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SELÇUKLU ŞİFA TASLARI 

 
Selçuklu dönemine ait olduğu belirlenen veya benzer özellikleri taşıması nedeniyle aynı kategoride 
değerlendirilen şifa tasları ile ilgili bilgiler mukayeseli olarak incelenmiştir. Bunlar :  
             1.Girland Kültür Ve Sanat Galerisi’ne ait şifa tası 
             2.Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Bölümünde bulunan şifa tası 
             3.Kayseri Etnografya Müzesinde bulunan şifa tası 
             4. Şinasi Acar’a ait şifa tası 
             5. Ferit Edgü koleksiyonundaki şifa tası 
             6..Kanada’nın Toronto şehrindeki Royal Ontario Museum’da sergilenen şifa tası, 
             7.Bombay’da ki şifa tası 
             8.Danimarka’da David koleksiyonunda mevcut şifa tası 
             9.Islamıc art web sitesinde satılan şifa tası 
           10.Chrıstıe’s de satılan şifa tası 
           11.Sotheby’s de satılan şifa tası 
           12.Bonhams da satılan şifa tası 
           13.Laure Soustiel’in “Islam et Calligraphie “ Sergi Katoloğunda bulunan şifa tası 
 
Girland Kültür Ve Sanat Galerisi’nin koleksiyonunda bulunan şifa tası Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesine 43 envanter numarasıyla kayıtlıdır. Şifa tası bakır-çinko alaşımı olan pirinçten yapılmıştır. Çapı 
10.5 cm., yüksekliği 2,5 cm., ağırlığı 130,39 gr.dır. Çukur formda yapılmıştır. Yayvan ve kenarsızdır.Tasın 
eskiliği ve üzerindeki kalayın  büyük ölçüde yıpranmış olması nedeniyle bazı bölümlerinin okunması mümkün 
olamamıştır. Ayrıca tası yapan şahsın ismine ve yapılış tarihine ait bir kayda da rastlanmamıştır.İç kısmının 
birinci satırında besmele (Bismillahirrahmanirrahim) ve İnşikak suresinin “İzessemaunşakkat” la başlayan 
ilk dört ayetine “sema inşikak ettiği ve rabbi’ni dinleyip haklandığı vakit ve arz medd (dümdüz) edildiği ve 

içindekini  atıp  boşaldığı“  yer   verilmiştir. ” “  “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 “ . İnşikak suresi, ilk ayette kıyametin kopması sırasında göğün yarılacağından (inşikak) söz 
edildiğinden bu adla anılır. 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“(Şekil-1)  
 

 
                                                                     Şekil-1 
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Dördüncü satırda arap alfabesinden bazı harflere yer verilmiştir.“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 ( ن) “ ( Şekil-2 )  ile düz ve çapraz okunduğunda 15 rakamı  bulunan 
sayıların üstünde …11187….ve besmele yazılıdır.( Şekil-3 ) 

 

                   
                                  Şekil-2                                                                                     Şekil-3 
 
Alttaki  çift çizgiden oluşan İç içe iki halkada , bazıları okunamayan beş satır halinde 11.7111.6111 gibi 
yan yana sıralanmış tılsımlı sayılar bulunmaktadır. Halkaların bir tarafında Hazreti Davut’un altı köşeli 

üç adet yıldızı ve “  IIII  IIII “ ile Arapça dokunmak anlamına gelen bir kelime  -  (melbuse) 

ve merhaba anlamına gelen  -  (merhaben)  kelimeleri yazılıdır. Halkaların  diğer tarafında  ise , 
iki  adet altı  köşeli  Davud yıldızı arasında biraz silik olmakla birlikte sırasıyla 3-4-8, 5-2-1, 9-6-7 
sayılarından  oluşan bir vefk daha mevcuttur. (Şekil-4) 

 

 
                                                                       Şekil-4 
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Şifa tasının iç yüzündeki yazılar üç bölüm halinde kazınmıştır. Yukarıda açıklaması yapılan birinci 
bölümün tam karşısında ve iki vefk arasında dokuz satırdan oluşan ikinci bölüm yazılarda manası 
anlaşılamayan bazı ifadeler  bulunmaktadır. Birinci bölümle iç içe iki halka arasında bulunan üçüncü yazı 
grubu , merkezden dışa doğru dairevi şekilde dokuz satırlık ikinci yazı bölümünün bir kısmının tekrarı 
mahiyetindedir. Şifa tasının orta boşluğunda ise , akrep, köpek , ejder ve iki adet yılandan oluşan  hayvan 
figürleri bulunmaktadır. (Şekil-5) 
 

             
                                 Şekil-5                                                                     Şekil-6    

                                                                                                                                                 
Şifa tasının arka tarafında ise “ bu mübarek kutsal yazı, zor doğum yapan hamile için , akrep , yılan, 
sokmasına , köpek ısırmasına ve kulunç ağrısına , sancıya karşı buraya nakşedilmiştir. Allah şifa versin“ 
yazılıdır. Genel olarak  “ bu kaptan su içen kişilerin , her türlü hastalık , bilhassa kulunç , soğuk algınlığı, 
annesine körü davranan evladın verdiği eziyetten kurtulacağı , hamile bir kadının kolay doğum yapacağı, 
yılan  ve akrep sokmasından ,her türlü haşerattan ,köpek ısırmasından koruyacağı” belirtilmektedir     
(Şekil-6/7) .  

 

 
                                                                      Şekil-7  
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Topkapı Sarayı Müzesi  Mukaddes Emanetler Bölümünde bulunan Selçuklu dönemi şifa tası , Saray’dan 
intikal ederek , Hırka-ı Saadet    koleksiyonuna Topkapı Sarayı Tahrir komisyonu tarafından  21/86 
envanter numarasıyla  kaydedilmiştir.  Saraydaki eşyaların üzerinde herhangi bir kitabe veya etiket 
bulunmadığı taktirde kime ait olduğu belirlenemediği için, bu şifa tasının da menşei tam olarak tespit 
edilememiştir. Eserin dış yüzeyinde yer alan kitabeden, 739/1339 tarihine kadar Bağdat Hazinesi’nde  
bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihte Bağdat hazinesinden çıktığı bilgisinden hareketle en erken 
13.yüzyılda , Bağdat’ta hüküm süren İlhanlı sultanlarından biri için yapıldığı ihtimal dahilindedir. Yakın 
Doğu devletlerinin  hazine eşyalarının bir yerden bir yere giderken kayıt alma geleneğinin mevcudiyetine 
binaen , şifa tasının Bağdat hazinesinden  çıkmasının ardından , geldiği yeri ve tarihini kayıt etmek için 
üzerine söz konusu kitabe hak edilmiş sayılmaktadır. Eserin daha sonra ne kadar el değiştirdiği  ve Osmanlı 
hazinesine nasıl intikal ettiği hususunda  yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Mukaddes Emanetler 
bölümündeki objelerin   Osmanlı  sarayına getirilmesi  Yavuz  Sultan  Selim’in  Mısır  seferiyle  başlamış  ve  
1. Dünya  savaşının   sonuna   dek   sürmüştür.  Anadolu  Selçuklu  Devletinin  Kösedağ  savaşında  (1243)  
Moğollar tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmış olması , daha sonra Moğolların büyük hanı Möngle’nin 
kardeşi Hülagü han tarafından kurulan İlhanlı yönetimine bağlanması, Bağdat’ın da Hülagü tarafından 
1258 tarihinde alınması , Ebu Said Bahadır’ın ölümünden sonra (1336) Celayirlilerin İlhanlı yönetimini 
ellerine geçirmeleri, İlhanlı tahtına göstermelik birkaç han atadıktan sonra 1353’de bu hanedana son 
vermeleri , Celayirlilerden sonra Irak’ın ,Timuroğulları ,Karakoyunlular  , Akkoyunlular  ve Safevilerin 
hakimiyeti altında kalması, II.Mesud’un ölmesinden sonra da Selçuklu Devletinin son bulması, Moğolların 
merkezden yolladıkları valilerle Anadolu’yu İlhanlı Devletinin yıkılmasına (1336) kadar yönetmeye devam 
etmeleri şifa tasının bir çok el değiştirmiş olması ihtimalini kuvvetlendirmekle beraber, Selçuklu eseri olduğu 
gerçeğini değiştirmediği, Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’ı (1534)  fethettiği, daha sonra İran seferinde 
şahın barış teklifini kabul etmesi üzerine Tebriz’e çekildiği (1535) dikkate alınırsa,o tarihlerde Bağdat 
hazinesinin Osmanlı sarayına getirilmiş olabileceği varsayımını gözden uzak tutmamak gerektiği 
düşünülmektedir.IV.Murat’ın, Safavilerin Bağdat’ı ele geçirmeleri üzerine İran seferinde Erivan, Tebriz, ve 
Hamedan’ı alması,1638’de Bağdat’ı tekrar Osmanlı topraklarına katması,1639’da yapılan Kasr-ı Şirin 
antlaşması ile Erivan ve Azerbaycan’ın İran’da,Bağdat ve havalisinin ise Osmanlı devletinde kalması 
dikkate alındığında,şifa tasının Kanuni tarafından değil de,IV Murat zamanında Osmanlı sarayına 
getirilmiş olması zayıf bir ihtimal olarak görülmektedir.Bu şifa tasının tarafımızdan incelenmesi mümkün 
olmadığı cihetle, üzerindeki yazıların ilgili kurum tarafından okunarak diğer taslarla  birlikte 
değerlendirilmesinin konuya açıklık getirilmesi bakımından önem arz etmektedir.(Şekil-8) 
        

