
CEVAMiU' 1- ULÜM 

le birlikte Mefô.tifıu'l- 'ulUm'da birinci 
makale şer'i, ikinci makale a'cemT (yaban
cı) ilimiere tahsis edilerek ilimierin belir
gin bir tasnifi yapılmıştır. Ayrıca her ma
kale kendi içinde oldukça sistematik bir 
şekilde bab ve fası liara ayrılmış, Cevô.
mi'u'l- 'ulUm gibi şematik olarak hazı r
lanmamıştır. Ansiklopedik bir çalışma ola
rak Mefati'Jw'l- 'ulıJ.m, ihtiva ettiği ilim
ler bakımından da daha geniş kapsamlı 
olduğu gibi her ilim dalının kendine has 
teknik tabirlerinin anlamlarını vermesi 
açısından diğerinden çok üstündür. 

BelhT ile aynı dönemde yaşayan meş

hur filozof Farabi de (ö 3391 9501 ilim
Ierin tasnifiyle ilgili İfısô.'ü'l- 'ulum adlı 
bir eser kaleme almıştır. HarizmT'nin ak
sine ilmi yerli -yabancı şeklinde kültürel 
bir boyuta sahip olmayan evrensel bir 
kavram gibi gören Farabi'nin bu eserin
de, Mefô.tihu'l- 'ulı1m ve Cevô.mi'u'l 
'ulUm 'dan ·farklı olarak dil ilmi, mantık 
ilmi, tali mi ilimler. tabii- ilahi ilimler ve 
medeni ilimler olmak üzere beşli bir tas
nif esas alınmıştır. Farabi'nin bu eseri 
telifteki amacının meşhur ilimleri sayıp 
tarif etmek. her ilim dalı ile şubelerini 
saha ve gaye bakımından sistematik bir 
tasnife tabi tutmak olduğu bilinmekte
dir (ihşa'ü'l- 'u/am, s. 21. Bu tasnif, Ha
rizmT ile ibn FerTgün'un aksine. Farabi'
nin farklı kültürlere ait ilimleri bütün
Ieştirmeyi hedeflediğini göstermekte, so
nuç olarak yaklaşım, hedef. metot ve sis
tem açısından İhsô. 'ü'l- 'ulı1m ile C eva
mi 'u'l- 'ulUm ~~asında da bir bağ kur
mak mümkün görünmemektedir. Yine 
Cevô.mi'u'l- 'ulı1m'un, İbn FerTgün'dan 
kırk elli yıl sonra İbnü'n-Nedim'in (ö 385 / 
9951 kaleme aldığı ve her milletten çe
şit li müellifler tarafından muhtelif ilim 
da llarında 377 (987) yılına kadar Arap
ça olarak yazılmış veya Arapça'ya tercü
me edilmiş eserleri kaydettiği ünlü el
Fihrist'te de ne tesirine ne adına rast
lanmaktadır. Aynı durum. il imler tarihiy
le ilgili geç dönem kaynaklarından Taş
köprizade'nin Miftô.hu 's -sa 'ade 'si ile Ka
tib Çelebi 'nin Keşfü 'z -zunı1n'u için de 
geçerlidir. Bu tesbit, Cevami'u'l- 'u
lı1m'un müellifinin yaşadığ ı bölge dışın
da yeterince tanınmadığı fikrini vermek
teyse de eserin aşağıda gösterilen yaz
malarının Türkiye topraklarına kadar ge
lebilmiş olması bu görüşün doğruluğu 
konusunda tereddüde yol açmaktadır. 

