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CİLVE 
( ;;_,b..JI) 

İlahi tecelli anlamında 
tasavvuf terimi. 

_j 

"Gelinin gerdek gecesi damada ilk defa 
görünmesi. damadın da ona yüz görüm
lüğü vermesi" anlamına gelen Arapça cil
ve (cilvet) veya eelvet kelimesi genellikle 
hoşa giden veya gitmeyen sürpriz dav
ranışlar manasında da kullanılmıştır. in
sanların. hakkında bilgi sahibi olmadık
ları kaderin bu alemde tecelli edip ger
çekleşmesine cilve-i rabbaniyye, ilahi cil
ve. kaderin ve talihin cilvesi denir. İlahi 
nurların sülük halindeki arifın kalbini 
aydınlatıp onu şaşkın ve sermest vazi
yette bırakmasına ve müridin halvetten 
çıkmasına da cilve adı verilmiştir. Muta
sawıflara göre bütün alem Hakk'ın nur
larının cilveleridir. Bu alemde çeşitli şekil
lerde görünen varlıklar bu nurların ışık
larından ve parıltı larından hasıl olmuş

tur. Şu halde alem ilahi hükmün ve ka
derin cilvegahı yani zuhur ve tecelli ma
hallidir. Tasawufta kaderin tecellisi. dil
berlerin gönül fetheden işvelerine ve 
cilvelerine benzetilir. Kaderin insanı se
vindiren tecellilerine de üzen tecellileri
ne de cilve denir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

et·Ta'rr{at, "celvet" md.; Ca'fer Seccacti, Fer· 
heng·i 'Ulam-i 'A~lf, Tahran 1361 hş./1402, s. 
197; a.mlf., Ferheng, Tahran 1983, s. 154; Ab
dülbaki Gölpınarlı , Tasavvuftan Dilimize Geçen 
Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1977, s. 71. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

CiLYANi 

(_,.;~1) 

Ebü'l·Fazl Abdülmün' im 
b. Ömer b. Abdiilah el-Cilyan\' 

el -Gassan\' el- Endelüsi 
(ö. 602/1205-1206) 

Endülüslü hekim, 
edip, şair ve mutasavvıf. 

_j 

7 Muharrem S31'de (5 Ekim 1136) Gır
nata'nın Vadiaşi (Guadix) bölgesindeki 
Cilyane'de (Juliana) doğdu. Murabıtlar 

döneminin (1056-1147) sonlarında dün
yaya gelen Cilyanfnin hayatı hakkında 
fazla bilgi yoktur. Endülüs'ten Mağrib'e 

geçerek önce Kahire'ye gittiği. sonra Su
riye'yi gezip Dımaşk'a yerleştiği ve 601 
(1204 -1205) yılında Bağdat' ı ziyaret et
mesinin ardından tekrar Dımaşk'a dö
nerek orada vefat ettiği bilinmektedir. 
Kaynaklarda "hakimü'z -zaman" unva
nıyla anıldığı ifade edilen Cilyani tıp sa
hasında, özellikle göz hastalıkları alanın
da otorite kabul ediliyordu. Aynı zaman
da kimyager, matematikçi, mutasawıf. 

edip ve yazdığı kasidelerle üne kavuş

muş bir şairdi; çevresinde iyi huylu, hoş
sohbet. hazırcevap bir kimse olarak ta
nınıyordu. Dımaşk'ta önemli bir alışve
riş merkezi olan Lebadin'de, Yaküt el
Hamevi gibi meşhur şahsiyetlerin uğ
radığı tıbbi malzeme ve ilaç satışı yapı
lan bir dükkanı vardı. 620 ( 1223) yılı ci
varında Ruha'da (Urfa) vefat eden oğlu 
Abdülmü'min b. Abdülmün'im de ken
disi gibi şair ve ünlü bir göz hekimi (keh
hal) idi. 

Selahaddin-i Eyyübfnin izzet ve ikra
mına mazhar olan Cilyani onun hakkın

da birçok kaside yazmış, bazı kitapları

nı kendisine ithaf etmiş ve Akka şehri
ni kuşatan Haçlılar'ı arkadan sardığın
da da (586/ 1190) "et-Tuhfetü'l - cevhe
riyye" adlı meşhur kasidesini gönder
miştir; ancak bu kaside savaş sebebiyle 
hükümdarıo eline bir yıl sonra ulaşabil
miştir (kaside için bk. ibn Ebü Usaybia, 
s. 630-635) 