      
                                                                     Şekil-8 

 
Bakır , çinko alaşımı olan pirinçten yapıldığı anlaşılan Şifa tasının içinde yer alan kitabelerde; Sihirden, 
köpek saldırısından,akrep ve haşerelerden,kulunçtan ve diğer marazlardan korunmak maksadıyla üç kere 
içinden su içilmesi durumunda şifa vereceğine dair bilgiler yer almaktadır.Şifa tası üzerinde yer alan 
figürlerin bir çoğu antik dönemlerden itibaren kullanılan tılsım figürleridir.Vefklerin içinde yer alan “tılsım 
veya kuyrukları sarmal olarak  birbirine  bağlanmış  ejder  figürü  binlerce  yıllık  kadim bir kültürün izlerini  
Taşımaktadır .  Ayrıca , şifa tasının orta kısmında köpek, yılan ve akrep figürleri de bulunmaktadır.   
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                               Şekil-9                                                                   Şekil-10 
 
Şifa tasının iç yüzeyinde bulunan yazılar üç bölümden oluşmakta, üst kısımdaki yazılar 6 , alt kısımdakiler 
ise 5 satırdan oluşmaktadır. 3.bölüm  yazılar ise spiral şeklindedir. İç içe iki halkanın içinde de sayılardan 
oluşan tılsımlar mevcuttur. Tastaki vefklerin yanlarında dört adet altı köşeli Davut yıldızları 
bulunmaktadır. İki vefkten birisinde , diğer şifa  taslarında olduğu gibi , soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve 
çapraz olarak  sayıların toplamı 15 olmaktadır (Şekil-9) . İkincisi ise yatay durmakta ve farklı bir görünüm 
sergilemektedir (Şekil-10)  
 
Kayseri Etnografya Müzesinde bulunan şifa tası bakır kalay alaşımı olan bronzdan (tunç) yapılmış olup, 
11 cm.çapında , 2.5 cm. yüksekliğinde , yayvan , kenarsız ve hafif çukur formdadır  (Şekil-11) . 
 

                           
                                                                      Şekil-11 
 
Tasın iç yüzeyi yazı kuşakları, vefkler ve sembolik anlamlar içeren hayvan figürleri ile hiç boş yer 
kalmayacak şekilde bezenmiştir.Tasın içerisinde sülüs karakterli yazı kuşakları üç bölüm halinde 
kazınmıştır. Bunlardan tasın ağız kısmında ki ilk bölümde  üç satır  halinde  besmele ile başlayıp İnşikak 
suresinin ilk dört ayeti ve İnşirah suresinin 94/5 ve 94/5 ayeti , dördüncü satırda ise arap alfabesinin bazı 
harfleri bulunmaktadır. Sayı vefklerinin olduğu dokuzlu karelerden birisi incelenen şifa taslarındakilerin 
aynı (Şekil-12) , diğeri ise bazı şifa taslarıyla benzerlik  göstermektedir.(Şekil-13)   
 

        
                              Şekil-12                                                                  Şekil-13 



                       www.girlandkultursanat.com 
 

                       www.girlandkultursanat.com 

Şifa tasının içerisinde yer alan ikinci yazı kuşağı ise dokuz satır halinde düzenlenmiştir.İlk satırda “Sara 
sara rabbi sara sara ya-Ra’bu rabu rubunu……? Tu tu tu tu-yedinci satırdan itibaren ise Talak suresinin   
“ ” 3.ayetinin bir kısmı “ ve men yetevekkel alallahi fe huve hasbuhu, 
innallahe baligu emrihi – Kim Allah’a  tevekkül ederse, artık  Allah ona kafidir. Muhakkak ki  Allah, 
emrini yerine getirendir. Üçüncü yazı gurubu ise dokuz satırlık ikinci yazı gurubunun ilk dört satırının 
aynen tekrarıdır. Yazılar merkezden etrafa spiral yaparak  çıkarılmış ve iç içe üç daire oluşturacak şekilde 
tamamlanmıştır. İç içe geçmiş iki dairenin altta olanı çift konturlanırken içlerine de sayı vefkleri 
kazınmıştır..Dairelerin sol tarafında bulunan beş köşeli iki yıldız arasında sayı ,harf (mim) ve kesişen iki 
dikey üç eğik yatay çizgiden oluşan vefklerin (Şekil-14 )   altında ise “Bula şifa bu hasta” ibaresi , alt 
kısmında bir, iç içe iki dairenin sağ tarafında da iki adet  beş köşeli  yıldız daha vardır. Şifa tasının orta 
boşluğunda diğer taslarda olduğu gibi akrep , köpek , ejder ve yılan figürleri yerleştirilmiştir. 
 

 
                                                                       Şekil-14 
  
Şifa tasının dış yüzünün ağız kısmında tek satır halinde dolanan bordürde “Tenfe’u hazihil tasa el şeribe bi 
hal melsu ev resulehu selase merrat beri’e bi iznillah veli ısrıl veled mau zafran veli kat ıl ru’af yenşekku bil 
mai min velil kolene yenceri’u minhu ma’un Harun mücereb nukilet minel hazane cş-şerife bi kal’eti dimeşkil 
mahruse – Bu mübarek tas yılan , akrep sokması ,köpek ısırması , doğum sancısı ,burun kanamaları,kötü 
süte ve kolite karşı kullanılır . Isırılan kişi veya onun elçisine üç defa içirilirse Allahın izni ile 
kurtulur.Doğum sancısı için safran suyu kullanılır.Burun kanaması için tastan burna su çekilir.Kolit için 
önceden tespit edilmiş sıcak su kullanılır.Bu tas Şam Kalesi hazinesinde yer alan tastan kopya edilmiştir” 
yazılıdır.“ Bu şifa tası ile birlikte Kayseri Etnoğrafya Müzesindeki diğer şifa tasları Ordu Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü  Ana  Bilim  Dalı  Başkanı  Yrdc.Doç.Dr. Şerife  Tali  tarafından  detaylı  olarak   bir  
makalede ( http://www.turkishstudies.net/Makaleler/879698922_128Tali%c5%9eerife-2119-2138.pdf ) 
yayınlanmıştır.  
 
Yukarıda bahse konu eserlerin dışında Türkiye’de müzelere kayıtlı Selçuklu Dönemine ait başka bir şifa 
tasının varlığı bilinmemektedir. Ancak bazı özel koleksiyonlarda bulunduğu belirlenen şifa taslarının 18-
19.yüzyıllara tarihlendiği ifade edilmekte ise de , benzer özellikler taşımaları nedeniyle bunların da Selçuklu 
Dönemine ait olduğu varsayılmaktadır. Ancak kesin tespit yapılabilmesi bakımından bu kimselerin ilgililere 
yardımcı olmalarında veya uzmanlara danışmalarında yarar görülmektedir. Biz sadece bu eserlerin 
mevcutlarla benzer özelliklerine değinmekle yetineceğiz. 
 
Türk kültürü  ile ilgili bir çok eseri bulunan M.Şinasi ACAR,”Osmanlı’da günlük yaşam nesneleri adlı 
kitabının 88.sayfasında kendisine ait bir şifa tasını da yayınlamıştır.19.yüzyıla tarihlenen , 10,7 cm 
çapında , 2.5 cm yüksekliğinde , pirinçten yapılmış olan şifa tasının iç yüzeyinin bir tarafında dört satırdan 
oluşan İnşikak Sure’sinin 1,2,3 ve 4. Ayetleri ile İnşirah suresi’nin 5 ve 6.ayetleri arasında “ Allah’ın  
izniyle hamile kadının çocuğunu kolaylıkla doğurabileceği “ belirtilmekte, diğer tarafında ise dokuz satır 
halinde hangi lisanla yazılmış olduğu anlaşılamayan ve tam okunamayan – muhtemelen süryanice – kimi 
tılsımlı sözlerin altında “ Allah’a tevekkül etmenin yeterli olduğu” ndan bahisle Talak sure’sinin 3. ayeti “ 
kim Allah’a dayanırsa,o ona yeter ; kuşkusuz Allah buyurduğunu yerine getirir” ve sonra, Hz.Muhammed’e 
ve onun temiz soyuna iyilik  ve esenlik dileğinde bulunulmaktadır (Şeki-15) 

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/879698922_128Tali%c5%9eerife-2119-2138.pdf
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                  Şekil-15                                               Şekil-16                                      Şekil-17 

 
Dokuz kareli vefklerin birisinde , diğer şifa taslarında olduğu gibi soldan sağa , yukarıdan aşağıya ve  
çapraz sayı toplamları 15 olup, diğeri ile  iç içe iki halkadan oluşan (Şekil-16-17) , keza birinci ve ikinci 
yazı grupları arasında olan  sayı vefkleri  , orta boşlukta bulunan akrep, köpek, ejder ve yılan figürlerinin 
duruş yerleri ve şekilleri büyük ölçüde diğer şifa tasları ile  örtüşmektedir.İkinci dokuzlu karede ( 3-4-8/    
5-6-1 / 9-2-7) sayılarından oluşmaktadır. Tasın iç yüzeyinde biri altı diğerleri beş köşeli toplam dört adet 
yıldız görülmektedir (Şekil-18) 

 

 
                                                                     Şekil-18 
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Şifa tasının dış yüzeyinde ise , ağız kenarı boyunca çepeçevre ve arapça olarak, güzel bir nesih yazıyla 
“Allah’ın izniyle bu kutsal tastan , akrep sokması, köpek ısırması, ve yılan sokması hallerinde ve doğum 
sırasında yararlanılacağı” kaydedilmiştir. 
 

