HEDİYELİK
SELÇUKLU ŞİFA TASI
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Şifa tasının üzerinde bulunan dört adet yıldızın, üçü beş, biri altı köşelidir. iki adet dokuzlu
karede, soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz okunduğunda sayıların toplamı 15‘dir.
Sağdaki birinci dokuzlu karede sırasıyla ( 4,9,2 / 3,5,7 / 8,1,6 ) , soldaki ikinci karede ise
( 6-7-2 / 1-5-9 / 8-3-4 ) sayıları bulunmaktadır. İç içe geçmiş iki daire de beş satır halinde
bulunan yan yana sıralanmış bazı sayılar mevcuttur. Dairelerin yan tarafında bulunan
vefklerin altında ise “bula şifa bu hasta” yazılıdır. Şifa tasındaki yazılar üç bölüm halinde
kazınmıştır.
İki kare arasındaki 9 satırlık yazıtta; “Sara Sara…tu tu tu …iudas” ve Talak suresinin
3.ayetinin bir bölümü olan “ her kim Allah’a tevekkül eder, ona desteği yeterli olacak,
şüphesiz ki Allah onun amacına ulaşmasına sebep olacaktır. Hazreti Muhammed’ ve onun
temiz ailesinin rahmet ve selamı” hususlarına yer verilmiştir.(Tablo-1)

Tablo - 1
Takip eden bölümde 4 satır halinde “Merhametli, şefkatli Tanrı’nın isminde, ne zaman gök
kubbe parçalanacak ve Allaha itaat edecek, ve bundan dolayı muktedir olacak ve ne zaman
dünya gerilecek ve o zaman dışarı atılacak , aynı yolda hamile kadın embiriyonu emniyetle
Allah’ın icazetiyle dışarı atacak ve Allah seni kurtuluşla doğurtacak. Şüphesiz zorlukla
beraber rahatlama olacak, Şüphesiz zorlukla beraber rahatlık olacak (İnşikak suresi, ilk
ayette kıyametin kopması sırasında göğün yarılacağından (inşikak) söz edildiğinden bu adla
anılır. İnşikak suresinin ilk dört ayeti “1.İzessemaunşakkat 2. ve ezinet lirabbiha ve hukkat
3. ve izel’ardu muddet 4. ve elkat ma fiyha ve tehallet - 1. gök yarılınca, 2. rabbini dinleyip
itaat ederek, emirlerini yerine getirince, 3. yeryüzü dümdüz edilince, 4. içindekiler atılıp
boşalınca) “ , İki ve üçüncü satırda Arapça olarak “hamile olanlar Allahın izniyle kolay
doğum yaparlar”, devamında İnşirah suresinin 94/5–94/6 ayetleri “İnne meal usri yusra şüphesiz ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır, şüphesiz ki zorlukla beraber bir kolaylık
vardır “ yazılmıştır.
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Son kısımda “ karın ağrısı! Kalukh Kalakh diye feryat figan edeceksin. Kalukh Kalakh Alm.
Almr.Alr.” ve arap alfabesinden bazı harflere “H.M.A.S.Q.K,H,Y,A,S, T,H,T,S,M,Y,S,N ha ( ) ﺡ, mim ( )ﻡ, ayın (  ) ﻉ, sin () ﺱ, kaf ( ) ﻕ, kef (  ) ﻛ, he ( ) ﻩ, ye ( ) ﻲ,ayın (  ) ﻉ, sad ( ﺹ
) , tı (  ) ﻁ, he ( ) ﻩ, tı () ﻁ, sin ( ) ﺱ, mim ( )ﻡ, ye ( ) ﻲ, sin ( ) ﺱ,ye ( ) ﻲ, nun (  “ ) ﻥyer
verilmiştir . (Tablo – 2)

Tablo - 2
Spiral şeklindeki üçüncü yazı grubunda ; bundan başka bilgi kalıntıları olan yazı, küçük
helezon içinde anlamı olmayan Sara Sara kelimeleriyle başlayan ve aynı şekilde iki kare
arasında öncekinden kopyalanan dairevi kısım bulunmaktadır. Bu bölümün altında Arap
harfleri olan kutu ve karenin üstünde ki harflerle aynısıdır (Tablo-3) .

