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dasýný da yansýtan ve yüzüðe takýlan ta-
þýn rengi, bünyesinde yer aldýðý düþünülen
büyülü iþlevin belirtisi olarak kabul edilir-
di. Kaþýna yerleþtirilen deðerli taþla birlik-
te iyileþtirici ve koruyucu özelliðe sahip ol-
duðuna dair inanç yüzüðün bütün kültür-
lerde yaygýnlaþmasýna yol açmýþtýr. Bazan
kýymetli taþlarýn yerine cam kullanýlmýþtýr.
Baþta aslan olmak üzere her birinin ayrý
bir anlamýnýn bulunduðuna inanýlan çeþit-
li hayvanlarýn sûretleri de yüzüklerin kaþ-
larýna çizilirdi. Kitâb-ý Mukaddes’te Benî
Ýsrâil peygamberlerinden Dânyâl’in, kaþýn-
da iki aslanýn ortasýnda bir insan figürü
bulunan yüzüðü olduðu anlatýlýr. Bu yüzü-
ðü Hz. Ömer’in Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî’ye ver-
diði rivayet edilmektedir (Taberî, IV, 93).
Yüzüklerde kullanýlan desenler ve üzeri-
ne konan figürler sürekli deðiþse de ana
malzemesi daima madenlerden olmuþtur.
Kalkolitik dönemden itibaren altýn ve gü-
müþ yanýnda çeþitli metallerden, akik gi-
bi yarý kýymetli taþlardan, fildiþi ve piþmiþ
topraktan yapýlmýþ yüzükler üstü çeþitli
þekillerde hazýrlanmýþ mühür biçimindey-
di. Bunlar birilerinin mülkünü iþaretlemek,
yetkisini belirtmek ve bazý objelerin kiþi-
ye özel olmasýný saðlamak için yaygýnlaþ-
mýþtýr. Öte yandan insanlarýn büyük ço-
ðunluðu okuma yazma bilmediðinden mü-
hür iþlevi gören yüzük kiþinin yegâne kim-
lik iþaretiydi.

Eski Ahid’de de yüzüðün mühür olarak
kullanýldýðýna dair çok sayýda kayýt vardýr
(Tekvîn, 41/42; Ester, 8/2, 8, 10; Çýkýþ, 28/
11, 21; 39/6, 14, 30). Bu yüzüklerin en meþ-
huru Hz. Süleyman’a isnat edilen, mûcize-
vî niteliði yanýnda Allah’ýn ona bahþettiði
pek çok özelliði taþýyan, kaþýnda altý köþe-
li yýldýz bulunan yüzüktür (bk. MÜHR-i SÜ-
LEYMAN). Yüzük kullanýmý Roma Ýmpara-
torluðu döneminde yaygýnlaþarak aþaðý se-
viyedeki insanlar tarafýndan da kullanýlmýþ-
týr. Anadolu’da Roma dönemine ait bulun-
tulardan, sivil ve askerî kesime mensup in-
sanlar arasýnda çeþitli madenlerden yapýl-
mýþ kaþlý yüzüklerle kaþýna bir çekmece ve-
ya kutunun minik anahtarý eklenmiþ tunç-
tan yüzüklerin kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Arkeolojik kazýlarda Urallar’da bulunan ye-
þim Çin yüzükleri yüzüðün Doðu’da da yay-
gýn olduðunu göstermektedir. Türk kültü-
ründe yüzük süs eþyasý, niþan ve hâkimi-
yet belirtisi olarak hem Ýslâmiyet’ten önce
hem Ýslâmiyet’ten sonraki dönemlerde bü-
yük önem taþýmýþtýr. Uygur Türeyiþ, Oðuz
Kaðan ve Dede Korkut destanlarýnda yü-
zük bu iþlevleriyle sýkça yer alýr.