 
                                                                           Şekil-19 
 
Şair , yazar, yayıncı,reklamcı gibi çok  yönlü çalışmaları bulunan Ferid Edgü’ye  ait  koleksiyonda  bulunan 
ve Yapı Kredi kültür Ve Sanat Yayıncılığın  çıkarttığı  “ ELEMTEREFİŞ Anadolu’da Büyü ve İnanışlar”   
adlı  sergi  kataloğunun 198.sayfasında   yayınlanan  şifa tası da ,18-19 yüzyıla tarihlenmiş olup , 10,5 cm. 
çapındadır. Oldukça yıpranmış    olan  şifa  tasındaki  yazılar  diğer  taslarda  olduğu gibi  üç gurup halinde 
kazınmıştır (Şekil-19) . Birinci ve spiral durumunda olan üçüncü gurup yazılar büyük ölçüde deforme olmuş 
bir vaziyettedir.İkinci gurup yazılar ile iç içe iki dairedeki vefkler bazı şifa tasları ile bire bir örtüşmektedir. 
(Şekil-20) . Dairelerin iki tarafında olan yıldızlar da beş köşelidir.  
 

                           
                      Şekil-20                                                     Şekil-21                                          Şekil-22 
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Dokuz kareli  vefklerin büyük bir bölümü kırık veya aşınmış olması nedeniyle okunamamaktadır.Ancak    
Şekil-21 de görülen dokuzlu karenin alt sırasında 8-3-4 sayıları seçilebilmektedir. Her ne kadar bunların 
toplamı  15 oluyorsa da diğer taslardaki sıralamaya  benzemediği cihetle bir ve ikinci sıraların farklı olduğu 
varsayılmaktadır. Diğerinde ise yukarıdan aşağıya doğru birinci sırada bulunan 4-3-8  sayıları (Şekil-22),  
diğer şifa taslarında olduğu gibi yatay , dikey ve çapraz okunduğunda 15 olan vefklerle uyum 
sağlamaktadır. 
   
Türkiye’de bulunduğu bilinen benzer niteliklere haiz bir şifa tası da Adell Armatür Yönetim Kurulu Üyesi 
Ercan Topçu’ya aittir. 700 yıllık olduğu belirtilen bu şifa tası da dahil Ercan Topçu Koleksiyonundan 
seçme eserlerden oluşan Ab-ı Hayat : Geçmişten Günümüze Istanbul’’da Su ve Su Kültürü Sergisi              
14 Mayıs 2010 – 20 Temmuz 2010 tarihleri arasında Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açılmıştır. 
Belirleyebildiğimiz kadarıyla iç içe iki daire içinde bulunan sayılar bazı şifa tasları ile büyük bir benzerlik 
göstermektedir. Ancak Dairelerin etrafındaki dört adet yıldız bunlardan farklı olarak  altı köşelidir. Ayrıca 
dokuzlu karenin alt sırasındaki sayılar 9-2-7 olarak belirlenmiştir. Sergiye ait video görüntüleri net ve tam 
olmadığı için daha detaylı bir inceleme imkanı bulunamamıştır.Ercan Topçu tarafından Şifa taslarının Türk 
folklorundaki yeri  başlığı altında  Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi’nin 16. sayısında yayınlanan 
makalesinde    ( http://www.sdplatform.com/Dergi/441/Sifa-taslarinin-Turk-tip-folklorundaki-yeri.aspx ) 
Şifa taslarının tanımı ve tarihçesi, Şifa taslarındaki yazılı dualar, semboller ve figürler, şifa taslarının 
kullanımında dikkat edilecek hususlar ve kullanım şekilleri üzerinde durulmuştur. 
 
Muhtelif ülkelerde bulunan ve web sitelerinde yayınlandığı belirlenen bazı şifa taslarının menşei hakkında 
bir bilgi verilmediği veya yanlış yorumlar yapıldığı dikkati çekmekte olup, Selçuklu Dönemine ait olduğu 
tespit edilen veya nitelikleri itibariyle aynı kategoride değerlendirilen şifa tasları ile ilgili bilgilere de 
değinmekte fayda görülmektedir. 
 
Kanada’nın Toronto şehrindeki  Royal Ontorio Museum’da sergilenen Minarovitch koleksiyonuna ait şifa 
tası hakkında Annette ITTIG tarafından 1982 yılında Annales Islamologıques’de (talismanic bowl – sihirli 
kase) başlığı altında yazılan makalede (AnIsl 18 (1982) , p.79-94) ( http://www.ifao.egnet.net/anisl/18/ ), 
bu şifa tası ile birlikte Bombay, Napoli , Paris (2) ve Kahire’de bulunan şifa tasları ile ilgili mukayeseli 
olarak detaylı bilgiler verilmektedir,  
 
Arcangelo Santoro’nun yazmış olduğu makalede ise , Royal Ontorio Museum’da ki tasla ilgili Annette 
Ittig’in makalesinden alıntı yapılmıştır . (On the Two Intertwined Dragons from Pendzikent) 
(www.transoxiana.org/Eran/.../santoro.html) . 
 
Toronto müzesindeki  şifa tası 10.5 cm çapında, 3.4 cm yüksekliğinde, yarım küre şeklinde çukur formda 
bronzdan yapılmıştır. Bombay’daki ise pirinç olup, 8,1 cm çapında ve 3 cm yüksekliğindedir. Bu konuda 
Edward Rehatsek tarafından   kaleme alınan “Explanation and Facsimiles of eight Arabic Talismanic 
Medicine–Cups “ başlıklı  ve , The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society’nin 150-162 
sayfaları arasında yayınlanan  (https://archive.org/stream/journalasiatics14bombgoog#page/n183/mode/1up ) 

makalede detaylı açıklamalar yapılmıştır. Napoli’ Capodimonte Müzesindeki şifa tası da bronz olup,11 cm 
çapında , 3 cm. yüksekliğinde , Paris’teki  bronzdan yapılmış , boyutları hakkında bilgi verilmemiş, 
Kahire’deki 19 cm çapında 5 cm yüksekliğinde , eskiden Henri Rene d’Allamagne koleksiyonunda olan 
Paris’teki diğer şifa tası ise  bronzdan yapılmış olup,boyutları hakkında bilgi verilmemiştir. 
 
Toronto Müzesindeki  şifa tasının arka yüzünde ; 
“Bu kutsal kase, akrep ve yılan sokması , kuduz köpek ısırması , zor doğum , burun kanaması , mide ağrısı, 
karın ağrısı için faydalıdır. Kederli şahıs veya vekili ondan üç defa içmelidir. Allah’ın lütfu ile 
kurtaracaktır. Zor doğum için safran suyu içilir. Burun kanaması ve karın ağrısını durdurmak için,ondan 
burnuna su çekilir.Karın ağrısı için sıcak su yutulur.Bu tecrübe ile kanıtlanmıştır.Muhammad İbn 
Yunus’un çalışması (eseri) ,Allah ona rahmet etsin (Tanrı’nın rahmeti üzerinde olsun) “ yazılıdır  ( Şekil-23 ) 

http://www.sdplatform.com/Dergi/441/Sifa-taslarinin-Turk-tip-folklorundaki-yeri.aspx
http://www.ifao.egnet.net/anisl/18/
http://www.transoxiana.org/Eran/.../santoro.html
https://archive.org/stream/journalasiatics14bombgoog#page/n183/mode/1up
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                                          Şekil-23 
 

Toronto kaseyi yapanın adının Napoli kasede görüldüğü,, ayrıca Kudüs’te Tewfik Canaan’ın  
koleksiyonundaki kasede  de bulunduğu ,bununla birlikte, kitabenin (yazıtın)  mesnetine dikkat 
edilmediğinden Canaan’ın kasesinin üzerindeki imzanın sahte olduğunun  öne sürüldüğü , belki de 
Muhammad İbn Yunus’un tılsımlı kaseler ile ilgili eseri o kadar ünlüydü ki , bir başka kase üzerinde 
imzasının taklit edilmesinin kasenin değerini artırmış olabileceği belirtilmektedir. 
 

