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Divanından başka daha önce yazdığı 
iki de mesnevisi olan Cinaninin didaktik 
yolda ve hikayelerle süslenmiş bu 3316 
beyitlik eseri. Taşlıcalı Yahya'nın Kitab -ı 

Usul ( Usulname) adlı m es nevisine on
dan üstün olma iddiası ile nazire olarak 
ortaya konmuştur. Şairin, oradaki gibi 
Şehname veznini tercih ederek kaleme 
aldığı eser. "ikd" adını taşıyan her birin
de başka bir konunun işlendiği yirmi bö
lüme ayrılmıştır. Her bölümde önce be
lirli bir konunun ele alındığı bir kısım ile 
sonra bunu "Destan· adı altında takip 
eden bir hikaye faslı ve en sonda da "Sa
kiname-i Meclis" başlıklı üç dört beyit
lik küçük bir parça bulunmaktadır. 

Eserin başında kalemin vasıf ve me
ziyetleriyle nazım sanatı ve beliğ sözün 
üstünlüklerinin bahis konusu edildiği iki 
ayrı parça, bunlardan sonra birer müna
cat ve na't, Sultan lll. Murad'a bir met
hiye, kitabın telif sebebinin anlatıldığı 

bölüm yer alır. 

Mesneviyi oluşturan "ikd"lerin her bi
rinin esere asıl didaktik karakterini ve
ren ilk parçasında ahlaki nasihatler. ka
çınılmas ı veya yapılması öğütlenen ha
reket ve tutumlar ifade edildikten son
ra "Destan" başlığı altında değişik isim
ler taşıyan ikinci parçaların her birinde 
anlatılanlara, telkin edilmek istenen dü
şüncelere uygun bir olayın hikayesi ya
pılmaktadır. 

Cilaü'l-kulılb korıu ve tertip bakımın
dan Cinaninin ondan yedi yıl önce yaz
dığı ilk mesnevisi Riyazü ·ı- cinCin ' ın bir 
benzeri gibidir. Cinani o eserinin aynı şe
kilde yirmiye ayrılmış bölümlerinin ilk sı
radakilerinde nasıl hükümdar ve vezir
leri ele almışsa bu mesnevisinin de ilk 
iki bölümünde hükümdar ve vezirlerin 
vazifeleriyle kendilerinde bulunması ge
rekli vasıfları, üçüncü bölümde de hü
kümdarın çevresindekilerin dikkat ede
cekleri hususları belirtir. Bundan sonra 
gelen bölümlerde cimrilik ve tamah. ya
lan söyleme. şarap içme ve keyif verici 
şeylere kapılma , kadın düşkünlüğü , oğ 

lancılık. haram yeme gibi ahlaki kusur
ların fenalıkları ve sebep oldukları kötü 
sonuçlar anlatılır. Ayrıca yüksek binalar 
yapma. namazı terketme gibi tutumlar 

tenkit edilir. Buna karşılık sabır. başka
larına yumuşak davranma. kanaat, cö
mertlik. ahde vefa. yardımlaşma. çok 
konuşmayıp diline sahip olma gibi fazi
lrti~r ve ilmin insan hayatındaki faydası 
ve ı\olü üzerinde durulur. Sayılan kusur
ıa'f~an sakındırıcı öğütlerin yanı sıra bu 
faziletleri teşvik edici ve özendirici öğüt
lere ağırlık verilir. Daha önceki eserle
rinde yer yer hafif konulara iltifat etmiş 
olan Cinaninin burada bunlardan uzak
laşarak din duygusunun rehber olduğu 
ağır başlı düşünce ve konulara yöneldi
ği. söylediklerine destek olmak üzere 
eserinde sık sık ayetlere ve hadisiere 
başvurduğu görülmektedir. 

