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CEVZAKİ 

(~j~l) 

Ebu Bekr Muhammed 
b. Abdiilah b. Muhammed 
eş-Şeybanl el-Horasanl 

(ö. 388/998) 

Muhaddis. 
_j 

306'da (918) Nişabur'a bağlı Cevzak 
köyünde doğdu. Dayısı muhaddis Ebu 
İshak İbrahim b. Muhammed el-Müzek
ki ile birlikte Mekke, Bağdat, Hemedan, 
Serahs ve Rey gibi şehirlere ilim tahsili 
için yolculuklar yaptı. Degüli, İbn Adi, İb
nü'ş-Şarki gibi muhaddislerden ders al
dı. Bu seyahatleri sırasında ayrıca mu
haddis ve mutasawıf Ebu Said İbnü'l
Arabi ile dil alimi İsmail es-Saffar'dan 
faydalandı. Hakim en- Nisaburi ve Ebü't
Tayyib et-Taberi gibi alimler de kendi
sinden rivayette bulundular. Değerli eser
ler yazmış olmasına rağmen Cevzaki hak
kında fazla bilgi bulunmamaktadır. Kay
naklarda onun, "Hadis öğrenmek için 
1 00.000 dirhem harca dım, fakat onun
la bir dirhem kazanmadım" dediği nak
ledilmektedir. Cevzaki 20 Şewal 388'de 
( 15 Ekim 998) Nişabur'da vefat etmiştir. 

Eserleri. 1. Kitdbü'l-Cem' beyne's
ŞaJ:ıı"f:ıayn. Kitdbü 'ş- Şal}i}ı mine'] - al]
bdr adıyla da anılan eser, Bu ha ri ile Müs
lim'in el- Cami 'u'ş-şa}ıi}ı 'lerindeki ha
disleri bir araya toplamak maksadıyla 
yapılan çalışmaların ilki olarak bilinmek
tedir. Bir nüshası Rabat'ta Evkaf Kütüp
hanesi'nde (nr 118) bulunmaktadır. Di
ğer bir nüshası da Darü' l - kütübi' 1- Mıs
r iyye'dedir (nr 20075 b). z. el-Müsne
dü'ş-sahih ' ald Kitabi Müslim. Müs
lim'in el-Cdmi'u's-sahih'i üzerinde ya
pılan müstahrec* çalışma larından biri 
olan eserin günümüze kadar gelip gel
ınediği bilinmemektedir. Katib Çelebi, 
bu eserin Ebu Avane ei-İsferayini tara
fından ihtisar edildiğini söylemektedir 
(Keşfü'z . zunan, IL 1685). 3. el-Mütteii~ 

ve'l-mütterik. Hem kendilerinin hem de 
babalarının veya aynı zamanda dedeleri
nin ismi, lakabı ve nisbesi yazılış ve oku
nuş bakımından aynı olan şahıslara dair 
oldukça hacimli meşhur bir eserdir. Mü
ellifin aynı konuda daha az hacimli bir 
başka eseri de bulunduğu kaydedilmek
tedir. Her iki çalışmanın da günümüze 
geldiği bilinmemekle beraber bu eserin 
Hatib el- Bağda di' nin aynı adlı eserine 
kaynaklık ettiğ i anlaşılmaktadır. Katib 

Çelebi'nin bu eseri el-Mütteii~ ii iü
rıl 'n-Haneiiyye adıyla zikretmesi (Keş
fü 'z-zunan, ll , 1585) bir hata eseri olma
lıdır. 

Cevzaki'nin bunlardan başka Şafifnin 
er- Risdle 'sini şerhettiği, ayrıca el· Er
ba 'un adlı bir eser yazdığı kaynaklarda 
zikredilmektedir. 
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liJ İsMAiL L. ÇAKAN 

CEVZEHER 

( ~j~l) 

Klasik İslam kaynaklarında 
ayın yörüngesiyle 

tutulma düzlemi ara kesitini belirten 
astronorni terimi. 