 
                                                                             Şekil-24 
 
Toronta kasenin iç yüzeyinde , yılan figürünün sağında “ Tanrı’nın merhametli ve esirgeyen adında, gök 
yarılıp parçalandığı zaman ve onun dikkati Allah korkusu , dünya dağıldığında ve savrulduğunda hepsi 
ondadır.” Yazılıdır (Şekil-24) . Devamında bu gibi hamile bir kadın Allah’ın lütfuyla güvenle embiriyonu 
çıkaracak ve o bir kurtuluşu sana verecek, fakat sıkıntıda kolaylık, sıkıntıda kolaylık şeklinde devam 
ediyor. Yazıtın son bölümünde bazı harfler bulunmaktadır. Birinci yazı grubu olan bu bölümün İnşikak ve 
inşirah surelerinden oluştuğu anlaşılmakta olup, diğer taslarla   büyük  ölçüde bir benzerlik  göstermektedir. 
 

İç içe kesişen dairelerin yanında beş köşeli yıldız, üç dik duruş, mim harfi, üç çapraz çubuklu bir merdiven, 
dört dik duruş, ikinci beş köşeli yıldız mevcuttur (Şekil-25) .Yan tarafta ise ”tü tü…şü şü” ile başlayan 
spiral şeklinde üçüncü yazı grubu ikinci yazı grubunun ilk bölümünün tekrarı mahiyetindedir. (Şekil-26-27) 
 

                                                             
                        Şekil-25                                                                                                           Şekil-26                  
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Dokuzlu kare vefkleri arasında bulunan ikinci yazı grubunda Talak suresinin 3.ayetinin bir bölümü olan 
“Her kim Allah’a tevekkül ederse,ona desteği yeterli olacak. Allah için gerçekten onun amacını başarmasına 
sebep olacaktır. Hazreti Muhammed ve  onun  kutsal insanları üzerine dua ve huzur olsun” Yazılıdır 
(Şekil-28-29) . 

 

 
 3X3=9 bölümden oluşan iki adet karenin birinde soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz okunduğunda 
sayıların toplamı 15 olarak düzenlenmiştir. Diğeri ise farklı gruplandırılmıştır (Şekil-30) Toronto Şifa 
tasındaki bu vefkler , bazı şifa taslarındakilerle bire bir örtüşmektedir. Toronto şifa tasının merkezinde 
dalgalı bir yılan, sekiz bacaklı akrep, karşı karşıya geçmeli bir çift ejderha ve  bir adet aslan olarak 
nitelendirilen  hayvan figürleri mevcuttur.  
 

    
                                                                             Şekil-30 
 
Annette ITTIG’in makalesinde,”çalışmada yer alan altı tas, İslam dünyasında din, tıp ve astroloji 
arasındaki bağlantıyı göstermektedir.Ortaçağ anlayışında  kuran ayetlerinin , abrakadabra formülünün ve 
burç işaretlerinin iyileşme üzerine ruhi etkisi, batı tıbbının çeşitli plaseboların (telkin amaçlı ilaç) tedavi 
edici etkisi ile  ilgili bilgilerine  paralellik  göstermektedir.Bu durum,tılsımlı kaseleri yapanların eserlerinin 
sağıtıcı (iyileştirici) özelliklerine inanmadıklarını göstermemektedir. Sağlık ve iyilik hali üzerine olan 
astroloji bilgisine dayanarak Toronto kasenin yapıcısı olan Muhammed İbn Yunus 11.yüzyıl Mısır’lı 
Astrolog Ibn Yunus’un soyundan geliyor olabilir” , “ Kasenin sahibinin ödünç vermeyi istememesi nedeniyle 
sabit bir kişinin aracılığını gerektirerek ve ücret ödeme durumu oluşturarak Abu Said Al-Hudri tarafından 
yukarıda belirtilen bir hadisi hatırlatmaktadır” , “ çifte kulplu beş (double loop five) ortaçağa ait olsa da iç 
içe geçmiş ejderhalar eserin 13.yüzyıldan önce olmadığını göstermektedir. Şu gün ki bilgimize dayanarak 13-
14.yüzyıl Memluk atfı ancak deneysel olabilir” denilmektedir.  
 
Toronto Kraliyet Müzesinde sergilenen şifa tasında yer alan  aslan figürünün , şekil itibariyle benzemediği 
cihetle ,tasın yapılış amacına uygun olarak  köpek olması  gerektiği düşünülmektedir. Bu şifa tasının 
mukayese edildiği diğer beş tas ile Müzede ki şifa tasının arka yüzünün fotoğraflarına yer verilmemesi, 
keza 1982 yılında yayınlanan detaylı bir makaleye konu olan şifa tasının fotoğrafının o tarihlerdeki 
teknolojik imkanların kısıtlı olduğu kabul edilmekle beraber çekim kalitesinin iyi olmaması büyük bir 
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eksiklik olarak değerlendirilmektedir (Şekil-31) . Bununla birlikte bugüne kadar yayınlanmış en kapsamlı 
çalışmalardan biri olması bakımından bu makale çok önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir.  
 

 
                                                                                Şekil-31 
 
Annette Ittıg tarafından Bombay’da olduğu belirtilenle birlikte 8 adet şifa tası hakında  Edward Rehatsek 
tarafından kaleme alınan 21 Mart 1874 tarihli makalede detaylı açıklamalar  bulunmaktadır..  

 
Şifa tasının üzerinde bulunan dört adet yıldızın , bazı taslardaki  gibi üçü beş , biri altı köşelidir. İnceleme 
yapılan şifa taslarının hiç birinde rastlanmayan bir şekilde iki adet dokuzlu karede yerleri değişiklik 
göstermekle birlikte, soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz okunduğunda sayıların toplamı 15‘dir.  
Birinci dokuzlu karede diğer şifa taslarında olduğu gibi sırasıyla ( 4,9,2 / 3,5,7 / 8,1,6 ) , ikinci karede ise    
( 6-7-2 / 1-5-9 / 8-3-4 ) sayıları bulunmaktadır. İç içe geçmiş iki daire de bulunan sayılar da, bazı şifa 
tasları ile bire bir örtüşmektedir. Dairelerin yan tarafında bulunan vefklerin altında ise  diğer bazı taslarda 
olduğu gibi “bula şifa bu hasta” yazılıdır. İki  sihirli kare arasındaki büyülü yazıtta (Şekil-32) ; “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 (Şekil-32.) .                                                                                                                                                                                              
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                                                                              Şekil-32                                                                        
Takip eden bölümde sihir tanımlanıyor ve “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” Devamında , karın ağrısı!  Kalukh Kalakh diye feryat figan edeceksin. Kalukh Kalakh 
Alm. Almr.Alr.H.M.A.S.Q.K,H,Y,A,S,T,H,T,S,M,Y,S,N “ hususları belirtiliyor (Şekil-33) .Bu bölüm diğer  
 

                                                                               Şekil-33 
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Taslarda olduğu gibi İnşikak ve İnşirah surelerinin bir bölümünü ihtiva ediyor.Spiral şeklindeki üçüncü 
yazı grubunda ; bundan başka bilgi kalıntıları olan yazı,, küçük helezon içinde anlamı olmayan Sara Sara 
kelimeleriyle başlayan ve aynı şekilde iki sihirli kare arasında öncekinden kopyalanan  dairevi tılsımdır. 
Tılsımın altında arap  harfleri olan kutu ve sihirli  karenin üstünde ki  tılsımlı harflerle aynısıdır (Şekil-34) .  
 

 
                                                                                Şekil-34 
 
Şifa  tasının  orta  boşluğunda  ise , diğer şifa taslarında  olduğu gibi 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.(Şekil-35) 
 

 
                                                                                    Şekil-35 
 
Edward Rehatsek’in  makalesinde bahse konu diğer yedi adet Şifa tası , ayrı ayrı  ele alınmış ve açıklamalar 
yapılmış olup , yukarıdaki ile bir benzerlikleri bulunmamaktadır.Her ne kadar şifa tasının orijinal 
fotoğrafına yer verilmemişse de iyi bir kaynak olarak değerlendirilmektedir (Şekil-36) 
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                                                                                    Şekil-36 
 
Danimarka’nın   başkenti   Kopenhag’da  müzede  sergilenen   David   koleksiyonunda  bulunan  şifa tası 
(  http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/cultural-history-themes/medical-science/art/36-1995  ) 
İ.S 1200 yılına tarihlenmiş ,11,1 cm çapındadır.WEB sitesinde yapılan açıklamada; kaseye su doldurulup 
bir gece bırakıldığında iyileştirici etkiye sahip olduğuna inanıldığı ,tasın iç yüzeyinde Kuran’dan alıntılar 
olduğu ,yılan,akrep sokması,köpek ısırması ve çeşitli hastalıklara karşı kullanıldığı belirtilmektedir. 
 
