
CEVHERETÜ't- TEVHTD 

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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Ktp. , nr. 623, 624; a.mıf., Hidiiyetü 'l·mürfd, 
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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. 



Hz. EbQ Bekir'in rivayet ettiği hadis
leri derlediği ve yirmi üç cüz kadar ol
duğu söylenen el -Müsned adlı hacimli 
eserinin günümüze gelip gelmediği bi
linmemektedir. 
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CEVHERİ, İsmail b. Hammad 
( S_rb_,dl ,l.,;.. .J. ~t_.\ ) 

EbCı Nasr İ smail b. Hammad ei -Cevherl 
(ö. 400/1009'dan önce) 

Tacü 'l-luga adlı sözlüğüyle tanınan 
Arap dili alimi. 

_j 

Aslen Türk olup Farab'da doğdu . İnci, 
yakut, elmas gibi değerli taş yapımı ve
ya ticaretiyle uğraşan kimse manasına 
gelen Cevheri nisbesiyle anılmasının se
bebi bilinmemektedir. İlk tahsiline Fa
rab'da Divônü 'l-edeb adlı sözlüğün ya
zarı olan dayısı İshak b. İbrahim el- Fa
rabi'den (Ö. 350 / 961) ders alarak başla
dı. Daha sonra değerli hocalardan fay
dalanmak üzere Bağdat ' a gitti. Orada 
EbO Said es-Sirafi ile Ebu Ali ei-Farisi'
nin derslerine devam etti. 

Muhtemelen bu sıralarda , kendisin
den öncekilere göre değişik bir sözlük 
yazmayı düşündüğü için, hem dilin kul
lanım inceliklerine vakıf olmak hem de 
planladığı esere malzeme toplamak mak
sadıyla Kuzey Irak, ei-Cezire ve Suriye'
deki Rebia kabileleriyle Hicaz ve Necid '
deki Mudar kabileleri arasında uzun 
müddet kaldı. Cevheri" aslen Türk oldu
ğu için daha önce gramer yoluyla naza
ri olarak öğrendiği Arapça'yı uzun süre 
gezip dolaştığı bu yerlerde uygulamalı 
olarak da öğrendi. Bu seyahatlerden son
ra tekrar Bağdat'a döndü, fakat bura
da fazla kalmadan memleketine gitmek 
üzere yola çıktı. Uğradığı Damgan'da ora
nın eşrafından olan EbQ Ali Hüseyin b. 
Ali, kendisinden ilim tahsil etmek ve hat 
öğrenmek üzere Damgan'da kalmasını 
rica ettiği için bir süre orada kaldı. Da
ha sonra Horasan bölgesinin en büyük 
ilim merkezlerinden biri olan Nişabur'a 
gitti ve ömrünün sonuna kadar bu şe
hirde bir yandan eğitim ve öğretimle, 

bir yandan da eser telifi ve Kur'an-ı Ke
rim istinsahıyla meşgul oldu. Tôcü1-lu
rja 'yı EbQ MansOr Abdürrahim b. Mu
hammed el- Bişeki adına burada yazdı. 
Sözlükçülüğü yanında iyi bir hattat olan 
Cevheri'nin hattı. daha önceki hattatlar
dan İbn Mukle'nin (ö 272 / 886) hattıyla 
mukayese edilecek kadar güzel olduğu 
için yazdığı Kur 'an nüshaları yüksek fi
yatla müşteri buluyordu. 

EbQ Sehl Muhammed b. Ali b. Muham
med ei-Herevi, İsmail b. Muhammed b. 
AbdQs ed-Dehhan ve EbO İshak İbrahim 
b. Salih el- V erra k, Cevheri tarafından 
yetiştirilen ve onun sözlüğünün istinsah 
edilip yayılmasına hizmet eden talebe
leridir. 

Kaynakların belirttiğine göre son za
manlarında vesveseye kapılıp akli den
gesini kaybeden Cevheri, uçmak için ka
nat takarak Nişabur'daki evinin veya ca
minin damına çıkmış, yazdığı sözlüğü 

kastederek toplanan halka, "Bu dünya
da benden başka kimsenin yapmadığı 
bir şey yaptım. Ahiret için de kimsenin 
yapmadığı bir iş yapacağım " diyerek uç
maya kalkışmış, fakat düşerek ölmüştür. 

Eserleri. 1. Tacü'l-luga*. Şıhô}ıu 'l -lu

rja, eş - Şı}ıôh fi 'l -Jurja veya kısaca eş 

Sıhôh diye de bilinen bu eser. Arap söz
lükçülüğü tarihinde tertip itibariyle yeni 
bir çığır açtığı gibi sadece sahih kelime
leri (Bedevi Araplar'dan gelen fasih keli
melerı ihtiva etmesi açısından da ayrı bir 
özellik arzetmektedir. Yazıldığı günden 
bugüne kadar tekmile, zeyil, şerh, ihti
sar, tenkit ve tercüme gibi birçok çalış
maya konu olan Tôcü '1-lurja ilk defa 
1270'te ( 1853) Tebriz'de basılmış, daha 
sonra 1282 ( 1865) ve 1292 ( 1875) yılla
rında Bulak'ta yayımlanmıştır. Ayrıca Ah
med AbdülgafQr Attar tarafından da 
neşredilmiştir (1- VI, Kah i re 1376/ 1956) 

z. Kitôbü cAn1ii'l- varalf.a. Bu eserinde 
Cevheri, Ha!Tl b. Ahmed'in (ö 175 / 791) 

!smai l 
b. Hammad 

ei-Cevheri'nin 
Kitabü 

cAraZi'l·vara~a 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 

!Atıf Efendi Ktp .. 

nr . 1991 ) 

CEVHERf es -SA GiR 

aruz sisteminde bazı değişiklikler yap
mak suretiyle on beş bahri yedisi müf
redat, beşi mürekkebat olmak üzere on 
iki bahre indirmiştir (bk DİA, lll , 4281 Bir 
nüshası Atıf Efendi Kütüphanesi 'nde (nr 
1991. vr. Jb- 33b) bulunan eser Muham
med el-Alemi tarafından neşredilmiştir 
(Darülbeyza 19841 3. Kitôbü 'l-Kavôfi. 
Eser Kitôbü cAn1ii'l- varaka ile bera
ber günümüze kadar gelmiş olup Atıf 
Efendi Kütüphanesi'ndeki nüsha içinde
dir (vr. 34b -60" 1 Cevheri'nin el-Mulf_ad
dime ii 'n- na}ıv adlı eserinin günümü
ze gelip gelmediği bilinmemektedir. 
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CEVHERİ es-SAGİR 

(bk. İBNÜ'I-CEVHERİ). 
_j 

459 


