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rettir. Buna göre fiili meydana getiren 
güç (istitaat) insanın bir parçası duru
mundadır. Peygamberlerin günah işie

mekten korunmuş olması (ismet) gerekli 
değildir: çünkü günah işledikten son
ra vahiy yoluyla uyarılıp tövbe etmeleri 
mümkündür. imamlar ise vahiy alma
dıklarından günah işiemekten korun
muştur (Şehristani, ı, ı 85 J Hz. Peygam
ber kendisinden sonraki imarnın Ali ol
duğunu açıkça belirttiği gibi bu hususa 
işaret eden, "Hısımlar 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) sayılan Cevali
ki'nin hıristiyan asıllı Zürare b. A'yen'den 
etkilendiği düşünülebilir. Hişam b. Ha
kem. teşbih hususunda kendisiyle ben
zer görüşleri paylaşmasına rağmen Al
lah'ın insan şeklinde olduğunu iddia et
tiği için, er-Red 'ala Hişam el -Cevali
ki 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 Ce
valiki hakkında Verrak'tan naklettiği bir 
rivayet dikkate alındığı takdirde. muh
temelen yapılan tenkitlerin etkisiyle onun 
ulühiyyetle ilgili aşırı görüşlerinden vaz
geçtiğini. 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 Ceva
liki'ye atfeder ki (et- Tebsfr, s. 24) bu di
ğer kaynakların ona nisbet ettiği fikir
lere zıt düşen tarafgir bir isnat gibi gö
rünmektedir. Aynı zamanda bir hadis ve 
haber ravisi olan Cevaliki'nin adı pek çok 
rivayetin isnadında geçmektedir. Kendi
si Ca'fer es-Sadık. Müsa el-Kazım. Ali 
er-Rıza, Ebü Eyyüb ei-Hazzaz, Ebü Sa
sir. 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 ri
vayet etmişlerdir (geniş bilgi için bk. H OT. 
XIX, 30 1-302). Bilhassa Şia'nın imametle 
ilgili akldesini kelami bir yoruma kavuş
turmakla ün kazanan Cevaliki'nin görüş
leri. başta, Şiiler'ce "Mü'minüttak", Sün
niler' ce "Şeytanüttak" diye anılan Ebü 
Ca'fer ei-Ahveı. Ebü Malik el-Hadrami, 
İbn Misem ve daha başkaları tarafından 
benimsenmiş ve bunlara Cevalikıyye ve
ya Hişamiyye adı verilmiştir. 

Kaynaklarda Cevaliki'ye atfedilen Ki
tabü 'l-Hac, Kitabü't- Tefsir ve Kitabü'l
Mi 'ra c ·adlı eserlerden hiçbiri günümü
ze ulaşmamıştır. 
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~ YusuF ŞEvKi YAvuz 

CEVAIJKİ, Mevhub b. Ahmed 
( ._.A::l\#1 -lo> f .:.r. yY"_,. ) 

Ebu Mansur Mevhub b. Ahmed 
b. Muhammed ei-Ceval!ki 

(ö. 540/1145) 

Arap dili alimi. 
_j 

465 (1073) veya 466 (1074) yılında Bağ
dat'ta doğdu. Dedelerinden biri çuval 
( Jl~ , çağulu J:l~ ) yapımı veya satımı 
ile meşgul olduğundan "Cevaliki" nisbe
sini almıştır. İbnü'I-Cevaliki diye de anı
lır. Çok genç yaştan itibaren ilim mec
lislerine devam ederek Arap dili ve ede
biyatı ile dini ilimleri öğrenmiş ve geniş 
bir kültüre sahip olmuştur. Hocaları ara
sında 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 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(Köprülü Ktp., 

nr. 1501 ) 

boyunca edebi ilimiere dair dersler aldı
ğı Nizarniye Medresesi müderrisi olan 
Hatili et-Tebrizi gibi alimler bulunmak
tadır. Cevalikl de hacası Tebrizi' nin ikinci 
halefi olarak Nizarniye Medresesi'nde mü
derrislik yapmıştır. Burada başta kendisi 
gibi dil ve edebiyat alimi olan oğlu ismail 
b. Mevhüb olmak üzere Semani, ibnü'I
Enbari ve Ebü'I-Ferec ibnü'I-Cevzi gibi 
meşhur simalar ona talebelik etmiştir. 
Ahlaki faziletleri ve ilmi sayesinde Abba
si halifelerinin ve özellikle Muktefi- Liem
rillah'ın ( 1136- ı 160) yakın ilgi ve iltifatına 
mazhar olan ve onun imamlığını yapan 
Cevaliki, 15 Muharrem 540 (8 Temmuz 
1145) tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Ba
zı kaynaklarda 539'da öldüğü kaydedil
mektedir. 

