CEVAM iU' 1- Hi KAYAT
üç ayrı neşri vardır. z.
Kitabü Tekmileti Işidlp md tagletu ffhi"l- 'amme. Bazı kaynaklarda et- Tekmile 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 da ir 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 sonra 1355 ( 1936) yılında izzeddin et-TenOhT Dımaşk ' ta neşretmiştir (MMiADm.,
tarafından yapılmış

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

saru) Şerhi EIT!1}ileti Sibeveyhi. STbeveyhi'nin el- Ki tab 'ında örnek olarak verilen kelimeleri (emsile) açıklamak maksadıyla Ebü' ı - Feth Muhammed b. isa elAttar'ın (ö 400 / ıoıoı yazdığı şerhin CevaiTkl 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 Kahire'de yayımlanmıştır 11350 / ı 931 ). s. Md
ca'e 'ald te'altü ve et'altü bi-ma'nen
vdhid. Bir sözlük çalışması olan bu eser 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 - Zehebl açıklama ve notlar ilave ederek neş
retmiştir (D ı maşk ı 982) 6. Şerh u Maksureti İbn Düreyd el -Ezdi. Arap dil alimi İbn Düreyd'in (ö 32 ı/ 933l el -Maksı1re adlı meşhu r manzumesinin şerhi
olup Köprülü Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunmaktadır (Brockelmann, CAL
lAr. i. ll , ı 8 0) 7. el-M ul]tasar fi'n -nah v .
Nahve dair olan bu eserin Muharrem Çelebi tarafından yüksek lisans çalışması
olarak edisyon kritiği yapılmıştı r (Bağdat
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ihtisas Bölümü, 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 esSıhdh adıyla tanınan meşhur lugatının

muhtasarı olup bir nüshası Leiden Üni-

versit esi Kütüphanesi'ndedir (Sezgin, CAS,
VIII,

2ı8)

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

tdbü '1- 'Arı1i adlı eserlerinin de olduğu
kaydedilmektedir.
BİBLİYOG RAFYA:

Mevhüb b. Ahmed ei-Ceva lfkl. el -Mu 'arreb
lnşr Ahmed Muhammed Şakirl. Kah ire

1941 ,

13601

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 (Muharrem Çelebi . yüksek ıisa~ s tezi . 19701. Bağdat
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , s. 20 -51; Abdülmün'im Ahmed et- Tikrfti. Ebü Mansür e/ -Ceualflci 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/-Muntazam, 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 ire ı 367/ 1948, IV, 425, 435; V,
238-243; Zehebf. Te?lciretü'/ -huf{az, IV, 1286 1290; İ bn Fazlulla h 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/-Bidaye, XII , 220; İbn Tağriberdf. en-Nücümü·z-za·
lıire, Kahire ı353/1935 , V, 118; Süyütf. Bugyetü'/-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-'ari{fn, ll, 483; ZirikiL e l-A' lam, VIII, 292; Kehhale. Mu'cemü'l -mü'el/i{fn, XIII , 54; Sezgin. GAS,
VIII, 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 Süleyman. "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.
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Telif

edi l d i ği

zamandan itibaren büyük

rağbet gördüğü anlaşılan Cevdmi 'u'l -

hikdydt'tan xııı ve xrv. yüzyıllarda sıra 
Minhac-i Sirac. Zekeriyya el -KazvTnT. Hamdullah MüstevfT. HindOşah esSahibi. X'J ve X'Jl. yüzyıllarda Osmalılar'
dan tarihçi Şükrullah, Feridun Bey, Ebü'lBeka el-KefevT ve MuhyiddTn-i GülşenT
gibi müellifler faydalanmış l ardır. Cevdmi 'u '1- hikdydt'ın Anadol u sahasında
İbn Arabşah (ö 854 / 1450), şair Necati
Bey (ö 914 / ı 509) ve Celalzade Salih Çelebi (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 Çelebi tercümesinin 958'de (1551) istinsah
edi l miş bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Hüsrev Paşa,
nr. 432).
sıyla