Câhiliye döneminden kalma, on parma-
ða yüzük takma âdetinin örneklerine nâ-

diren de olsa Ýslâm’dan sonra da rastlan-
maktadýr (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, I, 230-
231). Ýslâmiyet’in ilk döneminden itibaren
baþta altýn ve gümüþ olmak üzere çeþitli
madenlerden yapýlan yüzükler hem mü-
hür hem de ziynet eþyasý olarak kullanýl-
mýþtýr. Resûl-i Ekrem yabancý devlet baþ-
kanlarýna Ýslâmiyet’e davet mektuplarý yaz-
maya karar verince kaþýnda aþaðýdan yu-
karýya doðru üstte lafza-i celâl bulunacak
þekilde istif halinde “Muhammed Resû-
lullah” ibaresinin yer aldýðý ve serçe par-
maðýna taktýðý bir gümüþ mühür-yüzük
edinmiþtir (Buhârî, “Libâs”, 52, 55, “Pu-
mus”, 5; Müslim, “Libâs”, 56, 58). Resûl-i
Ekrem’e Hayber’de bulunduðu sýrada tak-
dim edilen ve daha sonra Hz. Ebû Bekir,
Ömer ve Osman tarafýndan kullanýlan bu
yüzük 30 (650) yýlýnda Medine’deki Eris
Kuyusu’na düþerek kaybolmuþ, buna üzü-
len Hz. Osman ayný ibareyi taþýyan yeni
bir yüzük yaptýrmýþtýr. Topkapý Sarayý Mü-
zesi Mukaddes Emanetler Dairesi’nde ser-
gilenen, kaþýnda “Muhammed Resûlullah”
yazýlý yüzüðün Hz. Osman tarafýndan yap-
týrýlan yüzük olduðu tahmin edilmektedir.

Hz. Peygamber zamanýnda yüzüðün taþ-
lý ve taþsýz iki çeþidi de genellikle ziynet eþ-
yasý olarak kullanýlýyordu. Hadis ve siyer
kaynaklarýnda, Resûl-i Ekrem’in mühür gi-
bi kullandýðý yüzüklerinin çeþitli maden ve
taþlardan yapýldýðý, üzerinde yazý veya þe-
killerin bulunduðu kaydedilir. Resûl-i Ek-
rem de kendisi için bir yüzük yaptýrmýþtý
(Buhârî, “Salât”, 64, “Büyû.”, 32, “Libâs”,
46; Müslim, “Libâs”, 56; M. Abdülhay el-
Kettânî, I, 327-331; II, 132-134). Bu dönem-
de Habeþistan’da çýkarýlan deðerli taþla-
rýn yüzükler için sanatkârane iþlenip (Ýbn
Mâce, “Libâs”, 41) demir üzerine gümüþ
kaplama yüzükler yapýlmasý kuyumculuk
sanatýnýn geliþmiþliðini ortaya koymakta-
dýr. Hz. Peygamber’in erkekler tarafýndan
kullanýlan gümüþ yüzüklerin 1 miskalden
(4,722 gr.) daha aðýr olmamasý hususun-
daki tavsiyesi (Ebû Dâvûd, “Pâtem”, 4; Tir-
mizî, “Libâs”, 43), bu türden yüzüklerin ka-
fes tabanlarý oyularak imal edilmesini be-
raberinde getirmiþtir.

Hz. Âiþe’nin ayaklarýna taþsýz yüzük tak-
masý ve Mescid-i Nebevî’de Resûlullah’ýn
sohbetine katýlan hanýmlarýn ayak par-
maklarýnda bu türden yüzüklerin bulun-
masý (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 4; Abdürrez-
zak es-San‘ânî, XI, 74) kadýnlarýn elleri gi-
bi ayak parmaklarýna da yüzükler taktýk-
larýný göstermektedir. Nitekim Ümmü Ha-
bîbe de Resûl-i Ekrem’in evlilik teklifini
kendisine getiren câriye Ebrehe’ye ayak
parmaklarýndaki gümüþ yüzükleri de he-

