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"Fírüze kubbelerle bizim §ehrimizdi o; 

Yalmz bizimdi, qehre vc rűhiyle biz'di o;" 

Yahya Kemal 

ílkel toplumlardan beri, dogadaki birtok unsur gibi ta§lar da insanoglunun 
ilgisini gekmi§ ve insanoglu, ta§lari da kimi zaman günlük ya§amini devam 
ettirebilmek igin bir arag, kimi zaman kutlu bir nesne, kimi zaman da süs e§-
yasi olarak kullanmi§tir. Degerli ta§lar ise, özellikle görünümlerindeki gü-
zellik sebebiyle, öncelikle insanin gevresindeki herhangi bir e§yayi ya da 
kendini daha güzel ve gekici gösterme amacina hizmet etmi§, dolayisiyla 

' birer zenginlik ve güg göstergesi olmugtur. Ayrica insanoglu, kimi zaman 
psikolojik veya fizyolojik hastaliklarin tedavisinde, kimi zaman da ge§itli 
tehlikelerden korunmak amaciyla onlardan yararlanmi§tir. Hski dönemlerde 
yazilmig kitaplarda, söz konusu ta§m hangi cografyada bulundugu, nasil 
olu§tugu, cinsleri, isimleri, degerleri, hangi hastaliklara iyi geldigi yolunda-
ki bilgilerle ta§la ilgili efsaneler ve inani§lar ig ige girmi§ bir §ekilde kar§i-
miza gikar (Tanyu 1968: 184-188). (Jünkü "...dil ve doga[nm] birbirinden 
farklila§ma[digi]..." bir dóneme ait oían bu tűr kitaplarda "...Doga, birbirin-
den ayri§mami§ bir kelimeler ve i§aretler. bütünüdür ve bir doga bilimcinin 
i§i, ister 'insanlarin kitaplarinda, ister Dünya'mn kitabinda' varolan bu keli-
me ve ijaretleri derlemekten ibarettir...". Dolayisiyla bunlarda, mesela bir 
tagm "...dogrudan dogruya gözleme dayali...empirik özellikleri ile, ordan 
burdan derlenmi§ ve bütünüyle rivayete dayali uydurma duyumlan.. ." yani 

' "...(Mitoloji, Anekdot, Etimoloji vb.)..." bir arada yer alír (Yavuz 2003: 145— 

* Arayi§lar (ínsan Bilimleri Ara§tirmalari) 9 - 1 0 (2003), 57-70. 
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146; bugünün ve gegmi§in bilim anlayifiyla ilgili olarak aynca bkz. Yavuz 
1997: 83-84). Hatta bu bilgilerin sadece söz konusu eserler aracihgiyla degil, 
edebi eserler aracihgiyla da ta§indiklarini söylemek de mümkündíir. Hem 
ge?mi§in bilim anlayi§iyla (episteme) yazilmi§ eski kitaplarda, hem edebí e-
serlerde, hem de günümüz kaynaklarinda yer alan degerli taflardan biri de 
firúzeá'w. Bu yazida firúze hakkindaki bilgilerin bir araya getirilmesine, bun-
lann beyitlerle örneklendirilmesine ve dolayisiyla firuzenin §iirlerdeki kul-
lammimn somutla§tirilmasina gali§ilacakhr. 

Firuze veya firűzec, Pehlevice porcnak, pirözak, pírögaktan pirüzcc ve pirü-
zeye dönü§mü§ Farsea kelimelerin muarrebi olup (Ferehve§í 1352: 85, 272; 
Crane 1987: 71) bile§iminde bakír ve az miktarda demir bulunan, maviye 
galar ye§il renkli ve saydam olmayan degerli bir ta§in adidír;1 Karahanli 
Türkgesinde ge§ ve but (Atalay 1998: 330; 1999: 120) denen firúzeye verilen 
diger isimler arasinda atli tilsirn, ferruh, haccrü'l-ayn, hacerü'l-galebc, hacerü'l-
má, talih ta§i, Türk ta§i, turkuaz' sayilabilir. 

Sibiryada bulunan ve bronz gagindan günümüze ula§an üzeri firűze ve 
elmas kakmali alhn levha -eski Misir bir tarafa birakilirsa- firűzenin dünya-
daki en eski kullanimini yansitir. Bu baglamda Ni§abur'daki üq: bin yillik 
madenle, Me§hed, Tibet ve Qn'deki madenleri de unutmamak gerekir. Ti-
bet'te tercih edilen ta§lar listesinin en ba§mda yer alan firűzenin (Boyer 1995: 
214; Newman 1996: 314; Symes 2000: 52) kehribár, mercan gibi ta§larla bir 
arada bu kadar gok kullanilmasmi bölgedeki dogal bitki örtüsüyle ili§kilen-
diren Laufer, "ádeta bu tallarín ölümsüzlügü, doganin ara sira yok olmasi-
mn yerini doldurmak üzere kullanihr" (Boyer 1995: 214) degerlendirmesini 
yapar. 

