CEVALlKT, H işam b. Salim
de sarfedilir, bazan da hayı r müesseselerine harcanırdı. Mesela Makrizi, Muharrem 682'de (Nisan 1283) Kudüs, Beldetülhalfl ve Beytülahm'daki zimmflerin
cevalfsinin Beldetülha!Il'de bulunan "birke"nin (su deposu) imarına ayrıldı ğını zikreder (Kitabü 's-Sülak, I, 712).
Cevali gelirinin büyük bir

kısmı

vazife

adı altında

kendilerine tahsis edilen alim,
seyyid, fakir, şair vb.nin isimleri ve künyeleri Mıs ır divanındaki defterlere kaydedilirdi. Osmanlılar devrinde bu gruplardan ceva!I vazifelerine hak kazananlara padişahın tuğrasını ihtiva eden bir
berat verilir ve bunlar vazifelerden biri
boşalıncaya kadar beklerlerdi. Beratla
böyle bir gelire hak kazanan kişinin durumuna ve ihtiyacına göre kendisine ödemede bulunulurdu. Ceva!I vazifesi bulunan şahıs vefat edince yeri yeni bir beratla varisierine tevcih edilir. bunların
adları da merkezdeki .ve eyalerteki divan defterlerine yazılırdı.
Memlükler devrinde cevali hasılatı , çesebeplerle, bu gelirden pay alanlara yetmediği gibi Osma n lıla r zamanın
da da bu hası lat ile masraflar a rasında
ki açı k devam etmişti r. Nitekim 1560
tarihli bir kayda göre 964 -965 (15571558) yı lı Mı s ır muhasebesinde cevali
hasılatı 20.9 12 a ltın 38 para, masrafları
ise 96.776 altın; 965-966 (1558-1559)
yılının has ı latı 26.475 altın ve masrafla rı
28.868 altındı ve iki meb l ağ a rasın d a ki
farkı n M ısı r miri hazinesinden ödenmesi
kararl aştırılm ıştı (BA, MD, nr. lll, s. 361 ).
976'da (1568-69) Mısır'ın ceva!I mahsulü 20.000 altın olduğu halde yıldan yıla
bu gelirden pay a lanların sayı la rı devamlı arttığ ın dan açığı kapatmak için 6000
a ltın miri hazineden sa rfedilmişti (BA,
MD, nr. VII, s. 666). Ancak daha sonra M ı 
sır ' ın ceva!I hasıl atı ile miri hazine emvalinin karıştınlm a m as ı ve iki muhasebenin müstakil kalması , cevali no ksanının
ise hazineden tamamla n maması kararlaştırıldı. XVI. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü malf s ı 
kıntı yüzünden boşalan cevalf vazifeleri
artık hiç kimseye verilmemeye başland ı
ve gelirlerin miri hazineye aktarılması
na karar verildi.
Cevali tabirinin Osmanlı idaresi zamanında 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 üzerinden kald ırıl mıştı r.

yanına gitti. İmamete gerçekten layık
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Aslen Cuzca nlı olup Küfe 'de ya şadı.
Çocukluk yıll a rında Cuzcan'dan alın a rak
Küfe'ye getirilen esirler a rasında bulunuyordu. Burada bir süre B işr b. Mervan'ın
kölesi olan Ceva!Iki, İsla miyet' i benimseyip azat edildikten sonra hayvan yemi
ticaretiyle uğraşmaya başladı. Daha sonra Medine'ye giderek Ca'fer es-Sadık'ın
ders halkasına katıldı. Beni Şeyban'ın kölesi iken müslüman olan Zürare b. A'yen'den kelam öğ rendi; özellikle Hi şam b.
Hakem'in fikirlerinden etkilendi. Ca'fer
es-Sadı k 'ın vefatından sonra Medine'deki arkadaşla rından EbQ Ca'fer el-Ahvel'le birlikte, bazı ları tarafından babasının vasiyeti bulunduğ u öne sürülerek
imam kabul edilen Abdullah b. Ca'fer 'in

