
Mehmed Quarti Turcarum Tyranni ex 
turcica - arabico - persico idiomate in 
latinuro translata et diversis notis ac 
reminiscentiis illustrata a Joanne Po
desta S. C. R. Majestatis a secretis 1680 
adıyla Latince'ye tercüme edilmiştir. 

Hammer'e göre, Almanca bazı tamam
layıcı bilgileri de ihtiva eden ve Hammer 
koleksiyonundan Viyana Milli Kütüpha
nesi'ne intikal eden nüshanın tercüme
ye esas teşkil etmesi kuwetle muhte
meldir. Kitabın mütercimi Podesta. bu 
nüshayı Kara Mustafa Paşa'nın kitapçı
sı olan bir imamdan satın aldığını söy
lemiştir (bk. Hammer, Xl, 1-2) 
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~ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

ei- CEVAiB 
( ... ,.Jy:JI) 

1861- 1884 yılları arasında 
İstanbul'da yayımlanan 

Arapça gazete. 
_j 

İlk resmi Osmanlı gazetesi olan Tak
vfm-i Vekayi' 1 Kasım 1831 'de yayına 
başladığı zaman Türkçe dışında Arapça, 
Rumca, Ermenice nüshaları da neşredil
mişti. Ancak Osmanlı Devleti sınırları için
de Arapça konuşan tebaaya doğrudan 
hitap eden bir gazete 1861 'de yayımla
nabildi. Lübnanlı bir Marüni iken ihtida 
edip İstanbul' a yerleşen. Avrupa 'yı ve 
Batı dillerini iyi bilen Ahmed Faris eş
Şidyak ile oğlu Selim Faris bu yayını ger
çekleştirdiler. Ahmed Faris Tabhane-i 
Amire musahhihi iken aldığı irade-i se
niyye üzerine gazetenin ilk sayısını 21 
Zilkade 1277 ( 31 Mayıs 1861 ) tarihinde 
yayımladı. İmtiyaz sahibi kendisi olan, 
müdürlüğünü oğlu Selim Faris'in yaptı
ğı 435 X 290 mm. boyutlarındaki gazete 
haftalık olarak çıkıyordu. 1861 yılı için
de otuz iki sayı neşredild i. el-Cevcr,ib'in 
bu sayılarında iç ve dış haberlere. ede
biyat, din, teknik vb. konu lara yer veril
mişti. Yazılarının çoğunu Ahmed Faris'in 
yazdığı gazete, basım masraflarının faz
lalığı, müşteri azlığı , Türkçe tercümesi
nin de satışı arttırmaması gibi sebep
lerle zarar ettiğinden 1862 yılı başında 
yayımını durdurdu. 

el- Ceva, i b aynı yı l içinde Osmanlı Dev
leti'nin m·ali desteğiyle yayımına tekrar 
başladı. Sactaretin teklifi üzerine 12 Re
ceb 1279 (3 Ocak 1863) tarihli irade-i se
niyye ile kağıdının verilmesi ve belli sa
yıda gazetenin devletçe satın alınması 
kararlaştırıldı. Arşiv belgelerinden anla
şıldığına göre gazetenin neşrinin des
teklenme sebebi, Paris ve Marsilya ta
raflarında çıkan bazı Arapça gazeteler
de devletin aleyhine birtakım makalele
rin yazılması ve bunlarda ileri sürülen 
yanlış haberlerin Arabistan'a yayılmış ol
masıydı. 

el- Ceva , i b bu ikinci devrede, Ahmed 
Faris'in güçlü kalemi ve gazetenin dol
gun bir muhteva ile neşredilmesi saye
sinde kısa sürede Osmanlı Devleti'nin 
Arapça konuşulan vilayetleri yanında bü
tün İslam ülkelerinde de şöhret kazan
dı. Hindistan'dan Fas'a. Çin'den Mısır'a, 
Orta Asya'ya kadar geniş bir tesire sa
hip olan gazete. devrinde İslamcı cere
yanın etkili sözcülerinden biri durumu
na geldi. Ahmed Faris, bir yandan bütün 
müslümanları hilafet etrafında toplan
maya davet ederken öte yandan müslü
man ahaliye Avrupa'yı ve Batı medeni
yetini tanıtmaya çalışıyordu . Gazetede 
irade-i seniyyeler ve hükümet emirleri, 
yurt içinden ve dışarıdan çeşitli haber
ler. ilanlar, Avrupa basınından özetler, 
şiirler, edebi yazılar yer alıyordu. Ayrıca 
Mağrib ülkeleri, Çin ve Hindistan gibi 
bütün İslam ülkelerinden haberlerle Os
manlı basınından iktibaslar da bulunu
yordu. 1870'te Orta Arabistan'da bir se
yahat yapan İngiliz Dougthy'ye göre bu 
gazete gezdiği yerlerde ve hatta Necidli 
tüccarların Bombay'daki evlerinde bile 
mevcuttu: el -Cevu 'i b 1880'1erde bütün 
İslam aleminde büyük bir şöhret ve iti
bar kazanmış durumdaydı . Hatta İngiliz 
belgeleri, o sıralarda Osmanlı Devleti ile 