Firűzeyi, Türk ve Tibetli kavimler aracihgiyla gok eski gaglarda taruyan 
Mogollar da takilarinda degijik kompozisyonlarla firüzeye yer verirler. Qn-
liler ise, firüzeyle ilk kez Mogol Yüan hanedanligi döneminde tani§mi§lar-
dir. Marco Polo, Caindu (Szechuan) daglannda tuttugu notlarda qok miktar-
da, oldukga güzel ve biiyük firüzeler elde edilen bir dagdan söz eder ve 
bunlarin ulu hamn izni olmadan qikanlamadigini belirtir. Mogollann Chinee 
tarihinde firüzelerin hükümdarin ve diger sarayhlarm elbiselerini süsledigi 

1. Burada söz konusu oían özellikler firúzeye yer veren sözlük ve kitaplann büyük kisnunda 
benzer ifadelerle yer almaktadir. Yazinin sonraki kisimlannda tagin özellikleri anlatihrken 
bu kaynaklar gösterilmiftir. 

2. Firűze karjihgmda kullanilan kelimelerden turkuaz (Türkfe Sözlük 4 i i ) ' d e n ahnnu$tir. Ta?a 
verilen diger isimleri aldigimiz kaynaklar yazinin diger kisimlannda verilecegi ifin burada 
gösterilmemi§tir. 
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ve özellikle küpelerde altm yuvalar igerisine yerleftirildigine deginilir. Man-
chu idaresi altindaki Qn'in imparatorluk kültü iginde de firűzenin adi ge-
ger. Buna göre firüzeye deger veren ilk (Jin hükümdari Ch'ien-Lung'dur 
(1736-1795). Ch'ien-Lung, Cennet Sarayi'nda lacivert tajmdan, Dünya Sarayi'n-
da topragm rengi olan kehribardan, Güne§ Sarayi'nda mercandan, Ay Sara-
yi'nda firűzeden yapilmi§ tespih takarsa da aslinda fírüze, Qn'de gok deger-
li degildir ve sahip oldugu kötü koku nedeniyle kendine saygi duyan bir 
ginli kadimn takilari arasinda bulunmaz. Asya'dan Balkanlara uzänan cog-
rafyada 50k ragbet gören firűzenin doguda bu kadar sík kullarumi mavi ren-
gin nazara kar§i olmasiyla baglantili popüler bir inancin yaygmligiyla ili§ki-
lendirilir (Boyer 1995: 214-215). 

Kendine özgü mavi rengi zaman iginde ye§ile dönse de (Symes 2000: 52) 
firűzenin, Doguda renk olarak da 50k begenildigi ve yaygm bir kullarum 
alam buldugu mesela Karahanli Türklerinde alina takilan kesmelerin üze-
rinde ve inci ya da altindan yapilan mücevherlerde kullanildigi anla§ilmak-
tadir (Atalay 1998: 79, 192; 1999: 120). Öney (1999: 46-54); íran'dan Anado-
lu'ya uzanan Büyük Selguklu imparatorlugu'nun ginilerinde ise hakim ren-
gin firűze oldugunu, bu dönemden kalma birgok yapi gibi, Selguklu Sultani 
Aläeddin Keykubäd'm Bey§ehir gölü kiyisindaki yazlik sarayi Kubädäbäd'm da 
fírüze ve mavi tonlardaki figür tasvirli ginilerle bezendigini, Selguklu sera-
mikíerinden günümüze fírüze sirli birgok kandil, sürahi, vazo, ganak, göm-
lek ula§tigiru i§aret ederek Selguklu dönemi ginilerini -firűze rengin önde 
olmasi nedeniyle- Selguklu fir űzési olarak degerlendirmektedir. Firűze, Os-
manli cografyasinda da ragbet gören ta§lardandir. Osmanli giirindeki yáy-
gm kullanimmin yani sira mesela Evliya £elebi Seyahatnäme'sinde de degerli 
ta§lar arasinda adi sikga geger. Evliya (Jelebi, firűzeyi sadece mücevher ola-
rak anmakla kalmaz, ayni zamanda yeri geldikge firűzeden yapilmi§ §erbet 
kásesi, fincan, hanqer kabzasi, surhdän gibi gegitli nesnelerden de söz eder.. 
Ayrica Süleymaniye Camiinin yapimi esnasinda Sultan Süleyman'm Mimar 
Sinan'a gok sayida cevahir verdigini, burilarla camii süslemesini istedigini, 
Mimar Sinan'in emri yerine getirdigini, bu cevherlerle bezedigi minareye 
Cevahir Minare dendigini, ancak zaman iginde hava §artlanmn etkisiyle tal-
larín bir kismirun bozulup yok oldugunu, fakat camiin kible kapisi sofa ke-
meri ortasindaki müdevver bir käse büyüklügündeki pírüze-i nifábűrinm ha-
la durdugunu ve parlakligimn göz kama§tirdigini da ekler (Gökyay 1996: 
64; Dagli 2001:157-158). 

