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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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CEYB-i HÜMAYUN 

bildiği gibi şahsi masrafiarına da ayıra
bilirdi. Bazan gizli ödenek şeklinde kul
lanılabilen bu gelirler zaman zaman dış 
hazineye, defterdar ve sadrazarnın ta 
sarrufuna verilebilirdi. Sonuncu durum
da bunlar tahsis edilen meblağları iade 
etmek zorundaydılar. Bu haliyle de iç ha
zine fonları bir çeşit hazine kredisi ma
hiyetini taşırdı. Bunların dışında tama
mıyla padişahın şahsi masraflarını kar
şılamak üzere "ceyb-i hümayun akçesi" 
adı verilen gelirler vardı . Bunun tipik bir 
örneğini, "Mısır hazinesi" veya "Mısır ir
saliyesi " denilen. bu eyaJetten gönderi
len yıllık vergiler teşkil ediyordu. Mısır 
irsaliyesi devlet hazinesi durumundaki 
dış hazineye gelir olarak girer, sonra iç 
hazineye aktarılıp muhasebede gider kıs
mına kaydedilirdi. XVII. yüzyılın sonların
dan itibaren Mısır valileri. Mısır irsaliye
sinden ayrı olarak bir de "ceyb-i hüma
yun harçlığı" adı altında 5000 "mamul 
hasene" (a ltın sikke) göndermeye başla
dılar. 

Padişah devlet masraflarını . ayrıca şah

sf giderlerini karşılamak için sadece iç 
hazine kaynaklarını değil dış hazine kay
naklarını da kullanırdı. Bir bakıma şahsf 
giderleri durumunda olan saray mutfa-
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ğı harcamaları. saraylıların aylıkları, sa
raya bağlı özel imalathanelerin masraf
ları genel bütçeden karşılanır ve bunlar 
masraf bütçelerinin "teslimat" fasılları
na kaydedilirdi. Bu fasılda, bizzat padi
şaha ve XVII. yüzyılın sonlarıyla XVIII. yüz
yılın başında hanım sultaniara ayrılan 

meblağlarla saray mutfak emini ile is
tanbul harc-ı hassa emini ve şehremi
ni gibi kişilere teslim edilen meblağlar 
yer alırdı. Padişahın kendisine ve harem 
mensupianna verilen paralar, 11 04-11 08 
( 1693-1697) bütçelerinde " harçlık-ı ha
rem-i hümayurı·. daha sonraki bütçeler
de ise " bera-yı ceyb-i hümayun", "harç
Iık-ı ceyb-i hümayun" ve " aylık-ı ceyb-i 
hümayun" diye gösterilmiştir. Padişahın 
yaptığı in'am*Iar ve dağıttığı sadakalar 
kendi özel iç hazinesinden karşılanabil 

diği gibi dış hazineden ve devlet bütçe
lerinden de verilebilirdi. Bu gibi masraf
lar devlet bütçelerinin "in"amat ve ta
saddukat" masraf fasıllarında yer alırdı. 

Osmanlı maliyesinde padişahın tasar
rufunda olan iç hazine kaynaklarının özel 
bir kısmını teşkil eden ceyb-i hümayun 
harçlığı . ayrıca "ceyb-i hümayun akçesi" 
diye tasrih edilen meblağları ve iç hazi
ne masraf hesaplarında bu isimle yapı-

/. --~· · ~~ 

Ceyb-i 
hümavun için 
1085-1 OB6"da 
11674- 16751 
verilen 
tahsisata dai r 
tez ki re 
kayıtl arı 

{TSMA, nr. 

D 1057) 

Ian harcamaları da ifade etmekteydi. İç 
hazineden karşılanan diğer bazı özel gi
derler "harc-ı hassa" adıyla kaydedili
yordu. Öteki masraflar için özel bir isim 
kullanılmamakla beraber sadrazarnın di
leği üzerine dış hazineye transfer edilen 
fonlar "hazine kredisi" niteliğini taşımak
taydı. 