mýnda, “Etti o güzel ahde vefâ müjdeler ol-
sun” ve þehnaz makamýnda, “Nice bir eþk-i
firâkýnla pür olsun gözümüz”; Tab‘î Mus-
tafa Efendi’nin hüseynî makamýnda, “Ben
gibi sana âþýk-ý üftâde bulunmaz”; Hacý Sâ-
dullah Aða’nýn hicaz hümâyun makamýn-
da, “Nideyim sahn-ý çemen seyrini cânâ-
ným yok”; III. Selim’in sûzidilârâ makamýn-
da, “Âb ü tâb ile bu þeb hâneme cânan ge-
liyor”; Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin
acemaþiran makamýnda, “Ne hevâ-yý bâð
sâzed ne kenâr-ý kiþt mârâ”, hisar maka-
mýnda, “Hava güzel yine gülþende gösteriþ
günüdür” ve þevkefzâ makamýnda, “Ser-i
zülf-i anberîni yüzüne nikab edersin”; Ze-
kâi Dede’nin ferahnâk makamýnda, “Sen-
siz cihanda âþýka iþret revâ mýdýr”; Muallim
Ýsmail Hakký Bey’in rast makamýnda, “Gül-
þende yine âh u enîn eyledi bülbül” ve Mü-
nir Nurettin Selçuk’un ayný makamda, “Hül-
yâma doðan son güneþim son hevesimdi”
mýsralarýyla baþlayan yürük semâileri bu
formun eserleri arasýndadýr.
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Arapça’daki karþýlýðý hâtemdir (mühür).
Arapça’da hem el hem ayak parmaklarý-
na takýlabilen taþsýz yüzüklere fetpa veya
halka (halaka) denilir (Buhârî, “Libâs”, 45;
Müsned, I, 138). Farsça’da yüzük için en-
güþter, yüzük ve yüzük þeklindeki mühür
için nigîn kelimeleri kullanýlýr. Okçularýn ya-
yý çekerken sað ellerinin baþ parmaklarýna
incinmemesi için taktýklarý genellikle ke-
mikten halka þeklindeki yüzüðe zihgîr adý
verilir. Serçe parmaðý ile orta parmak ara-
sýndaki yüzük takýlan parmaða “yüzük par-
maðý” denir.

Altýn ve gümüþ gibi çeþitli madenlerden
yapýlan yüzük Mezopotamya, Mýsýr, Ýran,
Arap, Yunan ve Roma kültürlerinde süs
öðesi ve statü göstergesi olmanýn yaný sý-
ra tabiat üstü güçler taþýyan ve kendisiy-
le temasýn özel ritüel gerektirdiðine ina-
nýlan objelerin baþýnda gelir. Dönemin mo-
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nî, s. 215). Týlsým amacýyla da kullanýlan
ve uður getireceðine inanýlan yüzüklerin
üzerine çeþitli ibareler yazýlýrdý. Timur dö-
nemi hattatlarýndan Ömer-i Aktâ’nýn, mü-
hür yüzüðünün yuvasýna sýðabilecek kadar
küçük gubârî hatla mushaf yazdýðý nakle-
dilmektedir (DÝA, XXXI, 252).