Bursa'da iken hasta bulunduğu sıra
da şifa getirmesini umarak iyileştikten 
sonra yazmaya başladığı . fakat istan
bul'a tayin edilip içine düştüğü geçim 
derdi yüzünden devama fırsat bulama
dığı eseri 1 003 Rebiülewelinde (Kasım 

1594) tamamlamıştır. Ci na ni, eserin in
san güzelliği ve aşk duygusunun yüceli
ğinin anlatıldığı yirminci ve son bölü
münde, vaktiyle istanbul'da karşılaşıp 
güzellik ve fikri meziyetlerine tutuldu
ğu ve kendisine talebe olarak bağlanmış 
bir gence duyduğu aşk sebebiyle bu ese
rini yazdığım açıklamaktadır. Sursalı Be
liğ. başka bir göreve tayin edilince ken
disinden ayrılmak zorunda kaldığı bu 
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gencin, Cinaninin onun hakkındaki bir 
kasidesine dayanarak. devrin ünlü gü
zellerinden Serraczade Şah Muhammed 
olduğunu kaydeder. Söz konusu olan sev
gi, eserde açıklıkla belirtildiği üzere mad
di yönü bulunmayan tamamıyla saf ve 
platonik bir aşktır. 

Şair eserin sonunda onu yazarken tak
dir ve teşviklerini gördüğü istanbul Ka
dısı Ebüssuüdzade'ye de bir methiye ile 
teşekkür eder. 

Cinani'nin ölümünden bir yıl kadar ön
ce yazdığı bu son eserinde ağırlık islam 
tarihi ve başka ülkelerle ilgili olaylarda 
ise de öncekiler ölçüsünde olmamakla 
beraber bazı yerli sahne ve maceralar. 
Şeyh Üftade ve meşhur Pinti Hamid'den 
bahseden parçalarda olduğu gibi tarihi 
çizgiler de yer almaktadır. 

Cilaü 'l-kulılb'ün Türkiye kütüphane
lerinde altı nüshası bilinmektedir [Süley
maniye Ktp ., Halet Efendi eki, nr. 94, La
la i smail, nr. 51 O; TSMK, Reva n. nr. 83 1 ; 
Konya Mevlana Müzesi Ktp ., Yazmalar. nr. 
5335; Çorum il Halk Ktp ., nr. 2217/ 2; Ad
nan Ötüken Ktp. !eski Ankara il Halk Ktp 1. 
nr. 61 ). Eserin. Mustafa Özkan tarafın
dan Cinani'nin hayatı ve eserlerine dair 
bir inceleme ile beraber Çorum nüshası 
hariç diğer beş nüshasına dayanan ten
kitli bir neşri yapılmıştır [Cinanf, Cilaü'J. 

kulu b [Giriş· inceleme ·Metin· Sözlük], i s
tanbul 1990) 
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CiLBAB 

Hanımların dış giysisi anlamında 
kullanılan bir kelime 

(bk. TESETTÜR). 

CİLDEKİ 
( _,5~1) 

İzzüddln All b. Aydemir 
b . Ali ei-CildeKı 

XIV. yüzyılda yaşayan 
Türk asıllı simyacı. 

_j 

_j 

Horasan bölgesindeki Cildek köyüne 
nisbette anılmakta, adı bazı kaynaklarda 
Aydemir b. Ali b. Aydemir şeklinde geç
mektedir. Hayatı hakkında yeterli bilgi 
yoktur. Kendisi ömrünün on yedi yılından 
fazlasını uzun seyahatlerlegeçirdiğini, bu 
arada Irak, Anadolu. Mağrib, Yemen. Hi
caz ve Suriye'ye gittiğini. nihayet Mısır'
da yerleştiğini bildirmektedir. Farklı ri 
vayetlere göre 743 (1342-43) veya 762 
(1360-61) yılında Kahire'de ölmüştür. 