el -CeuaJib 

gazetesinin 
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ei -CEVAiB 

ilişkileri iyi olan İngiliz hükümetinin, Hin
distan'da olumlu etkisi olur düşüncesiy
le gazetenin her nüshasından 1 00 adet 
kadar satın alıp gizlice Hindistan müs
lümanları arasında dağıttığını göster
mektedir. Özellikle d ı ş politika konu
sunda yayımladığı makalelerle dikkati 
çeken Fransızlar'ın yarı resmi gazetesi 
Le Temps'da da el-Cevcr,ib'in Fas'tan 
Bengal'e kadar İslam aleminin her tara
fında okunan bir gazete olduğu, İslam 
birliği üzerinde önemle durduğu ve Os
manlı sarayına bağlı bulunduğu belirtil
mektedir (sene ı 88 ı, nr. ı 557) 

Osmanlı Devleti'nin el- Ce va' i b 'e des
teği sürmekle birlikte Sultan Abdülha
mid devrinde Babıali'nin politikasına ay
kırı yazılar neşredildiğinde zaman zaman 
yayımı durdurulmuştur. Nitekim Mısır 

hidivini destekleyen yazıları sebebiyle 
gazete 15 Receb 1296'dan (5 Temmuz 
1879) itibaren altı ay kadar kapatıldığı 
gibi yine aynı sebeple Nisan 1881'den 
it ibaren uzun süre yayımlanmamıştır. Ay
rıca gazetenin Fransa aleyhindeki neşri
yatı sebebiyle zaman zaman Tunus ve 
Cezayir' e girmesi de yasaklanmıştır. 

el-Cevu'ib'in Tercüme -i Cevcrib ve 
Veledü '1- Cevcrib adlarıyla Türkçe nüs
haları da neşredilmiştir. Ancak Veledü '1-
Cevuib, 7. sayısında maarif konusunda 
çıkan bir layihadan dolayı Maarif nazırı 
tarafından kapatılmıştır. 

Ahmed Faris yaşlandıktan sonra ga
zetenin idaresini tek başına üstlenen Se
lim Faris el- Ceva 'i b 'i aynı seviyede tu
tamadı. 1884 yılında kapanan gazetenin 
Türkiye kütüphanelerinde bilinen son 
nüshası, 984. (ı 3 Recep ı 296 / 3 Temmuz 
ı 879) sayısıdır (Millet K tp , Al i Em iri. Ara
bl, nr. 4259). 

Ahmed Faris'in gazetede çıkan önem
li makalelerinden yapılan seçmeler Se-
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ei-CEVAiB 

!im Paris tarafından Kenzü'r-regc/ib ii 
münte{ıabdti 'l- Cevd 'i b adıyla 1871-
1881 yıllarında yedi cilthalinde neşredil
miştir. Ahmed Paris'in önemli bir hizme
ti de Osmanlı matbaacılığına getirdiği ye
niliktir. Kurduğu modern el-Cevaib Mat
baası'nda gazetenin yanında birçok Arap
ça ve Türkçe eser basmış, ayrıca bu ki
tapların bir katalogunu da yayımlamış
tır. Matbaa, XIX. yüzyıl Osmanlı yayım ve 
basımcılığında Ebüzziya Matbaası gibi 
önemli bir hizmet görmüştür. 
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Iii A TiLLA ÇETİN 

CEVAİZ 

(bk. CAİZE). 

CEVALI 

(J~ ) 

Mısır, Suriye ve Irak'ta bulunan 
gayri müslimler ve 

onlardan alınan cizye vergisi için 
kullanılan bir tabir. 

_j 

1 . 

_j 

Caliye kelimesinin çoğulu olup mem
leketlerinden "icla edilen" (sürülen) göç
menler demektir. Bu isim. Hz. Ömer'in 
Hayber ve çevresindeki yahudilerle Nec
ranlı hıristiyanları Arabistan'dan çıkar

ması dolayısıyla onlar için kullanılmışken 
daha sonra cizye veren "ehl-i zimme"yi 
içine alan bir anlam kazanmıştır . Ayrıca 

bu tabir İslam devletlerinde (Mı s ı r, Suri
ye ve Irak) güçlü gayri müslim erkekler
den her yıl alınan cizye vergisi manasın
da da kullanılmıştır. Bu vergiyi zimmi
lerden toplayıp tahsis edilen yerlere sar
feden daireye Cevalf Mukataası veya Ce-
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valf Nazırlığı. bu dairenin başında bulu
nan kimseye de Cevali nazırı denilirdi. 
Böylece cevalf kelimesi asıl anlamını kay
bederek İslam ülkelerinde yaşayan gayri 
müslimlerin gördükleri himayenin mad
di karşılığı olarak ödedikleri cizye vergi
si ve bu verginin idaresi manalarını ka
zanmıştır. 