David Koleksiyonu vakfı tarafından yönetilen web sitesinde fotoğrafı bulunan şifa tasının 25 nisan 1995  
tarihinde İngiltere’de http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=252352)   
bir müzayededen satın  alındığı fatura tarihinden anlaşılmaktadır. İlanda fotoğraf olmamasına karşın  bu 
şifa tasının bronzdan yapıldığı ,11.1 cm çapında olduğu ,12.yüzyılda Şam kalesinde kopyalandığı ve ne 
amaçla  kullanıldığı  hususları  belirtilmektedir. 3X3=9 bölümden  oluşan  sihirli  karedeki  sayılar  sırasıyla   
(4-9-2/3-5-7/8-1-6) , (3-4-8/5-6-1/9-2-7) , bazı  şifa tasları ile bire bir örtüşmektedir.Keza iç içe iki daire ve 
içindeki sayılar da büyük ölçüde diğerleriyle aynıdır.Şifa tasında mevcut 4 adet yıldız da beş köşelidir.       
İç yüzeyinde bulunan yazıların birinci bölümü İnşikak ve İnşirah surelerinin bir bölümünden oluşmakta ve 
dördüncü satırda diğer tasların çoğunda olduğu gibi arap harfleri bulunmaktadır.İkinci yazı grubu da 

http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/cultural-history-themes/medical-science/art/36-1995
http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=252352
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Talak suresinin üçüncü ayeti bulunan taslarla bire bir örtüşmektedir.Keza spiral şeklindeki üçüncü yazı 
grubu da 2.yazı grubunun başlangıç bölümünün tekrarı mahiyetindedir.Tasın iç yüzeyinde bulunan hayvan 
figürleri de diğer bazı şifa tasları ile büyük benzerlik göstermektedir.(Şekil-37) 
 

 
                                                                                      Şekil-37 
 
Dmitry Markov’a ait WEB sitesinde ( http://russian-coins.net/mb13/029-IslamicArt-426-432.pdf ) 
yayınlanan şifa tası da Girland ve Topkapı şifa tasları hariç diğerleriyle içerik ve şekil itibariyle de benzer 
özellikler taşımaktadır. 3X3=9 bölümlü sihirli karelerden birisi diğer şifa taslarında olduğu gibi soldan sağa, 
yukarıdan aşağıya ve çapraz okunduğunda sayıların toplamı 15 olmaktadır. Diğeri ise bazı şifa tasları  ile 
örtüşmektedir.  
 
İç içe iki halkadaki sayılar girland hariç diğerleriyle aynıdır.Bu bölümde bulunan dört adet yıldızın tamamı 
beş köşelidir.WEB sitesinde , 12.yüzyıla tarihlenen bu tasın Şam menşeli 4 ¼ inç çapında  142,4 gr 
ağırlığında olduğu ve çeşitli rahatsızlıklara , köpek ısırmasınna , akrep ve yılan sokmasına ve çift başlı 
ejderhaya karşı korunmak için kullanıldığı hususları belirtilmektedir.Bu şifa tasının 2004 yılında 
Californiada bir koleksiyonere satıldığı öğrenilmiştir (Şekil-38)  

http://russian-coins.net/mb13/029-IslamicArt-426-432.pdf
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                                                                                 Şekil-38 
 
Gerek bu sitede gerekse diğer yayınlarda kaynak olarak gösterilen “Musee Arabe du Caire “ adlı katalog, 
1926-1951 yılları arasında Müzenin müdürlüğünü yapan Gaston Wiet (Paris1887-Paris 1971)  tarafından 
35 cilt olarak hazırlanmıştır. Musee Arabe du Caire 1880 yılında kurulmuş,1952 de adı Kahire İslam 
Müzesi olarak değiştirilmiş, onarım münasebetiyle faaliyetlerine sekiz yıl ara verilmesini müteakip 2011 
yılında tekrar açılmıştır. Kahire Müzesindeki şifa tası 19 cm çapında 5 cm yüksekliğinde olup, bu konuda 
fotoğraf ile  daha detaylı bir bilgi ve 1932 yılına ait kataloğa ulaşılamadığı için her hangi bir açıklama 
yapmak imkanı bulunamamıştır. 
 
Londra’da bir müzayede sitesinde satışa sunulan başka bir şifa tası da ,12.yüzyıla tarihlenmiş olup,11,1 cm 
çapında olduğu ve diğer taslarda olduğu gibi dua ve ne amaçla kullanılacağı hususlarında  yazılar olduğu 
belirtilmektedir (http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=5603900 ) 
 
Şam menşeli olduğu belirtilen ve “poison cup – zehir kupası“ olarak nitelendirilen  Şifa tasının ön yüzünde 
bulunan 3X3=9 bölümlü sihirli karelerden birinde, diğer taslarda olduğu gibi sayıların yatay dikey ve 
çapraz toplamları 15 olmaktadır ( 4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6 ) .Diğerinin ilk sırası okunamamakla birlikte bazı 
şifa taslarında olduğu gibi (6-7-2 / 1-5-9 / 8-3-4 ) sayılarından oluşmaktadır.İki vefk arasında dokuz 

http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=5603900
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satırdan oluşan ile spiral şeklindeki yazılar ve iç içe iki dairedeki sayılar girland ve Topkapı şifa tasları 
hariç diğerleriyle bire bir benzerlik göstermektedir. Fotoğrafta görülebilen iki adet yıldız beş köşeli olup, 
diğer ikisinden biri beş , diğeri altı köşeli olarak  seçilebilmektedir.Dört satırlık yazı ise net olmadığı için 
kesin bir kanaate varılamamıştır. Orta boşlukta mevcut olan hayvan figürleri de diğer taslardaki gibidir 
(Şekil-39) 
 

 
                                                                                   Şekil-39  
 
Londra’da başka bir müzayede de satışa sunulan şifa tasının Suriye menşeli olduğu,12.yüzyıla tarihlendiği, 
10,8 cm çapında olduğu belirtilmekte, iç ve dış yüzeyde bulunan yazılar, vefkler ile  hayvan figürleri 
hakkında kısaca genel  bilgiler verilmekte . “poison cup” olarak bilinen gruba ait olduğu vurgulanmaktadır. 
(  http://www.sothebys.com/ru/auctions/ecatalogue/2009/arts-of-the-islamic-world-l09721/lot.60.html  ) 
 
3X3=9 bölümlü karelerden birisinin diğer şifa taslarında olduğu gibi içindeki sayıların yatay,dikey ve 
çapraz okunduğunda toplamı 15’tir (4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6 ) .Diğeri ise ( 3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 ) bazı şifa 
taslarındakinin bir benzeridir. Keza çok yıpranmış olmasına rağmen iki vefk arasında olan dokuz satırlık 
ve spiral yazılar ile iç içe geçmiş halkalar içindeki sayılar girland ve Topkapı hariç diğerleri ile 
örtüşmektedir.Dört satılık yazı ise fotoğrafta net olarak görülemediği için kesin bir kanaate 

http://www.sothebys.com/ru/auctions/ecatalogue/2009/arts-of-the-islamic-world-l09721/lot.60.html
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varılamamıştır.Tasın orta kısmında bulunan hayvan figürlerinde yılan ve özellikle köpek şekli diğer şifa 
taslarından  oldukça  farklıdır. Halkaların etrafında bulunan dört adet yıldız da altı köşelidir (Şekil-40) 
 

                              
                             Şekil-40                                                                          Şekil-41 
 
Londra’da başka bir müzayede de satışa sunulan  (www.bonhams.com/auctions/18950/lot/137/) bronzdan  
yapılmış olan şifa tası oldukça yıpranmıştır.”poison cup” olarak nitelendirilen bu tasın , Mısır veya Suriye 
menşeli olduğu 13-14.yüzyıla tarihlendiği ve 11 cm çapında olduğu belirtilerek, üzerindeki yazılar ve ne 
amaçla kullanıldığı hususlarında genel mahiyette kısa bilgiler verilmektedir. 
 
