CEDTS menf Cedfsl
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 kişi Himyer Meliki Hassan b. Tübba'dan
yardım istemiş, o da ordusuyla gelerek
Cedis'i imha etmiş, böylece her iki kabile helak olarak tarihe karışmıştı. Cezime el-Ebraş ile bağlantı kurulduğu zaman bu olayların miladi lll. yüzyılın ortalarında vuku bulduğu tahmin edilmektedir.
Araplar'ın meşhur atası Adnan'ın annesi ve karısının Cedis'ten olduğu söylenmektedir.
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amaçlarla üzerine isim,

işaret, harf ve rakamların
yazıldığı çizelge, tablo.
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Arapça cedvel veya cidvel (çoğulu
cedavil) olan kelime sözlükte "dere, çay,
ark. su kanalı" anlamına gelmektedir (geniş bilgi için bk. Lane, ll, 392; Red house,
s. 648)_ E. Graefe'nin, "masa" ve "plan"
anlamına alındığı takdirde cedvel ile Latince'deki schedula (kitap yaprağı, sayfa)
kelimesi arasında bir ilişkinin düşünüle
bileceği tarzındaki görüşüne (İA, lll, 43)
ve Fraenkel'in birer astronomi terimi olarak zic ile cedvelin Ararnice'den geldiği
yolundaki tahminine (EJ2 I İng ı. ll, 370)
katı l mak mümkün değildir.
Literatüre daha çok sihir, tılsım ve
vefk* terimi olarak geçen ve bugün artık itibar edilmediği görülen cedvel, üzerinde çeşitli semboller bulunan hatem
ile (mühür-yüzük) yaklaşık aynı şeyi ifade etmektedir. Bir cedveı yapmak için
kare, dikdörtgen, üçgen ve daire gibi geometrik şekiller ku llanılı~. Bunların üzeri enine ve boyuna çizgilerle bölünerek
eşit haneler elde edilir. sonra da bu ha214

nelere esrarlı olduğuna inanılan semboller, isimler. Arap alfabesinden bazı harfler veya bunların ebced hesabındaki sayı 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 korunmak veya bir isteğe kavuşmak için
hazırlananlara Allah ' ın, büyük meleklerin, cinlerin ve Ashab - ı Kehf'in isimleri,
ayrıca gezegenlerin adları. haftanın günleri 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 edilir; bunların içine mühr-i Süleyman, bazı esrarlı şekiller. peri padişahlarına ait
olduğu söylenen yedi isim, haftanın yedi günü ve yedi gezegenin adları vb. yaz ı lır. Bunların arasında gizli bir ilişki olduğuna ve bir araya gelince teşkil ettikleri değerlerin etkisiyle cedvelden beklenen ya rarın elde edileceğine inanılır.
Cedveller hazırlanış sebebine göre değişik biçimlerde kullanılır; çok defa korunma, güç ve şifa bulma amacıyla boyuna, pazuya, omuza veya belden yukarı olmak şartıyla vücudun başka bir yerine takıldığı gibi (muska) suda eritilerek
ilgili kişiye içirilir yahut yakılarak kişi dumanı ile tütsülendirilir.
Pisagorcular'ın geliştirdiği sihirli karelerin, islam kültür dünyasına girdikten
sonra bazı çevrelerde geniş ilgi gördüğü bilinmektedir. Özellikle Cabir b. Hayyan ile başlayan bu ilgi ihvan-ı Safa risa lelerinde gelişerek (b k. Resa, il, 1, ı 08113) BatınTler için önemli bir malzeme
oluşturmuştur. Gizli ilimler alanındaki
eserlerde bedüh ve vefk cedvelleri adıy
la anılan ve mahiyetleri bakımından islam 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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Gazzalf'ye mal

