmasun ol Àdemì94

33

Óürmeti arta vü derdine şifÀ
Óaú müyesser eyleye yoúdur òaùÀ
ÒÀãiyyet-i Seng-i Úudret95

78

dÀéim Mıs, Al, M: - A; dÀyim E
içsün Mıs, Al, A, M: içsin E
80
ki Mıs, Al, M, E: kim A
81
görem Al, A, M, E: úoúum Mıs
82
rÿyını Al, A, M, E: bÿyını Mıs
83
ÒafaúÀn u yereúÀna Mıs, Al, A: ÒafaúÀn yereúÀna M; ÒaffaúÀn yereúÀna E
84
ey sirÀc Mıs, Al, A: ey mÀ sirÀc M; ey nÿr-ı sirÀc E
85
Hem verem Mıs, Al, E: Hem vìrem A; ola hem M
86
andandur Mıs, Al, A, E: andan M
87
ÒÀãiyyet-i LÀjüverd Al, A: ÒÀãiyyet-i LÀzüverd E; - Mıs, M
88
ãubó u şÀm Mıs, Al, A, E: ãubó şÀm M
89
maúãÿdını óÀøır A, M, E: maúãÿdına rÀóat Mıs; - Al
90
Òalú içinde óürmeti hem olmasa / Göŋli maúãÿdını óÀøır bulmasa: Òalú içinde óürmeti hem olmasa / Göŋli
maúãÿdına rÀóat bulmasa Mıs; - Al
91
LÀjüverdden A: LÀceverdden Mıs, Al; LÀzüverdden M, E
92
düzdürüp Mıs, A, M, E: dürdüzüp Al
93
Barmaàından Mıs, Al, M, E: Parmaàından A
94
ol Àdemì Al, A, M, E: hem-ber demi Mıs
95
ÒÀãiyyet-i Seng-i Úudret Al, A, E: - Mıs, M
79
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Serdal KARA

İki ùaş ãaúlar yuvada úarluàaç96
Alup anı ãaúla isterseŋ97 èilÀc

35

Biri aómerdür ki zaómetlü kişi
Götüre tÀ kim gide98 her teşvìşi99

36

Biri ebyaødur ki ãarèuŋ zaómeti
Götürenden gidere Óaú óaøreti
[ÒÀãiyyet-i Yeşm]100

37

Yeşimüŋ òÀãiyyeti fetó ü ôafer
Böyle vėrdiler fiúÀh andan òaber101

38

Kim götürmesine anuŋ ùÀlib olur
DÀéimÀ aèdÀsına àÀlib olur102
Temmet103

39

Gerçi èÀlemde cevÀhir bì-şümÀr

(A 74a)

Bunları buldum kitÀbında yazar104
40

Nesnemüz yoú size lÀyıú armaàan
Lìk105 òayr-ile duèÀ ancaú hemÀn106

41

Devletüŋ107 dÀéim108 ola èömrüŋ109 dırÀz
İki èÀlemde110 olasın111 ser-firÀz

96

úarluàaç Mıs, M, E: úarluàanç Al; úarlanàuç A
isterseŋ Mıs, Al, E: istersen A; istersen(seŋ) M
98
Götüre tÀ kim gide Al, A, M: Götüre tÀ gide Mıs; Götürürse gider E
99
her teşvìşi Al: anuŋ teşvìşi Mıs, E; teşvìşi A; hep teşvìşi M
100
ÒÀãiyyet-i Yeşm: - Mıs, Al, A, M, E
101
Yeşimüŋ òÀãiyyeti fetó ü ôafer / Böyle vėrdiler fiúÀh andan òaber Mıs: - Al, A, M, E
102
Kim götürmesine anuŋ ùalib olur / DÀéimÀ aèdÀsına àÀlib olur: - Al, A, M, E
103
Bundan sonraki üç beyit Al ve E nüshalarında yoktur.
104
yazar A, M: yÀdigÀr Mıs
105
Lìk A: Lìkì M; Bir Mıs
106
òayr-ile duèÀ ancaú hemÀn A, M: duèÀ-yı òayrdur maúãÿd hemÀn Mıs
A nüshasının son iki beyit sıralaması Mıs ve M nüshalarından farklıdır.
107
Devletüŋ A, M: Devletüŋüz Mıs
108
dÀéim M: dÀéìm Mıs, A
109
èömrüŋ A: èömrüŋüz Mıs; èömriŋ M
97
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Sonuç
15. yüzyıl âlim ve mutasavvıflarından olan Ahmed-i Bîcân’ın yazmış olduğu, Türk
kültür ve ilim tarihi açısından önemli olan bu manzum eser “CevÀhir-nÀme, HÀõÀ KitÀb-ı
ÒavÀãã-ı CevÀhir, HÀõÀ CevÀhir-nÀme, ÒavÀãã-ı CevÀhir-nÀme, HÀõÀ KitÀb-ı ÒavÀãã-ı CevhernÀme min Aómed-i BìcÀn” adlarıyla nüshalarda yer almaktadır. Telif ya da istinsah tarihi
belirtilmeyen nüshalardan en az beyit sayısının 34 beyitle Al nüshasında olduğu, en fazla beytin
ise 40 beyitle Mıs nüshasında bulunduğu tespit edilmektedir. Bu nüshalardan Eski Anadolu
Türkçesi dil özellikleri gösteren Mıs nüshasının diğer nüshalarda bulunmayan bazı beyitleri
ihtiva etmesi yönüyle öne çıktığı, Al nüshasının ise eksik bir nüsha olmasına rağmen genel
anlamda vezin, anlam ve üslup açısından oldukça iyi bir nüsha olduğu görülmektedir.
Nüshalar incelendiğinde bazı beyit ya da mısralarda ifade farklılıklarının olduğu tespit
edilmektedir. Özellikle E ve Mıs nüshalarında görülen bu ifade farlılıklarında her ne kadar vezin
dışı kullanımlar bulunsa da vezne uygun kullanımların daha fazla olduğu görülmektedir. A ve
M nüshalarında ise kelime ya da eklerin yanlış ya da eksik kullanılması ya da farklı okunması
nedeniyle vezin dışı kullanımlar göze çarpmaktadır. Bunların yanı sıra A nüshasında bazı beyit
sıralamalarının diğer nüshalarla uyuşmaması da dikkat çekicidir. Nüshalardan Al, M ve E
nüshalarında yer alan bazı dil özellikleri ise bu nüshaların Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’nde
yazıldığını göstermektedir.
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