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CiLBAB 

Hanımların dış giysisi anlamında 
kullanılan bir kelime 

(bk. TESETTÜR). 

CİLDEKİ 
( _,5~1) 

İzzüddln All b. Aydemir 
b . Ali ei-CildeKı 

XIV. yüzyılda yaşayan 
Türk asıllı simyacı. 

_j 

_j 

Horasan bölgesindeki Cildek köyüne 
nisbette anılmakta, adı bazı kaynaklarda 
Aydemir b. Ali b. Aydemir şeklinde geç
mektedir. Hayatı hakkında yeterli bilgi 
yoktur. Kendisi ömrünün on yedi yılından 
fazlasını uzun seyahatlerlegeçirdiğini, bu 
arada Irak, Anadolu. Mağrib, Yemen. Hi
caz ve Suriye'ye gittiğini. nihayet Mısır'
da yerleştiğini bildirmektedir. Farklı ri 
vayetlere göre 743 (1342-43) veya 762 
(1360-61) yılında Kahire'de ölmüştür. 

Cildeki, özellikle ansiklopedik bilgi ba
kımından simya ilminde isim yapmış son 
büyük üstatlardan biridir. Onun da müs
lümanların simya sahasında benimsedik
leri mistik ve sembolik yaklaşımların bir 
temsilcisi olduğu görülmekte, fakat ba
zı somut deliller göz önüne alındığında 
kimyasal reaksiyonlar ve maddeler hak
kında gerçek bilgi ve deneyimlere sahip 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Kimyasal bir
leşimlerde sabit nisbetler kuralına esas 
teşkil eden görüşleri, ortaya çıkan gaz
lardan korunmak için deney sırasında 
maske kullanması, sabun yapımını geliş
tirmesi, nitrik asitte gümüşü altından 
ayırması bunun belli başlı örnekleridir. 
ilgisi tıp. ilaç yapımı, zooloji. astroloji, me
kanik (ilm-i hiyel ) ve özellikle maddenin 
keyfiyeti, metal ve diğer maddelerle ye
di gezegen arasında ilişki kurulması gi
bi alanlara yayılmış olan Cildeki, tabii 
olaylarla simya işlemleri arasındaki ben-
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zerlikler üzerinde önemle durmuş, bu 
hususta suni değişim olabileceğini ka
bul etmeyen İbn Sina'ya da karşı çıkmış
tır. Özgün yazılarından başka Tyanalı 
Apollonios, İbn Ümeyl, İbn Erfa're's ve 
Ebü'I -Kiisım el-Irak! gibi ünlü kişilerin 

eserleri üzerinde çok uzun şerhler kale
me alan Cildeki'nin birçok çalışması, ken
dinden önce yaşayan Cabir b. Hayyan ve 
EbQ Bekir er-Razi gibi bilginlerden yap
tığı güvenilir alıntılar sebebiyle simya ta
rihi yönünden de büyük değer taşımak
tadır. 

Eserleri. Kendisine atfedilen yirmi ci 
varındaki eserden belli başlıları şunlar

dır: 1. el-Bedrü'l-münir ii lJava~~i'l
iksir ( Bombay 1881) Endülüslü Ali b. MO
sa b. Erfa're's'in Divanü 'ş-Şü?;ilr'unda

ki bir kasidenin şerhidir. Aynı esere yaz
dığı diğer bir şerh ise Giiyetü's-sürilr 
adını taşımakta olup önsözüne göre tek
nikten çok felsefi ağırlıklı bir metindir. 
2. ed-Dürrü'l-men.ş__ilr ii şerl)i'ş-Şür,ilr. 
Adı geçen eser üzerine 7 42 ( 1341 -42) 
yılında Kahire'de yazılmış diğer bir şerh
tir. 3. Keşiü's-sütilr ii ŞerJ:ıi Divani'ş 