Degerli ta§lara olan ilgi eski dönemlerden beri bunlar hakkmda birgok 
eserin yazilmasina sebep olmu§tur. 15. yüzyildan itibaren de aym konuda 
kimi Türkge eserlerin kaleme alindigi görülmektedir. Ya müstakil kitaplar ya 
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da ansiklopedik kitaplar igerisinde bir bölüm olu§turan bu eserler genellikle 
tercümedir ve i^erdikleri bilgiler eski Yunan, Arap ve Fars älimlerinin anlat-
tiklarina dayanir. Bu eserlerin sonraki galigmalara da kaynaklik ettigini söy-
lemek mümkündür. Söz konusu kitaplarda, cevherin nasil olu§tuguna ve 
nerelerden elde edildigine ili§kin bilgilere de yer verilir. Bu baglamda firuze 
hakkinda anlatilanlari §öyle siralayabiliriz: Firüze, bakir madeninden yiikse-
len buhardan meydana gelir. §ayet bakir buhan üzeririe hararet iistiin gelirse 
kizil renk, yübüset (kuruluk) galebe ederse seväd (karalik) hasil olur. Bu iki-
sinin kari§masindan gök rengi ortaya gikarak firuze cevheri olu§ur (Mehmed 
Es'ad 1261/63:1160; Yahyä bin Muhammed 340 (64): 4ob~4ia). Fírüze, Türkis-
tän vilayetinde Tiibiit ve lläk (Ayläk), Yezd ve Kirmän arasindaki bir dag, Gaz-
bin §ehrine yakm bir dagin civari, ¡pebävur, Siyävük, Härezm, Hocend, Gazne, 
Erzincän vilayetleriyle Horäsän'da Nisäbür (Ni§äbür)'la Tüs arasmdaki dagin 
i^inde Besän adli köyün civannda bulunan madenlerden (Af§ar 1365: 67-69; 
Anenderäc 1363: 3190; Argun§ah 1999: 158; Cevähir-näme 1273: 20-21; Deh-
hudä 1330: 679, Mehmed Es'ad 1261/1263: 1160; Mustafa bin Seydi 614: 17a; 
Risäle-i Cevähir-näme: 17a; Yahyä bin Muhammed 340 (64): 4oa-4ob; Za'ifi 
Pir Muhammed 822:176b) elde edilir: 

Sorarsan milk iginde ol ta§a käu 
Ya Ni$äbür olur yähud Horäsän (Bäli 323: 87a) 

Firüze cinslerine verilen isimlerle bunlarm sayilan ve nitelikleriyle ilgili ola-
rak kaynaklarda yer alan bilgiler de büyiik oranda benzegir. Tuhfe-i MurädT 
de, yedi cinsi bulundugu belirtilen firüzelerin isimleri degerleri göz önünde 
tutularak siralanmi§ ve aym firüze farkli isim ta§iyorsa burilar da verilmi§tir: 
Ebü ishäkt, ezhcrt, süleymäni (§ir-bäm), zerkuni (abdü'l-mecidi), häki (äsmän-
guni), keftärt, seßd-reng-i zer-bäm. Siralamadaki sonuncu firüze cinsinin tü-
münden a§agi oldugu da vurgulanmi§tir (Argungah 1999: 158-159). Cevhe-
ri'l-Cevähif de de firüzenin yedi ge§it olduguna deginilmi§, fakat ebü ishäki, 
ezheri, süleymäni, zerhüni (abdü'l-mecidi), andelibi olmak üzere sadece be§inin 
ismi siralanmi§hr (Yahyä bin Muhammed 340 (64): 39a, 41a). Cevähir-näme-i 
Sultán Muradfde, ebü isháki, ezheri, süleymäni, zer-hüy, äsmäni, keftär (Mustafa 
bin Seydi i7a-i7b) olmak üzere alh; Mustatraf ta ishäki (ebü ishäki), halenci 
(Mehmed Es'ad 1261/1263: 1160) denen iki cinsinden söz edilmi§tir. Za'ifi ' 
nin tercüme ettigi Cevähir-näme (176b, 177a) ile mütercimi bilinmeyen iki Ce-
vähir-näme (1273: 20) tercümesinde ise, ebü ishäki di§indaki cinslerin isimleri 
yer almaz. Yüzük kagindan büyügü olmayan ebü ishäki firüze ho§ renkli, 
§effaf ve durudur. iipnde hi? ak yoktur, tarn gök renginde ve parlaktir. Ha-
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fiz-i §irázi, agagidaki beytinde hem ebű ishäki firüzeden yapilmi§ parlak bir 
hat eme, hem de memduhu Iran §ahi §eyh Ehü íshákfa i§aret etmektedir: 

Rásti hatem-i firűze-i bű ishäki 

Ho§ dtrah§id veli devlet-i müsta'cel.bűd (Afifi 1376: 424) 

Ezhcri de ebű ishákiye yakindir. Süleymäni, süt rengine benzer. Süt gibi tatli ve 
latif olur. Üzerinde san noktalar olan zerhűni fazlasiyla taravetlidir. Andelibi-
nin de rengi zerhüniye benzer. En degerli firüze, Ni§ábűr'daki birkag maden-
den birinden gikan firűze-i ní§ábürí de denen ebű ishäktdir (Mustafa bin Seydi 
614: 17a; Műtereim Asim 2000: 606; Yahyá bin Muhammed 340 (64): 39a, 41a; 
Za'ifi Pir Muhammed 822: 176b). íranhlar buna ayni kelimeden muhaffef 
bishäki de derler. (Mehmed Es'ad 1261/1263: 1160). Bu firüze dayamkh ve 
saglamdir. Rengi latiftir, degigmez ve bozulmaz. Diger firüze cinslerinin ter-
kipleri saglam ve sabit degildir. Ham ve yumu§ak olduklari, renkleri de gok 
dayanmayip gabuk gegtigi igin bunlarin ebű ishäki kadar itibarlari yoktur. 
Ebü ishákiden sonra en degerlisi ezheridh (Yahyá bin Muhammed 340 (64): 
39a, 41a; Mustafa bin Seydi 614: 17a). Baglu (kapali) ve telh-fäm (aci renkli) 
olmasi §artiyla renk bakimindan üstün firüze ye§ildir. Daha sonra äsmäni 
yani gök gönlegine benzer olani gelir (Yahyä bin Muhammed 340 (64): 41a): 