Eserleri. 1. Divô.nü't-tedbic (Dfvanü'l

mübeşşirat ve'l-k_udsiyyat). Abdülcelil Ha
san Abdülmehdi tarafından neşredilmiş
tir (Amman 1989) 2. Menô.di}Ju'l -memii
di]J ve raviatü'1-me'iişir ve'l -mefô.l].ir 
ii {!.aş ii, işi '1- Meliki 'n- Nô.şır Şalii]Jıd
din. 3. Diviinü'l-}Jikem ve meydô.nü'1-
kelim (Dfvanü 'l-hikem ve menşürü 'l-ke

lim). 4. Edebü's-sülılk (son üç eserin yaz
ma nüshaları için bk. Brockelmann. GAL, 1. 
567; Suppl., ı. 785) Cilyani'nin kaynak
larda zikredilen diğer eserleri de şunlar
dır : Te'iilf~ fi't-pb, Risiile ii şıfiiti'l
edviyeti '1-mürekkebe, Cô.mi c u enmii
ti'l-mesii, il ii' I- c arı'li ve'l-{J.utab ve'r 
resii, il, Kitiibü Sırri'l- belağa ve şa
nii, i ci'l-bedic ii faşli'l-l].itiib, Diviinü'1-
gazel ve 't-teşbib ve 'l-müveşşe]Jô.t ve'd
dübeyti, Diviinü 't- teressül ve '1 -mu{J.ô.
tabiit, Nehcü'l-vedii ca li -ehli'l-l].ilii ca, 
Diviinü'l-müşevvi~iit ile'l-mele 'n-
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aclii, Kitiibü Ta]Jriri'n-na?ai, Kitiibü 
Neviidiri'l- va}Jy, Diviinü teşbihiit ve 
elgaz ve rumılı ve e.J:ıô.ci ve evşô.f ve 
zecriyyiit ve egriii şettô.. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnü ' l-Ebbar, el-Mu~tec;Jab min Kitabi Tuf:ı
{eti'l-~iidim (nşr. İbrahim ei-Ebyari) , Kahire 
1982, s. 143 ; İbn Ebü Usaybia, 'uyanü'l·enba.', 
s. 630·635; Kütübi, Fevatü 'l-Ve{eyat, ll, 407· 
409; Makkari, f'lef/:ıu't-lib, ll, 614, 635-637 ; IV, 
329; Keş{ü '?·?unan, ı , 45, 357, 780, 785, 800, 
804, 809, 814 ; lzaf:ıu 'l-meknan, ı . 351 ; Hediy
yetü ' l- 'ari{fn, ı, 629 ·630 ; Brockelmann, GAL, 
ı. 567: Suppl., ı. 785; Zirikli. el·A'lam, IV, 167; 
Kehhale, Mu'cemü'l-mü'elli{fn, VI, 195; Xlll, 
403; el-1\amasü 'l·İslamf, ı , 624·625; ömer Fer
ruh, Tarfl]u'l· edeb, V, 564·568; Bessam Abdül
vehhab el-Cabi, Mu'cemü 'l-a'lam, Umasol 
1987, s. 469. 
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li] FUAT GüNEL 

ciM 
( ~) 

Arap alfabesinin 
beşinci harfi. 

_j 

Sami dillerden olan İbranice'de cimel, 
Süıyanice'de cümel şeklinde okunan cim 
harfi her iki dilde de "deve" anlamına ge
lir. Arapça'da ise cim "argın deve; ipek 
kumaş"; mecazen de "beden, ruh" ve 
"zülüf teli" demektir; çağulu cimat ve 
ecyamdır. Fenike alfabesinde de gaml 
şeklinde okunan bu harf "deve" ve "kö
şeli şey" manasınadır. Osmanlı ve Fars 
alfabelerinin altıncı harfi olan cim, eb
ced harflerinin üçüncüsü olup sayı de
ğeri üçtür. Fars ve Osmanlı alfabeleri
ne, Arapça'da bulunmayan "ç" sesini kar
şılamak üzere cimden üç nokta ile ayrı
lan çim ( ~ ) harfi eklenmiş, cim harfın
den ayırt edilmesi için de cim-i Farisiy
ye, cim-i Acemiyye veya cim-i müselle
se adlarıyla anılmıştır. Bu harfın de eb
ced değeri üçtür. 

Cim harfinin mahreci, dilin ortası ile 
üst damaktır (bk. MekkT, s. 175-176). Di
lin ortasının üst damağa yumuşak te
ması sonucunda "g" harfine yakın bir ses 
elde edilir; bu ses Türkçe'deki "c" harfi 
kadar keskin değildir. Zamanla ve muh
telif lehçelere göre mahrecinden küçük 
dile doğru kaydınlması sonucunda ~af, 
kaf, sağır kaf, ha ( t • .!! ' <.!l , .; ) ; dil 
önüne ve dudaklara doğru oynatılması 
ile dal, zal, zay ( j • 3 • ~ ) ; aynı mahreç 
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sahasında olmaları ile şin ve ya ( ı.S ·,; ) 
harflerine çalan yalın veya bunların bir
leşiği sesiere de delalet eder olmuştur. 

