
CEVAD ALi 

elliflerinin rivayetleriyle karşılaştırmış

tır. Ayrıca Güney Arabistan'daki Arap 
lehçeleri ve özellikle Yemen tarihiyle 
meşgul olmuştur. 

Eserleri. 1. Tdril]u'l- cArab ~able 'l-İs
lôm II-VIII. Bağdat 1950-1960) Cevad Ali. 
daha sonra genişleterek yeniden kaleme 
aldığı ve el-Mufaşşal ii taril]i'l- cArab 
kable'l-İslô.m adıyla yayımladığı (1- X, 
Beyrut 1968-1 973) bu eserinde Cahiliye 
devri Arap tarihi kaynaklarını, Arap ya
rımadasının coğrafi durumunu. Arap
lar'ın nesebini. tarihini. Samiler. Kelda
niler, Farslar. yahudiler. Yunanlılar ve 
Romalılar'la münasebetlerini, Kuzey ve 
Güney Arabistan'da kurulan islam ön
cesi devletleri. Araplar'ın dini. siyası. ik
tisadi. içtimal ve medeni durumlarını. 
Hicaz bölgesini, Mekke. Medine ve Taif 
şehirlerini. Kabe ve hac tarihini. Arap pa
nayırlarını ele alıp incelemiştir. z. Tdri
l]u'l- cArab fi'l-İsldm: es-Si'retü 'n -nebe
vi yye ( Bağda t 1961 ); 3. Esndm ü'l- cArab 
( Bağdat 1967) 4. Tdril]u 'ş-sald t fi'l-İs
lô.m !Bağdat 1968) 

Bu kitaplar yanında Cevad Ali. içlerin
de "Mevaridü Tarlbi't- Ta beri" (fl1fl1ilr. , ı 

119501, S. 143-23 1; ll 11 95 11, S. 135-1 90 ; 
11111 9541 , S . 16-56 ; VIII II 96ll. s. 425-436) 
ve "Mevaridü Tarfbi'I-Mes cüdf" (Sumer, 
XX / ı. 2 11 9641. s. l-48) gibi değerli ma
kaleler kaleme almış , ayrıca idrisinin Sı1-
retü'l- ari (ljarrtatü 'l · calem) adlı eserini 
neşre hazırlamıştır (Bağdat 1951 ı 
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CEVAD PAŞA 

(1851· 1900) 

L 
Osmanlı sadrazamı, müellif. 

_j 

Afyonkarahisarlı Kabaağaçlızade Mi
ralay Mustafa Asım Bey'in oğludur . Şam'
da doğdu. Henüz on bir yaşında iken ba
basını ve annesini kaybetti. Rumeli Ka
zaskeri (daha sonra şeyh ü li slam ı Atıfza
de Hüsameddin Efendi tarafından hima
ye edildi. İlk öğrenimini Bursa'da yaptı. 
:askeri idadfyi bitirdikten sonra Mekteb-i 
Harbiyye'ye girdi. 1871 'de burayı bitirdi 
ve Erkan-ı Harbiyye sınıfına dahil oldu. 
Daha sonra yaver-i harb-i şehriyarfliğe 
getirildi. Sarayda bulunduğu sırada sü
rekli okuyarak bilgisini genişletti. Bu ara-
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da kaleme aldığı Ma 'lı1mdtü'l-kô.fiye ii 
memdliki 'l-Osmdniyye adlı eserini pa
dişaha takdim edince mükafat olarak 
binbaşılığa yükseltildi. Bir süre Harbiye 
Mektebi 'nde matematik hacatığı yap
tıktan sonra Beşinci Ordu Erkan-ı Har
biyyesi'ne gönderildi. Doksanüç Harbi'
ne Tuna cephesinde katıldı ve başarıları 
üzerine miralaylığa terfi etti. istanbul'a 
dönünce Davutpaşa ve Rami'de istihkam
lar yaptırdı. Savaştan sonra Sırbistan , 

Yunanistan. Rusya ve İran sınırları belir
leme komisyonlarında bulundu. Dönü
şünde bir süre Ceride-i A skeriyye ga
zetesinin başmuharrirliğini yaptı. 1884'
te Çetine sefirliğine gönderildi. Aynı yı l 

mirlivalığa yükseldi. 1888'de Teftiş-i As
keri Komisyonu üyeliğine getirildi. 1889'
da ferik oldu ve ertesi yıl Girit Askeri Fır
kası Erkan-ı Harbiyye reisliğine tayin 
edildi. Burada aynı zamanda Girit vali ve
killiğini de üstlendi. 