edilmiş

bulunmaktadır. Doğumu kolaylaştırdığ ı 

na inanı l an ve "Gazzali cedveli" olarak
bilinen sihirli kare şöyle hazırlanır : Dokuz haneye ayrılan karenin her hanesine 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 edildiğini anlamak zordur. Çünkü Gazzali bunun 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 bilinmektedir (bk. Resa'il, I, 109, 112). Öyle anlaşılıyor ki bu durum. Batıniliği ve Hurüfiliği yaymak isteyenlerin Gazzali gibi büyük bir otoriteyi istismar etmelerinden
başka bir şey değildir (geni ş bi lgi için bk.
BEDÜH)
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D SANAT. Yazma kitaptarla murakka'lar ve hat levhalarında, yazının kağıt
üzer inde işgal ettiği alanın dört bir tarafına çizilen çizgiye de cedvel denir.
Manzum eserlerde mısraların aralarına
çekilen basit bir çizgiden ibaret cedveller olduğu gibi kalın veya ince, iç içe birkaç 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 sağla r. Metne sonradan yapılacak müdahalenin önlenmesiyle metnin bir standart ölçü içinde yazılmasını temin ettiği gibi ayrıca
sayfa kenarların a yazılan şerh. haşiye
ve ta'likat gibi ilaveterin metne karışma-
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da önler. Bazı eserlerde ve bilhassa
ders kitabı özelliğine sahip olanlarda ise
sayfalar cedvellerle uygun şekillerde bölünerek bir kitabın içine birden fazla
eser yerleştirilmesi mümkün olmuştur.
Bu durumda asıl metin sayfanın ortasına yazılarak kenarlardaki boşluklara
metnin şerhi, haşiyesi, ta'likatı gibi bir
arada bulunması faydalı olan tamamlayıcıları da yazılırdı. Baskı sanatı geliştik
ten sonra bile bir kitabın içinde bu şe
kilde birkaç eserin basıldığı olmuştur.
Nitekim Kitabü Mecmu ca mine't-tefasir adıyla anılan eserde (İstanbu l 1324)
Beyzavi, Nesefi, Hazin ve İbn Abbas tefsirleri bir sayfaya yerleştiriterek basıldı
ğı gibi Şüruf:ıu 't- tell]fş adıyla tanınan
kitapta da Hatib el- Kazvini' nin Tell]fsü '1- MiftaJ:ı 'ı ve bunun şerh ve haşiye
leri beraberce basılmıştır (Bulak 1282).
Ayrıca zic ve zayiçe gibi takvimle ilgili kitaplar, mahiyetleri icabı tamamen cedvellerle bölünmüş sayfalardan ibarettir.
Bunların cedvellerini çizmek ise çok büyük dikkat ve mahareti gerektirir.
sını

Cedveller bir kitabın tezhibinde önemli bir unsur olduğundan müzehhipler arasında ayrı bir iş olarak cedvelkeş denilen sanatkarlar tarafından yapılırdı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de ilk iki sayfa ve
süre başları, diğer kitaplarda da ilk sayfalar (serlevha) genellikle tezhip edildiğinden buralardaki cedveller daha sanatkarane yapılır, renkli mürekkeplerle
veya altınla çekilirdi. Yazma eserlerin
sonunda metnin bittiği yerden başlaya
rak yazının kapladığı alana uygun bir şe
kilde ayrı bir cedvel çekilir, altına düz
veya verev olarak yazılan istinsahla ilgili
kayıtlar da başka bir cedvel içine alınır
dı. Kitabın hattat elindeki işi bittikten
sonra cedvelkeş ve vassal adı verilen sanatkarlar tarafından sayfaları düzenlenir, eser tezhibe veya cilde hazırlanırdı.
Gelibolulu Ali, Menaklb - ı Hünerveran'da (s. 76) bir vassali, " Halkarı, zerefşanı
ve pervazı, cedveli 1 Kılmış musahhar
ana o hallak-ı pür-kemal" beytiyle överken onun aynı zamanda cedvelkeş olduğunu da belirtir.
Cedveller bir çizgiden ibaret olursa buna tek cedvel, iki çizgiden ibaret olursa
çift cedvel denir. Ayrıca çizgilerden biri
kalın, diğeri ince olursa "tek kuzulu", kalınca bir cedvelin iki tarafına ince birer
cedvel çizilmişse buna da "çift kuzulu"
adı verilirdi.
Cedvel çizmeye mahsus kalemiere cedvel kalemi denir. Bunlar bir vida yardı
mı

ile

açılıp

kapanabilen ve istenilen ka-

linlığa ayarlanabilen iki uçtan ibarettir.
Günümüzde trling (Fr tire-ligne) olarak
da adlandırılan ve pergel takımları içinde yer alan bu alet yardımıyla istenilen
kalınlıkta düzgün ve pürüzsüz çizgiler
çizilebilir. Bilhassa büyük ölçüdeki levhalarda iki çizginin arası fırça ile doldurulmak suretiyle çok kalın cedveller elde
edilebilir. Buna "cedvel doldurma" denir.
Cedveller çizildikleri mürekkep çeŞidine
göre de altın, gümüş vb. isimlerle anı
lırlar. Cedvel kalemi ayrıca yapma kOfi
yazıların hazırlanmasında da kullanılır.