Şür,ilr. 4. el- Mişbc'il) ii esrari 'ilmi'l
miitaJ:ı (Kahire 1302) Müellif eserin ön
sözünde Araplar 'daki "ilmü'l-miftah "ın 

(simya) kısa bir tarihçesini vermekte, bu 
konudaki kendi çalışmalarını anlattıktan 
sonra üstat olarak kabul ettiği yedi kişi 

nin adını saymaktadır. Bunlar Emir Ha
lid b. Yezid, Cabir b. Hayyan, Muhammed 
b. Üm ey! et-Temimi, Mesleme b. Ahmed 
ei-Mecriti, Hüseyin b. Ali et-Tuğrai, Ali 
b. Musa b. Erfa're's ve Ebü'I-Kasım el
lraki'dir. s. Nihdyatü 'Hale b ii şerJ:ıi'l
Mükteseb (Bombay 1890). Ebü'I-Kasım 

el- lraki'nin Kitabü'l-cİlmi'l-mükteseb ii 
zira cati'r,- ı,eheb adlı eserine yapılan ge
niş bir şerhtir. Arap simyasının en önem
li kaynaklarından biri üzerine yazılmış 
olan eserin kendisi de önemlidir. Çünkü 
Cildeki bu eserinde simya ilminin başlı
ca teorilerini geniş şekilde açıklamıştır. 
Eserin önemini artıran diğer bir özellik 
ise Cildeki'nin yaptığı iktibaslarla kendi
sinden önceki Hermetik ve İslam simya 
literatürünü tanıtmış olmasıdır. Cabir 
b. Hayyan ve diğer müslüman simya ön
cülerinin yanı sıra Hermes, Zosimus, Ja
masif, Demokritos, Calinüs ve Marianus 
gibi otoritelere sık sık müracaat et
mekle birlikte kendisinin simya alanın
daki birikimini de alabildiğine yansıt

maktadır. Mesela Cabir b. Hayyan'a at
fedilen eserlerden ve diğer bazı çalışma
lardan nakillerde bulunarak altın - gü-

müş alaşımından gümüşü ayırmak için 
nitrik asit kullanılması gerektiğini bildir
miş, bu arada da söz konusu reaksiyo
nun maddelerin belirli ağırlıklarda olması 
halinde gerçekleşebileceği kanaatinde ol
duğunu açıklamıştır. Manucher Tasiimi 
bu eserle ilgili olarak 1954'te Londra Üni
versitesi'nde "Examination of the Nihayat 
ai-Talab and the determination of its 
place and value in the History of lslamic 
Chemistry" adıyla bir doktora tezi hazır
lamıştır. 6. el-Burhan i i esrari "ilmi'l
mizan. Dört bölümden meydana gelen 
titiz bir çalışmadır. Cildeki bu eserinde 
sadece simyaya değil tabiat tarihi, fizik 
ve metafizik konularına da yer vermiştir. 

Ayrıca kitapta BelfnQs'un (Tyanalı Apollo
nios) yedi cisme (gezegenler) dair eseriy
le Ca bir b. Hayyan ·ın eserlerindeki mizan 
teorisine de atıflar yapmaktadır. 7. Şer

fJ.u ~a~ideti Ebi'1-İ~bac .Keşiü 'l- esrar 
adıyla da anılan eser. X. yüzyılda Meyya
farikln'de (Silvan) Ebü'I-İsba' kOnyesiyle 
tanınmış olan Abdülaziz b. Temmam el
lrakf'nin simya üzerine yazdığı bir kasi
desinin şerhidir . 8. $erlJ.u'ş-Şemsi'l-ek
ber li - Belinı1s. Tyanalı Apollonios'un sim
yaya dair çalışmasının şerhidir. 9. et- Tak
db fi'l- esrari'l-kimya'(ff esrari't·terkib.). 

