
CEVHER SARAYI 

birinin duvarları barak tarzında yapılan 
beyaz mermer selsebille tezyin edilmiş, 
suyun aktığı odanın ortasındaki havu
zun tabanına çeşitli tiplerde balık figür
leri işlenmiştir. 

Sarayın bir İtalyan sanatkar tarafın
dan süslenmiş olduğu söylenen iki ha
mamı tamamen beyaz mermerden ya
pılmış ve üzerierini örten kubbelerine 
de renkli küçük aydınlatma camları yer
leştirilmiştir. 

Mimarisindeki Türk- Avrupa karakte
rine rağmen saray, tefriş bakımından 

ziyaretçiterin de anlattığı gibi mobilya
dan yoksundu ; paşa ve maiyeti Türkiye 
ve İran'dan getirilen halılar üzerinde se
dir ve mindertere oturmayı, yastıklara 
dayanmayı tercih ediyorlardı. 

Merrnerieri İtalya'dan, aynaları Fran
sa ve İngiltere'den ithal edilen sarayda 
çeşitl i ülkelerden toplanmış egzotik hay
vanların yer aldığı bir de hayvanat bah
çesi bulunuyordu. 
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~ DoRıs BEHRENS- AsousEıF 

ı 
CEVHER es-SIKILLİ 

ı 

( Jı....l l /'ft ) 

Ebü'l- Hasen Cevher b. Abdiilah 
es·Saklabl el-Katib el-Kaid 

es-Sıkılll er-Rumi 
(ö. 381/992) 

Mağrib ve Mısır' ı 
Fatımiler'e kazandıran kumandan 

ve devlet adamı. 
L _j 

Küçük yaşlarda esir alınmış Slav asıllı 
(es-Saklabl) bir Sicilyalıdır. 347'de (958) 
Fatımı Halifesi Muiz-Lidinillah tarafın

dan Mağrib'in fethiyle görevlendirildiği
ne göre IV. (X.) yüzyılın başlarında doğ
duğu kabul edilebilir. Yakın zamanda 
neşredilen biyografisi sayesinde Mısır'a 
gitmeden önceki hayatının ilk devri kıs
men aydınlanmaktadır. Doğu kaynakları 
ise onun hayatının Mısır'ın zaptı ve son
rasıyla ilgili kısmını vermekle yetinirler. 
Cevher birçok vesikada, özellikle Ezher 
Camii'nin kitabesinde köle (abd) olarak 
zikredilir. Belki de bu ifade köle men
şeli olmasından başka efendisi Muizz'e 
bağlılığının da bir işaretidir. 

Kaynaklarda Cevher'den ilk defa üçün
cü Fatimi Halifesi Mansür'un gulamı ola
rak bahsedilir. Fatımı Halifesi Muiz 958' 
de Kuzey Afrika'nın tamamını kontrol 
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altına almak için bütün kuwetlerini hare
kete geçirmeye karar verdi ve bu önemli 
sefere kumanda etmek için Cevher'i seç
ti. Bu sefer, yaklaşık üç asır önce Ukbe 
b. Nafi' tarafından gerçekleştirilen ha
rekat gibi Mağrib'de çok büyük yankı 
uyandırdı. Ancak Cevher'in zaferlerine 
rağmen bu sefer kesin neticeli ve etkisi 
devamlı bir sefer olmadı. Cevher emrin
deki 20.000 askerle, kendisinden kat 
kat üstün olan Serberi kuwetlerini her
taraf etmek ve aynı zamanda bölgeyi 
kendilerine bağlı bir ülke olarak gören 
Endülüs Emevıleri'nin arzularına son ver
mek istiyordu. önce Tahert yakınında 
Endülüs Erneviieri tarafından destekle
·nen Tahert ve İfkan sahibi Ya'la b. Mu
hammed el- İfranfnin kumandasındaki 
büyük bir orduyla karşılaştı ve onları 

