
sını da önler. Bazı eserlerde ve bilhassa 
ders kitabı özelliğine sahip olanlarda ise 
sayfalar cedvellerle uygun şekillerde bö
lünerek bir kitabın içine birden fazla 
eser yerleştirilmesi mümkün olmuştur. 
Bu durumda asıl metin sayfanın orta
sına yazılarak kenarlardaki boşluklara 

metnin şerhi, haşiyesi, ta'likatı gibi bir 
arada bulunması faydalı olan tamamla
yıcıları da yazılırdı. Baskı sanatı geliştik
ten sonra bile bir kitabın içinde bu şe
kilde birkaç eserin basıldığı olmuştur. 

Nitekim Kitabü Mecmu ca mine't-tefa
sir adıyla anılan eserde (İstanbu l 1324) 
Beyzavi, Nesefi, Hazin ve İbn Abbas tef
sirleri bir sayfaya yerleştiriterek basıldı
ğı gibi Şüruf:ıu 't- tell]fş adıyla tanınan 

kitapta da Hatib el- Kazvini' nin Tell]f
sü '1- MiftaJ:ı 'ı ve bunun şerh ve haşiye
leri beraberce basılmıştır (Bulak 1282). 
Ayrıca zic ve zayiçe gibi takvimle ilgili ki
taplar, mahiyetleri icabı tamamen ced
vellerle bölünmüş sayfalardan ibarettir. 
Bunların cedvellerini çizmek ise çok bü
yük dikkat ve mahareti gerektirir. 

Cedveller bir kitabın tezhibinde önem
li bir unsur olduğundan müzehhipler ara
sında ayrı bir iş olarak cedvelkeş deni
len sanatkarlar tarafından yapılırdı. Ay
rıca Kur'an-ı Kerim'de ilk iki sayfa ve 
süre başları, diğer kitaplarda da ilk say
falar (serlevha) genellikle tezhip edildi
ğinden buralardaki cedveller daha sa
natkarane yapılır, renkli mürekkeplerle 
veya altınla çekilirdi. Yazma eserlerin 
sonunda metnin bittiği yerden başlaya
rak yazının kapladığı alana uygun bir şe
kilde ayrı bir cedvel çekilir, altına düz 
veya verev olarak yazılan istinsahla ilgili 
kayıtlar da başka bir cedvel içine alınır

dı. Kitabın hattat elindeki işi bittikten 
sonra cedvelkeş ve vassal adı verilen sa
natkarlar tarafından sayfaları düzenle
nir, eser tezhibe veya cilde hazırlanırdı. 
Gelibolulu Ali, Menaklb - ı Hünerveran'
da (s. 76) bir vassali, " Halkarı, zerefşanı 

ve pervazı, cedveli 1 Kılmış musahhar 
ana o hallak-ı pür-kemal" beytiyle över
ken onun aynı zamanda cedvelkeş ol
duğunu da belirtir. 

Cedveller bir çizgiden ibaret olursa bu
na tek cedvel, iki çizgiden ibaret olursa 
çift cedvel denir. Ayrıca çizgilerden biri 
kalın, diğeri ince olursa "tek kuzulu", ka
lınca bir cedvelin iki tarafına ince birer 
cedvel çizilmişse buna da "çift kuzulu" 
adı verilirdi. 

Cedvel çizmeye mahsus kalemiere ced
vel kalemi denir. Bunlar bir vida yardı
mı ile açılıp kapanabilen ve istenilen ka-

linlığa ayarlanabilen iki uçtan ibarettir. 
Günümüzde trling (Fr tire-ligne) olarak 
da adlandırılan ve pergel takımları için
de yer alan bu alet yardımıyla istenilen 
kalınlıkta düzgün ve pürüzsüz çizgiler 
çizilebilir. Bilhassa büyük ölçüdeki lev
halarda iki çizginin arası fırça ile doldu
rulmak suretiyle çok kalın cedveller elde 
edilebilir. Buna "cedvel doldurma" denir. 
Cedveller çizildikleri mürekkep çeŞidine 
göre de altın, gümüş vb. isimlerle anı
lırlar. Cedvel kalemi ayrıca yapma kOfi 
yazıların hazırlanmasında da kullanılır. 

Edebiyat. Cedvel divan edebiyatında, 

hat ve kitap sanatlarındaki anlamının 
yanında daha çok "cedvel-i ab" (su yolu) 
ve küçük akarsu için bir teşbih ve me
caz unsuru olarak da kullanılmıştır. Su 
ve akarsu etrafında teşekkül etmiş teş
bih ve mecazlarda yer alan kelimeye ge
nellikle bahardan, bahçeden (çemen) bah
seden mısra ve beyitlerle bu konuları 

müstakil olarak ele alan bahariyye ve 
şehrengizlerdeki mekan tasvirlerinde, 
tabiat manzaralarında rastlanır. Nedim'in, 
"Bir nihalistan kitabıdır o sahralar me
ger 1 Kim ona havz-ı dilara simden ced
vel çeker" beytinde cedvel kelimesi hem 
hat sanatındaki cedvel, hem de su yolu 
manasında tevriyeli olarak kullanılmış
tır. Kelimeye ayrıca aşığın gözlerinden 
seller gibi akan gözyaşlarının çokluğu
nu ifade etmek için de başvurulduğu gö
rülmektedir. Ahmed Paşa'nın, "Eşkim rü
yumda hün ile cedveller eyleyip 1 Bu ma
cera-yı derdimi yazdı hezar bar" beyti 
buna bir örnektir. 

