
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 bölü
mü de Muhammed Muln tarafından ya
yımlanmış (Tahran ı 335 hş.), daha sonra 
da metnin tamamı basılmıştır (Tahran 
ı 352, 1353 hş . ). 
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CEVAMİU'l-KELİM 

(~~~~) 

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 kelime
nin çoğul şekillerinden meydana gelen 
bu tamlama daha çok veciz sözleri ifa
de etmekle beraber hadis ilminde Hz. 
Peygamber'in az sözle çok mana ifade 
etme özelliğini belirtmekte ve az da ol
sa camiu'I-kelam ve camiu'I-kelim şe
killerinde de kullanılmaktadır. Hz. Pey
gamber, diğer peygamberlerden farklı 
olarak sadece kendisine verilen özellik
leri . saydığı bir hadiste "Ben cevamiu'l
kelim ile gönderildim" (Buharl, "Cihil.d", 
122, "Ta'bir", 22, "i'tişanı'', ı; Müslim, 
"Mesacid", 6); "Bana cevamiu'l-kelim ve
rildi" (Müslim, "Mesacid", 5, 7-8, "Eşri

be", 71) demektedir. 

Bazı alimler sözü edilen hadisin bir 
rivayetindeki "gönderildim" ( ~) ifa
desini 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 ola
rak anlamışlardır. Buna göre Hz. Pey
gamber kendisine verilen fesahat ve be
lagat kabiliyetleri sayesinde manaların 
derinliğine kolaylıkla nüfuz edebilmekte, 
daha önce gelen ilahi kitaplar?aki uzun 
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bahisleri ve kendisine ilham edilen ko
nuları hikmetli sözlerle kısaca ortaya 
koyabilmektedir. Zira onun sözleri vah
yin nuru ile aydınlanan bir gönülden kay
naklanmakta, bu husus sözlerinin zen
gin muhtevasından da anlaşılmaktadır. 
Mesela, "Ameller niyetiere göre değer
lenir" hadisini Abdurrahman b. Mehdi, 
İmam Şafii, Ali b. Medlnf, Ahmed b. Han
bel, Ebü Davüd, Tirmizi ve Darekutnl gi
bi muhaddislerden bazıları İslamiyet'in 
üçte birinin, bir kısmı da dörtte birinin 
özeti niteliğinde kabul etmişlerdir. Ab
durrahman b. Mehdi bu hadisin İslami 
konulardan otuzunu, İmam Şafii ise yet
mişini 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 ken
disi için istediğini kardeşi için de isteme
dikçe iyi mürnin olamaz" (Buhari, "İman", 
7; Müslim, "İman", 71, 72). "Dünyaya ilti
fat etme ki Allah seni sevsin; insanların 
eline bakma ki halk seni sevsin" (İbn Ma
ce, "Zühd", 1). "Allah'a inandım de, son
ra da dosdoğru ol!" (Müslim, "İman", 62). 
Abdullah b. Mes'üd namaz kılarken ta
hiyyatta ne okuyacaklarını bilemedikleri
ni. bunun üzerine Hz. Peygamber'in ken-

. dilerine cevamiu'l-kelim olan "et-tahiy
yatü" duasını öğrettiğini söylemektedir 
(Nesai, "Tatb~", 100). 

Hz. Peygamber'e verilen cevamiu'l-ke
limi mutasawıflar farklı şekilde yorum
lamaktadır. Muhyiddin İbnü'l-Arabl, Al
lah Teaiii'nın bütün isimleri Hz. Adem'e 
öğretmesinden (bk. el-Bakara 2/ 31) bah
sederken 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 haki
kattir (bk. HAKIKAT-i MUHAMMEDİYYE). Bu 
kelimelerin her biri Hz. Peygamber'e ve
rildiğinden onun şahsında bütün keli
meler toplanmış durumdaqır. "Bana ce
vamiu'l-kelim verildi" sözüyle işaret edi
len husus budur. Buna "kelime-i Muham
mediyye" ve "hakikat-i Muhammediyye" 
de denir. Bu hakikati elde eden her arif 
cevamiu'l-kelime sahip olabilir. 

Resül-i Ekrem'in cevamiu'l-kelim ma
hiyetindeki sözlerini muhtelif hacimler
de derleme faaliyetleri IV. (X.) yüzyılda 
başlamış olmalıdır. Bu türün ilk örneği
ni el- Müctenil (Haydarabad 1342) adlı 

eseriyle İbn Düreyd (ö . 32 1/933) orta
ya koymuştur. İbnü's-Sünnfnin (ö 364/ 
974-75) el-lcilz fi'l - J:ıadiş (el-lcaz ve ce

vami'u ' l-kelim mine 's-süneni ' l -me'şare, 

bk. Keşfü'?'?unan, I, 205) adlı eseri de 
aynı konudadır. Kaffal eş-Şaşf'nin (ö. 

365 / 976) Cevilmi'u'l-kelim fi'l-hadıs 
mine'l-meva'i~ ve'l-hikem adlı .eseri 
Mısır'da İskenderiyye Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Sezgin, I, 498). Cevamiu'l
kelime dair daha sonraki yüzyıllarda ya
zılan on dört eseri Selahaddin Müneccid 
zikretmektedir (Mu'cem ma ülli{e 'an Re

salillah, S. 275-276). 
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~ M. 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). 

CEVAMİU'l-ULÜM 

( ~,Pit"~) 

İbn Ferigün'un 
X. yüzyılda kaleme aldığı 

ilimierin tasnifine dair 
ansiklopedik eseri. 

_j 

_j 

Kaynaklarda eserin müellifi İbn Feri-
. gün hakkında hemen hiçbir bilgiye rast
lanmadığı gibi isim ve künyesinin telaf
fuzu konusunda da tereddütler vardır. 
Adını. Escurial'deki yazma nüshadan M. 
Casiri, Şi'ya b. Firaygun (Bibliotheca Ara

bico-Hispana-Escurialensis, I, 380), H. P. J. 
Renaud ise Şi'ya b. Firlglin şeklinde oku
muştur (Les manuscrits arabes de l'Escu

rial, 11 / 3, s. 82). Ayrıca M. Casiri, eserin 
kendisine takdim edildiği Ebü Ali Ahmed 