Meger ol ta§un olur tevni ya§il 

Кащиг rengi olur göge mäyil (Báli 323: 87a) 

Bazi firüzeler beyaz renklidir. Bunlar gok saglam olmaz ve degerleri de di-
gerlerinden a§agidir. Alaca renkli firüzeye ebre§ derler. Üstün firúzenin en-
dami güzel, rengi latif, parlak ve durudur. (Jok iri ya da ufak firúzenin рек 
degeri yoktur. Zaten kusursuz bir firüzenin be§ dirhemden fazlasi görül-
memi§tir. (Jikarilmasi bakirhindan firüze kadím (eski) ve cedid (yeni) olmak 
üzere iki kisma ayrilir. Kadimin taraveti ve rengi degi§mez. Erzincan'daki 
madenden elde edilen cedid ise, gok dayamkh degildir ve gabuk geger. Sért 
ve ye§il minä, macun cinsinden pervtz ve mchä (kristal) da firüzeye benzer. 
Bunlari ancak cevheriler birbirinden ayirabilir (Yahyá bin Muhammed 340 
(64): 39b, 4ia-4ib). Firüzenin halisi tek renklisidir ki az bulunür. Ta§la top-
rakla kan§mig firüzenin kiymeti yoktur ve böyle kötü firüzeye bahtci derler 
(Argun§ah 1999:159). 

Ya§ ve aci nesneler zarar verdigi igin firúzenin rengi ve taraveti hamam 
havasindan, rutubetten, ate§ isismdan, zirnik, misk ve káfűr kokusundan et-
kilenerek bozulur. Ter degerse de güzelligi gider, rengi döner (Yahyá bin 
Muhammed 340 (64): 40a, 42a; Za'ifi Pir Muhammed 822: 176b; Mustafa bin 
Seydi 614: 17b). Yagli nesneler ta§in rengini ve taravetini artirír (Yahyá bin 
Muhammed 340 (64): 42a). §ayet firüze bozulmu§sa, önce taze ki§ni§ suyun-
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da, ardindan bezir yaginda kaynatihr ve soguk suya birakihr. Birkag gün be-
zir yaginda bekletilerek eski cilali halini almasi saglanir. Cevherii'l-Cevähir'de 
ise, §irlügan (§irlagan/§irrügan) da denen susam yagi iginde durursa bozul-
mu§ firüzenin düzelecegi ve güzelle§ecegi yazihdir (Yahyä bin Muhammed 
340 (64): 39a). Fakat her §eye ragmen firüze bir müddet sonra yine de bozu-
lur ve cevheriler buna rnesiha derler. Firüzenin genellikle madenden gikaril-
diktan yirmi yil sonra rengi tenezziile ba§lar ve rengin etkisi kalmaz derece-
ye vanr. Sadece Ni§äbür firäzesi, yukarida sözü edilen ortamlardan uzak 
tutulursa, renk degi§tirmez. Güzel ve tatli günlerde miktari ve cismi büyük 
görünen firüzenin rengi de havarun durumuna göre degi§ir ve eger hava 
berraksa berrak, hava bulaniksa bulanik görünür (Mustafa bin Seydi 614: 
18a; Yahyä bin Muhammed 340 (64): 39a-39b): 

Olur saß hevä saß ola ger 
Mitkcdder o/so hcin olur mükedder (Bali 323: 87a) 

Firüze, gark veya ta§la i§lenerek yüzük ka§i, tavla, satrang ka§ik, kadeh, kä-
se ya da ba§ka birgok nesnenin yapimmda kullarulir. Gelibolulu Alf nin Sur-
näme'sindeki sädät ve e§räfa verilen ziyafet bölümünde padi§aha gerbet su-
nulan firüze bir käse §öyle anlatihyor: 

Bir käse-i §erbet aldt destc 
Sundi 5ehe turdi dest-beste 
Firüze imi§ 0 nim käse 
Tepsisi kapagi bir esäsa 
Kihm§ ana cevheriler efzün 
Takdir-i bahäda tnäl-i Kärün (Arslan 1999:539-540) 

Sertse elmasla delinen ve i§lendikten sonra cila verilen firuzenin Horasan ve 
Maveraünnehirliler peykänt vc mahrütiyyü'§-§ekl (konik) olaniru tercih eder-
ler, ama biraz yuvarlagi daha 90k revag görür. Irak ve §amlilar yüzü düz 
olaru tercih eder. Hitaylilar katinda ise tirnnlh (?) denen, madende taglarla 
terbiye edilerek yontulmu§ ve parlatilmi§ ecnebi firüze makbuldür. Hitayli-
lar bu siyah renkli ta§larla putlanm süslerler ve putlarm suretlerini yaparlar. 
Cevherilerin firüze kmntilarindan yaptiklan §edd (kemer) ise Bagdat ve 
§am'da gok begenilir ve tercih edilir (Mustafa bin Seydi 614: 17b; Yahyä bin 
Muhammed 340 (64): 39b, 40b, 41a). 