Lale devrinin meşhur eğlence ve ge
zinti yerlerinden olan Kağıthane'deki Sa
dabad'da inşa edilen çağlayanlardan son
ra derenin bir bölümünün içi ve kenar
ları mermer kaplanarak düzenlenmiş ve 
bu kısma "cedvel-i simin" adı verilmiş
tir. Devrin bütün şairlerince güzelliğine 
temas edilen bu su yolu, özellikle Ne
dim'in şiirlerinde en güzel şekilde kül
tür ve edebiyat tarihine intikal etmiştir: 
"Gümüş renginde bir diba biçinmiş ced
vel-i sirnin 1 Vetakin hare gibi mevci var 
şeffaf ü n Orani"; "Çeşme- i n ür ise N ür 
ayetin eyler tefsir 1 Cedvel -i sim ile bul
sa n'ola zib ü şanı"; "Cedvel-i sim iç
re adem binse bir zevrakçeye 1 istese 
mümkün vanlmak cennetin ta yanına". 

Yahya Kemal de "Mahurdan Gazel" 
adlı şiirinde, "Halk-ı Sa'dabad iki sahil 
boyunca fevc fevc 1 Va'de-i teşrifine al
kış tutarken dürdan 11 Cedvel -i sirnin 
kenanndan bu avazın Kemal 1 Koptu bir 
feware-i zerrin gibi mahürdan" mısra-
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larında bu meşhur su yoluna temas et
miştir. 
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Gelecekte vuku bulacak olayları 
değişik metotlarla 

öğretliğine inanılan ilmin adı. _j 

Arapça bir kelime olan cefr sözlükte 
"sütten kesilmiş kuzu. oğlak; içi taşla 
örülmemiş geniş kuyu" anlamlarına ge
lir. Terim olarak değişik metotlarla ge
lecekten haber verdiği iddia edilen ilmi 
veya bu ilmi kapsayan eserleri ifade eder 
ve cifr olarak da anılır. Demiri'nin yanlış
lıkla İbn Kuteybe'nin Edebü'l -kôtib'ini 
kaynak göstererek aktardığı bir rivaye
te göre (Hayatü'l-hayevan, I, 279) Ca'fer 
es-Sadık (ö . 148/ 765), Hz. Peygamber 
soyundan gelenlerin geçmiş ve gelecek
le ilgili olarak muhtaç bulundukları bü
tün gizli bilgileri bir kuzu veya oğlak 

(cefr) derisinin üzerine yazmış, muhte
melen bundan dolayı bu çeşit bilgilere 
ve eser türüne cefr denilmiştir. Cefr ile 
uğraşanlara cem veya ceffar denilir. Da
ha çok Şiiler tarafından geleceğe ilişkin 
haberleri ihtiva ettiği öne sürülen ve Hz. 
Ali ile Ca'fer es-Sadık'a nisbet edilen 
eseriere de genellikle "el-Cefr" veya "el
Cefr ve' l-camia" adı verilir. Bu son ad
landırmadan dolayı cefr ilminin adı bazı 
kaynaklarda el-cefr ve'l-camia şeklinde 
de geçer. İbn Haldün ise yaygın telakki
nin aksine cefrin bir ilmi disiplin adı de
ğil ferdi kabiliyet olduğunu ileri sürmüş, 
bunun keşf ve ilham ile ilişkisi üzerinde 
durmuştur (Mulf:addime, ll, 823, 828). 

Çeşitli metotlara başvurmak suretiyle 
geleceği keşfetme merakı İslam önce
sinde yaşayan eski milletiere kadar uza
nır. Keldaniler, Asurlular, Babilliler. Mı
sırlılar ve daha sonra yahudilerle hıristi
yanlar arasındfl yaşayan kahinler, mü
neccimler ve bazı mistiklerin kainatın 

sonu, devletlerin akıbeti gibi konularda 
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çeşitli haberler verdikleri bilinmektedir. 
İlkçağ filozoflarından Pisagor varlıklarla 
sayılar ve geometrik şekiller arasında ke
sin ilişkiler bulunduğunu savunmuştur. 