Cildeki, özellikle ansiklopedik bilgi ba
kımından simya ilminde isim yapmış son 
büyük üstatlardan biridir. Onun da müs
lümanların simya sahasında benimsedik
leri mistik ve sembolik yaklaşımların bir 
temsilcisi olduğu görülmekte, fakat ba
zı somut deliller göz önüne alındığında 
kimyasal reaksiyonlar ve maddeler hak
kında gerçek bilgi ve deneyimlere sahip 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Kimyasal bir
leşimlerde sabit nisbetler kuralına esas 
teşkil eden görüşleri, ortaya çıkan gaz
lardan korunmak için deney sırasında 
maske kullanması, sabun yapımını geliş
tirmesi, nitrik asitte gümüşü altından 
ayırması bunun belli başlı örnekleridir. 
ilgisi tıp. ilaç yapımı, zooloji. astroloji, me
kanik (ilm-i hiyel ) ve özellikle maddenin 
keyfiyeti, metal ve diğer maddelerle ye
di gezegen arasında ilişki kurulması gi
bi alanlara yayılmış olan Cildeki, tabii 
olaylarla simya işlemleri arasındaki ben-
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zerlikler üzerinde önemle durmuş, bu 
hususta suni değişim olabileceğini ka
bul etmeyen İbn Sina'ya da karşı çıkmış
tır. Özgün yazılarından başka Tyanalı 
Apollonios, İbn Ümeyl, İbn Erfa're's ve 
Ebü'I -Kiisım el-Irak! gibi ünlü kişilerin 

eserleri üzerinde çok uzun şerhler kale
me alan Cildeki'nin birçok çalışması, ken
dinden önce yaşayan Cabir b. Hayyan ve 
EbQ Bekir er-Razi gibi bilginlerden yap
tığı güvenilir alıntılar sebebiyle simya ta
rihi yönünden de büyük değer taşımak
tadır. 

Eserleri. Kendisine atfedilen yirmi ci 
varındaki eserden belli başlıları şunlar

dır: 1. el-Bedrü'l-münir ii lJava~~i'l
iksir ( Bombay 1881) Endülüslü Ali b. MO
sa b. Erfa're's'in Divanü 'ş-Şü?;ilr'unda

ki bir kasidenin şerhidir. Aynı esere yaz
dığı diğer bir şerh ise Giiyetü's-sürilr 
adını taşımakta olup önsözüne göre tek
nikten çok felsefi ağırlıklı bir metindir. 
2. ed-Dürrü'l-men.ş__ilr ii şerl)i'ş-Şür,ilr. 
Adı geçen eser üzerine 7 42 ( 1341 -42) 
yılında Kahire'de yazılmış diğer bir şerh
tir. 3. Keşiü's-sütilr ii ŞerJ:ıi Divani'ş 

Şür,ilr. 4. el- Mişbc'il) ii esrari 'ilmi'l
miitaJ:ı (Kahire 1302) Müellif eserin ön
sözünde Araplar 'daki "ilmü'l-miftah "ın 

(simya) kısa bir tarihçesini vermekte, bu 
konudaki kendi çalışmalarını anlattıktan 
sonra üstat olarak kabul ettiği yedi kişi 

nin adını saymaktadır. Bunlar Emir Ha
lid b. Yezid, Cabir b. Hayyan, Muhammed 
b. Üm ey! et-Temimi, Mesleme b. Ahmed 
ei-Mecriti, Hüseyin b. Ali et-Tuğrai, Ali 
b. Musa b. Erfa're's ve Ebü'I-Kasım el
lraki'dir. s. Nihdyatü 'Hale b ii şerJ:ıi'l
Mükteseb (Bombay 1890). Ebü'I-Kasım 

el- lraki'nin Kitabü'l-cİlmi'l-mükteseb ii 
zira cati'r,- ı,eheb adlı eserine yapılan ge
niş bir şerhtir. Arap simyasının en önem
li kaynaklarından biri üzerine yazılmış 
olan eserin kendisi de önemlidir. Çünkü 
Cildeki bu eserinde simya ilminin başlı
ca teorilerini geniş şekilde açıklamıştır. 
Eserin önemini artıran diğer bir özellik 
ise Cildeki'nin yaptığı iktibaslarla kendi
sinden önceki Hermetik ve İslam simya 
literatürünü tanıtmış olmasıdır. Cabir 
b. Hayyan ve diğer müslüman simya ön
cülerinin yanı sıra Hermes, Zosimus, Ja
masif, Demokritos, Calinüs ve Marianus 
gibi otoritelere sık sık müracaat et
mekle birlikte kendisinin simya alanın
daki birikimini de alabildiğine yansıt