Padişah iç hazineden çıkan meblağla
rın "tesellüm temessükleri "ni. ·parma
ğındaki mühr-i hümayun niyetiyle kul
lanılan yüzüğün zümrüt taşıyla mühür
lerdi. İç hazine masraf rüznamçelerin
de. dökümü ceyb-i hümayun veya harc-ı 
hassa defterlerinde bulunan aylık mas
rafları , masrafların yapıldığı ayın bir son
raki ay hesaplarında toplu bir rakam ola
rak gösterilirdi. Nitekim 954-955 ( 1547-
1548) mali yılına ait bütçede aynı fasıl
da 800.000'i nakit. 260.000 akçelik kıs
mı da külçe altın olmak üzere ceyb-i hü
mayun olarak tahsis edilen 1.060.000 
akçe, aylık, iki aylık, üç aylık harcamalar 
halinde verilmiştir. 974-975 (1567-1568) 
bütçesinde ise "teslimat" faslında padi
şaha teslim edilen meblağın 31.466.314 
akçe olduğu belirtilmektedir. Ancak bu
nun ne kadarının ceyb-i hümayun oldu
ğu kaydedilmemiştir. Bununla beraber 
1072 (1661-62) yı lı bütçesinden Ende
run hazinesine aktarılan 2.180.000 ak
çenin 480.000 akçesi, 40.000 akçe hesa
bıyla ceyb-i hümayun aylığı olarak öden
miştir. Kalan bölümden 80.000 akçesi 
de iki bayram için " ıydiyye " sayılmıştır. 

Yine 1079-1080 ( 1669-1670) bütçesin
de de harçlık-ı ceyb-i hümayun ve ıydiy
ye olarak 3.080.000 akçe ayrılmış, fakat 
buna daha sonra 1.500.000 akçe olan 
Dubrovnik cizyesi de eklenmiştir. 1099 
( 1687 -88) ve 1102 ( 1690-91) bütçeleri 
de aynı şekilde düzenlenmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde 933-
934 ( 1527-1528) bütçesinde "teslimat" 
faslında Mısır hazinesi dışında 3.476.452 
akçe kaydedilmiştir. 1 088-1 098 ( 1677-
1687) yıllarına ait Enderun gelir defter
lerinde ise ceyb-i hümayun faslında sa
dece Mısır valileri tarafından gönderilen 
5000 altın bulunuyordu. ı. Ahmed Sela
nik. Badracık ve İzmir has*larını ceyb-i 
hümayun harçlığı olarak tahsis ettirmiş
tir (TSMA. nr. E 92871 29) ll. Osman da 
bunun için Şeyhülislam Mehmed Efen
di'nin arpalığı olan Yanya'da Kotor Pa
zarı vb.nin 73.729 akçelik gelirini ayırt
mıştı (TSMA. nr. E 9287 / 53). Ayrıca dış 
hazineden de 50.000 akçelik meblağlar 



alır ve tükendikçe yenisini isterdi (TSMA. 
nr. D 73). 

XVIII. yüzyılda valide sultan ve haseki 
sultandan altıncı kadına kadar harem 
mensuplarının ceyb-i hümayun harçlık
ları. istanbul Darphanesi hasılından (dar
bedilen paran ın darp hakkı ile hazineye ait 
madenierin maden fiyatıyla para olarak 
değerinin farkından oluşan meblağ) veri
lirdi. Bu paradan artan kısım Enderun 
hazinesine gelir olarak kaydedilirdi. Kay
naklardan. XVIII. yüzyıl boyunca padişah
lara bağlanan ceyb-i hümayunun deği
şiklikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Nite
kim 1148 Rebiülewelinde (Ağustos 1735) 
aylık 2000 kuruş ve 120 akçe (BA. Cev
det-Darphane. nr. 2652), 1164 yılı Muhar
rem ayında (Aralık 1750) 3750 kuruş 

(TSMA, nr. E 239), 1189 Muharreminde 
(Mart 1775) 666 "zer-i mahbOb" altını ve 
bu altının yarımlıklarından her birinde 
100 adet bulunan 30 çıkın ve 1 SOO ku
ruş tutarında beyaz akçe (gümüş para) idi 
(TSMA, nr. D 60). 