Cevalik1 Hanbeli mezhebine mensup
tu. Dil konusunda Basra okulunun gö
rüşlerini benimsemekle beraber bazı me
selelerde Küfe dilcileri gibi düşündüğü 
görülmektedir. Arap dili ve edebiyatı ya
nında dini ilimlerde de devrinin otorite
siydi. Bağdat'ın hatta bütün Irak bölge
sinin kendisiyle iftihar ettiği alçak gö
nüllü. 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 birbi
riyle rekabet etmiştir. Herhangi bir ko
nuda inceleme yapmadan fikir beyan et
mez ve bilmediği bir mesele soruldu
ğunda bilmediğini rahatlıkla söylerdi. 

Eserleri. 1. eJ-Mu'arreb * mine'l-ke
lami'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 kelime
leri ihtiva eden alfabetik bir eser olup Ed
ward Sachau (Leipzig 1867). Ahmed Mu
hammed Şakir (Kahire 1361 / 1942. 1389/ 
1969) ve F. Abdurrahman (Dımaşk 1990) 



tarafından yapılmış üç ayrı neşri vardır. z. 
Kitabü Tekmileti Işidlp md tagletu ff
hi"l- 'amme. Bazı kaynaklarda et- Tekmi
le ii md yelhanü (telhanü) fihi'l- 'amme 
ve Tetimmetü Dürreti'l- gavvds adlarıyla 
da zikredilen bu eser. Hariri'nin iö 516 / 

1122) Arapça'da halkın yaptığı dil yaniış
Iarına dair Dürretü '1 -gavvds adlı kitabı
na zeyil mahiyetinde kaleme alınmıştır. 
Hartvvig Derenbourg tarafından yayım
lanan eseri (Morgenlandische Forschun· 

gen, Leipzig ı875, s. ıo7 - ı66) daha son
ra 1355 ( 1936) yılında izzeddin et-TenO
hT Dımaşk ' ta neşretmiştir (MMiADm., 

XIV 1 5-6, s. 163-226) 3. İl]tisdru (fV!ul]ta· 

saru) Şerhi EIT!1}ileti Sibeveyhi. STbevey
hi'nin el-Ki tab 'ında örnek olarak veri
len kelimeleri (emsile) açıklamak maksa
dıyla Ebü' ı - Feth Muhammed b. isa el
Attar'ın (ö 400 / ıoıoı yazdığı şerhin Ce
vaiTkl tarafından yapılmış bir özetidir. 
Sabir Bekr Ebü's -SuOd tarafından neş
redilen (Asyüt 1979) bu eserle müellifi 
ve yazma nüshaları hakkında Def'ullah 
Abdullah Süleyman. tahlili bir tanıtma 
yazısı yayımiarnıştı r (ed -Dare, s. 7ı - 98l 

4. Şerhu Edebi'l-kdtib. İbn Kuteybe'nin 
Edebü'l-kdtib'inin şerhi olan eser Kahi
re'de yayımlanmıştır 11350 / ı 931 ). s. Md 
ca'e 'ald te'altü ve et'altü bi-ma'nen 
vdhid. Bir sözlük çalışması olan bu ese
r inde Cevalfkl, sülasTieri ve if'al babına 
nakledilmiş şekiller i aynı manada kulla
nılan kelimeleri tesbit etmiştır. Alfabetik 
olarak tertip edilen eseri Ma ci d ez - Ze
hebl açıklama ve notlar ilave ederek neş
retmiştir ( D ı maşk ı 982) 6. Şerh u Mak
sureti İbn Düreyd el -Ezdi. Arap dil ali
mi İbn Düreyd'in (ö 32 ı/ 933l el -Mak
sı1re adlı meşhur manzumesinin şerhi 
olup Köprülü Kütüphanesi'nde bir nüs
hası bulunmaktadır (Brockelmann, CAL 