Abbâsîler döneminde deðerinin 100.000
dinar olduðu söylenen “cebel” ve “burc” ad-
lý yüzükler halifelerin yanlarýnda bulundur-
duklarý hükümdarlýk alâmetlerindendi (Ýb-
nü’l-Esîr, VI, 107; Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, XI,
12). Nûreddin Mahmud Zengî’nin yüzü-
ðünün adý da cebeldi (a.g.e., XI, 304-305).
Selçuklular’da da hükümdarlýk sembolle-
rinden olan yüzük halk masallarýnda “yü-
zük vermek / göndermek” ve “sihirli yü-
zük” motifleriyle yer alýr. Büyük Selçuklu
Sultaný Melikþah öldüðünde karýsý Terken
Hatun onun yüzüðünü Kürboða’ya ver-
miþ, bu sayede baþþehir Ýsfahan’daki kale-
nin kendisine teslim edilmesini saðlamýþ-
tý (Özaydýn, s. 191). Sultan Sencer’in par-
maðýndan yüzüðünü çýkarýp alan bir Bâ-
týnî fedâisi sultan tarafýndan yollandýðýný
söyleyip yanýna girdiði vezir Fahrülmülk’ü
öldürmüþtü (Bündârî, s. 241). Maðrib hâ-
nedanlarýnda da yüzük hükümdarlýk alâ-
metlerinden sayýlmýþtýr. Bu yüzükler tam
ayar altýndan dökülür, yakut, fîrûze ve
zümrüt gibi kýymetli taþlarla süslenirdi
(Ýbn Haldûn, II, 48). Osmanlý padiþahlarý
da benzer yüzükler kullanmýþlardýr. Padi-
þah, iç hazineden çýkan meblaðlarý mühr-i
hümâyun niyetiyle kullandýðý parmaðýn-
daki yüzüðün zümrüt taþýyla mühürlerdi.
Fâtih Sultan Mehmed’in Nakkaþ Sinan Bey
veya Þiblîzâde Ahmed Çelebi tarafýndan ya-

pýlan, gül koklayan baðdaþ kurmuþ portre-
sinde serçe parmaðýnda mühür yüzüðü,
baþ parmaðýnda ise okçu yüzüðü görül-
mektedir (TSMK, Hazine, nr. 2153, vr. 10a).
Yavuz Sultan Selim, Mýsýr seferi esnasýn-
da dedelerinden kalan saltanat yüzüðü-
nü Nil nehrine düþürmüþ ve aramalar so-
nucunda bulunamayýnca çok üzülmüþtü
(Ýbn Ýyâs, V, 183; Emecen, s. 301). Yavuz’un
bir mühür yüzüðü günümüze ulaþmýþtýr
(TSMK, Hazine, nr. 4819).

Yüzük haberleþme, hediyeleþme, top-
lum içinde tanýnma gibi amaçlar için de
kullanýlmýþtýr. Hz. Peygamber, kýzý Zeyneb’i
getirmesi için Mekke’ye gönderdiði Zeyd
b. Hârise’ye bir yüzük vermiþti (Ebü’l-Fi-
dâ Ýbn Kesîr, III, 331). Güzel giyinmeyi se-
ven sahâbî Ýmrân b. Husayn’ýn, kaþýna ký-
lýç kuþanmýþ bir insan resmi nakþedilen bir
yüzük taktýðý belirtilmektedir (Ýbn Sa‘d, VII,
7; Zehebî, II, 510). Hârûnürreþîd, Arap dili
ve edebiyatý âlimi Mufaddal ed-Dabbî’ye,
söylediði güzel bir sözden dolayý 1600 dinar
deðerinde bir yüzük hediye etmiþti (Ebü’l-
Fidâ Ýbn Kesîr, X, 229).

Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýna dair fet-
va veren Þeyhülislâm Kadýzâde Mehmed
Tâhir Efendi bu cesur davranýþýndan dola-
yý elmas bir yüzükle ödüllendirilmiþti. Sur-
re ile birlikte Mekke ve Medine’ye gönde-
rilen “ferâþet” çantasýnda gümüþ yüzük
mutlaka bulunurdu.

