
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-



de sarfedilir, bazan da hayır müessese
lerine harcanırdı. Mesela Makrizi, Mu
harrem 682'de (Nisan 1283) Kudüs, Bel
detülhalfl ve Beytülahm'daki zimmflerin 
cevalfsinin Beldetülha!Il'de bulunan "bir
ke"nin (su deposu) imarına ayrıldığını zik
reder (Kitabü 's-Sülak, I, 712). 

Cevali gelirinin büyük bir kısmı vazife 
adı altında kendilerine tahsis edilen alim, 
seyyid, fakir, şair vb.nin isimleri ve kün
yeleri Mısır divanındaki defterlere kay
dedilirdi. Osmanlılar devrinde bu grup
lardan ceva!I vazifelerine hak kazanan
lara padişahın tuğrasını ihtiva eden bir 
berat verilir ve bunlar vazifelerden biri 
boşalıncaya kadar beklerlerdi. Beratla 
böyle bir gelire hak kazanan kişinin du
rumuna ve ihtiyacına göre kendisine öde
mede bulunulurdu. Ceva!I vazifesi bulu
nan şahıs vefat edince yeri yeni bir be
ratla varisierine tevcih edilir. bunların 

adları da merkezdeki .ve eyalerteki di
van defterlerine yazılırdı. 

Memlükler devrinde cevali hasılatı , çe
şitli sebeplerle, bu gelirden pay alanla
ra yetmediği gibi Osmanlıla r zamanın

da da bu hasılat ile masraflar arasında
ki açık devam etmiştir. Nitekim 1 560 
tarihli bir kayda göre 964 -965 (1557-
1558) yı lı Mısır muhasebesinde cevali 
hasılatı 20.912 a ltın 38 para, masrafları 
ise 96.776 altın; 965-966 (1558-1559) 
yılının hası latı 26.475 altın ve masrafları 

28.868 altındı ve iki meblağ arasındaki 

farkın Mısır miri hazinesinden ödenmesi 
kararlaştırılmıştı (BA, MD, nr. lll, s. 361 ). 

976'da (1568-69) Mısır'ın ceva!I mahsu
lü 20.000 altın olduğu halde yıldan yıla 
bu gelirden pay a lanların sayıla rı devam
lı arttığından açığı kapatmak için 6000 
altın miri hazineden sarfedilmişti (BA, 
MD, nr. VII, s. 666). Ancak daha sonra Mı 

sır ' ın ceva!I hasılatı ile miri hazine emva
linin karıştınlmaması ve iki muhasebe
nin müstakil kalması, cevali noksanının 
ise hazineden tamamlanmaması karar
laştırıldı. XVI. yüzyılın son çeyreğinde Os
manlı Devleti'nin içine düştüğü malf sı 

kıntı yüzünden boşalan cevalf vazifeleri 
artık hiç kimseye verilmemeye başlandı 

ve gelirlerin miri hazineye aktarılması
na karar verildi. 

Cevali tabirinin Osmanlı idaresi zama
nında kullanılması 26 Rebfülahir 1271 'e 
(16 Ocak 1855) kadar devam etmiş, bu 
tarihten it ibaren devletin tahsil ettiği 

bütün rüsümlara "vergi" denilerek buna 
benzer rüsümlar gayri müslimler üze
rinden kaldırılmıştır. 
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liJ SEYYİD M uHAMME D Es-SEYYİD 

CEVALİKIYYE 

( ~lr:JI) 

Şia kelamcılarından 
Hişam b. Salim ei-Cevaliki'nin 

(II / VIII. yüzyıl) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

(bk. CEVAı.İKİ, Hişam b. Salim). 

CEVALİKİ, Hişam b. Salim 

( cAll.f:dl ~L.., ıY. ~ı..::..ı, ) 

Ebu Muhammed (Ebü'l-Hakem) 
Hişam b. Salim el-Cevaliki 

el- Cuzcanı el- KUf! 
(ö. m. VIII. yüzyılın sonları) 