İslam kaynaklarında sayı ve harflerin sır
larını konu edinen Kitabü1-Giilib ve'l
maglı1b adlı bir eserle yine gaybdan ha
ber alma ile ilgili et-Tenebbü' bi'r-rü 'ya 
adlı bir r isale Aristo'ya nisbet edilmişse 
de bunların apokrif olduğu anlaşılmıştır 
(İbn Haldun, 1, 428; Kaya, s. I 95, 299) Öte 
yandan Tevrat'ın batını yorumlarında ve 
Aziz Augustinus gibi kilise babalarının 

yazılarında birçok cefr örneklerine rast
lanır. Tevrat'ta İbrahim'in, vekili Elizer'i 
368 askerle dört krala karşı savaşmaya 
gönderdiği bildirilir (Tekvin, I 41 I -4); bu 
rakam İbrani harfleriyle Elizer'in sayısal 
değerine eşittir. Yahudi mistik hareketi 
kabalanın temel eseri olan ve Tevrat'ın 
batını yorumunu ihtiva eden Zohar'da 
harflerin sırlarına dayanan bir ilimden 
söz edilir. Yaygın kanaate göre kabalist
lerin en önemli kitaplarından biri olan 
Sefer Yezirah, Hz. Musa'nın Türisina'da 
yakınlarına öğrettiği "ilm-i esrar"dan 
oluşmuştur. Buna göre birer "ilahi keli
me" olan dış varlıklar arasındaki müna
sebetlerin, uyum ve zıtlıkların hepsi İb
ranice' nin yirmi iki harfi arasında da 
mevcuttur. 

Şii kaynaklarına göre Hz. Ali Kur'an'ın 
batını manalarını Hz. Peygamber'den öğ
renmiş ve insanların muhtaç olduğu bü
tün bilgileri cefr adı verilen kuzu veya 
oğlak derisi üzerine yazarak el-Cefr ve 
el- Cami ca adlı iki eser telif etmiştir. 
Geçmiş peygamberlere verilen kitapla
rın özünü, ayrıca kıyamete kadar ger
çekleşecek bütün dini ve siyasi olaylarla 
karşılaŞılacak problemierin çözüm yol
larını ihtiva eden bu eserler ancak Ehl- i 
beyt'e mensup imamlarca çözülebilecek 
rumuzlarla doludur. Diğer bazı kaynak
lara göre ise söz konusu kitapları yaza
rak cefr ilmini kuran Ca'fer es-Sadık'
tır. Ona "el-cefrü'l -ahmer" (k ırmı zı deri
den yapılmış torba) ile "el-cefrü'l-ebyaz" 
(beyaz deriden yapı lmış torba) şeklinde iki 
cefr nisbet edilmekte, bunların ilkinde 
Hz. Peygamber'in "silah"ı, ikincisinde ise 
Zebur, Tevrat, İncil ve Hz. İbrahim'e ve
rilen suhuf ile helal ve harama dair bü
tün bilgilerin bulunduğu rivayet edilmek
tedir (Meclisi, XXVI, 18; Küleyni, I, 240). 
Ca'fer es-Sadık'ın öğrencisi iken ona tan
rılık nisbet eden ve bu şekilde dinden 
çıktığı kabul edilen Ebü'I -Hattab el-Ese
di'nin (ö. 143 / 760) ve ondan sonra da 
Mufaddal b. ömer el-Cu'fl, Sedir es -Say
rafT, Eban b. Sa'leb gibi aşırı ŞiTier'in, 
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Kur'an'daki huriif-ı mukattaa* ile di
ğer bazı ayetlerin batını manalarma da
yanan ve geleceğe ilişkin olayların bilgi
sini keşfettiği öne sürülen bir ilmi Ca'fer 
es-Sadık'a atfetmeleri neticesinde cefr 
İslami literatürde bir ilim dalı olarak te
lakki edilmeye başlanmış, özellikle İs
mailiyye ve İhvan - ı Safa mensuplarınca 
batını yorumların temel kaynağı haline 
getirilmiştir. 

İsmaililer'e göre varlıklarla harfler ara
sında gizli bir ilişki vardır; kainatın dü
zeni 7 rakamı ile altı peygambere ve bir 
"kaim"e delalet eden yedi harfe dayanı
larak açıklanmalıdır. İhvan-ı Safa'nın Re
sa 'il' inde ise sayılar, her insanda bilkuv
ve mevcut olan ve aritmetik, geometri, 
astronomi ve mOsikiden oluşan riyazi 
ilimleri kuşatan bir ilim kabul edilerek 
bütün sayılar ilk dört rakamda toplan
mış (Resa' il, I, 49, 75); temeline Tanrı, 
akıl, nefis ve madde (heyüla) şeklinde sı
ralanan dört prensibin konduğu koz
molojik oluşum bu dörtlü sisteme göre 
açıklanmak istenmiş ve bunlar rakam
larla sembolleştirilmiştir (a.g.e., I, 53-
54). Söz konusu zümrelerce benimsenen 
bu kültürün yayılmasından sonra cefr, 
geleceğe ilişkin olayları haber veren bir 
ilim dalı olarak görülmeye başlanmış ve 
çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bu fark
lı tarifler, cefrin geleceğin bilgisini içe
ren bir ilim olması açısından değil gay
bın keşfedilmesinde kullanılacak meto
dun ne olması gerektiği noktasındaki gö
rüş ayrılıklarından kaynaklanmaktadır. 