Cevô.mi 'u '1- 'ulıJ.m 'un günümüze ula
şan üç yazma nüshasından ikisi Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (lll. Ah
med, nr. 2768, nr. 2675), diğeri de Escu-
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rial'de (nr. 950) bulunmaktadır. Bunlar
dan ilki seksen altı va rak olup 396 ( 1005-
1 006) yılında. seksen varaklı k ikinci nüs
ha VI. (XII.) yüzyılda ve seksen dört va
raktan ibaret olan üçüncü yazma da 393 
( 1002-1 003) yılına ait bir nüshadan 655 
( 1257) yılında istinsah edilmiştir. Eserin 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde 
(lll. Ahmed, nr. 27681 kayıtlı bulunan nüs
hası Fuat Sezgin tarafından tıpkıbasım 
halinde kısa bir önsözle birlikte yayım

lanmıştır (Stuttgart 1985). 
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CEVARİBİYYE 
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Müşebbihe'ye mensup olan 
Davud el-Cevaribi'nin 

(ö. III. / IX. yüzyılın başları) 
görüşlerini benimseyenlere verilen ad 

(bk. MÜŞEBBİHE). 

Cevberi'nin 
el-Mul]tar 
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esrar ve 
hetlci'l-estar 
ad l ı eserinin 

ilk ve son 
sayfa l a rı 

(Süleymaniye Ktp., 

Esad Efendi. 

nr. 1703) 
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Şiirde vezin zarureti sebebiyle 
görülebilen gramer aykırılıklanna 

karşı gösterilen müsamaha 
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CEVBERİ 
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( ..>.r_,dl ) 
Zeynüddln Abdürrahim b. Ömer 

b. Ebi Bekr ed-Dımaşki 
el-Cevberl eş - Şafii. 

Simya ve diğer gizli ilimiere dair 
çalışmalarıyla tanınan 

L 
islam alimi. 
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Xlll. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Cev
berT Dımaşk yakınlarındaki Cevber'de 
doğdu . Hayatı hakkında fazla bilgi yok
tur. Mısır. Harran. Hicaz. Bahreyn. Kıb
rıs ve Hindistan yörelerini dolaştı; Am id 
(Diyarbakır), Ruha (Urfa). Antakya ve Kon
ya gibi kültür merkezlerinde bulundu. 

Hısnıkeyfa (Hasankeyf) Artuklu Hüküm
dan Melik Mesud'un l l 222-l23ll hima
yesini gören CevberT. saraydaki ilmi top
lantıların önde gelen müdavimlerinden 
biri olmuştur. Bizzat kendisinin kaydet
tiğine göre Sultan Mesud. İbn Şüheyd 
ei-MağribT'nin Keşfü 'd-dek ve iiô.hu'ş
şek adlı kitabı gibi fakat ondan daha açık 
ve daha ayrıntı lı bir kitap yazmasını is
temiş. o da otuz bölümlük el-Mul]tar ii 
keşfi'l- esrar ve hetki'l- estiir adlı ese
rini kaleme almıştır. Kitabın mukaddime
sinden anlaşıldığına göre CevberT. Asaf 



b. Berahya b. ŞimGirin Kitdbü Yenbı1 'i'l
hikme'sinden (Sezgin, IV. 117) başlayarak 
içinde Balinas (Tyanalı Apollonios). Eflatun 
ve Aristo 'ya nisbet edilenler de dahil 
simyaya ve diğer gizli ilimiere dair me
tinlerin birçoğunu i ncelemiştir. Ayrıca Ca
bir b. Hayyan, ibn Vahşiyye, Harizmi ve 
ibn Sina'nın eserlerini, Zünnün el - Mısrfye 
ait olduğu söylenen kitapları ve Pahred
din er-Razfnin es-Sırrü'l-mektam adlı 
eserini okuduğunu da kaydeden Cevberf
nin bu alanlarda, özellikle simya hakkın
da önemli bir birikime sahip olduğu an
laşılmaktadır. Aynı cümlelerden astro
lojiyle de ciddi şekilde ilgilendiği ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim dostları kendisin
den bu konuda bir eser yazmasını iste
mişler, o da es-Şırdtü1-müstakim ii 'il
mi't-tencim adını verdiği astrolojiye gi
riş mahiyetindeki eserini kaleme almış

tır. Cevberi yine el-Mul]tdr'ın önsözün
de, bunların yanı sıra remil ilmini ana 
hatlarıyla tanıtan bir eser yazdığım da 
söylemektedir (s. 3-4) 