Firüzeyle ilgili bazi rivayetler de mevcuttur. Selgukiler tarihinde anlatil-
digina göre, Sultan Alp Arslan, Fars memleketini fethettigi zaman kendisine 
Istahra (Istahr) kalesinde veya Istahra kalesinden gikarilmi§ ebü ishäki firuze-
den yapilma bir kadeh takdim ederler. igine iki batman abir, amber ve misk 
sigacak büyüklükteki bu kadehin üzerinde käfirce ya da Mecusi veya Pehlevi 
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hattiyla CííHjWin adi yazihdir (Afgar 1365: 74-75; Ánenderac 1363: 3190; 
Argun§ah 1999: 159; Yahyä bin Muhammed 340 (64): 39b-4oa). Bu hikáye 
ba§ka §ekilde de anlatihr. Arap, Acem'i yendiginde Istahr kalesinden igine on 
batman su alan kadehe benzer bir kap getirirlér ve Emir ü'l-mü'minin Omer'in 
önüne koyarlar. O, firűze kadehi kirmalarmi ve ondan her birinin yüzük ka-
§i (nigin) yapmalanm emreder (Af§ar 1365: 75). Hazreti Süleyman'in veziri 
Asafbin Berhiyä'nm hazinesinde de firűzeden yapilmi§ bir ganak oldugu ve 
igindeki yemekten üg ki§inin doydugu, Nüh bin Mansű/un hazinesindeki fi-
rűze sürahinin bir buguk batman gül suyu aldigi, Sultan Sencer"in tacíná gok 
büyük ve taravetli firüze murassa edildigi de firűzeyle ilgili rivayetler ara-
smdadir (Yahyä bin Muhammed 340 (64): 40a). ískender, Ares tatai is'ten (Aristo) 
nasihat istediginde o, Nasihat-náme isimii bir kitap yazip Iskender'e gönderir. 
Bu kitapta, yüzügünün ka§inda ve hamäyilmde (muska) daima firűze ta§ima-
sim, firűzenin nuruna bakmayi ve üzerinde firűze ta§imayi ugurlu, hayirh 
ve iyi saymasini söyler. Bu ta§i birlikte götürenlerin dü§manlanni yenecegi-
ni ve asla katledilmeyeceklerini müjdeleyerek yüzügünde ve muskasinda fi-
rűze ta§iyip da maktul olani hig görmedigini de ekler (Argun§ah 1999:160). 

Acem padi§ahlari, güne§ hamel burcuna girip ilkbahar geldiginde yani 
nevrúzda hazinelerinde olan yakut, zümrüt, firűze ve lal gibi cevherleri geti-
rir, uygun nesneleri üzerlerine dökerlermi§. Özellikle firűzeyi sirga veya al-
tm kadehlere koydurup o kadehlerden latif §erbetler, §araplar iger, mübarek 
fal tu tar, sabaha kadar ay§tan ve sohbetten ba§ka i§ görmezlermi§. Cevher-
lerin tümüne bakmayi mübarek kábul eden bu hükümdarlar en gok firűzeye 
bakmayi kutlu sayarlarmi§. Ulular ve ahali de baharin ilk günü olan nevru-
zu firűzeyle kutlar, ,0 gün sadece bu ta§a nazar ederlermi§. Ayrica eski bil-
geler yeni ay gördüklerinde de firűzeye bakarlarmi§ (Argun§ah 1999:160-61; 
Mustafa bin Seydi 614: 18a; Yahyä bin Muhammed 340(64): 4ib-42a) ki bu 
bilgi, Qn hakanmin Ay Sarayi'nda otururken firűze tespih taktigi (Boyer 
1995: 214) yolundaki bilgiyle birlikte degerlendirilince ay ve firüze arasinda 
Doguda ortak bir inam§in varhgini da i§aret eder. Bilgeler, özellikleri baki-
mindan ta§larin en iyisi kábul edilen firűzeyi mübarek tutup adini ferruh 
koymu§lar ve padi§ahin kizdigi bir ki§iye, "Üzerinde firűze ta§irsan padi§a-
hin hi§mi ve gazabi geger, merhamet ve inayete tebdil olur", demi§lerdir 
(Cevähir-näme 1273: 21; Risäle-i Cevähir-näme: 17b; Za'ifi Pir Muhammed 
822: 176b). Yamnda firűze bulundurani dü§mani asla yenemez,1 onun higbir 
yarahktan korkmasina gerek kalmaz, ayrica bu ki§i insanlar katinda aziz ve 

3- Firűzeyi "Tannlarin taji" kabul eden Aztekler de savajirken düjmana karji bajarili olmak 
amaciyla kargilannin ve okiannin ucuna firűze nazarhklar asarlarmij (P Sanat 2000: 134). 
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muhterem olur. Cafer-i Sádik ise, "firuzeden yüzük takanlar sifrü'l-yed (fa-
kir) olmazlar" buyurmu§tur (Mehmed Es'ad 1261/ 1263 : 1 160) : 

Didi Ca'fcr avez görmeye her bár 
§ol el kim háteml-i] firüzesi var (Bál! 323: 87a) 

Fírüze ta§iyanlar kan§ik rüyalar da görmez. Firüze yüzük takana katil ve gark 
gibi áfetlér isabet etmez; büyü kár eylemez (Kaptein §§13.127; Mustafa bin 
Seydi 614: 18a; Yahyá bin Muhammed 340 (64): 4ib~42a; Za'ifi Pir 
Muharraned 822: i76b-i77a). Kem gözlerden korudugu igin nazara kar§i 
ülsim sayilir. Bu nedenle hacerü'l-galebe, haccrü'l-má', hacerü'l-ayn (Yahyá bin 
Muhammed 340 (64): 41b) gibi isimler de verilen fírüze, birgok özelligiyle 
emsalsiz bir ta§hr. C^ünkü sabah fírüzeye bakanin günü seving ve mutluluk 
iginde geger, gözíinün nuru artar, örnrü uzar. Firüze, insana ferah, gőze cila ve 
k u w e t de verir (Ánenderác 1363: 3190; Argun§ah 1999:160; Kaptein §§13.126; 
Yahyá bin Muhammed 340 (64): 41b; Za'ifi Pir Muhammed 822:176b): 

