
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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ei-CEVAHiR 

1925'e kadar aralıksız devam eden bir 
çalışma sonunda tamamlanmış ve 1351-
1352'de ( 1932-1933) Kahire'de yirmi beş 
cilt halinde basılmıştır. Tantavi daha son
ra eserine Mülhaku'l- Cevahir ii tefsf
ri'l-~ur' an adıyla bir cilt daha ekiemiş 
ve bu cilt de basılmıştır (Kahire 1354 / 
1935) 

BİBLİYOGRAFYA: 

Tantavı Cevherf. el·Ceuahir, Kahire 1351·54/ 
1932·35, !· XXVI; Zürkanf. Menah ilü 'l·'ir{an, 
Kah i re 1372 · 73 1 1953, ı . 567 · 568; M. Hüse
yin ez-Zehebf. et· Te{sfr ue'l·Mü{essirün, Kahire 
1381 1 1961·62, ııı . 171 ·185; Malik b. Nebf. 
Kur 'an-ı Kerim Mucizesi (tre. Ergun Göze). is· 
tanbul 1969, s. 21 ; Bilmen. Te{sir Tarihi, ll , 783· 
784 ; Abdülazfz Cadü, eş-Şeyi] Tantavı Ceuhe· 
rf, Kahire 1980, s. 38·39, 55·64 ; Celal Kırca, 

Kur 'an·ı Kerim ve Modern i/imler, istanbul 1981 , 
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Iii CELAL KıRCA 

CEVAHİR BEDESTENİ 

Fatih Sultan Mehmed 
tarafından yaptırılan, 

İstanbul'da Büyük Çarşı'nın 
etrafında oluştuğu 

iki büyük bedestenden biri 
(bk. BEDESTEN; BÜYÜK ÇARŞI). 

CEVAHİRÜ'l -AKAiD 

(bk. ei-KASIDETÜ'n - NÜNİYYE). 

CEV AHİRÜ'l-EB HAR 
()_,./')'i_,Aı~ ) 

Hazini'nin Ahmed Yesevi 
ve Yeseviyye tarikatı 

hakkındaki temel eseri. 

_j 

_j 

ı 

_j 

lll. Murad'a ( 1574-1 595) takdim edil
mek üzere kaleme alınan eserin tam adı 
Cevahirü'l-ebriir min emvaci'l-bihar·
dır. Müellif eserin mukaddimesinde ken
di künyesini Sultan Ahmed b. Mevlana 
Mahmud b. Sultan Hacı Şah ei-Kureşi 

sümme'I-İskenderi ei-Maveraünnehri eş
şehir bi- Hazini şeklinde kaydetmiştir. 

Kaynaklarda eser ve müellifi hakkında 
bilgi yoktur. Ancak Cevahirü'l-ebriir'ın 
muhtevasından. Hazini'nin Orta Asya'da 
tasawuf hareketinin çok etkili olduğu 
bir dönemde yetiştiği. daha on iki yaş
larında iken yaşadığı bir cezbe halinden 
sonra Yesevi şeyhlerinden Seyyid Man-
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sOr Kaşıktıraş'a intisap ettiği, evliya men
kıbelerini severek okuduğu, on dokuz 
yaşında süiGkünü tamamlayarak icazet 
aldığı anlaşılmaktadır. Daha sonra şey
hinden menakıbname yazma izni aldığı
nı söyleyen Hazini Maveraünnehir böl
gesinden ayrılıp ll. Selim devrinde İstan
bul'a gelmiş, lll. Murad devrinde muta
sawıflara verilen değeri görünce padi
şaha takdim etmek üzere eserini kale
me almıştır. 

Cevahirü1-ebriir, Orta Asya Türk dün
yasının en büyük velisi Ahmed Yesevi'
nin hayatı, şahsiyeti ve menkıbeleriyle 

kurucusu olduğu Yeseviyye tarikatının 

tarihi, adab ve erkanı hakkında en eski 
ve orijinal bilgileri ihtiva eder. Bilinen 
tek yazma nüshası istanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'nde (TY. nr. 38931 bulunan 
eser. Mahmud b. Hasan b. Şeyhi en-Nak
şibendi tarafından Rebiülewel 1002 (Ara
lı k 1593) tarihinde istinsah edilmiştir. 