olup olmadığını belirlemek amacıyla Abdullah'a sorduğu sorulara tatminkar cevaplar alamayınca onun imam olamayacağına hükmederek yanından ayrıldı. Zira ona göre Abdullah'ın verdiği cevaplar
mezhebin görüşleriyle bağdaşmamak
ta, bazan Mürcie, bazan Kaderiyye, bazan da Haricfler'in fikirlerine uymakta
idi. Yolda karşılaştığı ve daha önce tanı
madığını belirttiği "nQrani çehreli" birinin delaletiyle Ca'fer es-Sadık'ın diğer
oğlu Musa el- Kazım ' ın evine gitti. Kendisine. "Mürcie'ye, Haricfler'e ve Kaderiyye'ye değil bana dön" diyen Musa el-Kaz ı m'a da bazı sorular sorup tatminkar
cevaplar alınca onun engin ilim sahibi
gerçek bir imam olduğuna karar verdi.
Bu kara rını 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 di ğer Şii çoğunluğu tarafından da
imam kabul edilmesinde önemli rol oynadı (Nürullah et-Tüsterf, I, 371-373) . Cevaiiki'nin vefat tarihi ve yeriyle ilgili olarak kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte hacası Ca'fer es - Sactık'tan (ö. 148/
765) sonra da yaşadığı göz önüne alınır
sa miladi VIII. yüzyı lı n sonlarına doğ ru
öldüğü söylenebilir.
Ca'fer es-Sadık ile Musa ei-Kazım'ın
gö rüş lerini nakleden güvenilir ravilerden
biri olarak kabul edilen Cevalfki (Al~eddin
et-Tüsi, s. 174). itikadi görüşleriyle Müşeb
bihe ve İmamiyye mezheplerinin önemli
kelamcıları a rasında yer alır. Bilhassa ulühiyyetle ilgili konularda aşı rı görüşler ileri
sürmüştür. Ona göre Allah insan şeklin
de olup parlayan bir nurdur, sonlu ve sı 
nırlı bir varlı ktır. İnsanlar gibi beş duyuya ve organiara sahiptir. Üst yarısı boş,
alt yarısı doludur. Siyah renkli nurdan
m üteşekkil gür ve uzun saç l a rı, hikmet
fış kıra n kalbi vard ı r. Fakat insan gibi et,
kan ve kemikten meydana gelmiş bir cisim değildir (Eş'arT, s. 34, 209; Bağda di,
s. 69, 227; Şehristani, I, 185). Allah'ın ilmi
hadis olup bilgisinde değişiklik meydana gelebilir. O'nun dilemesi hareket etmesi demektir. Bir şeyin olmasını dilediği zaman hareket ec;ıer, o da oluverir.
İnsanın iman, isyan ve inkar etmesi dahil alemdeki her şey Allah' ın dilemesiyle meydana gelir. Alem bütünüyle cisimlerden ibaret olup araz diye bir şey yoktur. Araz diye ileri sürülen, insanlara ve
d i ğer ya ratıkla ra ait hareketler bile maddi özelliklere sahip olup derinliğ i , geniş
liğ i ve uzu n luğu bulunan varlı klardan iba-
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rettir. Buna göre fiili meydana getiren
güç (istitaat) insanın bir parçası durumundadır. Peygamberlerin günah işie
mekten korunmuş olması (ismet) gerekli
değildir: çünkü günah işledikten sonra vahiy yoluyla uyarılıp tövbe etmeleri
mümkündür. imamlar ise vahiy almadıklarından günah işiemekten korunmuştur (Şehristani, ı, ı 85 J Hz. Peygamber kendisinden sonraki imarnın Ali olduğunu açıkça belirttiği gibi bu hususa
işaret eden, "Hıs ımlar Allah'ın kitabına
göre birbirine daha yakındır" (ei-Enfal
8/ 75) gibi ayetler de vardır (İbn Hazm .
IV, 157-158).
Allah'ı insan şeklinde tasawur ettiği
için aşırılardan (Galiyye) sayıla n Cevaliki'nin hıristiyan asıllı Zürare b. A'yen'den
etkilendiği düşünülebilir. Hişam b. Hakem. teşbih hususunda kendisiyle benzer görüşleri paylaşmasına rağmen Allah'ın insan şeklinde olduğunu iddia ettiği için, er-Red 'ala Hişam el - Cevaliki adlı bir eser yazarak Cevaliki'yi eleş
tirmiş, Sünni alimler de tekfir etmişler
dir (Aiaeddin et-Tü si. s. ı 75; isferayini, s.
24). Bununla oirlikte Şehristani'nin Cevaliki hakkında Verrak'tan naklettiği bir
rivayet dikkate alındığı takdirde. muhtemelen yapılan tenkitlerin etkisiyle onun
ulühiyyetle ilgili aşırı görüşlerinden vazgeçtiğini. hatta Selefi bir yola girdiğini
söylemek mümkündür (el·fV!ilel, ı. 187).
İsferayini ise tıpkı bir insan gibi et, kan
ve kemikten oluşan bir Allah fikrini Cevaliki'ye atfeder ki (et- Tebsfr, s. 24) bu diğer kaynakların ona nisbet ettiği fikirlere zıt düşen tarafgir bir isnat gibi görünmektedir. Aynı zamanda bir hadis ve
haber ravisi olan Cevaliki'nin adı pek çok
rivayetin isnadında geçmektedir. Kendisi Ca'fer es-Sadık. Müsa el-Kazım. Ali
er-Rıza, Ebü Eyyüb ei-Hazzaz, Ebü Sasir. Ebü Halid el- Kabili gibi imam ve
alimlerden rivayette bulunmuş, ondan
da Ebü üsame. Ebü Yahya ei-Vasıti. ibn
Ebü Umeyr vb. kişiler hadis ve haber rivayet etmişlerdir (geniş bilgi için bk. HOT.
XIX, 30 1-3 02). Bilhassa Şia'nın imametle
ilgili akldesini kelami bir yoruma kavuş
turmakla ün kazanan Cevaliki'nin görüş
leri. başta, Şiiler'ce "Mü'minüttak", Sünniler' ce "Şeytanüttak" diye anılan Ebü
Ca'fer ei-Ahveı. Ebü Malik el-Hadrami,
İbn Misem ve daha başkaları tarafından
benimsenmiş ve bunlara Cevalikıyye veya Hişamiyye adı verilmiştir.