Altýn yüzük veya yüzüðün üzerindeki kýy-
metli taþ onu takan kiþinin ekonomik du-
rumunun ve sosyal statüsünün bir gös-
tergesiydi. Hulefâ-yi Râþidîn döneminde
altýn yüzük takan dihkanlardan en yüksek
miktarda (48 dirhem) cizye alýnmasý karar-
laþtýrýlmýþtý (Belâzürî, s. 388). Yüzük ba-
zan rehin olarak býrakýlýrdý (Ebü’l-Ferec el-
Ýsfahânî, XXII, 168). 755 yýlýnda zimmîle-
rin müslüman toplum içinde tanýnmala-
rýný saðlamak üzere getirilen þartlar ara-
sýnda kurþun yüzük kullanmalarý da bulu-
nuyordu. Bir kimseye eman verildiði taký-
lan bir yüzük veya giyilen bir elbise ile be-
lirli duruma getirilebilirdi. Ebû Müslim-
nâme’de geçen “eman yüzüðü” ifadesi bu
geleneðin sürdüðüne iþaret etmektedir.
I. Alâeddin Keykubad, Erzurum’a hâkim
olduktan sonra Celâleddin Hârizmþah ile
ittifak yapan þehrin hâkimi Rükneddin Ci-
han Þah’a affedildiðine dair bir eman yü-
züðü vermiþti (Ýbn Bîbî, I, 413). Sosyal sta-
tüyle ilgili sembollere de temas eden Ýbn
Battûta, Çinli tâcirlerden beþ kalýp altýna
sahip olanýn parmaðýna tek yüzük, on ka-
lýp altýný olanýn ise iki yüzük taktýðýný kay-
deder (Tu¼fetü’n-nü¾¾âr, II, 719). Roma dö-
neminde olduðu gibi daha sonra da bazý

diye etmiþti (Ýbn Sa‘d, VIII, 77). Resûl-i Ek-
rem zamanýnda mehir olarak belirlenen
miktarýn içerisinde mutlaka yüzük de yer
alýyordu. Evlenmeyi teþvik eden Resûl-i
Ekrem mehir için bir demir yüzüðün bile
yeterli sayýlacaðýný söyleyerek çeyizde bu-
lunmasý gereken þeylerin taraflara külfet
yüklememesini istemiþtir (Buhârî, “Ni-
kâh”, 14). 7. yýlýn baþýnda (Mayýs 628) Hz.
Peygamber’in Ýslâm’a davetini kabul eden
Necâþî Ashame’nin hediye olarak yolladýðý
Habeþistan taþýyla süslü altýn yüzüðü Hz.
Peygamber kýzý Zeyneb’den torunu Ümâ-
me bint Ebü’l-Âs’a vermiþtir (Ýbn Mâce,
“Libâs”, 40).

Yüzük Ortaçað Ýslâm devletlerinde hâ-
kimiyet alâmetlerinden biriydi. Yine mü-
hür olarak da kullanýlan bu yüzüklere ha-
life, sultan ve hükümdarlarýn soylarýnýn
sembolleri kazýnýyordu. Hükümdar yüzük-
leri altýndan yapýlýr, yakut, fîrûze ve züm-
rüt gibi kýymetli taþlarla süslenirdi. Sem-
boller yüzük mühür gibi kullanýlacaksa ters,
yalnýz yüzük olarak kullanýlacaksa düz iþ-
lenirdi. Hulefâ-yý Râþidîn sýrasýyla yüzükle-
rine, “Allah en yüce kudret sahibidir”; “Ey
Ömer! Vâiz olarak sana ölüm yeter”; “Ya
sabretmeli ya da piþman olmalý”; “Güve-
nim Allah’adýr, O bana yeter” ibarelerini
yazdýrmýþlardý. Hârûnürreþîd’in yaz sefe-
rine çýkarken yerine vekil olarak býraktýðý
oðlu Me’mûn’a uður getirmesi için býraktý-
ðý Mansûr’un yüzüðünün kaþýnda, “Güve-
nim Allah’adýr, O’na inandým” ibaresi nak-
þedilmiþti (Taberî, VIII, 320). Ortaçað’da
bazý âlimler Abbâsîler’in sembolü olan si-
yah ile Ehl-i beyt sevgisini temsil eden be-
yaz taþlardan kaþlý yüzük taþýrlardý (Bîrû-
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yüzük oyunu Türk edebiyatýnda mecaza
en çok konu olan hususlardandýr. Bektaþî
geleneðinde Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye
hediye ettiði ileri sürülen yüzük de çeþitli
menkýbelere konu teþkil etmiþtir.