Geleceğe dair bilgilerin Ehl-i beyt'e va
sıtasız olarak (vehbi) bağışlandığını sa
vunan ŞiTier'e göre cefr rabbanT ilim ve 
nebevi hikmet ürünüdür. Bazılarına gö
re ise cefr ilminde gaybı keşfedebilmek 
için harflerin taşıdığı batıni manalara 
başvurmak gerekir. Bundan dolayı cefr 
ile ilm-i hurQf birleştirilmiş ve bazan ilm-i 
hurüf veya ilm-i teksir adıyla da anılmış
tır. Gaybı keşfetme vasıtası olarak ilm -i 
nücOmdan faydalanılabileceğini benim
seyenler de vardır. Bunlar cefr ile ilm-i 
nücümu birleştirerek melahim • türün
den eserler yazmışlar ve bu eserleri cefr 
ilminin kapsamına almışlardır. İlm-i nü
cüm gibi cefr ilmi de zamanla ilm-i hu
rüf, ilm-i adedi, ilm-i mükaşefe, ilm-i 
ledünni gibi alanları içine alarak geniş 
bir muhteva kazanmıştır. 

Cefr ilmine dair eserlerde genellikle 
"terkıo - i harfi" ve "terkib-i adedi" adı 

verilen metotlar kullanılmıştır. Farklı gö
rüşler ileri sürülmekle birlikte cefr me
totları hakkında verilen bilgiler şöylece 
özetlenebilir: Arapça harfler şemsi - ka-

meri, diğer bir ifade ile nurani- zulma
ni olmak üzere ikiye; mesrüri, mebrQri, 
melfüzi olmak üzere üçe bölünür veya 
yirmi sekiz harf ebceddeki sıraya göre 
ilk yedisi ateş, ikinci yedisi hava, üçün
cüsü su, dördüncüsü de toprak karak
terli olmak üzere dört gruba ayrılır. Harf
lerdeki tasarrufun sırrı teşkil edilen ter
kipteki mizaca bağlanır, yahut harfiere 
yine ebced sıralamasına göre sayısal de
ğerler verilerek harfler ve sayılar ara
sındaki münasebetlerle bunlara tekabül 
eden remizlerden oluşan bir yol takip 
edilir. Bu sonuncu metoda "cefr-i mu
tavassıt" denilir. Arap alfabesinden, ken
dilerince belirlenmiş yirmi iki harfin kul
lanılması ile elde edilen cefre "cefr-i sa
gir", yirmi sekiz harfin kullanılmasıyla 
gerçekleştirilene ise "cefr-i kebir" . adı 

verilir. 

İsmaililer vasıtasıyla Kuzey Afrika'da 
yayılan cefr ilmiyle ilgili esaslar, Mesle
me b. Ahmed el-Mecriti, Ahmed b. Ali 
el -BOni, Abdurrahman el-Mağribi, Ab
durrahman el -Bistami gibi müelliflerin 
eserlerinde "İlmü esrari'l -hurüf", "İlmü't
tasarruf bi'l-hurüf" ve "İlmü havassi'l
hurüf" başlıkları altında incelenmiştir. 

İsmaili yazarlardan sonra cefr ilminin 
Kuzey Afrika'daki en önemli temsilcisi, 
Muvahhidler'in lideri İbn Tümert (ö 524/ 
ı ı 30) olmuştur. Her ne kadar D. B. Mac
donald, İbn Tümert'in cefri Gazzali (ö. 

5051 ı ı ı ı) tarafından kendisine verilen 
Kitabü'l-Cefr adlı bir eserden öğrendi

ğini öne sürüyorsa da (İA, lll, 44) Gazza
lfnin harflerin esrarı konusunda Batıni
ler'e yönelttiği tenkitler (Feçla 'il:ıu'l-Ba

tıniyye, s. 66-72) dikkate alınırsa bu gö
rüşün isabetsiz olduğu ortaya çıkar. İbn 
TOmert'in etkisiyle cefr ilmi Kuzey Afri
ka'daki sQfllerce benimsenmiş ve yayıl

