
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) 
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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 



delillerine ve karşı görüşlerin tenkidine 
f azlaca yer verilmemiştir. Felsefe ile ke
lam konularını birleştiren müteahhir dö
nemin diğer kelam kitapları gibi bu eser
de de felsefe ve mantık bahislerine ge
niş ölçüde yer verilmesine karşılık asıl 

kelamf konuları kapsayan ikinci ve üçün
cü bölüm kitabın sadece üçte birini teş
kil etmektedi r. 

Cevô.hirü"l- k el ô.m üslüp, tertip, ifa
de ve muhteva bakımından aynı müelli
fin el-Mevô.~ıi adlı kitabının özeti ma
hiyetindedir. Nitekim bazı yazma nüs
halarında adı M uJ.:ıtaşarü '1-Mevô.kıi di
ye kayıtlıdır (bk. Da rü ' l - kütübi' I -M ı s riyye , 

nr. 820) 

Süleymaniye (Antalya [Tekelioğlu L nr. 
823 / 7, Fatih, nr. 2924, La leli, nr. 2171 ı ve 
Topkapı Sarayı Müzesi (Emanet Hazine
si, nr. 862) kütüphanelerinde, ayrıca Da
rü ' l-kütübi'l-Mısriyye'de (nr 59, 820, 839) 
çeşitli yazma nüshaları bulunan eser. 
Ebü'l-Ala Afifi tarafından sadece Darü'l
kütübi'I-Mısriyye ' deki bir nüshasına (nr. 
820) dayanılarak Mecelletü K ülliyyeti'l
ô.dô.b (e i -Gimiatü' I- M ısriyye) içinde yayım

lanmıştır (Kahire 1934. ll / 2. 133-243) İb
rahim b. Mustafa el-Halebl, Cevô.hirü 'l
kelô.m'ı el-Mevô.kıi ve Şer}ıu 'l- Mevô.

kıf'tan yaptığı iktibaslarla şerhetmiştir. 
Silk ü 'n- ni?ô.m i i şer hi Cevô.hiri'l- k e
l ô.m adını verdiği bu şerhin yazma nüs
haları da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp-

hanesi (Emanet Hazinesi, nr. 858, 865) ile 
Darü ' l- kütübi ' l-Mısriyye 'de (nr. 820) mev
cuttur. 
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el -CEV AHİRÜ'l-MUDIYYE 

(~l_,.ı~l) 

Abdülkadir el - Kureşi'nin 

(ö. 775 / 1373) 
Hanefi hukukçularının 

biyografilerine dair eseri. 
_j 

Tam adı el-Cevôhirü 'l-mudıyye i i ta
bakö.ti 'l-Haneii yye olan eser, Hanefi 
alimlerinin biyografileri konusunda ya
zılan ilk tabakat kitabı kabul edilmek
tedir. Kaynaklarda bundan önce Necmed
din İbrahim b. Ali et- Tarsüsf (ö 758 / 
ı 357) ve Selahaddin İbnü'l-Mühendis' in 
(ö 7691 1368) birer biyografik çalışması 
olduğu kaydedilmekteyse de (Keş{ü 'z.- zu

nan, l l, ı 098 -ı 099, 20 ı 9) bunlar günümü
ze kadar gelmemiştir. Bu eseri kaleme 
almasına gerekçe olarak, diğer mezhep
lerin aksine. Hanefi mezhebine ait bir 
tabakat kitabı bulunmayışını gösteren 
Kureşi'nin adı geçen çalışmaları görme
diği anlaşılmaktadır. 

Ceu~h irü " l · kelam ad lı eserin ilk iki sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2171) 

ei-CEVAHiRÜ' I- MUDIYYE 

Müellif eserini hazırlarken muhtelif 
ilim daliarına ait 170 civarında (listesi 
için bk. el ·Cevtihirü 'l -mudıyye, naş i rin gi
riş i , s. 6ı - 74) yazılı kaynak yanında , baş

ta kendisini bu yönde teşvik eden hoca
ları. arkadaşları ve meslektaşları olmak 
üzere çeşitli sözlü kaynaklara da başvur
muş, çağdaşı olan bazı biyografi sahip
leriyle de bizzat görüşmüştür. Bununla 
birlikte fazla orijinal bilgi ihtiva etme
yen eserde özellikle mahallf İran tarih
lerinden bolca malzerneye rastlanmak
tadır. 

Alfabetik olarak düzenlenen eser. bi
rinci bölümünde esrna -i hüsna. ikincisin
de Hz. Peygamber'in isimleri. üçüncüsün
de Ebü Hanife'nin menkıbelerinin yer al
dığı üç bölümlük bir mukaddime ile baş

lamakta, daha sonra Ebü Hanife'den iti
baren 771 ( 1370) yılına kadar yaşamış 
2124 alimin biyografisine yer verilmek
tedir. Bu arada müellifin Hanefi zannet
tiği veya Hanefi mezhebiyle ilgili eserle
ri bulunan bazı alimierin hayat hikayele
rine de rastlanmaktadır. Biyografilerde 
genellikle biyografi sahibinin adı , kün
yesi, lakabı . nesebi, vefat yeri ve tarihi, 
çocukları, hocaları, talebeleri, ilmi karİ
yeri, kişiliği, aldığı görevler. eserleri vb. 
bilgiler yer almaktadır. 

Eserde biyografilerin alfabetik olarak 
düzenlendiği ana kısımdan sonra ayrı bö
lümler halinde künyeleriyle tanınanlar, 

· kadınlar, nisbeleri , lakapları ve "falanın 
oğlu" diye tanınan alimler zikredilmek
te. sonunda da çeşitli bilgilere yer veri 
len ve "el-Cami '" başlığını taşıyan bölüm 
bulunmaktadır. Eserin Haydarabad bas
kısının sonunda ise (s 450 -563) Ali el
Karl'nin Ebü Hanife ve talebelerinin me
nakıbına dair bir zeyli vardır. 

İbn Dakmak'ın (ö 809/ 1407) Nazmü 'l 
cümô.n ii taba~ö.ti aş}ıô.bi İmamina 'n
N u 'môn (Süleymaniye Ktp. , Turhan Sul
tan, nr. 251 ; Serez, nr. ı827) ve Ffrüzaba
dl'nin (ö 8 ı 7 1 ı4 ı 5) el-Mirkö.tü'l- veiiy
ye ii taba~ö. ti'l- Ijaneiiyye (Süleymani
ye Ktp. , Reisü lküttab. nr. 67 ı 1 ı , 672) ad
lı eserleri. el- Cevôhirü '1- muçiıyye 'nin 
birer muhtasarı mahiyetinde olduğu gi
bi İbrahim b. Muhammed el- Halebi de 
(ö 956/ ı 549) eseri ihtisar etmiştir (Sü
leymaniye Ktp., Şe h id Ali Paşa , nr. ı 94 ı 1 
ı ; Esad Efendi , nr. 605 1 l, 36991 49) 

el- Cevô.hirü '1- muçiıyye 'nin ilk ilmi 
neşri Abdülfettah Muhammed el- H u lv 
tarafından , oldukça hatalı olan ilk bas
kısı ile ( ı - 11, Haydarabad ı 332/ 1 9 ı 4) üç 
yazma nüshasına dayanılarak gerçekleş-
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