Ana bakinak miinir ider uyüm 
Gideriir derdi sag ider sünüm1 (Bál! 323: 87a) 

Gőz üzerindeki iyi etkisi nedeniyle, kuhlü'l-ceváhirm (cevherlerden yapilan 
sürme) eczasindan birisi de firűzedir (Yahyá bin Muhammed 340 (64): 41b). 
Bu sürme gőze gekilirse her ne türlü maraz varsa déf ettigi gibi, sirgaya kati-
larak sürülürse de о kimse bir daha gőz agrisi görmez. Zehirlenmelerde de 
faydali olan firüze (Kaptein §§13.126) aym zamanda mensúbát-i zehrden sa-
yilmi§tir (Yahyá bin Muhammed 340 (64): 40a). Üzerinde firüze ta§iyanlara 
attan bile dü§seler bir §ey olmaz. Pakalin, bu noktaya sadece Avrupalilar 
baglaminda dikkat gekmekte ve firüzenin dü§me kazalaruun tehlikesizce at-
latilmasim sagladigina inandiklanni belirtmekteyse de (Pakahn 1983: 632) 
Ahmed-i Bicán'in Ceváhir-náme'sinden ahnan a§agidaki beyitler bize aym 
inanigin Dogulularda da mevcut oldugunu i§aret etmektedir: 

Bir ki$i pirítze götürse miidám 
Korhű yok atdan yikilsa ey hümám 
Yá yüce yirden dü§erse ani Hak 
Saklaya bu kudretine yah§i bak (Kutlar 2002:66) 

4. §air, "sünűn" kelimesini hem "dijler" hem de "yillar" anlamiyla kullannug olabilirse de bi-
zim gördügümüz kaynaklarda firüzenin difiere iyi geldigine iligkin herhangi bir bilgi bulun-
mamaktadir. Dolayisiyla ya burada farkli bir bilgi aktanmi söz konusudur ya da $air, kelime-
yi sadece "yillar" anlamiyla kullanmi? ve tagin "yillar"in gözdeki olumsuz etkisini iyilegtirdi-
gini kastetmiftir. A y n c a bu kelimenin "di$ agrisi ilaa, di? macunu" (bkz. Steingass 1988: 704) 
anlamlannda "senün" jekli de mevcuttur. 
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Firűze, avalara av bereketi getirir. Hayvanlari hastaliklardan koruduguna 
inaruldigi i gin de atlara takilan nazarhklarda gok kullanilír ve Anadolu 
Türkleri bu nedenle firűzeye ath tüsun derler (P Sanat 2000: 134). Sayilan ya-
rarlar her firúzede bulunmaz, sadece iyi ve halis olan ebü ishákiye özgüdür 
(Argun§ah 1999: 161). Ayrica firűze, sevr (boga), cevza (ikizler) ve seretán 
(yengeg) burai erkekleriyle, akreb ve cedy (oglak) burcu kadinlarinin da u-
gurlu ta§i5 sayilmi§tir (Seyyid Süleyman 1977: 72, 80-88,189, 213). 

íran cografyasmda birgok yerin ismi olarak da kullanilan firüze/pírúze-
nin;6 -gáder, -garh, -genberi, -derya, -exjvan, -gah, -gird, -günbed, -hababi, -hargáh, 
-kdh, -legen, -magz, -matizar, -merkad, -micmcr, -migfer, -pengan, -peykán, -rivak, 
-sakf, -taht, -tdhün, -tak, -ta§t... ve -gün qenber, -gün giinbéd, -gün matizar, -gün 
taht, -gün tárem kelimeleriyle olu§turdugu birle§ik §ekiller ve tamlamalar; 
günbed-i pirüze/firüze, günbed-i firüze/pirüze-peyker, hayme-i pirüze, kubbe-ifirü-
ze-fám, ták-i pirüze tamlamalan mavi gökyüzünden ya da felekten kinayedir. 
Yine firúze-fer§, birinci felek, felek; firüze-káh ve firűze-merkad, dünya ve álem-
i süflí; prüze-i bádámi, badem ve hava kabaragi §eklindeki firűze; firüze-i 
kühen, iyi, ho§ renkli ve pahali firűze; firúzc-i reg-dar, bir firűze cinsi; saf ve 
kiymetli olmayan firűze; firüzc-i mürde, kötü renkli firűze; firüze-i zinde, gü-
zel renkli firűze; puüze-i peykani, firűze cinsi anlamlarini ta§imaktadir. Ayri-
ca sufilerin mavi renkli elbisesi anlamindaki prüze/pirüze-hirka; Iran §ahi 
Perviz'in kurdugu Yezdgird gehrinin eski adi Pirüze-gird; Keyhűsrev'in taci, 
zafer kazanmi§ hűkümdarin taci ve sálikán-i tarikten kinaye olarak da der-
vi§ anlamlarmdaki prűze-tác ile Keyhűsrev'in tahti, Yediger ya da Benátü'n-
na'§ da denen yildiz anlamlarmdaki firúze-ta§t\ da saymak gerekir. Bu tam-
lamalar ve birle§ik §ekiller daha gok edebi metinlerde kar§imiza gikar. Mese-
la §erip/r\m §ehname gevirisinden alinan a§agidaki beyitlerde Erdcfir ve Pi-
rúz'un tahta giktiklarmda taktiklari tacin -benzeri gok sayidaki ba§ka beyitte 
görűlecegi gibi- firűzeden olmasi, sözlüklerde verilen anlamla da birle§tiri-
lince, §airin sadece tacin firűze gibi kiymetli bir ta§tan yapildigma i§aret et-