Tablo - 3
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Şifa tasının orta boşluğunda ise, akrep, köpek, ejder ve yılan figürleri bulunmaktadır
Şifa tasının dış yüzeyinde ise ; “Bu mübarek kap, akrep, yılan sokması ve kuduz köpeğin
ısırmasına; Zor doğum, kanama, karın ağrısı ve kolik’e (bağırsak sancısı) karşı faydalıdır.
Sızlanan kişi veya onun temsilcisi, ondan üç kere içecek ve Allah’ın icazetiyle iyi olacaktır.
Zor doğum için safran suyu, kanamayı durdurmak ve karın ağrısı için su ve kolik (bağırsak
sancısı) için sıcak su, ondan yudum yudum içilmelidir. Bu doğru ve güvenlidir.” yazısı
mevcuttur. Tablo-4)

Tablo – 4
Süs ve dekoratif amaçla yapılan objenin arka kısmı, üzerindeki yazı ve ayetlerin orijinalinde
olduğu gibi kişilerin güvenliği ve sağlığını koruması bakımından sahibinin veya hediye edilen
kişinin adının yazılması için boş bırakılmıştır.
Şifa taslarının üzerindeki yazıların büyük bir bölümünün Kuran’dan alınmış ayetlerden
oluşması nedeniyle Arapça yazılması normal görülmektedir. Kuran’ın mealen tercümelerinde
bile, birebir benzerlik bulunmadığı dikkate alınırsa, manası aynı olmasına rağmen bunların
değişik lisanlarda yorumlanması ve yazılması farklılık gösterebilmektedir. İnsanın
iyileşmesini sağladığına inanılan Şifa tasının üzerindeki manası bilinmeyen yazılar,
geometrik şekiller, yıldızlar, sayılar, harfler, hayvan figürleri, inanç gücünün sembolik bir
yansımasıdır
Ünlü Alman İranolojist, İslam ve tasavvuf araştırmacısı Annemarie Schimmel’in “Sayıların
Gizemi” adlı eserinde; yatay ve düşey satırlarda olduğu gibi, çapraz hatlarda da
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rakamlarının toplamı 15’i veren bir maharetli karenin islami gelenekte çok yaygın bir yeri
olduğu, bu karenin diğer adıyla vefk’in bu değerinin semavi kimliğinden kaynaklandığı
belirtilmektedir. Bu maharetli karede yer alan harfler,“be – tı – dal – ze – he - cim – vavelif - ha “ harfleridir. Vefklere ebced değerleri yazılan bu dokuz adet harfin , ilk defa
Adem’e vahiy olarak geldiğine dair yaygın bir kanaat vardır. Ebced, harflerin taşıdığı sayı
değerlerine dayanan hesap sistemidir. Karede yer aldıkları şekilde ; söz konusu dokuz harfin
yukarıdaki sıraya göre , üçer üçer ebced değerleri şöyledir (2-9-4/7-5-3/6-1-8) Söz konusu
maharetli kare, İmam Gazali tarafından da kabul görmüş ” tesiri tecrübe ile sabit olduğu ”
belirtilmiştir. Hatta zamanla Gazali’nin karesi ( müsellesü’l-Gazali) şeklinde ün yapmıştır.
Bu karenin harflerinin, Hz.Ali tarafından da kabul gördüğü ifade edilmektedir.

Tasın sağ tarafındaki 9 kareli vefk’in üstünde ve İç içe iki halkanın yan tarafında, bazı
sayılar bulunmaktadır.
Davud yıldızı ,birbirine geçmeli iki ters eşkenar üçgenle oluşturulmuş altı köşeli bir yıldızdır
(heksagram). Yukarı ucun erkeği, aşağıya bakan ucun dişiyi, böylece iki varlığın ilahi birliği
ile meydana gelen yaratılışı temsil ettiği , yukarı ucun göğü - Kutsal Tanrısal yönü ,aşağıya
bakan ucun yeri – Dünyasal fani yönü gösterdiği ,Kuranı Kerimin Hadid suresinin
4.ayetinde , ayrıca İncil ve Tevrat’da , evrenin 6 günde yaratıldığının belirtilmesi nedeniyle
yerlerin, göklerin sırrının bu yıldızda saklı olduğu, şeklinde farklı söylemler mevcuttur. Bazı
özel kişiler tarafından bilinen, ancak başkalarının anlayamayacağı tarzda gizli bilgiler
içeren şifa taslarında bulunan ve değişik zamanlarda değişik anlamlar atfedilen bu yıldız,
bereket, güç ve maneviyatı sembolize eden bir inanç olarak görülmüştür. Önceleri muhtelif
toplumlarda beş köşeli yıldızla birlikte bir süsleme motifi olarak kullanılmıştır. İslam
sanatında, özellikle İlhanlılar, Anadolu Selçukluları, Artukoğulları, Çandaroğulları,
Karamanoğulları ve Osmanlılara ait eserlerde, hamam kubbeleri, mezar taşları, sancaklar,
anıtlar, camiler, padişah gömlekleri gibi birçok alanda faydalanılmıştır. İstanbul - Beşiktaş
Deniz Müzesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağında da altı köşeli yıldıza
yer verilmiştir. Bu yıldız, arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkartılan buluntularda
rastlanması nedeniyle Semavi dinlerden önce de bilindiği kanıtlanmasına ve dünyadaki
birçok kültürde yer almış olmasına rağmen, daha çok Musevi sembolü olarak bilinmektedir.
Yahudiler, inandıkları bu yıldızı Davud’un adından dolayı “Magen David (Davud
kalkanı)” , müslümanlar ise “Mühr-ü Süleyman” olarak tanımlamaktadır. Yahudiler
arasında çok yaygın bir inanca göre Hz.Süleyman’ın altı köşeli yıldız biçimindeki
yüzüğünün her bir köşesinde Musa, Harun, Yakup, Davud, İshak ve İbrahim
peygamberlerin adları kazılıdır. Birleşik beş köşeli yıldız (pentagram), bir gizem sembolüdür.
Türk bayrağındaki ay ve yıldızla da ilgili benzer görüşler vardır. Ancak, en çok 1.Kosova
savaşı sonrasında Türk askerlerinin kanının bir çukurda toplanması sonucunda, ay ve
yıldızın yan yana gelmesi ile oluştuğu rivayeti ön plana çıkmaktadır. Osmanlı
İmparatorluğu zamanında ayla birlikte kullanılan sekiz köşeli yıldız,1842 ‘de beş köşeli
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olarak kullanılmaya başlanmış, Cumhuriyetin ilanından sonra biraz değiştirilerek 29 mayıs
1936 ve 22 eylül 1983 de çıkartılan kanunlarla Türk bayrağı kesin şeklini almıştır. Beş
köşeli yıldız, Davud’un 6 köşeli yıldızıyla çokça karıştırılabilmektedir. Birçok toplum
tarafından şans getirdiğine inanılan bu yıldızın, ruh-ateş-hava-su ve toprağı sembolize
ettiğine inanılmaktadır.