Cevberfnin günümüze ulaşmış tek ese
ri olan el -Mul]tdr, esas itibariyle şarla
tanları incelemekte ve onların sahtekar
lıklarının iç yüzünü ortaya koymaya ça
lışmaktadır. Ele aldığı tipler arasında 
yalancı peygamberler, sahte tasawuf 
şeyhleri, sahtekar yahudi ve hıristiyan 

mistikleri. dolandırıcı simyager, hekim 
ve eczacılar. hakkabazlar ve tuzaklarıy
la ünlü fettan kadınlar bulunmaktadır. 
Kitabın asıl yazılış amacı. illüzyona da
yalı hünerlerden kaba aldatmacaya ka
dar çeşitli yollarla insanları kandırıp on
ların cahillik. zaaf. iyi niyet ve dini inanç
larını istismar etmek suretiyle yarar sağ
layanlara karşı okuyucuları uyarmaktır. 
Ancak keramet gösterdiği iddiasıyla hal
kı aldatan sahte şeyhlerden bahseder
ken ünlü velilerin kerametlerinin hak ol
duğunu söylemeyi de ihmal etmez. Dü
zenbazların iç yüzünü ortaya koymaya 
çalışırken Hicaz'da bizzat gördüğü bir 
olayı nakleder. Yine keramet gösterme 
bahanesiyle inançlı kadınlardan fayda
lanmak isteyen sahtekarlara da temas 
eder ve bu tipierin dini istismar etmek 
suretiyle dünyevi hazlar peşinde koşan 
birer zındık olduklarını belirtir (s. 9-14). 

Benzeri birçok sahtekar arasında in
sanların zaaflarını kötüye kullanma im
kanına daha çok sahip olan simyacıları 
özellikle inceleyen Cevberi, bunlar hak
kında da ilginç olaylar zikretmektedir. 
Ona göre prensipte simya ilmi ilahi bir 
sanattır ve onu ancak Allah'ın seçtiği pey
gamber. veli ve salih kişiler gerçekten 

icra edebilir ; Allah bu sanatın sırlarını 

asi ve fasık kimselere vermekten mü
nezzehtir. Simyacılar 100 yatırıp 1 000 
almakta ve cahilleri dolandırıp onların 

mallarını haksız olarak yemektedirler. 
Bu sahtekarların 300 civarında kandır

ma metodunu keşfettiğini söyleyen Cev
beri bunlardan sadece birkaçını zikret
mekle yetinir. Mesela bir kimsenin ser
vet edinmek için simya ile ilgilendiğini 

duyan dolandırıcılar, önce onunla yakın 
ilişkiye girerek bu sanatı kendisine öğ
reteceklerini söylemekte, sonra ona gü
ya kendi yaptıkları altın parçalarını ve
rerek bunları eritip çarşıda satmasını is
temektedirler. Kurbanları. ellerinde pa
ralarla dönünce de bu paraya ihtiyaçları 
olmadığını. çünkü nasıl olsa kendileri
nin her istediklerinde yeniden altın ya
pabildiklerini söyleyerek onu inandırmak
tadırlar. Daha sonra istismar başlamak
ta ve altın yapmak için gereken iksir, 
öğrenciliğe kabul ettikleri kişi tarafın

dan aylar süren çaba ve yüklü harcama
larına rağmen bir türlü elde edilemedi
ği için öğretime devam eden dolandırı
cılar böylece onun sırtından uzun süre 
geçinmektedirler (s. 30). 