Girit'teki çalışmaları ll. Abdülhamid'i 
çok memnun eden Ahmed Cevad Paşa 
1891 'de önce müşirliğe . ardından da sad
razamlığa getirildi. Sadrazamlık döne
minin en önemli hadisesi Ermeni mese
lesi ve bunun doğurduğu problemlerdir. 
Önce Merzifon. Yozgat ve Tokat'ta dış 
güçlerin tesir iyle ayaklanan Ermeniler 
daha sonra Sason V ak' ası'nı ortaya çı-

kardılar. ingiltere. Fransa ve Rusya'nın 
da bu olayları kışkırtmak istemeleri iç 
ve dış basında büyük yankılar uyandır
dı. Cevad Paşa bu olaylar sırasında padi
şahtan aldığı emirleri yerine getirmek
ten başka bir şey yapamadığı gerekçe
siyle saraya bir layiha sunarak sadaret 
mevkiinin yetkilerinin genişletitmesini 

isteyince 1895 yılında görevinden alındı. 
1897'de tekrar ortaya çıkan Girit mese
lesini halletmek üzere oraya gönderildi. 
Daha sonra Alman imparatoru ll. Wil
helm'in Suriye eyaletini ziyareti sırasın
da onun mihmandarlığıyla görevlendirH
dL fakat Beyrut'a gönderilmeyerek mer-

C eva d 
Pasa · nı n 

türbesi · 
Fatih 1 

istanbul 

C ev ad 
Pasa 

kezi Şam'da bulunan Beşinci Ordu ku
mandanlığına tayin edildi. Bu görevde 
bir buçuk yıl kadar kalabildL Bir süre 
önce yakalanmış olduğu tüberkülozdan 
dolayı Beşinci Ordu müşirliğinden istifa 
ederek istanbul'a döndü. bir buçuk ay 
sonra da 9 Ağustos 1900 günü Nişan
taşı ' ndaki konağında vefat etti. Naaşı 

Fatih'teki Emir Buhar! Zaviyesi karşı

sında anne ve babasının mezarlarının 

yanındaki kabristana defnedildi. Daha 
sonra buraya bir türbe yapıldı. 

Zengin bir kütüphaneye sahip olan 
Cevad Paşa bunu dolaplarıyla birlikte is
tanbul Arkeoloji Müzesi'ne bağışlamış

tır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışın
da yüksek nişanlarla taltif edilen Cevad 
Paşa zeki. çalışkan ve dürüst bir kimse 
idi. Sadrazamlığı sırasında Babıali me
murlarının boş zamanlarında kitap oku
malarını sağlamak için Babıali ' nin bah
çesinde bir kütüphane yaptırmıştır. Ya
kın zamana kadar Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı ' nın idare ve oku
ma salonu olarak kullanılan bu bina ha
len aynı kurumun birimlerinden birini 
teşkil etmektedir. 

Cevad Paşa'nın kardeşi Şakir Paşa da 
Osmanlı kumandanlarından olup bunun 
Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan oğlu 
Cevat Şakir Kabaağaçlı son devir Türk 
hikaye ve roman yazarlarındand ı r. 

Eserleri. Arapça . . Farsça, Fransızca . 