_j 

Kelimenin etimolojisi hakkında farklı 
görüşler ileri sürülmüştür. Farsça gevze
her kelimesinin Arapçalaşmış şekli olan 
Cevzeherin aslı Harizmi'ye göre Farsça 
küz (aslı küj) ile çihrden oluşan ve "ceviz 
şeklinde" (yuvarlak, kavisli, kambur) anla
mına gelen küzçihr (gavzçihr) kelimesi
dir. Harizmi, kelimenin aslının "küre şek
linde" anlamına gelen güyçihr olduğu 
görüşünü zayıf bulmaktadır (Mefatfhu'l · 

'utam, s. 128) Cevzeherin Zend dilinde 
(eski Farsça) "boğa tohumu" anlamını ta
şıyan gao-cithradan (Pehlevice' de go
çihr, bugünkü Farsça'da gevzeher) gelmiş 
olduğu daha kuwetli bir ihtimal olarak 
kabul edilmektedir ; nitekim bu terim 
Avesta'da ayın bir sıfatı olarak geçmek
tedir (EJ2 [İng ]. I, 502) 

İslam astronomi ve astroloji literatü
ründe cevzeher, ayın yörüngesiyle tutut
ma düzlemi (dairetü'l-husüf) ara kesitini 
ifade eden teknik bir terimdir. Ay dün
ya çevresindeki yörüngede dotanırken 

tututma düztemini kestiği çap karşıtı iki 
noktaya "iki düğüm" (el-ukdeteyn) denir. 
Ayın tututma düzlemine çıktığı noktaya 
"çıkma düğümü" veya "baş" (re'sü'l-cev-

CEYB-i HÜMAYUN 

zeher ~ yılanın başı). tututma düzleminin 
altına geçtiği noktaya "inme düğümü" 
veya "kuyruk" (zenebü'l-cevzeher = yıla

nın kuyruğu) ve her ikisine birden de "el
cevzehrani" denilmektedir. Ayrıca islam 
astronomi literatüründe yukarıda tarif 
edilen noktalara, cevzeher yerine "ejder
ha" anlamına gelen et-tinnin terimi kul
lanılarak "re'sü't-tinnin" (ejderhanın ba
şı) ve "zenebü't-tİnnin" (ejderhanın kuyru
ğu) adları da verilmiştir. 

Güneş ve yer tututma düztemini ta
mamladıkları için ay ve güneş tutulma
ları, ayın çıkma ve inme düğüm nokta
ları yakınında bulunduğu zaman ger
çekleşi r. Çünkü bu durumlarda her üç 
gök cismi aynı doğru ltuda sıralanırlar. 
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CEYB-i HÜMAYUN 

(w~l.Aı~ ) 

Osmanlılar'da doğrudan padişahın 
şahsi kullanımına ayrılan para 

ve buradan yapılan harcamalan 
ifade eden bir tabir. 

_j 

Kaynaklarda "ceyb-i hümayun akçesi, 
cep akçesi, ceyb-i hümayun harçlığı. ay
lık-ı ceyb-i hümayun, ceyb-i hümayun 
dairesi " gibi değişik şekillerde geçmek
te olup padişaha ait gelirleri ve bunlar
dan yaptığı harcamaları ifade etmekte
dir. Osmanlılar'da devlet gelirlerinin ta
mamı padişaha ait olmakla birlikte bu
nun bir kısmı dirlik* olarak dağıtılmış 
ve artan kısmı da hass-ı hümayun hası
lı olarak devlet hazinesine aktarılmıştır. 

Bu gelir lerden, kullanımı sadrazam ve 
defterdara bırakılan ve devletin harca
malarına ayrılan meblağlar, sarayın dış 

bahçesindeki dış hazinede sak.lanırdı. 

Dış hazinenin bazı gelir kaynakları ise 
sarayın iç bahçesinde bulunan ve bun
dan dolayı iç hazine diye anılan hazine
ye aktarılır ve bu meblağların sarfı pa
dişahın iradesine bırakılırdı. Padişah bun
ların bir bölümünü bugün amme mas
rafları denen harcamalara tahsis ede-
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