mıştır. Daha sonra Muhyiddin İbnü'l -Ara
bi de (ö. 638/ 1240) harflerle varlıklar ara
sında sıkı bir ilişkinin bulunduğuna dik
kat çekerek harflerin sırlarına vakıf olan 
birinin gelecekte meydana gelecek bü
tün olayları keşfedebileceğini savunmuş 
ve meşhur eseri el-Fütı1hatü'l-Mekkiy
ye'sinde harflerin mertebelerine geniş 
yer ayırmıştır (1, 23 1-361; Il, 51-81). İb
nü'l-Arabfnin konu ile ilgili görüşleri bü
yük yankılar uyandırmış, onun tesirleri 
İbnü'l-Arabi ekolünün önemli temsilci
lerinden Abdülgani en-Nablusi ile XVIII. 
yüzyıla kadar devam etmiş (Şakraf. s. 89), 
hatta bu tesirler Muhammed Mazi Ebü'l
Azaim ve Said Nursi gibi isimlerle zama
nımıza kadar ulaşmıştır. Said Nursi çe
şitli risalelerinde besmelenin, bazı kısa 
süre ve ayetlerle belli kelimelerin harf-



leri. ayrıca Cenab-ı Hakk'ın Allah. rah
man, rahfm. rab isimleriyle bunların ye
rini tutan "hO" zamirinin Kur'an-ı Kerim'
de kullanılışındaki uyum ve ölçüye dik
kat çekmiştir. Söz konusu metinlerdeki 
harflerin cefr ilminin bir türü olan "teva
fuk metodu" ve ebced hesabına göre 
birçok gizli manaları ihtiva ettiğini açık
lamaya çalışmıştır. Hatta bu metottan 
hareketle Kur'an 'ın otuz yerinde "nur 
risaleleri"ne işaret edildiğini ileri sürmüş
tür (Zülfikar, s. 574-598, 635 -645; a.mlf. , 
Sikke·i Tasdfk·i Gaybf, s. 60-86). Fransız 

asıllı müslüman yazar Abdülvahid Yah
ya (Rene Guenon) astroloji, esrar-ı hurOf, 
simya vb. ilimierin aynı konuların muh
telif tasvirlerinden ve farklı ifadelerle 
anlatımından ibaret olduğunu belirtir ve 
gelecekteki olayları keşfetme iddiasın

da bulunan cefrin bu ilimierin dışına çık

madığını savunur. 

Kur'an - ı Kerim'de gayb bilgisinin ulu
hiyyet vasıflarından olduğu ve insanların 
bilgi edinme vasıtalarının dışında kaldı
ğı, ancak Allah'ın bazı peygamberlerini 
dilediği bilgilere muttali kıldığı açıkça be
lirtilmiştir (bk. M. F. Abdülbaki, Mu c cem, 

"gyb" md.) . Kur 'an'a göre gayba ait ha
berlerin yegane kaynağı vahiydir. Şfa 

mensuplarının, Hz. Peygamber'in kendi
sine gelen vahiylerin bir kısmını yalnız 
Hz. Ali'ye bildirdiğini, bu sebeple Ali'nin 
bilgilerinin de vahye dayandığını iddia 
etmeleri, ResOiullah'ın nazil olan vahiy
lerin tamamını bütün ümmete tebliğ et
tiğini ifade eden Kur'an ayetleriyle çeli
şir (bk ei-Maide 5/67: HOd 11 / 12: ei
Kehf 18/ 27). Ayrıca bu iddialar, Hz. Aişe, 
Hz. Ali ve İbn Abbas gibi sahabilerden 
nakledilen rivayetlere de aykırıdır (bk. 
Buhari, "cİlim" , 39, "Cih&d" 71; Müslim, 
"E<;l€ıl,ıi", 8: Müsned, ı . 108) Cefr ilminin 
Hz. Peygamber'den Ehl-i beyt'e nebevf 
bir miras olarak intikal ettiği konusun
da da hiçbir delil yoktur. Esasen cefr ile 
ilgili rivayetlerin kaynağı, Ca'fer es-Sa
dık'a tanrılık nisbet edecek kadar aşırı 
fikirlere sahip bulunan Ebü'I-Hattab ei
Esedf ile Batınfler' e öncülük yapan Mu
faddal b. Ömer ei-Cu'ff'dir. Nitekim İb
nü' n-Nedfm gibi Şfa'ya mütemayil bir 
müellif bile Ca'fer es-Sadık'a nisbet edi
len kitaplar arasında cefre dair herhan
gi bir eserden bahsetmemiştir (bk. el· 
Fihrist, s. 279). Ayrıca cefrin Ca'fer es-Sa
dık'tan rivayet edilmesi hususundaki gö
rüşlerin bazı çelişkiler arzettiğini de be
lirtmek gerekir. Mesela Şii ve Sünni kay
naklarında cefr ilmini Ca'fer es-Sadık'
tan rivayet edenin Harun b. Saf d el - ic
lf olduğu nakledilir. Halbuki döneminde 
Zeydiyye'nin ileri gelenlerinden olan Ha-

rün. Ca'fer es-Sadık'a nisbet edilen cef
ri tenkit edip bunun asılsız olduğunu bil
dirmiştir (İbn Kuteybe , s. 70-71; Bağda
di. s. 252-253). Esasengerek el-Cefrve 
el-Ciimica, gerekse Ca'fer es-Sadık'a 
isnat edilen diğer birçok eserin gerçek
te ona ait olduğu hususunda ciddi te
reddüt ve itirazlar vardır (bk. CA'FER es