Cevberfnin eseri, o dönemdeki sosyal, 
kültürel, sınai ve ilmi atmosferi yansıt
ması bakımından ve özellikle bazı bölüm
lerinde birinci elden ilgi çekici bilgiler 
sunması açısından ayrıca önem taşımak
tadır. Kitabın Dımaşk'ta (1302). istanbul' 
da (ts ) ve Kahire'de (I 3 I 6 ve başka tarih
siz baskılar) titiz olmayan bazı neşirleri 
yapılmıştır. Stefan Wild tarafından Al
manca tercümesiyle birlikte tenkitli neş
ri hazırlanan el-Mul]tdr'ın (Bosworth, s. 
16) bazı kısımları daha önce E. Wiede
mann tarafından Almanca'ya çevrilmiş 

ve çeşitli periyodiklerde yayımlanmıştır 
(Sarton, 11 / 2. s. 635) . Cevberfnin diğer iki 
eseri ise kayıptır. 
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CEVDET PAŞA 

CEVDETPAŞA 

(1823-1895) 

XIX. yüzyılın ünlü Türk alimi 
ve devlet adamı. 

_j 

Kendi ifadesine göre hicri 1238 yılı hıd
rellezinden kırk gün önce ( 13-14 Receb 
12381 26-27 Mart 1823) Bulgaristan· ın 
Lofça kasabasında doğdu. Asıl adı Ah
med olup Cevdet mahlasını istanbul'da 
öğrenim gördüğü sırada şair Süleyman 
Pehim Efendi'den almıştır (ı 843). Baba
sı Lofça ileri gelenlerinden ve meclis aza
sından "lstabl-ı Amire payelisi" Hacı is
mail Ağa. annesi yine Lafçalı Topuzoğlu 
hanedanından Ayşe Sümbül Hanım'dır. 
Bizzat kendisi, atalarından Kırkkiliseli 

(Kırklare li ) Yularkıran Ahmed Ağa'nın Prut 
Savaşı'na (ı 7 ı ı ı katıldıktan sonra mem
leketine geri dönmeyerek Lofça'ya yer
leştiğini ve zamanla Lofça'nın eşrafı ara
sına giren ailenin Yularkıranoğulları adıy
la şöhret kazandığını söyler. 

Küçük yaşta büyükbabası Hacı Ali Efen
di'nin teşviki ve desteğiyle Lofça müftü
sü Hafız Ömer Efendi'den Arapça oku
yarak öğrenim hayatına başlayan Ah
med. kısa zamanda islami ilimlerle ilgi
li kitapları okuyacak derecede ilerleme 
gösterdi. Ardından kadı naibi Hacı Eşref 
Efendi ve müftü Hafız Mehmed Efendi'
den çeşitli dersler aldı. Öğrenimini da
ha da ileri seviyeye götürmek için 1255 
(1839) yılı başlarında büyükbabası tara
fından istanbul'a gönderildi. Burada kı
sa sürede ilmi muhitlerde kendini gös
terdi; devrin meşhur alimleri Hafız Sey
yid Efendi. Doyranlı Mehmed Efendi. Vi
dinli Mustafa Efendi. Kara Halil Efendi 
ve Birgivi Hoca Şakir Efendi'nin dersle
rine devam etti. Ayrıca Miralay Nuri Bey 
ve Müneccimbaşı Osman Sabit Efendi'
den hesap. cebir. hendese gibi dersler 
gördü. Bir yandan tahsilini ilerietirken 
öte yandan ders vermek üzere bazı ho
calardan icazet aldı. Bu arada ilmi ve 
edebi cemiyetlere de girdi; devam etti
ği istanbul Çarşamba'daki Murad Molla 
Tekkesi'nin şeyhi Mehmed Murad Efen
di'den Meşnevi okuyarak Farsça bilgi
sini derinleştirdi ve kendisine mesnevi
hanlık icazeti verildi. Ayrıca Süleyman 
Pehim Efendi'nin Karagümrük'teki ko
nağına devam edip ondan Şevket ve Ör
fi divanlarını okudu; bir yandan da dev
ri n tanınmış mutasawıflarından Kuşa

dalı ibrahim Efendi'nin sohbetlerine ka
tıldı. Bu muhitlerde tasawuf ve edebi
yatın belli başlı eserlerini okuyarak bil-
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