Türkler, Ýslâm öncesi dönemlerden iti-
baren yüzüðü niþan alâmeti olarak kullan-
mýþtýr. Türkçe’de niþanlanmak için “yüzük
takmak”, niþaný bozmak için de “yüzüðü
atmak” tabirleri geçer. Söz kesildikten son-
ra oðlan evinden kýz evine, kurdelelerle
süslenmiþ bir tabla veya sepet içerisinde
niþan yüzüðünün de konduðu bir bohça-
nýn gönderilmesi bir Osmanlý-Türk gelene-
ðidir. Osmanlýlar’da padiþah tarafýndan da-
matlýða seçilen kimsenin gelin sultan için
yolladýðý aðýrlýklar arasýnda mutlaka deðer-
li taþlarla süslenmiþ bir yüzük bulunurdu.
IV. Mehmed’in kýzý Hatice Sultan’ýn çeyi-
zinde 4000 kuruþ deðerinde bir adet el-
mas yüzük vardý.
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ÿMustafa Sabri Küçükaþcý

™ FIKIH. Süs, alâmet, niþan olarak ve
mühür, uður, saðlýk gibi gerekçelerle hem
kadýnlar hem erkekler tarafýndan kullaný-
lan yüzük fýkýhta yapýldýðý maden ve kul-
lananýn erkek veya kadýn olmasý gibi ba-
zý açýlardan tartýþma konusu yapýlmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm’in çeþitli âyetlerinde yer-
yüzündeki her þeyin insanlar için yaratýl-
dýðý, iyi ve temiz þeylerin helâl, kötü ve
çirkin þeylerin haram kýlýndýðý, þâriin is-
tisnaî bir yasaklamasý bulunmadýðý süre-
ce insanoðluna bahþedilen nimetlerin he-
lâlliðinin asýl olduðu belirtilmiþ (el-Bakara
2/29; el-Mâide 5/4-5; el-A‘râf 7/32, 157; Yû-
nus 10/59); buna karþýlýk dünya malýna ta-
mah etme, dünya malý ile övünme, lüks
ve israfa kaçma gibi davranýþlar birçok
âyette kýnanmýþtýr (Âl-i Ýmrân 3/14; Tâhâ
20/13; et-Tekâsür 102/1-2). Bu genel hü-
kümler dýþýnda Kur’an’da yüzükle ilgili özel
bir hüküm yer almamakla birlikte hadis
kaynaklarýnda yüzüðe dair Hz. Peygam-
ber’den ve sahâbeden gelen rivayetlerin
hayli fazla olduðu görülür (Buhârî, “Li-
bâs”, 45-56; Müslim, “Libâs”, 51-65; Ebû
Dâvûd, “Pâtem”, 1-5; Tirmizî, “Libâs”, 13-
17, 43-44; Nesâî, “Zînet”, 42-53; Ýbn Mâ-
ce, “Libâs”, 39-43). Resûl-i Ekrem’in dev-
let baþkanlarýna gönderdiði Ýslâm’a davet
mektuplarýnda mühür gibi kullandýðý al-
týn bir yüzüðünün bulunduðu, fakat bir
süre sonra sahâbeden birçok kiþinin altýn
yüzük yaptýrmasý üzerine bu yüzüðü çýka-
rýp attýðý ve hutbeye çýkarak bir daha onu
kullanmayacaðýný açýkladýðý rivayet edilir.
Daha sonra gümüþten bir yüzük edinerek
hayatýnýn sonuna kadar mühür olarak onu
kullanmýþ, ardýndan gelen üç halife de ay-
ný yüzüðü mühür gibi kullanmayý sürdür-
müþtür. Hz. Peygamber bu yüzüðü kaþý
avuç içine gelecek biçimde sað veya sol
elinin serçe parmaðýna takardý. Mühür
yetkisi bulunmayanlarýn bu þekilde mühür
yaptýrmasýný da yasaklamýþtýr (Buhârî, “Li-
bâs”, 46, 50-52; Müslim, “Libâs”, 53-58;
Ebû Dâvûd, “Pâtem”, 1, 3, 5; ayrýca bk. MÜ-
HÜR). Hadis kaynaklarýnda Resûlullah’ýn
helâya girerken yüzüðünü çýkardýðý (Tir-
mizî, “Libâs”, 16; Nesâî, “Zînet”, 53); gü-
müþ bir yüzük taktýðý, ancak insanlarýn
onu taklit edip gümüþ yüzük edinmele-
rinden rahatsýzlýk duyduðu ve yüzüðü çý-