sADıK). Aynı kanaat bazı Şii gruplarında 

da mevcuttur (Küleynf. ı . 240). Öyle an
laşılıyor ki cefre dair ilk telakkiler. Ba
tınf - İsmailf çevreler ve eski d inf- felsefi 
kültürleri nakleden kaynaklar yoluyla İs
lam dünyasına girmiş, Şiiler'in çoğunlu
ğu ile bazı Sünni alimler de bundan et
kilenerek cefrin, herkes tarafından me
rak edilen geleceğin bilgisini içerdiğini 

zannetmişlerdir. Ancak vahiy sona erip 
tebliğ tamamlandığına göre cefr ile ve
ya başka metotlarla geleceğe ilişkin ke
sin bilgiler ortaya koyma düşüncesi id
diadan öte bir anlam taşımaz. Ayrıca cefr 
işlemlerinde kullanılan metinler ilmi ku
rallara dayanmaktan uzak ve bilmece 
niteliğindedir . Gazzalf' nin de belirttiği 

gibi harflerin belli anlamlar ve sayısal 

değerler ifade ettiği konusunda hiçbir 
tutarlı ve ilmi delil yoktur (Feçla, ihu 'l· 
Batıniyye, s. 66-71). 

Literatür. Bazı Şii kaynaklarında cefr 
ilmi Hz. Adem ·den başlatılarak bütün 
peygamberlere nisbet edilir (Ali ei-Yezdf 
ei-Hairf. 1, 232) Biyografik eserlerde mil
letlerin, devletlerin veya İslam dünyası
nın gelecekteki siyasi ve içtimal mukad
deratını açıkça veya rumuzlar yoluyla vu
kuundan önce bildiren, "Kitabü' I- Hidsan" 
genel başlığıyla da anılan melhame tü
ründeki eserler cefr literatürüne dahil 
edilir. Özellikle Beni İsrail peygamberle
rinden Danyal'a, müstakbel dünya sal
tanatlarının seyri hakkında kaleme alın
mış bir Kitiibü '1- Cefr nisbet edilmiştir. 

Bu kitabın yazma bir nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Bağ
datlı Vehbi Efendi, nr. 234) 

Şii kaynakların Hz. Ali'ye nisbet ettiği 
ve Hz. Peygamber tarafından kendisine 
yazdırıldığını ileri sürdüğü el- Cefr, el
Ciimica ve el-Cefrü'l-ciimic ve 'n-nu
rü '1-liimic adlı eserlerin menşei ve İh
van - ı Safa'nın Resii'il'iyle olan müna
sebeti konusunda müstakil araştırma
lar yapılmıştır (bk. iA lll , 44) Brockel
mann bu eserlerin çeşitli kütüphaneler
deki nüshalarını kaydeder ( GAL, ı. 39, 
578; Suppl., ı. 75, 798) . Ancak bunların 
gerçekte Hz. Ali'ye ait olmadığına mu
hakkak nazarıyla bakılmaktadır. Zira söz 
konusu eserlerde Ca'fer es-Sadık'ın bu 
ilmi bizzat Hz. Ali'den dinleyip öğrendi
ği ifade edilmekte ve tarihi açıdan doğru 
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olmayan bilgiler zikredilmektedir. Mu'
tezile'nin Bağdat ekolünün kurucusu Bişr 
b. Mu'temir'in (ö 210 / 825). cefr denilen 
sözde ilmi veya Kitiibü'l- Cefr' i Şfa grup
larını oyalayan anlamsız bir iddia olarak 
telakki ettiği nakledilir (Cahiz. VI, 289). 
Şfa tarafından Ca'fer es-Sadık'a da cefr 
kitabı nisbet edilmiştir. Kitiib ü'l- Cefr, 
el -ljiifiye fi'l-cefr, el-ljiifiye if cilmi'l
l}.uruf veya sadece el-ljiifiye gibi ad
larla anılan bu eserin çeşitli yazma nüs
haları mevcuttur (mesela bk. Süleymani
ye Ktp., Carullah Efendi , nr. 1534 / ı; Köp
rülü Ktp , nr. 946/ 2) Kitiibü '1- Cefr'in 
Ca'fer es-Sadık'a ait olduğu yolunda De
mfrf'nin verdiği bilgi (fjayatü 'l·f!ayeuan, 
ı , 279-280), İbnü'n-Nedfm gibi klasik kay
naklarca doğru lanmamıştır. Brockelmann 
da bu konudaki rivayetlerin asılsızlığını 
savunanların bulunduğuna dikkat çek
mektedir ( GAL Suppl., ı. ı 04; krş. Sezgin, 
ı. 530) . Ca'fer es- Sadık'ın gözde talebesi 
ve bab* lardan biri olduğu ileri sürülen 
Cabir b. Hayyan'a (ö 200/ 815) ilk dönem
lerden itibaren Kitiibü '1- Cefri'l- esved 
(ei-Mektebetü'r - Rızaviyye [Meşhed l. nr. 
5269) ve Risiiletü'l-cefr (Süleymaniye Ktp., 
Carullah Efendi, nr. 895) adlı eserler nis
bet edilmiştir (Sezgin, IV, 264. 268). 