Cevalf tabirinin İslam devletlerinin ida
ri teşkilatında ne zamandan beri kulla
nıldığı bilinmemekteyse de kelimenin ilk 
defa İbn Havkal'in eserinde geçtiği gö
rülmektedir (Saretü ' l·arz, I, 70) Terim 
olarak ise buna ilk defa Eyyübi veziri İbn 
Memmatf'nin KavEıninü 'd- devavfn ad
lı eserinde rastlanmaktadır. Fatımfler'
de cizye tahsiline Divan bi'! - bab bakar
dı. Eyyübfler devrinde cevalfnin tahsil 
mevsimi zilhicce veya muharremde açı
lı r. zimmflerin durumlarına göre değişik 
oranlarda vergi toplanırdı. 587 ( 1191 ) 
yı lında sadece Mısır'dan 130.000 dinar 
cevali tahsil edilmiştir (MakrTzT. el·/jllat, ı . 

ı 07) Cevali ayrıca Kalkaşendi ve Mak
rizi'nin eserlerinde Memlük Devleti 'nin 
idari müesseselerinden biri olarak ge
çer. Yüzyıllar boyu değişiklikler gösteren 
ve "a ' la" , "evsat" ve "edna" şeklinde de
recelere ayrılan cevali vergisinin idaresi, 
Memlükler devrinde 131 S yılına kadar 
sultanın has divanından ayrı bir kalem 
olup daha sonra emirler ve ayanların mu
kataa "!arına bağlanmıştı r. 

Osmanlılar tarafından fethinden son
ra Mısır'da Memlükler devrinden intikal 
eden kanun ve adetterin ıslahına çalışıl
dığı ve tedricen Osmanlı sistemi içinde 
uygulanması yoluna gidildiği sı rada Ve
ziriazam İbrahim Paşa Mısır kanunna
mesini tanzim ettirdi. Bu kanunname ile 

ceval i 

ha s ı latı ile 

ilgi li 
M ı s ır 

beylerbeyine 

gönderilen 

967 11 5601 
t arih li 

hüküm 
(BA,MO, III, 

s. 361, 

hüküm nr. 1069) 

cevali mukataası yerinde bırakıldı ve gü
venili r bir nazıra tevdi edildi. 

Genellikle muharrem ayında, bazı za
manlarda da zilhicce veya ramazan ay
larında tahsil edilen cevalinin işlerini yü
rütmek üzere sultanın beratıyla bir na
zır tayin edilir. buna yardımcı olarak da 
şad, amil ve şahid gibi mübaşirler görev
Iendirilirdi. NüveyrT'nin Nihdyetü'l- ereb 
adlı eserinde kaydedildiği üzere. cevali 
tahsili için her yı l divan defterlerine göre 
gayri müslimlerin isimler ini ihtiva eden 
listeler cevali nazırı tarafından hazırla
nırdı. Bu listeler önce gayri müslim ce
maatin reisieri tarafından ayrı ayrı tes
bit edili r, daha sonra Cevali nazırına su
nulurdu. Listelerde "er-revatıb" denilen 
güçlü gayri müslim erkeklerin yanında 
ülke dışından gelenler (et-tavarT), yetiş
kin olmayan erkek çocuklar (en -nevab it), 
İslam dinine yeni girenler, vefat edenler 
ve memleketten ayrılanla r belirtilirdi. 
Bu listede adı bulunan bir kimseden ca
liye alındığı zaman kendisine bir tezkire 
(isal veya vüsOI ) verilerek ismi listeden si
linir, caliyesini ödemeden ülkeden ayrı
lanlardan ise bu vergi geri döndüklerin
de alınırdı. Fakat gittiği yerde ödeyip tez
kiresini gösterirse hesabı o memlekete 
havale edilirdi. 

Tahsil edilen cevali geliri genellikle 
devletin çeşitli hayır işlerine sarfedilirdi. 
Her yıl devlet merkezinde toplanan ce
valf emvalinin bir miktarı hazineye gi
rer, kalan kısmı kadılara, seyyidlere. ilim 
adamlarına. fakiriere ve Haremeyn'e tah
sis edilirdi. Ancak taşradaki mukataacı
ların topladıkları vergi kendi mukataa 
hasılatia rına eklenirdi. Gelirleri devlete 
ait bölgelerin cevalf hasılatı aynı bölge-