Dokuzlu karelerden birisinin diğer şifa taslarında olduğu gibi içindeki sayıların yatay , dikey ve çapraz 
okunduğunda toplamı 15’tir (4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6 ) .Diğeri ise ( 3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 ) olup, diğer bazı şifa 
taslrındakinin bir benzeridir.Fotoğraf net olmamasına rağmen şifa tasının iç yüzeyindeki yazıların tamamı,  
iç içe halkalar girland ve Topkapı şifa tasları hariç diğerleriyle bire bir aynıdır.Halkaların her iki tarafında 
bulunan dört adet yıldız da beş köşelidir.Tasın iç yüzeyinin orta kısmı tamamen silinmiş,hatta darbe almış 
olup, hayvan motiflerinden sadece belli belirsiz şekilde yılan ve ejder seçilebilmektedir (Şekil-41) 
 

        
                      Şekil-42                                                                 Şekil-43 

 
1492 yılında İspanya’dan kovulan Sefarad Yahudilerinden olan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 
sahip çıkılarak Selanik’e yerleştirilen , daha sonra İstanbul’a taşınan ,buradan da Paris’e                    
giderek  orada yerleşen , antika ve İslam sanatı konusunda uzman olan  Soustiel ailesinin bir ferdi olarak                
geleneği sürdüren Laure Soustiel , 11-22  Eylül 2012 tarihinde  Paris’te açtığı sergi ile  ilgili          
yayınladığı kataloğun “Islam et Calligraphie” http://www.aix-en-provence.com/soustiel-art-islamique-

expert-antiquaire/pdf/Catalogue%20expo%20sept%202012.pdf ) 35.sayfasında bulunan şifa tasını, tedavi 
edici  sihirli kupa-anti - zehir kupası “ Magic-medicinal bowl / coupe anti-poison ” olarak tanımlamaktadır.  

http://www.bonhams.com/auctions/18950/lot/137/
http://www.aix-en-provence.com/soustiel-art-islamique-expert-antiquaire/pdf/Catalogue%20expo%20sept%202012.pdf
http://www.aix-en-provence.com/soustiel-art-islamique-expert-antiquaire/pdf/Catalogue%20expo%20sept%202012.pdf
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Bu şifa tası, 10,5 cm çapında ve 2,5 cm yüksekliğinde olup, pirinçten yapılmıştır. Suriye , Şam veya Mısır 
Eyyübi menşeli ,12. veya erken 13 yüzyıla ait olabileceği belirtilmektedir.(Şekil-42) 
 

 
                                                                      Şekil-44 

 
Dış kenarında ; Bu mübarek tas, yılan ısırması, akrep sokması, kuduz köpek ısırması, doğum, mide ve karın 
ağrısı için faydalıdır. Dertli kişi veya onun temsilcisi ondan üç kez içecek , Allah’ın lütfu ile o 
kurtulacaktır. Zor doğum için ondan safran suyu içecek, burun kanaması ve karın ağrısını durdurmak için 
burnuna su çekecek ve kolik (karın ağrısı) için sıcak su içecektir. Bu tecrübe ile kanıtlanmıştır (şekil-43-44). 
Bu kap, tılsımlı formüller, sihirli kareler ve hayvanlarla - bir köpek  , bir yılan , bir akrep , birbirine geçmeli 
ejderle bezenmiş ,”poison cup” olarak bilinen cinstendir.Hepsinin Suriye, Mısır menşeli olduğu , bazılarının 
Şam’dan geldiği bilinmektedir.Tarih yok , fakat, genellikle 12.-13.yüzyılda Eyyubi dönemine atfediliyor. 
Yarıkürenin tamamı hemen hemen aynıdır. Yalnız dış kitabede , kesinlikle sağlık özellikleri ve ilaçla beraber 
sağlık tesiri ve uygulama açıkça belirtiliyor. 
 
Şifa tasının iç yüzeyinde dört satır halinde Kuran’dan İnşikak Suresinin ilk dört ayeti ile devamında 
Arapça olarak  “hamile olanlar Allahın izniyle kolay doğum yaparlar” ve İnşirah suresinin 94/5 – 94/6 
ayetleri “zorlukla beraber bir kolaylık vardır, şüphesiz zorlukla birlikte bir kolaylık vardır” yazılı olup, bazı 
arap harfleri bulunmaktadır. Keza dokuz satırdan oluşan 2.grup yazılarda da, diğer taslarda olduğu gibi 
anlaşılmaz bazı ifadeler ile  Talak suresinin  3.ayetinin bir kısmı olan “ Kim Allah’a tevekkül ederse, artık 
Allah ona kafidir. Şüphesiz ki, emrini yerine getirendir”, spiral şeklindeki üçüncü grup yazılar da , ikinci 
grubun bir kısmının tekrarı mahiyetindedir. 
 
Her iki tarafta 3X3=9 bölümlü iki sihirli kare içindeki sayılar ve toplamları , diğer şifa taslarından farklı 
olarak birbirinin aynı olup, yatay , dikey ve çapraz okunduğunda 15 olmaktadır.Bazı taslarda olduğu gibi 
İç içe kesişen ve alttaki çift konturlu olan halkalar ile etrafında bulunan üçü beş köşeli, biri altı köşeli 
olmak üzere toplam dört adet yıldız vardır.Halkaların sol yanında bulunan bir tarafında altı köşeli yıldız 
olan sayı vefklerinin altında “Bula şifa bu hasta” yazısı mevcuttur. Merkezi bölümde bulunan hayvan 
figürleri de Girland ve Topkapı hariç diğerleriyle duruş yerleri ve şekilleri örtüşmektedir.  
 
 
DEĞERLENDİRME : 
 
Başta Türkiye olmak üzere değişik ülkelerde bulunduğu tespit edilebilen ve incelenen 13 adet şifa tasının 
bir araya getirilmesi mümkün olmadığı cihetle, mevcut yayınlardan faydalanılarak  yapılan açıklamalar ve 
fotoğraflar kaynak olarak kullanılmıştır. Bu arada benzer özellikleri bulunan başka şifa taslarının da 
mevcudiyeti belirlenmiş,ancak bunlarla ilgili herhangi bir belgeye ulaşmak mümkün olamamıştır. 
 
Yukarıda bahis konusu edilen şifa tasları içerikleri itibariyle ve şeklen birbirine benzemekle beraber bazı 
farklılıklar içermektedir.  Bu duruma rağmen belirtilen şifa taslarının hepsinin Selçuklu Dönemine ait 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim Kayseri Etnografya Müzesinde bulunan şifa tasının arka 
yüzünde Şam kalesi hazinesinde yer alan tastan kopya edildiği, ayrıca David Koleksiyonunda bulunan ve 
İngiltere’de bir müzayededen alındığı fatura tarihinden anlaşılan şifa tasının satışını yapan  web 
sitesindeki açıklamaya göre bu tasın da Şam kalesinde kopyalandığı belirtilmekte, keza Dmitry Markov ve 
Londra’da Christies müzayede firmasınca satışa çıkartılan  şifa taslarının da Şam , Sothebys ve Bonhams’ın 
satışını yaptıkları tasların da Suriye menşeli olduğu ve yapılış tarihinin bilinmediği dikkate alındığında 
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aynı veya daha sonraki dönemlerde yapılmış olmaları ihtimalini gözden uzak tutmamak  gerektiği 
düşünülmektedir.Diğer taraftan Şinasi Acar ve Ferit Edgü’ye ait tasların da 18-19.yüzyıla tarihlenmiş 
olması, bunların üzerinde bir tarih bulunmaması nedeniyle daha eski olmadığı anlamı taşımamaktadır. 
Suriye’nin Büyük Selçuklu Devleti tarafından 1071’de fethedilmesi, bölgenin merkezi durumunda olan 
Şam’ın 10 haziran 1076’da Türk topraklarına katılması ve daha sonraları bölgeye Memlukların hakim 
olması ve 1517 de Osmanlı hakimiyetine geçmesi bazı şifa taslarının sonradan yapılmış olma ihtimalini de 
gündeme getirmektedir. Bunun için sahipleri tarafından yapılacak araştırma ve üzerindeki yazıların deşifre 
edilerek tanımlanmasının daha doğru olacağı kanaatinde olduğumuzu belirtmekte fayda görülmektedir. 
Ancak tasların eskiliği ve bazılarının oldukça yıpranmış olmaları veya ön tarafının detayı ile arka yüzünün 
fotoğraflarının bulunmayışı, değerlendirmeyi olumsuz etkileyen hususlar olarak görülmektedir. Bugüne 
kadar bu konu üzerinde yeteri kadar durulmayışını da bilgi ve belge eksikliğinden kaynaklandığı veya 
önemsenmediği şeklinde düşünülmektedir. 
 
Şifa tasının adı  Dönemi  Menşei metal cinsi çapı yüksekliği ağırlığı 

Girland Selçuklu  pirinç 10,5 cm. 2,5 cm. 130,39 gr 

Topkapı Selçuklu  pirinç    

Kayseri kopya Şam bronz 11.0 cm. 2,5 cm.  

Şinasi Acar 19.yüzyıl  pirinç 10,7 cm 2,5 cm.  

Ferit Edgü 18-19 yüzyıl   10,5 cm.   

Toronto   bronz 10,5 cm. 3,4 cm  

Bombay   pirinç  08,1cm. 3,0 cm.  

David İ.S.1200-kopya Suriye-Şam bronz 11,1 cm.   

D.Markov 12.yüzyıl Şam  11,1 cm.  142,4 gr. 

Chrıstıe 12.yüzyıl Şam  11,1 cm.   

Sotheby 12.yüzyıl Suriye  10,8 cm.   

Bonham 13-14.yüzyıl Suriye-Mısır bronz 11.0 cm.   

L.Soustiel 12.yüzyıl Suriye-Mısır Pirinç 10,5 cm. 2.5 cm.  