İbn Haldun, Halife Harunürreşfd ile 
Me'mGn'un müneccimliğini yapan Ya'küb 
b. İshak ei-'Kindf'nin (ö 252/866), ilm-i 
nücOm hesaplarına dayanarak Abbasf 
hilafetinin mukadderatını anlattığı Kitii
bü '1- Cefr adlı bir eser telif ettiğini, bu 
eserin Moğol istilası sırasında kaybol
duğunu. bazı parçalarına el-Cefrü'ş-şa

gir adıyla Mağrib'de rastlandığını kay
deder (Mukaddime, Il. 834). Günümüze 
ulaşmayan bu risale ile, İbnü'n - Nedfm 
tarafından el- İstidiiii bi '1-küsutiit c ale '1-
haviidiş adıyla Kindfye nisbet edilen (el· 
Fihrist, s. 3 I 8) risale ve bazı kaynaklar
da Risiile fi'l-~aiii' cale'l-küsuf şek
linde anılıp yine ona izafe edilen risale
nin aynı eser olması muhtemeldir. Ca
hiz de ahkam-ı nücuma dayalı olarak 
kaleme alınan, yılın müstakbel meteoro
loji olayları hakkında birtakım tahminler 
ihtiva eden bazı Hint kaynaklı cefr kitap
larının bulunduğunu belirtir (E/2 ling.L 
ll, 376-377). 

"Gayb ilimleri" veya "garfb ilimler" di
ye bilinen simya, huruf. havas. tılsım ko
nularında geniş bilgilere sahip Ahmed 
b. Ali el-BGnf'nin (ö 622 / 1225) Şemsü'l 

ma ciirifi'l-kübrii adlı eseri de cefr litera
türü arasında yer alır. Bunf, sayı ve harf
ler arasındaki münasebetlerden (vefk*), 
ayrıca bazı geometrik ve girift şekiller
den ruhani tesirierin meydana gelebile
ceği düşüncesindedir. Bu eserini, başta 
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esrna-i hüsna, besmele, Fatiha ve Aye
tü'l-kürsl olmak üzere bazı dua, ayet ve 
sürelerin manevi tesirlerine dayanarak 
maddi alemde birtakım tasarruflarda 
bulunmanın mümkün olduğu görüşün
den hareketle telif etmiştir. Muhyiddin 
İbnü'I-Arabfye Cefrü'l-İmam 'Ali b. Ebi 
Talib, ed -Dürrü'l-munazzam, Miftti
hu'l-Cefri'J.camt, Cetrü·~·-nihôye ad
larıyla izafe edilen konuyla ilgili eserler 
yanında (Brockelmann, ı, 578; E/2 [İng.]. 
Il, 376), Osmanlı hanedan ve sultanları
nın hükümranlık süreleri hakkında ba
zı tahminlerde bulunan eş-Şeceretü'n· 
nu 'maniyye fi'd - devleti'l-'Oşmaniyye 
adlı melhame türünden mevsuk olmayan 
bir eser de nisbet edilmektedir (Brockel
mann. GAL Suppl., 1, 799; İA, VIII, 547). Eser 
el-Lem 'atü'n - nı1raniyye if l}.alli müş
kileti'n-nu 'maniyye adıyla Sadreddin 
Konevi (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
3738; Şehid Ali Paşa, nr. I 824; Carullah 
Efendi, nr. 2057). Şerl}.u's - Şalah eş-Sa