5. Avrupahlarin aralik ayinda doganlann tagi olarak kábul ettikleri ve bagan ile iligkilendir-
dikleri fírüzenin bu özellikleriyle Victoria dönemine ait f u giirde yer aldigi görülmektedir: 

Aylardan arahkta gcldiysen dünyaya, 
Karli, buz gibi, §enlikler ayinda, 
Gök mavisi bir turkuvaz koy avucuna, 
Ba§arisizhk ugrnmasm yamna (P Sanat 2000:134) 

6. Bu kisimda verilen birlegik gekiller ifin Afifi 1376: 424-425, 1 9 2 8 - 1 9 2 9 ; Ahmet Vefik Paga 
2000: 617, 784; Ánenderac 1363: 971 , 3 1 9 0 - 3 1 9 1 ; Dehhudá 1330: 356, 358-360; 1 3 4 1 : 679-681 ; 
Devellioglu 1999: 269, 866; Hüseyin Kázim Kadri 1928: 68; 1943: 669; Műtereim Asim 
Efendi 2000: 257, 606; Steingass 1988: 265, 944; §emseddin Sami 1978: 1010; §ükűn 1984: 

• 522,1454'teri yararlarulmigtir. 
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mekle yetinmedigini, ayru zamanda muzaffer ve güg sahibi hükümdar im-
gesini peki§tirmek amaciyla da kullandigiru gösterir: 

Oturdi kürsi itdi tahl-i aci 
Kodi ba§ina bir firi"ize táci (Kültüral 1 9 9 9 : 1 5 2 2 ) 

Gidiip Hürniiiz yirine geldi Pírúz 
Gicesi Kadr oldi ríizi nev-rűz 
Kodi ba§ina bir firűze táci 
Götürdi bid'at ü bác u haráci (Kültüral 1 9 9 9 : 1 6 1 8 ) 

Firűze, ye§ile galan mavi rengi dolayisiyla, gökyüzü ve felekleri arilatmak 
üzere yapilan te§bih veya istiarelerde benzetmelik olarak kullarulir. Ka§garli 
Mahmud'un, Karahanli Türkqjesinde firűze kar§iliginda kullanilan kelime-
lerden ge§i örneklendirmek igin verdigi "Tanri, firűze gibi ye§il gök yarath ve 
üzerine beyaz yüzük ka§i gibi yildizlar sagti" anlamindaki; 

Yaratti ya$il (e§ 
Sawurdi üriíng ka§ ( A t a l a y 1 9 9 8 : 3 3 0 - 3 3 1 ) 

beytinde yer alan istiarede ya§ü qe§, gök igin benzetmeliktir ve bu őrnek firű-
ze-gök benzetmesinin oldukga eski bir benzetme oldugunu gösterir. Divan 
§iirinde de felegin ve gökyüzünün firűzeye benzetildigi gok sayida beyit 
bulmak mümkündür. Mesela, Nábi'nin a§agidaki beyti, felek ve firűzenin 
bu baglamda kullanildigi örneklerden biridir: 

Eylemi§ der-beste diikkámn tábib-i rüzgár 
Hokka-i piriize-i gerdünda dárü kalmamt§ (Bilkan 1 9 9 7 : 7 2 0 ) 

Rágid ise, §u beytinde zaman ve zemin nakfindaki ólma ve bozulmanin se-
bebi olarak cihana takilmig firűze bir yüzüge benzettigi felegi göstermekte-
dir. §airin, nigin kelimesinin hükümrartlik alámeti olan tnühür anlamira da 
gagri§tirdigini, aynca bu ve benzeri ba§ka beyitlerde felek-firűze benzetme-
sinde benzetme yönünü sadece renkle sinirli tutmamak, hem felekte hem de 
firűze de görülen degigmc, bir kararda olamama, dönme niteliklerini de hatirla-
mak gerekir: 

Pirűze-i felek ki cihánun niginidiir 
Keim ii fesád-i nak§-i zarnátt 11 zeminidiir ( f é l t i k 1 9 9 8 : 2 1 8 ) 

Sámi ise, felegi Allah'in yaraüci kuwetinin firűze renkli küpüne benzetmek-
te ve bitkilerdeki farkli renklerin de sebebi olarak görmektedir: 

Fekklerdiir bum-i prüze-fám-i síbgatu'lláhí 
Nebátátun anunqün her libási levti-i digerdiir (Kutlar 1 9 9 6 : 4 1 5 ) 
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Ahmed Paga, Sultán Mehmed'in medhinde kaleme aldigi la'l redifli kaside-
sinde padigahin cómertlik denizlerinden gikan agaci dikseler bu agaca yegil 
rengiyle f írüzerán yaprak olacagini dügünmektedir: 