lAr. i. ll , ı 80) 7. el-M ul]tasar fi'n -nahv. 
Nahve dair olan bu eserin Muharrem Çe
lebi tarafından yüksek lisans çalışması 
olarak edisyon kritiği yapılmıştı r (Bağdat 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ihtisas Bö
lümü, ı 970) Eserin Köprülü (nr ı 50 ı ) ve 
Meşhed kütüphanelerinde (nr. ı ı 1 ı 6. 

50) birer nüshası bulunmaktadır. 8. Mul]
tasaru Şıhdhi'l-luga . CevherT' nin es
Sıhdh adıyla tanınan meşhur lugatının 

muhtasarı olup bir nüshası Leiden Üni
versit esi Kütüphanesi'ndedir (Sezgin, CAS, 
VIII, 2ı8) 

Cevallkl'nin bunlardan başka kaynak
larda Galatü'd-du'ata' mine'l-fuka
ha' ve Halife MuktefT adına yazdığı İ<i -

tdbü '1- 'Arı1i adlı eserlerinin de olduğu 
kaydedilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Mevhüb b. Ahmed ei-Cevalfkl. el -Mu 'arreb 
lnşr Ahmed Muhammed Şakirl. Kah i re 13601 
1941 , naşi rin mukaddimesi, s. 24-40; a.m lf., 
Kitabü Telemi/eti Islahi ma tagletu {fhi 'l- 'am· 
me (ıışr izzeddin et-Tenühf, aynı eser içinde). 
s. 1-4; a.mlf .. el-Muhtasar fi'n -nahu (Muhar
rem Çelebi . yüksek ıisa~ s tezi . 19701. Bağdat 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , s. 20 -51; Abdül
mün'im Ahmed et-Tikrfti. Ebü Mansür e/ -Ceua
lflci ue aşaruhü {i"l-luga, Bağdad 1400 / 1979; 
İbnü' l- Enbarf. Nüzhetü '1 -e/ibba', Bağdad 1959, 
s. 227, 228, 372, 375; ibnü' I-Cevzl. e/-Munta
zam, X, ı 18; Yakut. Mu'cemü ·/-üdeba' , XIX, 
205, 206, 207; XX, 25-28; İbnü'I - Esfr. el -Kamil, 
Beyrut 1386/1966, X, 396; Xl, 106; İbnü'I - Kıf
tl. inbahü ·r-ruuat, ll, 306, 307; İ bn Hallikan. 
\le{eyat, Kah i re ı 367/ 1948, IV, 425, 435; V, 
238-243; Zehebf. Te?lciretü'/ -huf{az, IV, 1286-
1290; İ bn Fazlullah ei-Ömerf. Mesalilc, VI I, 38; 
Ahmed b. Aybeg ed-Dimyatf. e/ -Müste{ad min 
:?ey/i Tarfl]i Bagdad (nşr M . Mevlüd Halefl , 
Beyrut 1406/1986, s. 402; İbn Kesir. e/-Bida
ye, XII , 220; İbn Tağriberdf. en-Nücümü·z-za· 
lıire, Kahire ı353/1935 , V, 118; Süyütf. Bug
yetü'/-uu'at, Kahi re 1326, s. 169, 313, 314 ; 
Keş{üz-zunün, 1, 48, 741; ll , 1577, 1586, 1738; 
ibnü' l - imad, Şe?erat, IV, 127; Hediyyetü'l -'a
ri{fn, ll , 483; ZirikiL e l-A' lam, VII I, 292; Kehha
le. Mu'cemü'l -mü'el/i{fn, XIII , 54; Sezgin. GAS, 
VII I, 2ı8 ; Ömer Ferrüh. Tarfl]u '/-edeb, lll , 281· 
283; C. Zeydan. Adab, ll , 40; Brockelmann. GAL 
lAr.). ll , ı80 ; V, 163·164; a.mlf.. "Ceviillki", iA, 
lll, 113; Ma'a'/-Mektebe, s. 302 ; Muharrem 
Çelebi. "Ebu Mansür el-Cevfıliki" , iiFD, 111/1-2 
( 19791. s. 154-190; a.mlf., "el-Cevallki 'nin e l 
Muhtasar'da Metodu ve Kaynakları", Dokuz 
Eylül Üniversitesi ilahiyat Falcültesi Dergisi, sy. 
VI, 1989, s. ı 21- 157; Def'ullah Abdullah Süley
man. "Mugtasaru Şerhi Emşileti Slbeveyhi li'l 
Ceviiliki", ed-Dare, sy. 3, Riyad 1986, s. 71-98; 
H. Fleisch. "al-.[)jawiiliki", E/2 (Fr). ll , 502 -503. 