                                                                     Tablo-1 
 
Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere,13 adet şifa tasının özelliklerinin bir arada yansıtılmasına 
çalışılmış, ancak mevcut bilgiler eksik olduğundan bazı bölümler boş bırakılmıştır.Genelde biri hariç 
diğerlerinin çapı 10,5 cm – 11,1 cm arasında olduğu anlaşılmaktadır.Bombay şifa tasının ise 8,1 cm çapında 
olduğu dikkati çekmektedir.Toronto ve Bombay tasları hakkında yazılan makalelerde detaylı bilgi 
verilmesine rağmen dönemi ve menşei hakkında kesin ifadeler bulunmamakta, ağırlığı hususuna da 
değinilmemektedir.Keza müzayedelerde satışı yapılan taslar ile ilgili bilgiler de yeterli değildir.Topkapı 
Müzesinde bulunan şifa tasının ( www.girlandkultursanat.com ) web sitesinde gerekli izin alınıp 
yayınlanmasına rağmen , bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmadığından sadece tasın Osmanlı sarayına 
nasıl intikal ettiğine dair varsayımlar ve fotoğraf üzerinden yapılan bazı tespitler üzerinde durulmuştur. 
Şifa taslarının bazısı müzelerde sergilenmekte, bazısı da özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Bunların bir 
kısmının Şam menşeli olması ve 12.yüzyıla tarihlenmesi nedeniyle Selçuklu yapımı olduğu 
belirtilmemektedir. Ancak şifa taslarında bu konuya açıklık getirecek herhangi bir kitabeye de 
rastlanmamıştır. Üzerindeki yazıların arap harfleri ve arapça yazılmış olması bunların Selçuklular 
tarafından yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Şifa taslarının üzerindeki yazıların büyük bir bölümünün 
Kuran’dan alınmış ayetlerden oluşması nedeniyle   arapça yazılması  normal görülmektedir (tablo-1) . 
  
Şifa taslarının üzerindeki yazılar bütün taslarda üç ayrı grup şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca 3X3=9 
kareden oluşan vefklerde iki adettir.İç içe birbirini kesen daireler de ortak bir özelliktir.Bunların dışında 
bazı vefkler ile beş ve altı köşeli yıldızlar mevcuttur.Merkezi boşlukta bulunan hayvan figürleri de aynı 
olmakla birlikte bazı farklılıklar içermektedir.Şifa taslarının arka tarafında da bazı yazılar mevcut 
olup,çoğunlukla fotoğrafları olmadığından ve her hangi bir açıklama yapılmadığından bilinenlerle yetinmek 
durumunda kalınmıştır. 

http://www.girlandkultursanat.com/
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Öncelikle şifa tasının üzerindeki vefklerden başlamak suretiyle birbiriyle karşılaştırılmasında ve bir 
değerlendirmeye tabi tutulmasında fayda görülmektedir.Bütün taslarda 3X3=9 bölümlü karelerden birisinde 
yatay, dikey ve çapraz okunduğu taktirde sayıların toplamları 15 olmaktadır.Diğeri ise farklı   durumdadır. 
 

Şifa tasının adı 1.grup 9 kareli vefk         2.grup 9 kareli vefk 

Girland          4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         3-4-8 / 5-2-1 / 9-6-7 

Topkapı          4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         3-5-8  /4-6-1 / 9-2-7 

Kayseri          4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 

Şinasi Acar          4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 

Fedrit Edgü          4-?-? / 3-?-? / 8-?-?         ?-?-? / ?-?-? / 8-3-4 

Toronto          4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 

Bombay          4-9-2  /3-5-7 / 8-1-6         6-7-2 / 1-5-9 / 8-3-4 

Davit          4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 

D.Markov          4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         6-7-2 / 1-5-9 / 8-3-4 

Christie         4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         6-7-2 / 1-5-9 / 8-3-4 

Sotheby         4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 

Bonham         4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 

L.Soustiel         4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6         4-9-2 / 3-5-7 / 8-1-6 

                                                                                         Tablo-2 

 
İkinci grup dokuz kareli vefkler, Kayseri,Şinasi Acar,Toronto,David, Sotheby ve Bonham  şifa taslarında  
(3-4-8 / 5-6-1 / 9-2-7 ) , Bombay , Dmitry Markov  ve Christie şifa taslarında ise ( 6-7-2 / 1-5-9 / 8-3-4) 
şeklinde birbirinin aynıdır. Ferit Edgü’ye ait şifa tasının son üç rakamı (8-3-4) olarak bittiği dikkate 
alındığında bunun da  Bombay grubundan olması kuvvetle muhtemeldir. Topkapı şifa tasındaki sayıların 
son bölümü (9-2-7) Kayseri grubuyla aynı olmakla beraber diğer bölümlerinde ufak bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Girland şifa tasındakiler ise ilk bölüm Kayseri grubuyla örtüşmekte, diğer bölümler 
uyuşmamaktadır. L.Soustiel şifa tasındaki vefkler ise diğer taslardakilere benzememektedir. (Tablo-2) . Bu 
vefklerin,  Şekil yönünden incelendiğinde düzenleniş sırası değişmeksizin Girland şifa tasında alt bölümde, 
diğerlerinde ise üst bölümde yer aldığı dikkati çekmektedir. 
 
Annemarie Schimmel’in “Sayıların Gizemi” adlı eserinde;  yatay ve düşey satırlarda olduğu gibi, çapraz 
hatlarda da 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 – vav-  elif  - 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) . (http://www.hourofthetime.com/1-F/October2012/Hour_Of_The_Time_10012012-
The_Mystery_of_Numbers.pdf).  
 
“Ünlü Alman İranolojist,İslam ve tasavvuf araştırmacısı Prof.Dr.Annemarie Schimmel (D.7 Nisan 1922-
Ö.26 Ocak 2003) doktora çalışmasını henüz on dokuz yaşındayken Berlin Üniversitesi’nde İslam dilleri ve 
medeniyetleri üzerine yapmıştır.Yirmi üç yaşında Almanya, Marburg Üniversitesi’nde Arap dili ve islam 
Araştırmaları Profesörü olmuş , aynı üniversitede ikinci doktorasını dinler tarihi alanında yapmıştır. 1954 
yılında Ankara Üniversitesi’nde Dinler Tarihi Profesörü olarak çalışmaya başlamış, Üniversitede kendisini 
ülkenin mistik gelenek ve kültürünü araştırmaya adamıştır.Bonn Üniversitesi’nden aldığı bir onursal 
Profesörlük,Pakistan Hükümetinden İslam, Tasavvuf ve Muhammed İkbal’e ilişkin çalışmalarından ötürü 

http://www.hourofthetime.com/1-F/October2012/Hour_Of_The_Time_10012012-The_Mystery_of_Numbers.pdf
http://www.hourofthetime.com/1-F/October2012/Hour_Of_The_Time_10012012-The_Mystery_of_Numbers.pdf
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aldığı Hilal-i İmtiyaz olarak bilinen en yüksek dereceli sivil ödülün ve ünvanının yanı sıra İslam edebiyatı 
ve kültürü ,tasavvuf alanlarında elliyi aşkın kitabı ve farsça, urduca, arapça, sindi, türkçe şiirlerden 
ingilizce ve almancaya çevirileri bulunmaktadır.” 

 
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. 
 

 
                                                                        Tablo-3 

      
                                                                         Tablo-4     
 
Yatay, dikey ve çapraz okunduğunda sayıların toplamı 15 olan vefk’in üstünde bulunan tılsımlar, 
okunamadığı için Ferit Edgü’ye ait olan hariç diğer bütün taslarda aynıdır (Tablo-3). İç içe iki halkanın 
yan tarafında bulunan  tılsımlar  ise genelde birbirine benzemekle beraber   ufak bazı farklılıklar mevcuttur. 
Tablo-4 de sol tarafta bulunan tılsım sadece Girland şifa tasında mevcuttur. Topkapı şifa tasında  ise sol 
taraftaki altı köşeli yıldız eksiktir.Bonham’da da her iki yıldız beş köşelidir.Tablonun sağındaki tılsımın 
aynısı Şinasi Acar ,Bombay ve L.Soustiel taslarında vardır.Kayseri ve Toronto’da baştaki harf eksik 
olup,bunlarla birlikte  David koleksiyonunda bulunan şifa tasının iki tarafındaki yıldız beş 
köşelidir.Dimitry Markov’da sağ taraftaki yıldız beş köşeli , Sotheby’de   sağdakine ilaveten sol tarafta altı 
köşeli bir yıldız vardır. Bu bölümün altında “ bula şifa bu hasta “ yazısı dokuz tasta 
bulunmakta,Topkapı’da okunamamakta,Girland şifa tasında ise Arapça dokunmak anlamına gelen 
“melbuse”ve merhaba anlamına gelen “merhaben” kelimeleri yazılıdır.Girland şifa tasında kesişen halkalar 
civarında 5 adet altı köşeli yıldız mevcuttur. Topkapı şifa tasında sayıların toplamı 15 olan vefkin üst 
tarafında iki, iç içe iki halka civarında üç olmak üzere toplam altı köşeli yıldız bulunmaktadır. Halkaların 
her iki tarafında Kayseri ,Bonham ve Toronto’da 5 adet , Şinasi Acar , David ve D.Markov’da 4 adet beş 
köşeli yıldız , Bombay’da 3 adet beş köşeli ,1 adet  altı köşeli ,Sotheby’de ise 6 adet altı köşeli yıldız 
bulunmaktadır. Ferid Edgü ve Christie şifa taslarında bu bölümler silik olduğu için görülememektedir. 
 