mağlüp etti. Cevher bundan sonra Fas 
ve bölgedeki .Emeviler'e bağlı diğer ka
leler üzerine yürümek yerine küçük or
dusunu daha kolay zaferler için kullan
maya karar verdi. Güneybatıya yönele
rek Sicilmase Beyliği'ni işgal ve Emir Mu
hammed b. Feth b. Meymün b. Midrar'ı 
kaçmaya mecbur etti. Birkaç gün sonra 
Muhammed b. Feth'i ele geçirip öldürt
tü. Bundan sonra Cevher kuzeye doğru 
yürümek için bir yıldan fazla zamanı bu 
bölgede geçirdi. 24 Ekim 960 tarihinde 
Fas üzerine yürüdü ve şehri kuşattı; 13 
Kasım 960'ta kumandanı Zfrf b. Menad 
es -Sanhacfnin kahramanlığı sayesinde 
şehri ele geçirdi. Şehrin Emevi valisi Ah
med b. Ebü Bekir ei-Cüzamf hapse atıl

dı ve zindanda öldü. Bu büyük zafer Tan
ca ve Sebte (Ceuta) dışında bütün Mağ
rib'i kısa bir süre için Fatımf idaresi al
tında topladı. Son İdrfsf hükümdan olan 
ve Emevfler'e bağlı olarak küçük bir 
prenslikle yetinen Hasan b. Cennun da 
Fatımiler'e bağlılığını arzetmek zorunda 
kaldı. Cevher birkaç ay sonra esirler ve 
ganimetlerle Kayrevan'a döndü. Cevher'in 
bu başarıları, Fatımiler'in rüyası olan Mı

sır'ın zaptının onun yardımıyla gerçek
leştirilebileceği kanaatini verdi. 

Bu sırada Mısır'da mali ve siyasi bü
yük bir kriz vardı. Kafür ei-İhşfdfnin ölü
münden sonra henüz bir çocuk olan Ah
med b. Ali b. İhşfd'in hükümdar, Hüseyin 
b. Abdullah'ın da onun naibi olması ka
rarlaştırıldı. 17 Ağustos 969 tarihinde 
Mısır, Suriye ve Hicaz'da Ahmed b. Ali b. 
İhşfd adına hutbe okunmaya başlandı. 
Fakat mali durumun bozuk olması se
bebiyle maaşlarını atamadıkları için as
kerler ülkede huzursuzluk çıkarmaya 

başladılar. Bunun üzerine Mısır'ın ileri 
gelenlerinden bir grup Fatımf Halifesi 
Muizz'e mektup göndererek ondan ül
keye asker sevketmesini istediler. Bu sı

rada Cevher ağır bir hastalığa yakalan
mıştı. İyileşince emrindeki son derece 
mükemmel teçhiz edilmiş büyük bir or
du ile S Şubat 965 tarihinde Kayrevan·
dan Mısır'a doğru yola çıktı. Cevher'in 
hareketi Mısır'da duyulunca Mısır halkı 
vezir Ca'fer b. Furat'la görüşüp Cevher'
den eman dilemeye karar verdi. Bunun 
için Şerif Müslim b. Abdullah ei-Hüsey
nf elçi tayin edilerek Cevher'e gönderil
di. Bu sırada İskenderiye yakınındaki Te
rüce'de bulunan Cevher gelen elçiye is
tediği eman vesikasını verdi. Ancak da
ha önce Mısır'daki İhşldiler ve Kafür'un 
adamları eman dilemekten vazgeçip düş
manla çarpışmaya karar vermişlerdi. Baş
larına da Nihrfr eş-Şübezanf'yi geçirerek 
Cfze'de karargah kurdular; Nil üzerin
deki köprüleri tuttular. Cevher bunu du
yunca Cfze üzerine yürüdü. 30 Haziran 
965 tarihinde küçük bir çarpışmadan 
sonra İhşidiler yenildL Bunun üzerine 
Şerif Müslim b. Abdullah halkın eman 
isteğini bir mektupla Cevher'e bildirdi. 
Cevher'in elçisi istenen emannameyi ge
tirdi. Şehrin yağmalanmayacağ ım ve 
önemli mevkilerin Mısırlılar'a verileceği
ni bildirdi. Mısır ileri gelenleri vezir Ca'
fer b. Furat'ın başkanlığında 3 Temmuz 
969'da Cevher'in Cize'deki karargahına 
giderek bağlılıklarını bildirdiler. Aynı gün 
Cevher Fustat'a girdi. Burada yerleşme
ye ve hükümet dairelerini kurmaya ka
rar verdi ve Kahire şehrinin temellerini 
attı. Ca'fer b. Furat'ı vezirlikte bıraktı. 