Ceyb-i hümayun olarak tahsis edilen 
paraların nerelere sarfedildiği de def
terlere yazılırdı. Mesela 1098 yılı Cema
ziyelahir ayına (Nisan 1687) ait ceyb-i hü
mayun masrafları deftere şu şekilde kay
ctedilmişti (TSMA. nr. D 1057): Haseki sul
tana 120.000 cedid akçe, silahdar ağa 
aylığı olarak 4000 akçe, Okmeydanı'nda 
dört çift pehlivana ve duacılara B.S ku
ruş, Karaağaç bahçesinde balıkçılara 1 
zolota. Üsküdar harem-i şerifine silah
dar ağa marifetiyle 100 altın. Mira h ur 
Köşkü'nde güreşen beş çift pehlivana 
13 kuruş, Beşiktaş 'ta güreşen altı çift 
pehlivana 12 l<uruş, Mirahur Köşkü'nde 
kayıkçı ihtiyara 2 kuruş, Mirahur Köş
kü'ne Bahri Ağa eliyle SO altın, musahib 
Barnit Ağa eliyle Bahri Kadın'a kan al
dığı için 7000 akçe, Baruthane'de güre
şen beş çift pehlivana 9,S kuruş, ineili 
Köşk'e alınan kiraz bahası 1000 akçe ki 
toplam 132.000 akçe, 1 zolota. 4S kuruş 
ve 1 SO altın . Aynı şekilde 1189 yılı Mu
harrem ayına (Mart 1775) ait ceyb-i hü
mayun harcamaları arasında harem "şeh
riye"si olarak baş kadına SOO, ikinci ka
dına 400 ve üç ile beşinci kadına 2SO'
şer kuruş, bazı meşayihe 111 zer-i mah
bub, Üsküdar yangınının söndüğü ha
beriyle gelen sadrazam çuhadarına 1 O 
Mısır zer-i mahbObu. Mabeyn-i Hüma
yun'da ihsan-ı şahane olarak 1 soo ku
ruş, hekimbaşıya SOO, cerrahbaşıya 200, 
müneccimbaşıya 1 00 ve kehhalbaşıya 

da 60 kuruş nevruziyye ihsanı verildiği 
kayıtlı dır . 

Öte yandan hazinenin buhranlı yılla
rında zaman zaman ceyb-i hümayun
dan sefer masrafları için para tahsisi 
de yapılıyordu. Özellikle Mısır hazinesi 
bazan bu maksatla kullanılmıştır. Me
sela Kanuni Sultan Süleyman Sigetvar 
s efe ri (ı 566) masraflarının bir kısmını 

bu yolla karşılamıştı. Ancak I. Ahmed 
döneminde 1606'da iran'a yapılması dü
şünülen sefer için Şeyhülislam Sun'ul
lah Efendi'nin Mısır hazinesinden para 
çıkarılması teklifinin padişah tarafından, 
"Mısır hazinesi bizim ceyb harçlığımız

dır" denilerek reddedildiği bilinmekte
dir. Ayrıca 1247 ( 1831) yılında Enderun 
halkının maaşları da ceyb-i hümayun
dan verilmiştir. 

Ceyb-i hümayunla ilgili işler. harem-i 
hümayun hazinesi ve daha sonra ceyb-i 
hümayun hazinesinde görülürdü. Amiri, 
"sır katibi" adını taşıyan yüksek derece
li bir memurdu. Hazine-i hassactan her 
ay gönderilen gerekli miktarda para. bu 
daire kanalıyla hükümdarın isteği doğ
rultusunda dağıtılırdı. Mesela ll. Abdül
hamid, Veliaht Reşad Efendi'nin aylığını 
bu fasıldan verdirmiştir. 

