
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). 
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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} 
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teyit etmektedir (Keş{ü'?·zunan, I, 620). 
3. Hidayetü '1- mürid li- Cevhereti 't- tev
J:ıid. Lekanfnin kelam ilmini öğrenmeye 
başlayanlar için yazdığım belirttiği bu 
şerh, Cevheretü't- tev}ıfd'e yaptığı şerh

Ierin en küçüğüdür (Hacı Selim Ağa Ktp., 
nr. 625). Orta boy 249 varaktan oluşan 
şerhte önemli Eş'ari kelamcılarına ait 
eserlerden nakiller yapılır, belli başlı ke
lamcıların farklı görüşlerine ve delilleri
ne temas edilir. 

İbrahim ei- Lekani'den sonra Cevhe
retü 't- tev}ıfd üzerine yapılan çalışma
ların ilki oğlu Abdüsselam 'a aittir. Ab
düsselam önce babasının cUmdetü'l-mü
rid'e yaptığı bazı ta'likleri yeniden tertip 
ederek İrşadü'l-mürid adlı şerhi hazır
lamış, sonra da bunu genişleterek İt]Ja
fü '1- mürid adını verdiği yeni bir şerh 
meydana getirmiştir. Bu eser Kahire'de 
defalarca basılmış ve Ezher'in lise kıs

mında yıllarca ders kitabı olarak okutul
muştur. İt]Jafü'l-mürid'e Şeyh Muham
med el-Emir (Hiişiye cala İthafi'l-mürrd, 

Bul ak 1282 ; Kah i re ı 300, 1309}, İbrahim 
ei-Bacüri (Tui'J{etü'l-mürfd cala Şerf:ıi Cev
hereti't-tevhrd, Kahire 1279} ve Muham
med Muhyiddin Abdülhamid (en·Ni?a· 

mü'l -ferid bi·taf:ı~fki Cevhereti't·tevf:ıid, 

Kahire 1375 / 1955} tarafından haşiyeler 
yazılmıştır. Bunların en meşhuru Mu
hammed ei-Emir'e ait olanıdır. Cevhe
retü 't- tev}ıfd ve şerhleri üzerinde da
ha başka çalışmalar da yapılmıştır (bk. 
Brockelmann, Il, 436-437} . 
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CEVHERİ, Abbas b. Said 

( i.S..I'.r:dl ~ ı:r. ""~ ) 
IX. yüzyıl İslam matematikçisi 

ve astronomu. 
_j 

Halife Me'mün devrinde (813-833 ) ye
tiştiği ve o dönemde Bağdat ile Şam'da 

yapılan astronomik gözlemlere katıldığı 
bilinmektedir. İbnü'I - Kıfti'ye göre ast-
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ronomi aletlerinin yapım işlerini idare 
eden Cevheri aynı zamanda Halife Me'
mün'un dostu idi. Bağdat yakınlarındaki 
Şemmasiye'de yapılan astronomik araş
tırmalara onun da iştirak etmesini biz
zat halife istemiş, o da bu çalışmaları sı
rasında bazı yıldızlarla gezegenlerin yer
lerini tesbit etmeyi başarmıştı. Cevheri 
ve arkadaşlarının bu çalışmalarını İslam 
dünyasında ilk astronomi çalışmaları ola
rak değerlendiren İbnü'I-Kıfti ayrıca onun 
"teysir ilmi"nde de (insan ömrünün ne ka
dar olduğunu tahmine çalışan astroloji teo
risi} üstat olduğunu söylemektedir (bk. 
İ!J.barü 'l- culema', S. 219} . Kaynaklarda ve
fat tarihiyle ilgili kesin bilgi bulunma
maktadır. 