M uH ; RREM ÇELEBi

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

CEVAMİU 'l-HİKAYAT

(

meslek erbabına dair rivayetler vardır.
İkinci bölümde iyi huylardan, üçüncü bölümde kötü huylardan bahsed il miş, dördüncü bölümde ise, kara ve denizlerdeki
canlı ve cansızlarla bunların özelliklerin den söz edilmiştir. Büyük bir kısmı günümüze kadar gelmemiş birçok kaynaktan
faydalanılmış olması Cevdmi ' u '1- hikdydt'ın değerini bir kat daha arttırmakta 
dır. Eser Moğollar'dan önce iran 'daki hanedanlar ve müellifin gezip gördüğü Maveraünnehir, Horasan, Harizm. STstan.
Gazne ve Sind gibi yerler hakkında bilgi
edinilmesini de sağlamaktadır.
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Türkçe 'ye tercüme edilen

)

(Süleymaniye Ktp ., Hüsrev

nüshasının

Pa ş a .

ilk sayfası

nr. 432 )

Avfi'nin
( Ö.

L

629 1 1232 [?))

edebiyatla, ahiakla ve
tarihi kişilerle ilgili hikayelerden
oluşan Farsça eseri.
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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 veziri 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 halindeki eserin bir inci bölümünde peygamber lerden başlayarak çeşitl i idareci ve
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CEVAMiU'I- HiKAYAT
Eserin

bazı kısımları Müntel]ab-ı

Ce-

vami'u'l-J:ıikdyilt (Tahran 1324 hş.) adıy

la Melikü'ş-şuara Bahar, birinci bölümü de Muhammed Muln tarafından yayımlanmış (Tahran ı 335 hş.), daha sonra
da metnin tamamı basılmıştır (Tahran
ı 352, 1353 hş . ).
BİBLİYOGRAFYA:

Muhyl-yi Gülşenl, Menakıb-ı ibrahfm-i Gülşenr (nşr. Tahsin Yazıcı), Ankara 1982, nilşirin
girişi, s. XVII; Keş{ü 'z·?unan, ı, 540; Muhammed Nizameddin, Introduction to the Jawami 'ul
fjikayat wa Lawami· 'u'r-Riwayat (GMNS, VIII).
London 1929; a.mlf., "'Awfi", E/ 2 (Fr.), 1, 786·
787; Storey. Persian Uterature, 1/2, s. 782;
Zehra-yi Hanleri (Kiya), Ferheng·i Edebiyyat·ı
Farisf, Tahran 1348 hş., s. 164; Safa, Gencf·
ne-i Sü!Jan, lll, 210 vd.; a.mlf., Edebiyyat ll,
1028·1029; Hüsnü, "İbni Arabşah", TM, lll
(1926-33), s. 171-174; DMF, 1, 768; M. Fuad
Köprülü, "Avfi", iA, ll, 22; UDMi, XIV /1, s. 194.
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T AHSİN Y AZI C!

CEVAMİU'l-KELİM

(~~~~)

L

Hz. Peygamber'in
veciz sözlerini ve kendisinin
veciz konuşma özelliğini
ifade eden bir tabir.