Bir elçi ile efendisi Muizz'e Mısır'ın zap
tedildiğini bildirdi. Mısır'da Abbasiler adı
na okunmakta olan hutbeye son verip 
Fatımfler adına hutbe okutmaya, para 
bastırmaya başladı. 23 Eylül 969 Cuma 
günü hutbeden sonra Ehl-i beyt için ay
rıca dua edilmeye, 29 Ocak 970 tarihin
de cuma namazında ezana "Hayye ala 
hayri'l-amel" ilavesi yapılarak Şii tarzın

da eza n okunmaya başlandı. 4· Nisan 970 
tarihinde Ezher Camii'nin temelleri atıl
dı. 23 Haziran 972 Cuma günü cami iba
dete açıldı. 

Ekim 969'da Suriye'de, 976 yılında da 
Hicaz'da Fatımiler adına hutbe okun
maya başlandı. Muizz'in 7 Ekim 974 ta
rihinde Kahire'ye gelişine kadar Cevher 
Mısır'ı bağımsız bir hükümdar gibi ida
re etti. Mısır halkının güvenini kazandık

tan başka İhşfdfler'in son zamanlarında 



tam bir düzensizlik içinde olan Mısır 

maliyesini düzene koydu. Muaviye dev
rinde olduğu gibi iyi idare edilince Mısır 
maliyesinin 4 milyon dinar civarında ge
lir sağlayacağını gösterdi. Cevher idare
ciliğinin birinci yılında Mısır"da 3.400.000 
dinar vergi topladı. Bu FatımT!er devrin
de toplanan en yüksek vergidir. Seksen 

. beş yıl sonra meşhur vezir Yazuri ancak 
'soo.ooo dinar vergi toplayabilm i şti. Cev
her kendisine refakat eden Mağribliler 

kadar Mısırlıl a r"ın da itimadını kazandı. 
Hemen hemen bütün önemli idari kad
rola rı onlara verdi. 

Cevher 974'te Halife Muiz tarafından 
kumandanlıktan aziedildL Bu tarihten 
28 Ocak 992 tarihinde ölümüne kadar 
kaynaklarda Cevher'den bahsedilmez. 
Halife Hakim- Biemrillah devrinde baş

kumandan olan oğlu Hüseyin. adı entri
kalara karışınca kaçmış ; fakat Hakim 
teminat vererek onu sarayına çağırmış 
ve 1011 yılında öldürtmüştür. 
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el -CEVHERETÜ'n-NEYYİRE 

( ·~lö.,rt_,.,dl ) 

Kudfiri'nin 
(ö. 428/ 1037) 

fıkha dair el-MutJ.tasar adlı eserine 
Ebu Bekir ei-Haddad 

( ö. 800 1 1397) 
tarafından yapılan şerh 

(bl<. el -MUHTASAR). 
_j 
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CEVHERETÜ't-TEVHiD 

( ..l.>fll•..rt~ ) 

Eş' ari-Maliki alimlerinden 
Ebu İshak İbrahim 

b. İbrahim ei-Lekani 'nin 
(ö. 1041 / 1631) 