.

Barbaros’un Sancağı

Osmanlı’nın son bayrağı (1844 -1922 )

Şifa tasının merkezindeki boşlukta dört hayvan figürü bulunmaktadır. Orta Asya Türkleri
tarafından kullanılan hayvan takviminde ayları temsil eden hayvanlardan her birinin
Şamanlar da bir anlam ifade ettiği , bazılarının ise gizemli ve manevi güçleri olduğu inancı
hakimdir. Bu takvimde bulunan hayvanlar arasında ejder, yılan ve köpek de bulunmaktadır.
Selçukluların islamiyeti kabul ettikten sonrada Şaman inancını devam ettirdikleri ve bu
hayvanları süsleme sanatında da kullandıkları bilinmektedir. Kuran’da tasvir yasağı ile
ilgili bir hüküm bulunmamakla beraber, İslam dini başlangıcında resim ve heykel gibi
putlaştırılmış nesnelere karşı Hz.Muhammed’in hadisleri uygulamada etkili olmuştur.
Daha sonraki süreçte tapınma maksadı dışında kalan tasvirlerin yasaklanmasına ilişkin
ciddi bir uygulamaya rastlanmamaktadır.
Özellikle mitolojik hayvan figürleri içinde yer alan ejder, koruyuculuk, uğur, bereket, bolluk,
kudret, güç, iktidar gibi çeşitli sembolik anlamlar taşımakta ve Türk sanatın da en çok
kullanılan bir motif olarak öne çıkmaktadır. İslamiyet öncesi ve sonrası Türk sanatında
yaygın olarak kullanılan tek ve çift başlı ejder figürü, her alanda taş, alçı, ahşap, metal
üzerinde süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. İslam sanatında ejder tasvirleri, Türklerin
islamiyeti kabülüyle çoğalmış ve Büyük Selçuklular yoluyla Anadolu Selçuklu sanatına
girmiştir. Selçuklu sanatında genellikle düğüm halinde görülen ejder, yılan, pullu gövdeli,
ayaksız olabileceği gibi sadece ön ayakları olan, kanatlı veya kanatsız şekilde de
olabilmektedir. Ejder figürü, Selçuklu sanatında çoğunlukla çift olarak uygulanmıştır.
Cizre Ulu Camiinin sanat harikası olan kapısının üzerinde iki adet bulunan ve 1969 yılında
biri Danimarka’ya kaçırılan, diğeri İstanbul’da Türk ve İslam Eserleri Müzesinde
sergilenen ejder figürlü Kapı tokmağı, yapıyı kötülüklerden koruyan bir sembol olarak
düşünülmüş olup, XI ve XII. Yüzyıllarda Anadolu Selçuklu sanatında buna benzer ejder
ve yılan figürleri çok yaygın olarak kullanılmıştır. Yılanın hastalıklara karşı çok kuvvetli
tesiri olduğu yaygın bir inanıştır. Yılanı ölümsüzlük sembolü olarak gören toplumlar
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da bulunmaktadır. Tıp ve Eczacılık amblemlerinde de yılan figürü ön plandadır.

. Şifa tasındaki ejder figürü

Cizre Ulu Camiinin Ejder figürlü Kapı Tokmağı

Akrebin de , kötülüklerden ve düşmanlardan koruduğuna inanılır. Çağlar boyunca önemli
bir güç ve inanç simgesi olarak kullanılmıştır. Keza köpek de koruyucu olarak bilinmektedir.
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