Eserleri. 1. Kitabü Tefsiri Kitabi ~
lidis. İbnü'n-Nedim, Cevheri'nin Öklid'in 
(Eukıeides) Elemanlar adlı kitabı üzeri
ne kaleme aldığı, fakat günümüze ka
dar ulaşamayan bir eseri olduğunu bil
dirmektedir. 2. Kitabü'l-Eşkdl elleti za
dehd fi'J-mal:ciileti 'l - ula min UJclidis 
(Elemanlar' ın I. makalesine ilaveler) . İb
nü'n-Nedim'in bildirdiğine göre bu eser 
de bir önceki gibi Öklid'in aynı adlı kita
bıyla ilgilidir. 3. Kitabü 'z- Zic (astrono
mik cetveller kitabı} . İbnü 'I-Kıfti Bağdat'
taki rasatlara dayanan bu cetvelierin 
astronomlar arasında meşhur olduğu
nu bildirmektedir. 4. el- Isld]J li- Kita
bi1 - Usı11. Nasirüddin-i Tüsi Öklid'in pa
raleller teorisine ayırdığı er-Risaletü'ş
şafiye cani'ş-şekki fi'l-{J.utılp'l-müte
vaziye adlı eserinde Cevheri'ye izafe et
tiği böyle bir kitaptan bahsetmektedir 
(bk DSB, VII, 79; krş. Sezgin, V, 243} Tüsi'
ye göre bu kitap, Elemanlar'daki öner
melerle teoremlere Cevherfnin ekiediği 
elli kadar önermeyi ihtiva etmektedir. 
Tüsi ayrıca bu önermelerden Öklid'in pa
raleller postülatını ispata yönelik altı ta
nesini de kitabına almıştır. Cevheri'nin 
çalışması, Öklid postülatının Arapça ya
zılmış eserler arasında bilinen en eski 
ispatıdır. Tüsi el-Işla]J 'tan onun Öklid'e 
ek olarak verdiği şu önermesini de ik
tibas etmiştir: "Herhangi bir noktadan 
farklı yönlerde geçirilen üç doğrunun 
meydana getirdiği üç açının toplamı dört 
dik açı toplamına eşittir". Cevheri'nin ay
rıca Eudoxos-Arkhimedes aksiyomuna 
oldukça değişik bir yorum getirdiği de 
bilinmektedir. Millet Kütüphanesi· nde 
(Feyzullah Efendi, nr. ı 359) kayıtlı bir yaz
ma eser (vr. 239b-240b), muhtemelen onun 
Elemanlar üzerine yazdığı kitapların bi
rinden alınmış bir parçayı ihtiva etmekte
dir. s. Tercemetü Kitabi's-Sümum. Hintli 

filozof ve hekim Şanak'ın (Canakya, Kautil
ya) tıbba dair eserinin Arapça tercüme
sidir (Sezgin, lll, 197) 6. ez- Ziyadô.t fi'l
mal:caleti'l-{J.amise min Kitabi Ul:clidis. 
Kaynaklarda Cevheri'ye isnat edilen bir 
başka eserdir. 
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CEVHERİ, İbrahim b. Said 

( (.v.r:d' ~ .:r. ~~_r. ı ı 
Ebıl İshak İbrahim b. Said ei-Cevherl 

(ö. 247 /861} 

Hadis hafızı. 
_j 

170'ten (786) sonra doğdu . Aslen Ta
beristanlı olduğundan Taberi nisbesiyle 
de anılır. Babası da hadis ilmiyle meş
gul olmuştur. Muhammed b. Fudayl, Ve
ki' b. Cerrah. Süfyan b. Uyeyne, Vakıdi 
gibi alimlerden hadis öğrendi. Buhari dı
şındaki Kütüb-i Sitte imamları da onun 
talebesi oldular. Öğrendiği hadisleri ya
zardı. Babasının sağladığı maddi imkan
lar sayesinde birçok muhaddisin rivayet
lerini elde edip yazdı. Kendisine Hz. Ebü 
Bekir'in rivayet ettiği bir hadis sorulun
ca cariyesinden Ebü Bekir'in müsnedin
den 23. cüzü getirmesini istemiş, Ebü 
Bekir'in elli kadar bile rivayeti bulunma
dığı, bu sebeple onun rivayetlerinin yir
mi üç cüz olamayacağı söylenince de, 
"Eğer yanımda her hadisin 100 ayrı se
nedi yoksa ben kendimi o konuda ye
tim sayarım" demiştir. 

Hayatının büyük bir kısmını Bağdat'

ta geçirmiş olan Cevheri güvenilir bir ra
vi olarak bilinmektedir. Ahmed b. Han
bel onun pek çok hadis yazdığım söyle
yerek talebelerine Cevheri'den hadis öğ
renmelerini tavsiye etmiştir_ Cevheri kı
raat ilmini, Nafı'in talebeleri olan İsmail 
b. Ebü Üveys ile Ebü Bekir b. Ebü Üveys'
ten sema* yoluyla almıştır. 

Cevheri hayatının son yıllarında Cey
han nehri kıyısındaki Massisa (Missisa) 
hudut muhafaza birliğine katılarak Ay
nizerba Kalesi'ne yerleşti ve orada ve
fat etti. Ölüm tarihi olarak 244 (858), 
249 (863), 253 (867) ve 256 (870) yılları 
da zikredilmektedir. 


