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necek her bakirenin ilk geceyi yanında 
geçirmesini şart koşmuştu. Bu zulme 
bir süre boyun eğen Cedisliler. Arnlik ile 
kabilesini tuzağa düşürerek öldürmüş
lerdi. Bu katliamdan kurtulabilen bir ki
şi Himyer Meliki Hassan b. Tübba'dan 
yardım istemiş, o da ordusuyla gelerek 
Cedis'i imha etmiş, böylece her iki kabi
le helak olarak tarihe karışmıştı. Cezi
me el-Ebraş ile bağlantı kurulduğu za
man bu olayların miladi lll. yüzyılın or
talarında vuku bulduğu tahmin edilmek
tedir. 

Araplar'ın meşhur atası Adnan'ın an
nesi ve karısının Cedis'ten olduğu söy
lenmektedir. 
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Çeşitli amaçlarla üzerine isim, 
işaret, harf ve rakamların 
yazıldığı çizelge, tablo. 

_j 

Aslı Arapça cedvel veya cidvel (çoğulu 
cedavil) olan kelime sözlükte "dere, çay, 
ark. su kanalı" anlamına gelmektedir (ge
niş bilgi için bk. Lane, ll , 392; Red house, 
s. 648)_ E. Graefe'nin, "masa" ve "plan" 
anlamına alındığı takdirde cedvel ile La
tince'deki schedula (kitap yaprağı, sayfa) 
kelimesi arasında bir ilişkinin düşünüle
bileceği tarzındaki görüşüne (İA, lll, 43) 
ve Fraenkel'in birer astronomi terimi ola
rak zic ile cedvelin Ararnice'den geldiği 
yolundaki tahminine (EJ2 I İng ı. ll , 370) 
katılmak mümkün değildir. 

Literatüre daha çok sihir, tılsım ve 
vefk* terimi olarak geçen ve bugün ar
tık itibar edilmediği görülen cedvel, üze
rinde çeşitli semboller bulunan hatem 
ile (mühür-yüzük) yaklaşık aynı şeyi ifa
de etmektedir. Bir cedveı yapmak için 
kare, dikdörtgen, üçgen ve daire gibi ge
ometrik şekiller ku llanılı~. Bunların üze
ri enine ve boyuna çizgilerle bölünerek 
eşit haneler elde edilir. sonra da bu ha-
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nelere esrarlı olduğuna inanılan sembol
ler, isimler. Arap alfabesinden bazı harf
ler veya bunların ebced hesabındaki sa
yı değerlerini ifade eden rakamlar yazı
lır. Cedveldeki haneterin içine konulan 
sembol. isim, harf ve rakamlar, sihir ve 
tılsımın yapıldığı amaca göre değişiklik 
göstermektedir. Mesela kötülüklerden, 
cin, şeytan ve perilerin zararlarından ko
runmak veya bir isteğe kavuşmak için 
hazırlananlara Allah ' ın, büyük melekle
rin, cinlerin ve Ashab - ı Kehf'in isimleri, 
ayrıca gezegenlerin adları. haftanın gün
leri ve dört unsur (toprak, su, hava, ateş) 
yazılır. Çeşitli tılsım cedvelleri arasında 
en yaygın olan "da'vetü'ş - şems" ise şöy
le yapılır: Bir dikdörtgen üzerine enine 
ve boyuna altışar çizgi çekilerek yedilik 
kareler halinde kırk dokuz hane elde edi
lir; bunların içine mühr-i Süleyman, ba
zı esrarlı şekiller. peri padişahlarına ait 
olduğu söylenen yedi isim, haftanın ye
di günü ve yedi gezegenin adları vb. ya
z ı lır. Bunların arasında gizli bir ilişki ol
duğuna ve bir araya gelince teşkil ettik
leri değerlerin etkisiyle cedvelden bek
lenen yararın elde edileceğine inanılır. 