L 

li] M uH; RREM ÇELEBi 

CEVAMİU'l-HİKAYAT 

( -=.,~_\S:;.dlt"~ ) 

Avfi'nin 
( Ö. 629 1 1232 [?)) 

edebiyatla, ahiakla ve 
tarihi kişilerle ilgili hikayelerden 

oluşan Farsça eseri. 
_j 

AvfT, tam adı Cevdmi 'u'l-hikdydt ve 
levdmi 'u 'r- rivdydt olan ve GurTier'den 
Nasırüddin Kabace'nin emriyle yazmaya 
başladığı bu eserini onun ölümü (625 / 

1228) üzerine. hizmetine g i rdiği Delhi 
su ltanlarından Şemseddin İltutmış'ın ve
ziri Nizamülmülk Muhammed b. Ebü Sa'd 

el -CüneydT'ye ithaf etmiştir. Eserin adına 
Cdmi'u'l-hikdydt ve ldmi'u·r-rivdydt 
şeklinde de rastlanır. Dört bölüm halin

deki eserin bir inci bölümünde peygam
ber lerden başlayarak çeşitl i idareci ve 

CEVAM iU' 1- Hi KAYAT 

meslek erbabına dair rivayetler vardır. 
İkinci bölümde iyi huylardan, üçüncü bö
lümde kötü huylardan bahsed il miş, dör
düncü bölümde ise, kara ve denizlerdeki 
canlı ve cansızlarla bunların özelliklerin
den söz edilmiştir. Büyük bir kısmı günü
müze kadar gelmemiş birçok kaynaktan 
faydalanılmış olması Cevdmi ' u '1- hikd
ydt'ın değerini bir kat daha arttırmakta 

dır . Eser Moğollar'dan önce iran 'daki ha
nedanlar ve müellifin gezip gördüğü Ma
veraünnehir, Horasan, Harizm. STstan. 
Gazne ve Sind gibi yerler hakkında bilgi 
edinilmesini de sağlamaktadır. 

Telif edi l d i ği zamandan itibaren büyük 
rağbet gördüğü anlaşılan Cevdmi 'u'l 
hikdydt'tan xııı ve xrv. yüzyıllarda sıra 

sıyla Minhac-i Sirac. Zekeriyya el -KazvT
nT. Hamdullah MüstevfT. HindOşah es
Sahibi. X'J ve X'Jl. yüzyıllarda Osmalılar'
dan tarihçi Şükrullah, Feridun Bey, Ebü'l
Beka el-KefevT ve MuhyiddTn-i GülşenT 
gibi müellifler faydalanmışl ardır. Cevd
mi 'u '1- hikdydt'ın Anadolu sahasında 
İbn Arabşah (ö 854 / 1450), şair Necati 
Bey (ö 914 / ı 509) ve Celalzade Salih Çe
lebi (ö 973 / ı 565) tarafından yapılan üç 
ayrı Türkçe tercümesi vardır (bk Keşfü'z

zunan, ı . 540) Bu tercümelerden sadece 
Celalzade Salih Çelebi'ninki günümüze 
kadar gelebilm i ştir. Celalzade Salih Çe
lebi tercümesinin 958'de (1551) istinsah 
edi lmiş bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (Hüsrev Paşa, 
nr. 432). 

Cevami 'u ·1 -hikayat'ın Celalzade Salih Çelebi tarafından 

Türkçe 'ye tercüme edilen nüshasının ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp ., Hüsrev Paşa . nr. 432) 
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