_j

"Toplayıp bir araya getiren" anlamın
daki cami' ile "söz" anlamındaki kelimenin çoğul şekillerinden meydana gelen
bu tamlama daha çok veciz sözleri ifade etmekle beraber hadis ilminde Hz.
Peygamber'in az sözle çok mana ifade
etme özelliğini belirtmekte ve az da olsa camiu'I-kelam ve camiu'I-kelim şe
killerinde de kullanılmaktadır. Hz. Peygamber, diğer peygamberlerden farklı
olarak sadece kendisine verilen özellikleri . saydığı bir hadiste "Ben cevamiu'lkelim ile gönderildim" (Buharl, "Cihil.d",
122, "Ta'bir", 22, "i'tişanı'', ı; Müslim,
"Mesacid", 6); "Bana cevamiu'l-kelim verildi" (Müslim, "Mesacid", 5, 7-8, "Eşri
be", 71) demektedir.
Bazı alimler sözü edilen hadisin bir
rivayetindeki "gönderildim" ( ~) ifadesini dikkate alarak cevamiu'l-kelimin
Kur'an-ı Kerim olduğunu, diğer bazıları
da cevamiu'l-kelimle Kur'an ve hadisin
birlikte kastedildiğini söylemişlerse de
başta İbn Şihab ez-Zührl olmak üzere
birçok alim cevamiu'l-kelimi hadis olarak anlamışlardır. Buna göre Hz. Peygamber kendisine verilen fesahat ve belagat kabiliyetleri sayesinde manaların
derinliğine kolaylıkla nüfuz edebilmekte,
daha önce gelen ilahi kitaplar?aki uzun
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bahisleri ve kendisine ilham edilen konuları hikmetli sözlerle kısaca ortaya
koyabilmektedir. Zira onun sözleri vahyin nuru ile aydınlanan bir gönülden kaynaklanmakta, bu husus sözlerinin zengin muhtevasından da anlaşılmaktadır.
Mesela, "Ameller niyetiere göre değer
lenir" hadisini Abdurrahman b. Mehdi,
İmam Şafii, Ali b. Medlnf, Ahmed b. Hanbel, Ebü Davüd, Tirmizi ve Darekutnl gibi muhaddislerden bazıları İslamiyet'in
üçte birinin, bir kısmı da dörtte birinin
özeti niteliğinde kabul etmişlerdir. Abdurrahman b. Mehdi bu hadisin İslami
konulardan otuzunu, İmam Şafii ise yetmişini ilgilendirdiğini ileri sürmüşlerdir.
Nitekim Buharl bu hadisi el- Cami 'u 'ş
şaJ:ıiJ:ı 'in on bir yerinde tekrarla mıştır.
Cevamiu'l-kelim niteliğine sahip pek çok
hadisten birkaçı şunlardır: "Sana şüp
heli geleni bırak, şüphe vermeyene bak!"
(Buhari, "Büyıl'", 3) . "Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iyi mürnin olamaz" (Buhari, "İman",
7; Müslim, "İman", 71, 72). "Dünyaya iltifat etme ki Allah seni sevsin; insanların
eline bakma ki halk seni sevsin" (İbn Mace, "Zühd", 1). "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol!" (Müslim, "İman", 62).
Abdullah b. Mes'üd namaz kılarken tahiyyatta ne okuyacaklarını bilemediklerini. bunun üzerine Hz. Peygamber'in ken. dilerine cevamiu'l-kelim olan "et-tahiyyatü" duasını öğrettiğini söylemektedir
(Nesai, "Tatb~", 100).
Hz. Peygamber'e verilen cevamiu'l-kelimi mutasawıflar farklı şekilde yorumlamaktadır. Muhyiddin İbnü'l-Arabl, Allah Teaiii'nın bütün isimleri Hz. Adem'e
öğretmesinden (bk. el-Bakara 2/ 31) bahsederken Hz. Adem'in eşyanın sadece
isimlerini bildiğini, Hz. Peygamber'in ise
eşyanın manalarma da vakıf olduğunu
belirtmektedir (el·Fütahat, II, ı 71). Ona
göre her peygamber bir "kelime"dir ve
diğer peygamberlerden farklı bir hakikattir (bk. HAKIKAT-i MUHAMMEDİYYE). Bu
kelimelerin her biri Hz. Peygamber'e verildiğinden onun şahsında bütün kelimeler toplanmış durumdaqır. "Bana cevamiu'l-kelim verildi" sözüyle işaret edilen husus budur. Buna "kelime-i Muhammediyye" ve "hakikat-i Muhammediyye"
de denir. Bu hakikati elde eden her arif
cevamiu'l-kelime sahip olabilir.
Resül-i Ekrem'in cevamiu'l-kelim mahiyetindeki sözlerini muhtelif hacimlerde derleme faaliyetleri IV. (X.) yüzyılda
başlamış olmalıdır. Bu türün ilk örneği
ni el- Müctenil (Haydarabad 1342) adlı