Ceyb-i Hümayun Dairesi saltanatın kal
dırılmasına kadar devam etmiştir. 
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( ~4f:d l ) 
Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed 

(ö. 330/942) 

Samani veziri 

L 
ve meşhur İslam coğrafyacısı. 

_j 

Hayatı ve yazdığı eserler hakkında faz
la bilgi bulunmadığı gibi bilinen husus
larda da kesinlik yoktur. Ceyhani, Sama
ni Hükümdan Nasr b. Ahmed'in (913-943) 

hizmetine girip veziri oldu. Q sıralarda 

CEYHAN i 

bölgeden geçen ibn Fadlan, Şeyhülamid 
unvanını taşıyan CeyhanT adlı bir vezirin 
Samani hükümdan ile tanışmasını sağ
ladığını ve kendisini misafir ettiğini bil
dirmektedir. Mes'udi ise 947'de yazdığı 
Mürucü'?-?eheb'de, Ceyhani'nin IV. (X.) 
yüzyılın başlarında yazdığı yedi ciltten 
oluşan Kitôbü'l-Mesalik ve'l-memalik 
adlı ünlü eserinden bahsetmediği halde 
daha sonra kaleme aldığı et- Tenbfh 
ve'l-işraf'ta (s . 75) bu kitabın muhteva
sı hakkında bilgi vermiştir. 

Kaynaklara göre Ceyhani felsefe, ast
ronomi gibi ilimlerde yetenek ve geniş 
bilgi sahibi bir kimseydi. Özellikle coğ
rafi konulara olan ilgisi ve gayreti onu 
bu alanda kitap yazmaya yöneltti. Bu
lunduğu yüksek mevkiden de istifade 
ederek bölgeye uğrayan değişik ülkele
re mensup seyyah ve yabancılardan 

dünyanın çeşitli yerleri hakkında bilgi
ler topladı. Makdisi'ye göre Ceyhani, gü
nümüze ulaşmamış olan meşhur kita
bını bu şekilde telif etmiştir. MakdisT, 
CeyhanT'nin kendi ülkesinde yaşayan 

yabancıları toplayıp onlara memleket
lerinin gelir kaynaklarını. yollarını ve bu 
bölgelerin genişliklerini sorup hakların
da bilgi aldığını anlatır. Bu şekilde Cey
hanT'nin, ele geçirmeyi planladıkları yer
lere yapılacak harekatı kolaylaştırmayı 
amaçladığı da düşünülebilir. O da ken
dinden önceki coğrafyacılar gibi dünya
yı yedi iklim bölgesine ayırarak incele
miştir. Eserini telif ederken birinci el
den kaynaklardan bilgi toplayan Ceyha
ni, ayrıca ibn Hurdazbih'in yazdığı Kita
bü'l-MesQJik ve'l-memalik'ten de ge
niş ölçüde faydalanmıştır. Daha sonraki 
Arap coğrafyacıları da ondan istifade et
mişlerdir. 

Samaniler devrinde vezirlik yapan ve 
CeyhanT nisbesini taşıyan üç ayrı kişi

nin bulunması ve kaynaklardaki bilgile
rin yetersizliği, araştırmacıları bunlar
dan hangisinin Kitabü'l-Mesalik 'in ya
zarı olduğu konusunda şüpheye düşür
müştür. Bazı araştırmacılar müellif ola
rak. Samani Hükümdan Nasr b. Ahmed'
in veziri ve naibi olan EbO Abdullah Mu
hammed b. Ahmed ei-Ceyhani'yi kabul 
ederken bazıları da Kitabü ·ı - M es ali k 
ve'l-memalik'in EbO Abdullah Muham
med b. Ahmed ile oğlu EbO Ali Muham
med b. Muhammed ve torun u Ebu · Ab
dullah Ahmed b. Muhammed'in ortak 
eseri olabileceğini. ancak kesin l;:ıir hük
me varmanın mümkün olm~dığını ifade 
ederler. 
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