maktadır. Mesela Cabir b. Hayyan'a at
fedilen eserlerden ve diğer bazı çalışma
lardan nakillerde bulunarak altın - gü-

müş alaşımından gümüşü ayırmak için 
nitrik asit kullanılması gerektiğini bildir
miş, bu arada da söz konusu reaksiyo
nun maddelerin belirli ağırlıklarda olması 
halinde gerçekleşebileceği kanaatinde ol
duğunu açıklamıştır. Manucher Tasiimi 
bu eserle ilgili olarak 1954'te Londra Üni
versitesi'nde "Examination of the Nihayat 
ai-Talab and the determination of its 
place and value in the History of lslamic 
Chemistry" adıyla bir doktora tezi hazır
lamıştır. 6. el-Burhan i i esrari "ilmi'l
mizan. Dört bölümden meydana gelen 
titiz bir çalışmadır. Cildeki bu eserinde 
sadece simyaya değil tabiat tarihi, fizik 
ve metafizik konularına da yer vermiştir. 

Ayrıca kitapta BelfnQs'un (Tyanalı Apollo
nios) yedi cisme (gezegenler) dair eseriy
le Ca bir b. Hayyan ·ın eserlerindeki mizan 
teorisine de atıflar yapmaktadır. 7. Şer

fJ.u ~a~ideti Ebi'1-İ~bac .Keşiü 'l- esrar 
adıyla da anılan eser. X. yüzyılda Meyya
farikln'de (Silvan) Ebü'I-İsba' kOnyesiyle 
tanınmış olan Abdülaziz b. Temmam el
lrakf'nin simya üzerine yazdığı bir kasi
desinin şerhidir . 8. $erlJ.u'ş-Şemsi'l-ek
ber li - Belinı1s. Tyanalı Apollonios'un sim
yaya dair çalışmasının şerhidir. 9. et- Tak
db fi'l- esrari'l-kimya'(ff esrari't·terkib.). 

Bu eser de simyaya dairdir. 10. ed-Dür
rü '1- rneknun ii şer ]].i ~a~ideti ~inn un. 
Mısırlı meşhur süfi ZünnQn'un simya ko
nusunda yaptığı mistik karakterli bir ça
lışmanın şerhi olup 743'te (1342-43) Ka
hire'de yazılmıştır. 11. Bugyetü'l-ljabir 
ii f!:iinilni talebi'l-iksi'r. 740 (1339-40) 
yılında Şam 'da yazılmıştır. 12. Kenzü '1-
'il]tişa~ ve dürretü'l-ğavva~ ii ma"rife
ti esrari cilmi'l- {!avaş. On iki bab üzere 
tertip edilen eser yayımlanmıştır (Bom
bay 1309) 13. ed-Dürretü'l-muçlıyye ii 
şerl}.i. muljammesi'l-Ma,i'l-varal}I ve'l
arzı'n-necmiyye. Muhammed b. Ümeyl 
et-Temimi'nin eserinin çok kısa bir hu
lasası olup Dımcışk'ta yazılmıştır. 14. Ne
ta,icü'l-iiker ii al)vali'l-]J.acer Bulak'ta 
tarihi belli olmayan bir baskısı yapılmış
tır (Cildeki' nin eserleri ve bunların yazma 
nüshaları hakkında geniş bilgi için bk. GAL 

Suppl., ll , 171 - 172 ; Sarton. 111 / 1, s. 758-

760; Fazı! Halil İbrahim, s. 6 ı 9-625) 

Cildeki'nin eserlerini değerlendirebil
mek için onun faydalandığı geniş kimya 
literatürünün muhtevasını çok iyi bil
mek gerekmektedir. Bu tür incelemele
re Ruska, Stapleton, Hokuyard ve bun
ların öğrencileri tarafından başlanmış , 

ancak pek azının edisyon kritiği yapıla
bi,lmiştir. 