Cúdurt denizlerinden agaq giksa dikseler 
Pirüze berg ola budagmda simar la'l (Tarlan 1 9 6 6 : 3 4 ) 

Adni'nin beytinde ise, la'lín micen (lal kalkan) giilün kirmizi yapraklarini, 
sahn-i pirüze de gülü gevreleyen yegil yapraklari gostermektedir: 

c 
Súsenün tigina kar§u niqe kim bágda giil 
Sahn-i pirüze iginde duta la'lín mieeni (Yücel 443: 35) 

Fírüzenin, hat -hem ayva tüyleri, hem de yazi- igin de benzetmelik olarak 
kullanildigi ve benzetme yonünü yine rengin olugturdugu beyitler de var-
dir. Mesela Bákí, agagidaki beytinde hatti, dagiruk saglann eteginin altina 
gizledigi, fakat sabah rüzgárinm bulup ortaya gikardigi bir firüzeye benzet-
migtir: 

Hattinun pirüzesin buldi gikardi bád-i subh 
Zír-i dñmñmnda ol zülf-i peri§Sn gizlemi$ (§entürk 1 9 9 9 : 4 6 4 ) 

§airler, "hatti yazi olarak [on dórt] nitelikte anlatmiglardir". Bunlardan biri 
de firúzedir (§erafettin Rami 1994: 36-37). Mesela Gelibolulu Ali 'nin Sür-ná-
me'sinde, payitaht sahaflanrun padigaha sundugu Mushafm yazisi; 

Hatti firüze vii katib Ydkút 
Sürh-i ser-süreler olmu§ yáküt ( A r s l a n 1999: 4 2 2 ) 

beytinde firüzeye benzetilmektedir. 
Kuyumculann firüzeyi ózellikle yüzük tagi olarak kullarunayi tercih et-

tikleri bilinmektedir. Bákí, hátem redifli kasidesinin; 

Fass-i pirüze ne ho§ yara$ur anda seyr it 
Oldi bir tüthje güyá kafes-i zer hátem (Kügük 1 9 9 4 : 44) 

beytinde firüze tagli altin bir hñtemden sóz etmekte; diger beytinde ise, hál 
(ben) ve deheni (agiz), firüze tagli bir báteme benzetmektedir: 

§ekl-i hál ii dehenün hátem-i firüze nigin 
Düstum górmedüm agzun gibi ho§-ter hátem ( K ü g ü k 1 9 9 4 : 4 7 ) 

Sonug olarak; 
1. Fírüze hakkinda eski kitaplardan aktardigimiz bilgiler, henüz "dogaya 

ait oíanla, dile ait olanin" (Yavuz 2003: 146) bir birinden aynlmadigi bir do-
nemin bilim anlayiginm ürünleri olup bunlann bir kismi dogrudan dogruya 
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firűzenin dogasina ili§kin olanlari, diger kismi ise hakkmdaki rivayetleri ige-
rir. Daha sonra kaleme alinmi§ kitaplann gogunda, bu bilgilerin sadece kü-
gük bir bölümünün benzeri ifadelerle yer almasi da dikkat gekicidir. 

2. Fírűzeye yer veren §iirler hig §üphe yok ki sadece buraya aldiklarimizla 
sirurli degildir. Divanlarin ve diger edebí metinlerin taranmasi sonucunda, 
kaynaklarda firűze hakkinda'verilen bilgilerden yararlanarak yazilmi§ ba§ka 
beyitler de belirlenebilecektir. Bu bilgiler araciligiyla beyitlerdeki benzetme 
yönünüri sadece renkle sinirli olmadigi benzetmeler ve bugün birgogu unu-
tulmu§ inani§lara ve rivayetlere yapilan telmihler de daha kolay anla§ila-
cakhr. 

3. Okúra bilgi vermek amaciyla yazilmig manzumelerden aktardigimiz 
fírűzeye yer veren beyitleri gőz önüne alarak, bunlann aym konuda yazilmif 
mensur eserlerin sanki nazma gekilmi§ §ekillerinden ibaret oldugvmu; edebi 
metinlerden segilen őrnek beyitlerde ise §airlerin, aym kaynaklardan aldik-
lan bilgileri bir tarafa itmemek ve zaman zaman yer vermekle birlikte, fírü-
zeyi özellikle süsleme unsuru olarak daha edebí bir söylem igerisinde kul-
landiklarim söylemek mümkün görünmektedir. 

4. Fírüze, edebí yönü ön plana gikan eserlerde, özellikle te§bih, istiare ve 
kinaye yoluyla, mavi ile ye§il arasi rengi, bu renkte zaman iginde görülen 
degi fme ve bozulma nedeniyle en fazla felek ve gökyüzünü anlatmak üzere 
kullarulmaktadir. 

5. Osmanli §iiri bugün gogu okur igin anla§ilmasi ve gözülmesi güg bir 
bilmecé durumundadir. Bu anla§ilmazhgi sadece Osmanli §iirini meydana 
getiren dilin büyük ölgüde degi§mesine baglamak mümkün degildir. Bir 
edebi metni anlamak ve ona tam olarak nüfuz edebilmek, dilini anlamak ka-
dar, onu meydana getiren ve besleyen kültürün kaynaklariru iyi tanimak ve 
iyi bilmekle de yakindan ili§kilidir. Bu baglamda edebi metinlerin yam sira 
diger metinlerin de incelenmesinin ve dizinlerinin yapilmasinin yapilacak 
gali§malara önemli katkilari olacaktir. 
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