yüzüklerin kaþlarý baþta güzel koku olmak
üzere bir miktar sývýnýn muhafaza edil-
mesine imkân vermekteydi. Hz. Peygam-
ber yüzüðünün kaþýna misk koyan bir ka-
dýnýn kokusunu övmüþtü (Nesâî, “Zînet”,
33, 76). Kirman Selçuklularý’nýn kurucusu
Kavurd Bey’in idam edilmesinden sonra
halkýn tepki göstermesini önlemek için yü-
züðündeki zehri içerek intihar ettiði duyu-
rulmuþtu. Ankara Savaþý’nda Timur’a ye-
nilip esir düþen Yýldýrým Bayezid’in yüzü-
ðünde bulunan zehri içerek intihar ettiði
rivayet edilmektedir.

Ýbnü’n-Nedîm, gizli ilimlerin icra þekil-
lerinden birinin de yüzüðün üzerine bir-
takým semboller yazýlarak gerçekleþtirildi-
ðini kaydeder (el-Fihrist, s. 369). Týlsýmlý
yüzüðün þifa verici, uðurlu ve koruyucu
olduðuna inananlar vardý. Ayrýca yüzüðün
çeþitli figürlerin iþlendiði kaþýna bakýlýnca
kederlerin yok olacaðýna inananlar mev-
cuttu (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, XI, 206). Kâþ-
garlý Mahmud, kaþ adlý beyaz taþla kaþý ya-
pýlan bir yüzük taþýyanlarýn susuzluktan
ve yýldýrým düþmesinden emin olacaklarý-
na inanýldýðýný kaydeder (Dîvânü lugåti’t-
Türk Tercümesi, III, 22, 152). Akiðin mü-
barek sayýldýðý ve bu taþtan yüzük kullan-
manýn fakirliði giderdiði, gümüþ baþta ol-
mak üzere bazý madenlerden yapýlan yü-
zükler takýldýðýnda þeytanýn kiþiden uzak-
laþacaðý gibi Hz. Peygamber’e nisbet edi-
len, sýhhatleri tartýþmalý rivayetler akik kaþ-
lý gümüþ yüzüðün ilgi görmesine yol açmýþ-
týr (Ýbn Hacer, X, 323; Müttaký el-Hindî, VI,
663-664).

Yüzük Türk ve Fars edebiyatlarýnda çe-
þitli mecazi anlatýmlara konu olmuþtur.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, üzerinde pa-
diþahýn isminin nakþedildiði bir yüzükle
süslemesiz bir altýn yüzük arasýnda bir tar-
týþma düzenleyerek mensur bir münazara
örneði vermiþtir. Buna göre iktidarý tem-
sil eden yüzüðün ele geçirilebilmesi için
her biri yüzüðe benzeyen bir halka olan
bilgi, oruç ve aþk öðelerinin bir araya gel-
mesi gerekir (Fîhi mâ fîh, s. 116, 217). Es-
ki Türk edebiyatýnda hâle el veya parmaða
takýlan altýn yahut gümüþ yüzüktür. Fin-
canlarýn altýna yüzük saklayarak oynanan
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