İmamiyye Şiası'nın 
Mücessime'den sayılan ilk 

kelamcılarından biri. 
_j 

Aslen Cuzcanlı olup Küfe 'de yaşadı. 
Çocukluk yıllarında Cuzcan'dan alınarak 
Küfe'ye getirilen esirler arasında bulunu
yordu. Burada bir süre Bişr b. Mervan'ın 
kölesi olan Ceva!Iki, İslamiyet' i benimse
yip azat edildikten sonra hayvan yemi 
ticaretiyle uğraşmaya başladı. Daha son
ra Medine'ye giderek Ca'fer es-Sadık'ın 
ders halkasına katıldı. Beni Şeyban'ın kö
lesi iken müslüman olan Zürare b. A'yen'
den kelam öğrendi; özellikle Hişam b. 
Hakem'in fikirlerinden etkilendi. Ca'fer 
es-Sadık'ın vefatından sonra Medine'
deki arkadaşlarından EbQ Ca'fer el-Ah
vel'le birlikte, bazıları tarafından baba
sının vasiyeti bulunduğu öne sürülerek 
imam kabul edilen Abdullah b. Ca'fer 'in 

CEVALlKT, Hişam b. Salim 

yanına gitti. İmamete gerçekten layık 
olup olmadığını belirlemek amacıyla Ab
dullah'a sorduğu sorulara tatminkar ce
vaplar alamayınca onun imam olamaya
cağına hükmederek yanından ayrıldı. Zi
ra ona göre Abdullah'ın verdiği cevaplar 
mezhebin görüşleriyle bağdaşmamak

ta, bazan Mürcie, bazan Kaderiyye, ba
zan da Haricfler'in fikirlerine uymakta 
idi. Yolda karşılaştığı ve daha önce tanı
madığını belirttiği "nQrani çehreli" biri
nin delaletiyle Ca'fer es-Sadık'ın diğer 
oğlu Musa el- Kazım ' ın evine gitti. Ken
disine. "Mürcie'ye, Haricfler'e ve Kaderiy
ye'ye değil bana dön" diyen Musa el-Ka
z ım'a da bazı sorular sorup tatminkar 
cevaplar alınca onun engin ilim sahibi 
gerçek bir imam olduğuna karar verdi. 
Bu kararını dışarıda bekleyen arkadaş

ları Ebü Ca'fer el-Ahvel ile Ebü Basir'e 
de anlatıp olumlu görüşlerini aldıktan 

sonra Musa ei-Kazım'ın İmamiyye'ye 
bağlı diğer Şii çoğunluğu tarafından da 
imam kabul edilmesinde önemli rol oy
nadı (Nürullah et-Tüsterf, I, 371-373) . Ce
vaiiki'nin vefat tarihi ve yeriyle ilgili ola
rak kaynaklarda bilgi bulunmamakla bir
likte hacası Ca'fer es - Sactık'tan (ö. 148/ 

765) sonra da yaşadığı göz önüne alınır

sa miladi VIII. yüzyılın sonlarına doğru 

öldüğü söylenebilir. 

Ca'fer es-Sadık ile Musa ei-Kazım'ın 
görüşlerini nakleden güvenilir ravilerden 
biri olarak kabul edilen Cevalfki (Al~eddin 
et-Tüsi, s. 174). itikadi görüşleriyle Müşeb
bihe ve İmamiyye mezheplerinin önemli 
kelamcıları arasında yer alır. Bilhassa ulü
hiyyetle ilgili konularda aşırı görüşler ileri 
sürmüştür. Ona göre Allah insan şeklin
de olup parlayan bir nurdur, sonlu ve sı

nırlı bir varlıktır. İnsanlar gibi beş duyu
ya ve organiara sahiptir. Üst yarısı boş, 
alt yarısı doludur. Siyah renkli nurdan 
müteşekkil gür ve uzun saçları, hikmet 
fışkıran kalbi vardır. Fakat insan gibi et, 
kan ve kemikten meydana gelmiş bir ci
sim değildir (Eş'arT, s. 34, 209; Bağda di, 
s. 69, 227; Şehristani, I, 185). Allah'ın ilmi 
hadis olup bilgisinde değişiklik meyda
na gelebilir. O'nun dilemesi hareket et
mesi demektir. Bir şeyin olmasını dile
diği zaman hareket ec;ıer, o da oluverir. 
İnsanın iman, isyan ve inkar etmesi da
hil alemdeki her şey Allah'ın dilemesiy
le meydana gelir. Alem bütünüyle cisim
lerden ibaret olup araz diye bir şey yok
tur. Araz diye ileri sürülen, insanlara ve 
diğer yaratıklara ait hareketler bile mad
di özelliklere sahip olup derinliği , geniş

liğ i ve uzunluğu bulunan varlıklardan iba-
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