Bu eser de simyaya dairdir. 10. ed-Dür
rü '1- rneknun ii şer ]].i ~a~ideti ~inn un. 
Mısırlı meşhur süfi ZünnQn'un simya ko
nusunda yaptığı mistik karakterli bir ça
lışmanın şerhi olup 743'te (1342-43) Ka
hire'de yazılmıştır. 11. Bugyetü'l-ljabir 
ii f!:iinilni talebi'l-iksi'r. 740 (1339-40) 
yılında Şam 'da yazılmıştır. 12. Kenzü '1-
'il]tişa~ ve dürretü'l-ğavva~ ii ma"rife
ti esrari cilmi'l- {!avaş. On iki bab üzere 
tertip edilen eser yayımlanmıştır (Bom
bay 1309) 13. ed-Dürretü'l-muçlıyye ii 
şerl}.i. muljammesi'l-Ma,i'l-varal}I ve'l
arzı'n-necmiyye. Muhammed b. Ümeyl 
et-Temimi'nin eserinin çok kısa bir hu
lasası olup Dımcışk'ta yazılmıştır. 14. Ne
ta,icü'l-iiker ii al)vali'l-]J.acer Bulak'ta 
tarihi belli olmayan bir baskısı yapılmış
tır (Cildeki' nin eserleri ve bunların yazma 
nüshaları hakkında geniş bilgi için bk. GAL 

Suppl., ll , 171 - 172 ; Sarton. 111 / 1, s. 758-

760; Fazı! Halil İbrahim, s. 6 ı 9-625) 

Cildeki'nin eserlerini değerlendirebil
mek için onun faydalandığı geniş kimya 
literatürünün muhtevasını çok iyi bil
mek gerekmektedir. Bu tür incelemele
re Ruska, Stapleton, Hokuyard ve bun
ların öğrencileri tarafından başlanmış , 

ancak pek azının edisyon kritiği yapıla
bi,lmiştir. 
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~ SADETTiN ÖKTEN 

CİLİ, Abdülketim b. İbrahim 

(bk. ABDÜLKEHIM ei-CİLİ). 

elLI, Ahmed b. Salih 

( ~ı ~L.. .:r. .lo>\ ) 

Ebü'l-Fazl Ahmed b. Salih 
b. Şafi' el-Cm 

(ö. 565/1170) 

Tarihçi. 

_j 

_j 

18 Zilkade 520 (5 Aralık 1126) tarihin
de Gilan'da doğdu. Ailesi daha sonraki 
yıllarda Bağdat'a yerleşti. Cilf'nin ba
bası ve dedesi de tanınmış alimlerden
di. Dedesine nisbetle İbn Safi ' diye de 
bilinir. 

Ahmed b. Salih küçük yaşta babasıy
la birlikte hadis meclislerine katıldı. Sıb-

tu'I -Hayyat'tan kıraat dersleri aldı. Ebü 
Galib b. Ben na. Ebü'l- Hüseyin b. Ferra 
ve Kadi Ebü Bekir ei-Ensari'den hadis 

okudu. Babasından. Ebü'l-Hasan Abdüs
selam ve diğer hocalarından hadis riva
yet etti ve pek çok hadis yazdı. İbnü'l
Ahdar. Hafız Abdülgani ve Muvaffakud
din el-Makdisi ondan hadis rivayet et
mişlerdir. Genç sayılabilecek bir yaşta 
vefat etmesi sebebiyle kendisinden az 
rivayette bulunulmuştur. cm. Abbasiler'in 
kudretli ve alim veziri İbn Hübeyre 'nin 
(ö 560 / ı 165) meclisinde de hadis oku
du. Fakat daha çok Ebü' ı - Fazi b. N asır'ın 
sohbetlerine devam ederek her konuda 
onun bilgisinden istifade etti ve onu ken
disine örnek aldı. Arnelde Hanbeli mez
hebine mensuptu. Bazı resmi görevler
de de bulunan cm verem hastalığına ya
kalanarak 3 Şaban 565'te (22 Nisan 1170) 
vefat etti ve babasının da defnedildiği 
Ahmed b. Hanbel'in kabrinin bulundu