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 tılsım olarak  görülmüştür.Önceleri  muhtelif toplumlarda  beş köşeli  
yıldızla birlikte bir süsleme motifi veya bir büyü 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 bir çok alanda faydalanılmıştır. 
İstanbul - Beşiktaş Deniz Müzesinde bulunan Barbaros Hayrettin  Paşa’nın  sancağında altı köşeli yıldıza 
yer verilmiştir . Bu yıldız, arkeolojik kazılar sonucu ortaya  çıkartılan  buluntularda  rastlanması  nedeniyle  
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Semavi dinlerden önce de bilindiği kanıtlanmasına  ve dünyadaki birçok kültürde yer almış olmasına 
rağmen, daha çok Musevi  sembolü olarak bilinmektedir. Yahudiler ,tılsımlı olduğuna 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. Tılsım olarak kullanılan 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 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.Bir çok toplum tarafından şans getirdiğine 
inanılan bu yıldızın, ruh-ateş-hava-su ve toprağı sembolize ettiğine inanılmaktadır. 
 

                  
        Barbaros’un Sancağı                           Osmanlı İmparatorluğu’nun son bayrağı (1844 -1922 ) 
 
Birbirini kesen halkalar şeklinde düzenlenen tılsımlar arasında da bazı farklılıklar mevcuttur. Alttaki çift 
çizgiden oluşan iç içe kesişen iki halka Topkapı ve Sotheby hariç bütün taslarda aynıdır.Bu iki tasta ise 
alttaki halka tek çizgilidir.Üst halkaların içinde bulunan sayı ve harflerden oluşan tılsımlar,Ferit Edgü, 
Christie ve Sotheby de tam okunamamakla birlikte Topkapı hariç diğer taslarda birbirinin aynıdır.Topkapı 
Tasında ise birinci satırda ilk iki sayı eksik,ikinci satır farklı , üçüncü satır aynı tılsımları içermektedir. Alt 
halkada bulunan 4.satırda Girland hariç diğerleri , 5.satır bütün taslarda  birbirinin aynıdır.   
 
Şifa taslarının iç yüzeyinde üç bölüm halinde kazınmış olan yazılarda da farklılıklar görülmektedir. Birinci 
grup yazılarda genelde kuran ayetleri bulunmaktadır.Kuran’ın mealen tercümelerinde bile , birebir benzerlik 
bulunmamakta olduğu da dikkate alınırsa bunların değişik lisanlarda yorumlanması ve yazılması farklılık 
gösterebilmektedir.Nitekim.Annette Ittig  ve Edward Rehatsek’ tarafından kaleme alınan makalenin ilgili 
bölümlerinin ingilizcesinin türkçeye çevirisinde bile mana itibariyle farklı olmamasına rağmen ifade tarzı 
değişik olabilmektedir. 
 
Birinci grup yazılar Girland şifa tasında üstte diğerlerinde alttadır. Genelde dokuz satırdan oluşan ikinci 
grup tam bunun tersi durumundadır.Keza spiral şeklindeki üçüncü grupta Girland da sağda, diğerlerinde 
soldadır.Topkapı şifa tasındaki durum aynı olmakla birlikte satır sıraları değişiklik göstermekte olup,çok 
yayılmış durumdadır. 
 
Birinci grupta; Topkapı hariç  ,  Bonham tam okunamamakla birlikte , diğer taslarda olduğu gibi , İnşikak 
suresinin ilk  dört  ayeti  ile  İnşirah suresinin  5 - 6.ayetleri ve bazı arap  alfabesinin harfleri , ayrıca hamile  

http://www.ceddimizosmanli.net/6-koseli-yildizin-sirri-ve-bilinmeyenleri/basbaros-hayreddin-sancagi/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Ottoman_flag_alternative_2.svg
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olanların Allahın izniyle  kolay doğum yapacağı hususlarına yer verilmiştir.  
 
İkinci grup yazılarda ; Topkapı hariç 9 satırdan oluşmakta,Girland’ın ilk altı satırı diğer taslarla aynı olup, 
Ne  mana  ifade  ettiği  bilinmeyen “ Sara sara rabbi sara ya-Ra’bu rabu rubunu…? Tu tu tu…” yazılıdır. 
Girland hariç diğer taslardaki son üç satırda Talak suresinin 3.ayetinin bir bölümü ile Hz.Muhammed’e ve 
onun temiz soyuna iyilik ve esenlik dileğinde bulunulmaktadır. 
 
Spiral şeklindeki üçüncü yazı grubu ise ;Topkapı,Şinası Acar ve Ferit Edgü şifa taslarında okunamamakta, 
diğerlerinde 2.yazı grubunun bir mana ifade etmeyen bölümünün bir kısmının tekrarı mahiyetindedir.  
 
Şifa taslarının merkezindeki boşlukta dört hayvan figürü bulunmaktadır. Topkapı şifa tasında bulunan 
köpek figürü,diğerlerinden farklı olup,daha vahşi bir görünüm sergilemektedir.Sotheby ve Bonham hariç geri 
kalan şifa taslarında köpek figürü şekil itibariyle aynı olmakla birlikte,Girland ‘tan faklı olarak diğerlerinin 
baş kısmı sol tarafta olup,sağ ayakları yukarı kalkık durumdadır.Girland’da ise bunun tam tersi köpeğin 
baş kısmı sağda,sol ayağı yukarıda bulunmaktadır.Sotheby şifa tasında ise bu figürün baş, gövde ve 
ayakları ile duruş şekli çok farklıdır.Bonham da ise tasın orta kısmı büyük ölçüde silinmiş olup,sadece belli 
belirsiz ejder figürü belirlenebilmektedir. 
 
Girland ve Silik olduğu için Bonham hariç ,diğer şifa taslarında  bir adet kıvrık yılan figürü alt sağda ve 
baş kısmı sol taraftadır.Girland şifa tasında ise iki düz yılan figürü köpek figürünün üstünde bulunmakta 
ve baş kısmı sağ taraftadır. 
 
Topkapı ve Girland dışında  diğer taslarda şekil bakımından ufak bazı farklılıklar olmakla birlikte ejder 
figürü köpeğin arka , akrep ise alt kısmında yer almaktadır.Topkapı şifa tasında her iki hayvan figürü 
köpeğin altında ,ejder sağ, akrep sol taraftadır.Girland’da ise bu iki hayvan figürü köpeğin altında,akrep 
sağda,ejder soldadır. 
 
Bütün taslarda ortak olan hayvan figürleri, şifa taslarının yapılış amacını belirten  açıklamalarla paralellik 
göstermekle beraber , Selçukluların  gezegen ve  burç tasvirleri  ile  ilgili görüşleriyle de uyum sağlamaktadır.  
Ayrıca, Orta Asya Türkleri tarafından kullanılan hayvan takviminde ayları temsil eden hayvanlardan her 
birinin Şamanlarda  bir anlam ifade ettiği , bazılarının ise tılsımlı 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 gibi 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. Yılanlı  
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tılsımların hastalıklara karşı çok kuvvetli bir tesiri olduğu yaygın bir inanıştır.Yılanı ölümsüzlük  sembolü 
olarak  gören toplumlar da bulunmaktadır. Tıp ve Eczacılık  amblemlerinde de yılan figürü ön plandadır. 
 

     
        Şifa taslarındaki ejder figürü                     Cizre Ulu Camiinin Ejder figürlü  Kapı Tokmağı 
 
Akrep tılsımının da ,kötülüklerden ve düşmanlardan koruduğuna inanılır.çağlar boyunca önemli bir tılsım 
simgesi olarak kullanılmıştır.Keza köpek de koruyucu olarak bilinmektedir. 
 
Netice itibariyle , insanın iyileşmesini sağladığına inanılan Şifa tasları üzerindeki yazıların büyük bir 
bölümü Kuran’dan alıntı yapılmış olup, şifa tasının kullanım amacını açıklayıcı bilgileri de içermektedir. 
Manası bilinmeyen yazılar, geometrik şekiller, yıldızlar, sayılar, harfler, hayvan figürleri, tılsımların 
sembolik  bir yansımasıdır. Bu tasların  ön ve arka yüzlerindeki bezemeler ,Türk Kültürünün izlerini 
taşımakta olup, muhtelif zaman ve yörelere ait şifa taslarında  rastlanmamaktadır.  
 
Kültür varlıklarımızın korunması ve tanıtılmasını amaç edinen Girland Kültür Ve Sanat Galerisi olarak , 
yayınlanmış fotoğraflardan ve açıklamalardan istifade edilerek  imkanlar ölçüsünde detaylandırılmaya 
çalışılan bu makalenin  daha kapsamlı bir hale getirilebilmesi ve Türk sanatı  ile ilgili yanlış algıların 
giderilebilmesi bakımından  öncelikle bu taslara sahip olanlar ile akademik kuruluşların  katkıda bulunması 
gerektiğine inanılmaktadır.Saygılarımızla  