fedf 'alil rumı1zi'ş-Şecereti'n-nu 'ma
niyye adıyla Halil b. Aybek es-Safedi (Be
yazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
2294; Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, 
nr. 2057). en-Nematü'l-ekmel ii ?ikri'l
müstakbel adıyla Ahmed b. Muhammed 
el-Makarri el- Mağribl (Beyazıt Devlet K tp., 
Veliyyüddin Efendi, nr. 2292) ve Da ,ire
tü'l · cifriyye 'ale'ş-Şecereti'n -nu 'ma
niyye adıyla da Mustafa b. Sührab (Sü
leymaniye Ktp., Serez, nr. I 926) tarafın
dan şerhedilmiştir. 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde (Ve
liyyüddin Efendi. nr. 2295) Şeyh Kemaled
din Muhammed b. Talha' nın (ö. 562 / 1167) 
Miftô.l}.u cefr adlı bir eseri bulunmakta
dır. Katib Çelebi ve Sıddfk Hasan Han, 
Ebu Salim en· Nasfbi'ye el. Cetrü ·ı. camt 
ve 'n· nı1rü '1 · Jô.mt adlı bir eser nisbet 
etmişlerdir (Keş{ü'z-?unan, ı , 592 ; Ebce· 
dü'l · 'ulam, II . 2I5). Bazı kaynaklarda 
Şemseddin Muhammed b. Salim ei-Hal
lal'in de Kitô.bü'J-Cefri'l-kebfr adlı bir 
esere sahip olduğu kaydedilir (Brockel
mann. GAL Suppl., Il , 171 ; Sarton, lll / 1, 
s. 623). Mahmud Paşa ei-Askerfnin el
Müntel]abü'n-neHs min 'ilmi nebiy
yillah İdrfs, Muhammed Mazi Ebü'I-Aza
im'in el· Ce tr ve Uşı1lü '1 · vüşı11, Muham
med el-Harirfnin Tenezzülô.tü1-emr if 
cefri'l · 'aşr, Serbestzade Ahmed Ham
di'nin el-Kevô.kibü'd-dürriyye if usı1-
li'l · cifriyye adlı eserleri cefr konusunda 
son dönemlerde yazılan kitaplardandır. 

Cefr ilminin lehinde ve aleyhinde söy
lenenleri toplamaya yönelik bir çalışma 
Abdülmün'im Muhammed Sakraf tara
fından yapılmış ve 'ilmü'J-cefr fi'l-İs
lô.m mô. lehı1 ve mô. 'aleyhi ve medô. 
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'alô.~atihi bi - 'ilmi'l-gayb adıyla yayım
lanmıştır (Kahire 1987). 
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~ METİN YURDAGÜR 

L 

CEHALET 
( ;ol4=:JI ) 

Bilgisizlik, kibir, 
bozgunculuk, serkeşlik gibi 

anlamlara gelen ahlak terimi. 

Cehl gibi "bilmemek, bilgi ve görgü
den yoksun olmak" anlamında bir mas
dar olup isim olarak da kullanılır. Kur'an-ı 
Kerim'de dört ayette cehalet şeklinde, 
yirmi ayette de aynı kökten gelen muh
telif isim ve fiiller şeklinde geçmektedir 
(bk. M. F. AbdülbakT, Mu'cem, "chl" md .). 
Bu ayetlerde genellikle cehaletin fenalı
ğı, cahillerin yanılgıları, kötülük ve zarar
ları üzerinde durulmuştur. Yine Kur'an'
da ilim ve hikmetin Allah'ın sıfatları ara
sında yer alması, ayrıca Hz. Ad em· den 
itibaren bütün peygamberlere verilen en 
önemli meziyetler içinde ilim ve hikme
tin zikredilmesi (mesela bk. el-Bakara 2/ 
31-33, 151 , 251 ; en-Nisa 4/ 11 3; Yusuf I2 / 
22), ceMiete karşı bir tavır olarak yorum
lanmıştır. Kur'an'ın ilk inen ayetlerinde 
kalem kullanmanın ve Allah'ın insana 
bilmediği şeyleri öğretmesinin öneminin 
vurgulanması (bk. ei-Alak 96/ 4-5). do
laylı olarak ceMietin insan için en baş
ta gelen kusur ve tehlikelerden biri ol
duğunu göstermektedir. Nitekim Ragıb 
ei-İsfahanl. insanı diğer canlılardan ayı
ran meziyetlerin başında akıl ve bilginin 
geldiği şeklindeki yaygın görüşü hatır

latarak hayatını bilgisizlik içinde geçiren 
bir kimsenin hayvanlık mertetesini aşa
mayacağını, hatta varlık alanına çıkmış 
dahi sayılamayacağını belirtmiştir. Çün
kü hayvan kendi varlık imkanlarından 

yani duyumlarından tam olarak fayda
lanırken ceMiete razı olan insan bilgi 
edinme imkanını kullanmamıştır (e?·?e
rr'a ila mekarimi'ş·şerr'a, s. 99). İsfaha
nfye göre hayatla bilgi arasındaki sıkı 

ilişkiden dolayı Kur'an'da ilim "ruh" ke
limesiyle de ifade edilmiştir (bk. eş-Şura 
42 / 52) 

Hadislerde de gerek cehalet ve cehl, 
gerekse bunlardan türemiş olan diğer 
kelimeler sıkça kullanılmış, Hz. Peygam
ber hem sözleriyle hem de icraatıyla müs
lümanları din ve dünya işlerinde ceha
letten kurtarmak için büyük çaba sar
fetmiştir. Nitekim hicretten hemen son
ra, ilki Mescid-i Nebevl bitişiğindeki Suf
fe olmak üzere Medine'nin çeşitli ma
hallelerinde mektepler açılmış, Hz. Pey
gamber'in sağlığında bu şehirde sayıları 
dokuza ulaşan mescidler aynı zamanda 