akaide dair manzum eseri. 
_j 

Ezher müderrislerinden olup sufiliğe 

temayülü ile tanınan müellifin. şeyhi Şi
habüddin Ebü'I -Abbas Ahmed b. Osman 
eş-Şernubi'nin işaretiyle bir gecede yaz
dığı söylenen Cevheretü 't- tev}ıid 144 
beyitten ibarettir. Veciz bi r Arapça ile 
kaleme alınan manzumenin muhtevası
nı ilahiyyat. nübüwat ve sem'iyyat konu
larının yer aldığı üç bölüm halinde ince
lemek mümkündür. Dinen mükellef sa
yılan her müslümanın akaidin ana ko
nularını bilmekle yükümlü olduğunu ifa
de eden giriş beyitlerinden sonra birinci 
bölümde Allah'ın varlığı konusuna hu
dus delili ile temas edilir. ardından iman 
ile islam ' ın tarifi ve iman- islam ilişkisi 
üzerinde durulur, daha sonra selbi ve sü
buti sıfatlar sıralanır . ilahi isimlerin tev
kifi oluşuna, zihinde teşbih uyandırabi
lecek nasların te 'vile tabi tutulması ve
ya Allah'ın ilmine havale edilmesi gerek
tiğine işaret edilir ve Allah 'a isnat edil
mesi caiz olmayan sıfatlar üzerinde du
rulur. Manzumede kullara ait fiilierin Al
lah tarafından yaratıldığı , ancak kendi
lerinin de bu fiilieri icra etmeleri (kesb) 
sebebiyle sorumlu oldukları belirtilir; ay
rıca aslah * fikrinin red di. kaza ve ka
der, rü'yetullah* gibi meselelere yer ve
rilerek ilahiyyat konuları tamamlanır. 

Nübüwat bahsinde peygamberlerin sı

fatları, nübüwetin mucize ile ispatı . Hz. 
Muhammed'in nübüweti ve mucizeleri, 
peygamberler arasındaki üstünlük far
kı, ashabın dereceleri, ashabı tenkit et
mekten sakınmanın gereği gibi konular 
i şlenir. Eserin sem'iyyat kısmında ise me
leklere iman. kabir hayatı . ba's, cismani 
haşir ve kıyametle ilgili diğer konular 
üzerinde durulur. 

Eserde yer yer muhafazakar bir te
mayül sezilmekle birlikte genellikle ko
nular Eş' ariyye ekolüne uygun bir me
totla işlenmiş, zaman zaman akli delil
lere başvurulmuş. i'tizali ve felsefi gö
rüşler tenkit edilmiştir. 

Cevheretü 't- tevhid ilk defa 1241 ( 1826) 
yılında Bulak'ta, daha sonra da çeşitli 

mecmualar içinde yayımlanmıştır (me
sela Mecma'u mühimmati ' l -mütün, Kahi
re 1273; M ec ma ' u ' 1-mütüni ' 1-kebfr, Kahi
re 1378 / 1958) Ayrıca J. D. Luciani tara-

CEVHERETÜ ' t- TEVH!D 

fından Fransızca'ya çevrilmiş ve bazı not
lar eklenerek neşredilmiştir (Aiger 1907). 

Eser üzerindeki ilk ça lışmaları bizzat 
müellifi ibrahim el- Le kani yapmıştır. Le
kani Cevhere'ye büyük, orta ve küçük 
hacimli olmak üzere üç ayrı şerh yazmış
tır. 1. 'Umdetü 'l-mürid li- Cevhereti't
tevhid. Büyük boyda iki ciltten meydana 
gelen bu hacimli şerhin ı. cildi 264, ll. cil
di ise 319 varaktır ( H acı Selim Ağa Ktp , 
nr. 623-624) Mütekaddimin ve müteahhi
rin devri Eş' ari- Maliki alimlerinin görüş
lerine. kullandıkları delillere. ittifak ve 
ihtilaf ettikleri noktalara geniş biçimde 
yer verilen eser. son döneme ait hacimli 
kelam kitaplarından biridir. 2. Telhisü 't
tecrid li- 'Umdeti'l- mürid. Kadız~de'ye 
ithaf edilen bu eser ( Keşfü 'z .zunan, ı , 620) 
'Umdetü 'l-mürid 'in muht~sarıdır. Ah
med Atıyyetullah , bunun Kadızade tara
fından Cevheretü't-tevhid 'e yapılmış bir 
şerh olduğunu kaydediyorsa da (el-1\a.ma
sü' l-islam f, ı . 662) bu doğru değildir. Çün
kü bizzat Lekani, eserine Tell]isü't-tecri d 
adlı bir şerh yazdığım söylemekte (Hida

yetü 'l-mürid, vr. ı bJ. Katib Çelebi de bunu 

Cevheretü'l · levf:ıfd' in serhi 'Unıdelü'L- mürfd 

li ·Ceuhereli'l·leuhrd adlı eserin ı. cildinin ilk sayfas ı 

( Hacı Selim A~a Kip., nr. 623} 

457 