Edebiyat. Cedvel divan edebiyatında,
hat ve kitap sanatlarındaki anlamının
yanında daha çok "cedvel-i ab" (su yolu)
ve küçük akarsu için bir teşbih ve mecaz unsuru olarak da kullanılmıştır. Su
ve akarsu etrafında teşekkül etmiş teş
bih ve mecazlarda yer alan kelimeye genellikle bahardan, bahçeden (çemen) bahseden mısra ve beyitlerle bu konuları
müstakil olarak ele alan bahariyye ve
şehrengizlerdeki mekan tasvirlerinde,
tabiat manzaralarında rastlanır. Nedim'in,
"Bir nihalistan kitabıdır o sahralar meger 1 Kim ona havz-ı dilara simden cedvel çeker" beytinde cedvel kelimesi hem
hat sanatındaki cedvel, hem de su yolu
manasında tevriyeli olarak kullanılmış
tır. Kelimeye ayrıca aşığın gözlerinden
seller gibi akan gözyaşlarının çokluğu
nu ifade etmek için de başvurulduğu görülmektedir. Ahmed Paşa'nın, "Eşkim rüyumda hün ile cedveller eyleyip 1 Bu macera-yı derdimi yazdı hezar bar" beyti
buna bir örnektir.
Lale devrinin meşhur eğlence ve gezinti yerlerinden olan Kağıthane'deki Sadabad'da inşa edilen çağlayanlardan sonra derenin bir bölümünün içi ve kenarları mermer kaplanarak düzenlenmiş ve
bu kısma "cedvel-i simin" adı verilmiş
tir. Devrin bütün şairlerince güzelliğine
temas edilen bu su yolu, özellikle Nedim'in şiirlerinde en güzel şekilde kültür ve edebiyat tarihine intikal etmiştir:
"Gümüş renginde bir diba biçinmiş cedvel-i sirnin 1 Vetakin hare gibi mevci var
şeffaf ü n Orani"; "Çeşme- i n ür ise Nür
ayetin eyler tefsir 1 Cedvel -i sim ile bulsa n'ola zib ü şanı"; "Cedvel-i sim içre adem binse bir zevrakçeye 1 istese
mümkün vanlmak cennetin ta yanına".
Yahya Kemal de "Mahurdan Gazel"
Sa'dabad iki sahil
boyunca fevc fevc 1 Va'de-i teşrifine alkış tutarken dürdan 11 Cedvel -i sirnin
kenanndan bu avazın Kemal 1 Koptu bir
feware-i zerrin gibi mahürdan" mısraadlı şiirinde, "Halk -ı

larında

bu

meşhur

su yoluna temas et-

miştir.
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Gelecekte vuku bulacak olayları
değişik metotlarla
öğretliğine inanılan ilmin ad ı.
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Arapça bir kelime olan cefr sözlükte
"sütten kesilmiş kuzu. oğlak; içi taşla
örülmemiş geniş kuyu" anlamlarına gelir. Terim olarak değişik metotlarla gelecekten haber verdiği iddia edilen ilmi
veya bu ilmi kapsayan eserleri ifade eder
ve cifr olarak da anılır. Demiri'nin yanlış
lıkla İbn Kuteybe'nin Edebü'l -kô tib'ini
kaynak göstererek aktardığı bir rivayete göre (Hayatü'l-hayevan, I, 279) Ca'fer
es-Sadık (ö . 148/ 765), Hz. Peygamber
soyundan gelenlerin geçmiş ve gelecekle ilgili olarak muhtaç bulundukları bütün gizli bilgileri bir kuzu veya oğlak
(cefr) derisinin üzerine yazmış, muhtemelen bundan dolayı bu çeşit bilgilere
ve eser türüne cefr denilmiştir. Cefr ile
uğraşanlara cem veya ceffar denilir. Daha çok Şiiler tarafından geleceğe ilişkin
haberleri ihtiva ettiği öne sürülen ve Hz.
Ali ile Ca'fer es-Sadık'a nisbet edilen
eseriere de genellikle "el-Cefr" veya "elCefr ve'l-camia" ad ı verilir. Bu son adlandırmadan dolayı cefr ilminin adı bazı
kaynaklarda el-cefr ve'l-camia şeklinde
de geçer. İbn Haldün ise yaygın telakkinin aksine cefrin bir ilmi disiplin adı değil ferdi kabiliyet olduğunu ileri sürmüş,
bunun keşf ve ilham ile ilişkisi üzerinde
durmuştur (Mulf:addime, ll, 823 , 828).
Çeşitli metotlara başvurmak suretiyle
geleceği keşfetme merakı İslam öncesinde yaşayan eski milletiere kadar uzanır. Keldaniler, Asurlular, Babilliler. Mı
sırlılar ve daha sonra yahudilerle hıristi
yanlar arasındfl yaşayan kahinler, müneccimler ve bazı mistiklerin kainatın
sonu, devletlerin akıbeti gibi konularda
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