Muhtemelen oldukça yıpranmış bir du
rumda olduğundan sonradan varakların 
çerçeve kısmı kesilerek metin kısmı çı 

karılmış ve hazırlanan başka bir çerçe
veye yerleştirilerek yeniden ciltlenmiş

tir. Bu işlem sırasında varakların sıra 

sı yer yer karıştırılmış , eseri keşfeden 
Fuat Köprülü varaklara sayfa numarası 
vermiştir. 342 sayfadan meydana gelen 
Cevdhirü'l- ebriir'ın 222. sayfaya kadar 
olan kısmı Türkçe, devamı Farsça'dır. 

M. Fuad Köprülü. Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar adlı kitabının Ahmed 
Yesevi'nin hayatı ve Yeseviyye tarikatı ile 
ilgili bölümünü. önemini özellikle vurgu
ladığı bu eserdeki bilgiler çerçevesinde 
ele almıştır. Köprülü 'nün adı geçen ese
rinin ilk basımı sırasında (istanbul 19 191 
Halis Efendi Kütüphanesi· nde bulunan 
Cevahirü'l-ebrdr, daha sonra bu kütüp-

Ceuahirü'l
ebrar' ın 

ilk sayfası 
(iü Ktp .. TY. 

nr. 3893) 

hane ile birlikte istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi 'ne intikal etmiştir. Köprülü '
nün vefatından sonra eserinin 3. bası

mına (Ankara 1976) yapılan dipnot ilave
lerinde Cevahirü '1- ebrar·ın yanlış ola
rak Süleymaniye Kütüphanesi 'nde bulun
duğunun belirtilmesi (s. 3681 esere ula
şılmasını imkansız kılmış, bunun sonu
cu olarak da Ahmed Yesevi ve Yeseviy
ye hakkında çalışma yapan bütün araş
tırmacılar Köprülü 'nün verdiği bilgilerle 
yetinmek zorunda kalmışlardır. 
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liJ N iH AT AzAMAT 

el-CEVAHİRÜ'l-HİSAN 
( ._:ı\...,JI __,A~I ) 

Ebu Zeyd es-Sealibi'nin 
(ö. 875 / 1470) 
Kur'an tefsiri 

(bk. SEALİBİ, Ebu Zeyd). 

CEVAHİRÜ'I-KELAM 

(~~~~) 

Eş'ari kelamcılarından 

Adudüddin ei-İci'nin 
(ö. 756 / 1355) 

kelama dair muhtasar eseri. 

_j 

ı 

_j 

Müellifin talebelerinden İlhanlı Veziri 
Gıyaseddin Muhammed b. Reşidüddin 
adına kaleme alınan risale bir giriş ve 
üç bölümden oluşur. Kelam ilminin tarifi. 
bilginin tanımı. kısımları, nazar" la iliş
kisi ve delilin çeşitlerine ayrılan girişten 
sonra birinci bölümde felsefenin mantık 
ve fizik (tabiiyyat) alanlarına giren şu ko
nulara yer verilmiştir: Vücud-adem. ma
hiyet-ma'dGm. vücGb-imkan. kıdem-hu
dGs, vahdet-kesret. illet - ma"IGI. araz ve 
çeşitleri. cevher ve cisimlere dair hüküm
ler. felekler. unsurlar. arz. mürekkeb var
lıklar. nefis. akı l. cin ve şeytan . İkinci bö
lümde Allah ' ın varlığı. selbi ve sübuti sı
fatları, kulların fiilleri . vücQb alellah. Al 
lah'ın fiilieri ye isimleri gibi konular işlen
miştir. Üçüncü bölümde nübüwet. Hz. 

. Muhammed'in peygamberliği. mucize. 
nübüweti inkar eden Brahmanizm'in red
di. peygamberlerin masum oluşu, taf
dil. keramet. ahiret halleri, cennet. ce
hennem ve iman bahisleri incelenmiştir. 

Eser imarnet konusu ile son bulmakta
dır. Bu konular genellikle kelamcılarla 
filozofların görüşleri dikkate alınarak 

kısaca anlatılmış, benimsenen görüşlerin 