Rumca ve İtalyanca bilen Cevad Paşa 
oldukça hareketli geçen askeri ve siyasi 
hayatı . boyunca bazı eserler de kaleme 
almıştır. 1. Tdrih-i Askeri-i Osmdni On 
cilt içinde yirmi kitap halinde yazmayı 
tasarladığı. fakat muhtemelen günü
müze intikal eden üç cildini yazabildiği 
eserin l. cildinde (istanbul 1297 r 1 1299) 
Yeniçeri Ocağı ' nın kuruluşu, teşkilatı. kış

laları. yeniçeriterin çeşitli yüzyıllardaki 

mevcutları . ulüfeleri, kıyafetleri. silahla
rı. adetleri. isyanları ve nihayet ocağın 
ortadan kaldırılması ile bu ocağa asker 



yetiştiren Acemi Ocağı'nın teşkilatından 
bahsetmektediL Bu cilt yayımlandığı yıl. 
yeniçeri kıyafetleriyle silahlarını ihtiva 
eden albüm şeklinde bir mecmua ile bir
likte Fransızca olarak Paris'te de neşre
dilmiştir (Etat militaire attaman depuis la 

{ondation de 1 Empire jusqu 'a n as Jours, 
1882) Tarih-i Askeri-i Osmani'nin ll. 
cildi Nizam-ı Cedid ve Asakir-i Mansü
re-i Muhammediyye'nin teşkilatlarına 

(i ü Ktp . TY. nr. 4178). lll. cildi ise Sultan 
Abdülmecid dönemindeki Osmanlı as
keri teşkilatına dairdir (i ü Ktp. , TY. nr . 
6127). z. Tarih -i Askeri Hulasası (istan
bul 1291, 1311 ı XVI. yüzyıl sonuna kadar 
devletler arasındaki meşhur savaşlara 
ve askeri düzenlemelere dair bir eser
dir. 3. Ma 'JUmatü'l-ktiiiye ii memali
ki'l- Osmaniyye (i stanbu l 1289ı Osman
lı Devleti'nin kara ve deniz kuwetlerine. 
vilayetlerine. dağlarına. nehirlerine. hal
kına. ürünlerine. yollarına ve bazı devlet 
ricaline dair ansiklopedik bir eserdir. Sul
tan Abdülaziz zamanında askeri idadi
de ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Cevad Paşa 1879'dan itibaren tarih, 
matematik, sanayi ve ahiakla ilgili yazı
lar yazdığı ve ancak yirmi dört sayı ya
yımlayabildiği Yadigar adlı bir dergi çı

karm ı ştır. Ayrıca şu eserleri de kaleme 
a lmıştır: Riyaziyenin Mebtihis-i Daki
kası; Kimydnın Sanayi e Tatbikini H d
vi Mebdhis -i Müiide (i stanbul 1295); Se
md yahud Kozmograiya (i stanbul 1296). 
Telefon. 
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~ ABDÜLKADiR ÖZCAN 

el -CEVAHiR 
( _,.,~_,;Jı) 

Tantavi Cevheri'nin 
(ö. 1940) 

Kur 'an-ı Kerim tefsiri. 
_j 

Kur ' an-ı Kerim'i başta müsbet ilimler 
olmak üzere çeşitli ilimlerdeki esaslar. 
nazariyeler ve gelişmeler çerçevesinde 
tefsir eden Tantavi, eserinin mukaddi
mesinde ve çeşitli yerlerinde kendisini 
böyle bir tefsir yazmaya sevkeden amil-

leri açıklarken kainattaki harikulade ni
zam ve güzelliklere fıtri bir ilgi duydu
ğunu, müslüman alimierin eserlerinde 
bu hususlara önem vermediklerini, on
ların daha çok fıkıh ilmi üzerinde dur
duklarını ve bu konuda pek çok eser yaz
dıklarını söyler. Kur'an-ı Kerim'de ahkam 
ayetlerinin sayısının 1 SO civarında oldu
ğunu belirten Tantavi buna karşılık he
men her sürede kainatı, canlı cansız var
lıkları ve çeşitli yönleriyle insanı ele alan 
pek çok ayet bulunduğunu. hatta bun
lardan 7SO'sinin bu konu lara açıkça yer 
verdiğini. bu durum karşısında müslü
manların fıkıh ilminde çok şey bildikleri 
halde pozitif ilimlerde cahil kalmaları

nın aklen ve dinen izah ve tasvip edile
meyeceğini ortaya koyar (mesela bk. el 
Ceuahir, "Mukaddime", 1, 2-3; ll , 203, 207 ; 