eseriyle İbn Düreyd (ö . 32 1/933 ) ortaya koymuştur. İbnü's-Sünnfnin (ö 364/
974-75) el-lcilz fi'l - J:ıadiş (el-lcaz ve cevami'u ' l-kelim mine 's-süneni ' l -me'şare,
Keşfü'?'?unan, I, 205) adlı eseri de
aynı konudadır. Kaffal eş-Şaşf'nin (ö.
365 / 976) Cevilmi'u'l-kelim fi'l-hadıs

bk.

mine'l-meva'i~ ve'l-hikem adlı .eseri
Mısır'da İskenderiyye Kütüphanesi'nde
bulunmaktadır

(Sezgin, I, 498). Cevamiu'lkelime dair daha sonraki yüzyıllarda yazılan on dört eseri Selahaddin Müneccid
zikretmektedir (Mu'cem ma ülli{e 'an Resalillah, S. 275-276).
BİBLİYOGRAFYA:

Müsned, ll, 268; VI, 148, 189; Buharr. "İman",

7, '1 Büyıic,, 3, ''Cihdd", 122, 1'Tacbir", 22, ''t=u.
şam", 1; Müslim, "İman", 62, 71, 72, "Mesacid", 5·8, "Eşribe", 71; İbn Mace. "Zühd", 1;
Kiidl İyaz, eş-Şifa', ı , 95Nesai, "TatblJ!:", ı
107; İbnü ' I-Arabl, el -Füta/:ıat ll, 55, 57, 120,

oo ;

124, 171 , 182, 302, 306, 340-341 ; a.mlf., Fuşaş (Aflfl). ll, 333 ; İbn Teymiyye, 'ilmü ' l - l:ıa
df.ş (nşr. Musa Muhammed Ali). Beyrut 1405/
1985, s. 405-408 ; İbn Receb, Cami'u'l-'ulam,
Beyrut, ts. (Darü'I-Ma'rife). s. 2-3, 423 -426 ; Ayni, 'Umdetü 'l-f<:arf, Kahire 1392 / 1972, XII, 51;
Keş{u 'z -zunan, ı , 205; Mustafa Sadık er-Rafil,
i'cazll'l~~ur'an, Kahire 1381/1961 , s. 332·
338; Sezgin. GAS, 1, 498; el-Mu'cemü's-sa{r,
s. 274 -275; Müneccid, Mu 'cem ma ülli{e 'an
Resalillah, Beyrut 1402/1982, s. 275 ·276.
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yAŞAR KANDEMİR

CEVAMİU't- TİBY.AN

fi TEFSİRİ'l-KUR'AN
( ..:ı!;ll~ ._} ..;,1;-jlt"~ )

Muinüddin ei-İci'nin
(ö. 905/1500)

Kur' an tefsiri
(bk. İCI, Muinüddin).
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CEVAMİU'l- ULÜM

( ~,P it"~)
İbn Ferigün'un

X.
L

yüzyılda kaleme aldığı
ilimierin tasnifine dair
ansiklopedik eseri.

_j

Kaynaklarda eserin müellifi İbn Feri. gün hakkında hemen hiçbir bilgiye rastlanmadığı gibi isim ve künyesinin telaffuzu konusunda da tereddütler vardır.
Adını. Escurial'deki yazma nüshadan M.
Casiri, Şi'ya b. Firaygun (Bibliotheca Arabico-Hispana-Escurialensis, I, 380), H. P. J.
Renaud ise Şi'ya b. Firlglin şeklinde okumuştur

(Les manuscrits arabes de l'Escurial, 11 / 3, s. 82). Ayrıca M. Casiri, eserin

kendisine takdim

edildiği

Ebü Ali Ahmed