Kaynaklarda Cevaliki'ye atfedilen Kitabü 'l-Hac, Kitabü't- Tefsir ve Kitabü'lMi 'ra c ·adlı eserlerden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.
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465 (1073) veya 466 (1074) yılında Bağ
dat'ta doğdu. Dedelerinden biri çuval
( Jl~ , çağulu J:l~ ) yapımı veya satımı
ile meşgul olduğundan "Cevaliki" nisbesini almıştır. İbnü'I-Cevaliki diye de anı
lır. Çok genç yaştan itibaren ilim meclislerine devam ederek Arap dili ve edebiyatı ile dini ilimleri öğrenmiş ve geniş
bir kültüre sahip olmuştur. Hocaları arasında Ebu Tahir b. Ebü's-Sakr ei-Enbari,
ibnü't- Tuyüri ve kendisinden on yedi yıl

cevalikl'nin
e/ - Mu!Jtaşar
{f'n-naf:ıv

eserinin
ilk iki say fası
adlı

(Köprülü Ktp.,
nr. 1501 )

boyunca edebi ilimiere dair dersler aldı
Nizarniye Medresesi müderrisi olan
Hatili et-Tebrizi gibi alimler bulunmaktadır. Cevalikl de hacası Tebrizi' nin ikinci
halefi olarak Nizarniye Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. Burada başta kendisi
gibi dil ve edebiyat alimi olan oğlu ismail
b. Mevhüb olmak üzere Semani, ibnü'IEnbari ve Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzi gibi
meşhur simalar ona talebelik etmiştir.
Ahlaki faziletleri ve ilmi sayesinde Abbasi halifelerinin ve özellikle Muktefi- Liemrillah'ın ( 1136- ı 160) yakın ilgi ve iltifatına
mazhar olan ve onun imamlığını yapan
Cevaliki, 15 Muharrem 540 (8 Temmu z
1145) tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Bazı kaynaklarda 539'da öldüğü kaydedilmektedir.
ğı

Cevalik1 Hanbeli mezhebine mensuptu. Dil konusunda Basra okulunun görüşlerini benimsemekle beraber bazı meselelerde Küfe dilcileri gibi düşündüğü
görülmektedir. Arap dili ve edebiyatı yanında dini ilimlerde de devrinin otoritesiydi. Bağdat'ın hatta bütün Irak bölgesinin kendisiyle iftihar ettiği alçak gönüllü. şahsiyet sahibi, dindar ve sevilen
bir ilim adamı, aynı zamanda yazısı çok
güzel bir müstensih olarak tanınmıştır.
istinsah ettiği eserleri yüksek fiyatlarla
elde edebilmek için birçok kimse birbiriyle rekabet etmiştir. Herhangi bir konuda inceleme yapmadan fikir beyan etmez ve bilmediği bir mesele sorulduğunda bilmediğini rahatlıkla söylerdi.
Eserleri. 1. eJ-Mu'arreb * mine'l-kelami'l-a'cemi 'ala fıun1fi'l-mu'cem.
Arapça'ya başka dillerden giren ve Kur'an-ı Kerim ile hadislerde, ayrıca şiir vb.
yerlerde kullanılan Arapçalaşmış kelimeleri ihtiva eden alfabetik bir eser olup Edward Sachau (Leipzig 1867). Ahmed Muhammed Şakir (Kahire 1361 / 1942. 1389 /
1969) ve F. Abdurrahman (Dımaşk 1990)