X:V, 53 vd. ) ve eserinde bütün ilimleri 
mezcetmeye. din ile ilmin birbirine zıt ol
madığını anlatmaya çalıştığını belirtir. 

Tantavi eserinde süreleri bölümlere 
ayırır ve bu bölümlerdeki ayetleri önce 
dirayet tefsirlerindeki anlayış ve meto
dun dışına çıkmadan muhtasar bir şe
kilde tefsir eder. Daha sonra tefsir etti
ği bazı lafızlar münasebetiyle "letaif" adı
nı verdiğ i (ei -Latifetü' l -üla. ei -Latife tü' ş 

şan ı .. gibi) başlıklar altında faydalı gör
düğü meselelere herhangi bir ilgi kur
madan geçer, ayetlerden aldığı ilhamla 
çeş itli konularda geniş bilgiler verir. Ye
ri geldikçe Doğu ve Batı alimlerinin fı

kirlerinden. Tevrat ve İncil'den. özellikle 
Barnaba ineili'nden nakillerde bulunur. 
Tantavi, cemiyetin ıslahı. bid'at. hurafe 
ve taklitle mücadele konularında Mu
hammed Abduh'un yolunda yürümüş

tür. el- Cevdhir ayrıca çeşitli resimler. 

ei-CEVAHİR 

haritalar ve şekillerle istatistiki bilgileri 
ihtiva eden bir ansiklopedi görünümün
de olup belki de dünyada ilk resimli tef
sir kitabı olma özelliğini taşımaktadır. 

Tantavı işari tefsir* ekolünün bazı 
temsilcilerinin tasawufi tefsirde yaptık
larını ilmi tefsirde tek başına yapmış, 

Kur'an ' ın ilmi ve kevni i'cazını geniş ola
rak belirtmeye çalışmış ve bunda bir öl
çüde başarılı da olmuştur. Ancak eser 
tefsir ilmi sahasında hiç kimsenin uy
gulamadığı metodundan dolayı bazı ten
kitlere uğramış, Fahreddin er- Razi'ye 
yöneltilen tenkitlere Tantavi de maruz 
kalm ıştı r. Nitekim M. Reşid Rıza. "Fah
reddin er-Razi'nin tefsiri için onda tef
sirden başka her şey vardır denilmiştir. 
Gerçekte bu değerlendirme onun ese
rinden çok bu tefsir için uygundur" de
mekte. içinde tefsirle ilgisi olmayan bil
giler bulunduğunu ve Kur ' an'ın anlaşıl

ması konusunda ona güvenilemeyeceğini 
belirtmektedir (el·Menar, XXX. 515-51 7) . 
Malik b. Nebi de eserin belli bir meto
dunun bulunmadığını söyler (Kur 'an - ı Ke

rfrn Mucizesi, s. 21 ı 

el-Cevdhir'e yöneltilen tenkitlerio ha
reket noktası. metodunun klasik tefsir 
metotlarına uymamasıdır. Bu eserin ilmi 
tefsir ekolünün ilk tefsiri olduğu göz 
önüne alın ırsa bu konuda gösterilen has
sasiyeti tabii karşılamak gerekir. Ayet
lerio müsbet ilimiere işaret eden yönle
rini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyması 
ve ilmi tefsir hareketinin kendisiyle bir 
ekol hüviyeti kazanması sebebiyle el
Cevahir'in tefsirler arasında önemli bir 
yere sahip bulunduğu kabul edilmelidir. 
Halen İran'da en çok okunan tefsirler
den biri olduğu bilinen eser. 1922 ·den 
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