Cedveller hazırlanış sebebine göre de
ğişik biçimlerde kullanılır; çok defa ko
runma, güç ve şifa bulma amacıyla bo
yuna, pazuya, omuza veya belden yuka
rı olmak şartıyla vücudun başka bir ye
rine takıldığı gibi (muska) suda eritilerek 
ilgili kişiye içirilir yahut yakılarak kişi du
manı ile tütsülendirilir. 

Pisagorcular'ın geliştirdiği sihirli ka
relerin, islam kültür dünyasına girdikten 
sonra bazı çevrelerde geniş ilgi gördü
ğü bilinmektedir. Özellikle Cabir b. Hay
yan ile başlayan bu ilgi ihvan-ı Safa risa
lelerinde gelişerek (b k. Resa, il, 1, ı 08-
1 13) BatınTler için önemli bir malzeme 
oluşturmuştur. Gizli ilimler alanındaki 
eserlerde bedüh ve vefk cedvelleri adıy
la anılan ve mahiyetleri bakımından is
lam inançlarıyla hiçbir şekilde bağdaş
masına imkan olmayan bu tılsım şekil-

'Gazzali cedveli' olarak bilinen dokuz haneli sihirli kare 
(Gazzali, e/-Mün~L?, s. 85) 
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lerinden bir kısmı Gazzalf'ye mal edilmiş 
bulunmaktadır. Doğumu kolaylaştırdığı 

na inanılan ve "Gazzali cedveli" olarak 
bilinen sihirli kare şöyle hazırlanır : Do
kuz haneye ayrılan karenin her hanesi
ne yukarıdan aşağıya , sağdan sola ve 
köşeden köşeye, sayı değerleri on beş 
toplamını veren harfler yazılır. inanışa 
göre, hiç suya girmemiş iki bez üzerine 
yazılan bu cedveli doğum yapmakta olan 
kadın gördükten sonra ayaklarının altı
na koyarsa doğum çabuk gerçekleşir. 

Bu cedvelin niçin Gazzalf'ye mal edildi
ğini anlamak zordur. Çünkü Gazzali bu
nun bir hurafe olduğunu söylemekte ve. 
"Keşke bilseydim, acaba buna inanan var 
mı?" diyerek hayretini belirtmektedir (e l· 
Mün~cı? mine'çl-çlalal, s. 85) . Öte yandan 
bu cedvelin Gazzalf'den çok önce ihvan - ı 
Safa risalelerinde yer aldığı da bilinmek
tedir (bk. Resa'il, I, 109, 112). Öyle anla
şılıyor ki bu durum. Batıniliği ve Hurüfi
liği yaymak isteyenlerin Gazzali gibi bü
yük bir otoriteyi istismar etmelerinden 
başka bir şey değildir (geni ş bi lgi için bk. 
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• CENGİZ A YDrN 

D SANAT. Yazma kitaptarla murak
ka'lar ve hat levhalarında, yazının kağıt 
üzer inde işgal ettiği alanın dört bir ta
rafına çizilen çizgiye de cedvel denir. 
Manzum eserlerde mısraların aralarına 
çekilen basit bir çizgiden ibaret cedvel
ler olduğu gibi kalın veya ince, iç içe bir
kaç çizgi halinde siyah, beyaz (üstübeç), 
sarı, mavi, lacivert, yeşil, kırmızı (sürh, 
la'J, gülgOn) mürekkeple, sarı veya yeşil 
altın (zer mürekkep) ve yaldızla çekilmiş 
olanları da vardır. Eski kitap sanatların
da ayrı bir önemi olan cedvel çekme işi, 
yazı ile sayfa kenar boşluklarının, diğer 
bir ifade ile sayfadaki yazılı kısımla yazı
sız kısımların birbirinden ayrılmasını ve 
metnin ön plana çıkmasını sağlar. Met
ne sonradan yapılacak müdahalenin ön
lenmesiyle metnin bir standart ölçü için
de yazılmasını temin ettiği gibi ayrıca 
sayfa kenarlarına yazılan şerh. haşiye 

ve ta 'likat gibi ilaveterin metne karışma-