ğu mezarlığa gömüldü. 

cm tesir altında kalmayan sağlam bir 
kişiliğe sahipti. Bir defasında kendisin

den halifenin haksız olduğu bir konuda 
lehte şahitlik yapması istenmiş, fakat o 
bunu kabul etmemiş ve üzerindeki tay
lasanı çıkarıp, "Benim üzerimde bundan 
başka hiçbir şeyiniz yoktur" diyerek gö

revlilerin üzerine atmıştır. 

Ahmed b. Salih el-Cili'nin kaynaklar

da adı geçen tek eseri Tiiri{!u Bagdiid' 
dır (Tarfbu İbni'ş ·Şilfi<) Eser. Hatib el
Bağdadfnin Tiirf!Ju Bagdiid'ına yazılan 
bir zeyil olup 463 ( 1 070) yılından yak
laşık 560 (1164-65) yılına kadar gelir. 
Müellif kronolojik olarak yazdığı eserde 

sırasıyla her yılın önemli olaylarını ve o 
yıl içinde vefat eden alimierin biyogra
filerini vermiştir. Müsvedde halinde ka

lan bu eserden İbnü'n- Neccar (ö 643/ 

XV · XVI. yüzyı l lara 

ait M em lük 
ciltleri 
(Süleymaniye Ktp .. 

Ayasofya. 

m. 2892, 3333) 

CİLTÇ İLİ K 

1245). İbn Nukta'nın (ö 629/1231) el
Müntehab adlı kitabı vasıtasıyla fayda
lanmış ~e ondan Tari]] u İbni'ş - Şiifi c di

ye söz etmiştir. Zehebi de Cili'nin bu ese
rinden bahsetmiş ve kitaptan pek çok 
nakil yapmıştır (bk. Aclamü'n -nübela", 

XVII I, 236, 274, 278; XIX. 415, 594; XX. 60, 
91, 133, 151, 168, 178. 207, 318,333, 336; 
XXI, 24) 
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CİLYÇİLİK 

İslam kitap sanatlarının 
klasik çağını Osmanlılar'da 

yaşayan bir kolu. 
_j 

Bir mecmua veya kitabın yaprakları

nı dağılmadan ve sırası bozulmadan bir 
arada tutabiirnek için yapılan koruyucu 
kapağa cilt (cild) denilmekte ve Arapça 
"deri" anlamına gelen bu ismin, genel
likle ciltlerin bu işe en uygun malzeme 

·olan deriden yapılmaları sebebiyle veril
diği bilinmektedir. 

Ciltçilik, tomar (rulo) şeklinde olan ki
tapların yerini Romalılar devrinde yap
rakları dikdörtgen biçiminde kesilmiş 

kodeksin (mushaf) almasıyla ortaya . çık

mıştır. Ele geçmiş en eski cilt kapakları 

IV. yüzyıla ait olup papirüs üzerine sade 
ve gösterişsiz bir şekilde meşin kapla

narak yapılmışlardır. Sanat eseri niteliği 

taşıyan ilk ciltler ise Vlll - IX. yüzyıllarda 

Mısır'da Koptlar ve Orta Asya'da Uygur

lar tarafından meydana getirilmiştir ve 
bunların aralarında büyük benzerlikler 

olduğu görülmektedir. XX. yüzyılın baş
larında Alfred von Le Coq tarafından Ho
ço kazılarında Mani yazmaları arasında 
bulunan iki cilt parçası, Kopt ciltlerinde 
olduğu gibi deriden yapılmış ve bıçakla 

oyularak geometrik motitlerle süslenmiş

tir. Ayrıca derinin oyulmuş kısımlarının 
altına altınianmış deri yapıştırmak sure

tiyle motitlere çift satıhlı ve çift renkli 
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