Mesela bugün cim harfi Maskat, Kahi
re ve Orta Arabistan 'ın muhtelif bede
vi lehçelerinde sağır kat ( .!! : g ). Ku
zey Arabistan'ın ortaları ile Güney Ara
bistan'ın bedevi lehçelerinde ve Yukarı 
Mısır'ın fellahları ile bedevileri arasında 
dal ( ~ ) : Aşağı Fırat kesiminde ve Zu
far' da ya ( ı.S ), Kuzey Afrika şehirlerin
deki bazı cemaatlerde zat ( .ı ) sesine 
yakın yalın bir sesle söylenirken Mekke, 
Irak ve Kudüs dolaylarında, Halep ve çev
resinde dal, zat. ha ( t · .ı • ~ ), Suriye 
sahili ile Lübnan'ın bazı kesimlerinde ve 
Şam'da zat-ha ( t -.ı ) birleşiklerinin ver
diği sesiere yakın telaffuz edilir. Ayrıca 
bazı lehçelerde şeddeli yaların şeddeli 
cim ile telaffuz edildiğ i de görülür : "Sa
habiyyün/saha.biccün" (~b:... : ~b:...) 
gibi. 

Bununla beraber kıraat ve tecvid ki
taplarında bu harfin edası (telaffuzu ve 
çıkardığı ses) konusunda tesbit edilmiş 
bazı sıfatlar vardır. Bunları şöylece özet
leyebiliriz: Cim harfi özellikle kelime or
tasında veya sonunda sakin olarak bu
lunduğunda şiddet sıfatı gereği olarak 
mahrec tamamen tıkanır, cehir ve kal
kale sıfatları ile de birden açılarak kal
kale denilen patlama sesiyle okunur. Te
laffuz edilirken dil üst damaktan açılıp 
ayrılır (infitah sıfatı) ve dilin alt çeneye in
mesiyle de harf incelik kazanır (istifa! sı
fatı) . 

Cim harfi lugat kitaplarında çoğulun 
(cem'), Kur'an kıraatinde caiz vakfın, ast
ronomide Yengeç burcunun. Şii kitapla
rında İmam Cevad'ın ashabının ve karne
ri aylardan cemaziyelewel ile cemaziye
lahirin rumuzu olarak kullanılır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Usanü' l-'Arab, "cym" md. ; Tacü 'l -'aras, 
"cym" md.; Şemseddin Sami, ~mas-ı 'Arabi, 
İstanbul 1313, s. 369; Bustani, Muf:ıf!ü'l-Mu
f:ıi~ Beyrut 1983, s. 89; a.mlf., DM, VI, 346; Fer
heng-i Farsi, 1, 1197; R. Blachere v.dğr .. Dic
tionnaire Arabe-Français-Anglais, Paris 1970, 
ll, 1274-1275 ; İbnü'l-Cezeri, en-Neşr, 1, 202-
205 ; Mekki b. Ebu Talib, er-Ri'aye (nşr. Ahmed 
Hasan Ferhat). Arnman 1404/1984, s. 116-
118, 122-123, 124-125, 139-140, 175-176; Ah
med Rıza. Mu'cemü metni'l-luga, Beyrut 1377 1 
1958, ı, 460; Ganim Kaddüri el-Hamed, ed-Di
rasatü'ş-şavtiyye 'inde 'ulema 'i't·tecvid, Bağ
dad 1406 / 1986, s. 281-286; W. Marçais, "Clın", 
İA, lll, 190-192; a.mlf. - [H. Fleisch], "llilın", E/2 

(Fr.), ll, 556-558; "Clın", UDMİ, VII, 603. 
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el-CIM 

(~1) 

Ebu Amr eş-Şeybani'nin 
(ö. 206/821) 

yazdığı ilk sistematik Arapça sözlük 
(bk. EBÜ AMR eş-ŞEYBANI). 

c iMA 
( t~l) 

Kadın ve erkek arasında 
cinsi münasebeti ifade eden 

fıkıh terimi. 

_j 

1 

_j 

"Toplamak, bir araya getirmek" anla
mındaki cem' kökünden türeyen cima·, 
"toplanmak, bir araya gelmek" mana
sında masdar veya "beraberlik" anla
mında isim olarak kullanılır. Bu mana
dan hareketle kadınla erkeği bir araya 
getiren cinsi münasebete cima denil
miştir. 

Dini- hukuki anlamda daha çok meş
ru olan cinsi münasebeti ifade eden ci
ma. İslam dininde karı ile kocanın kar
şılıklı hak ve vecibelerinden biri kabul 
edilmiştir. Fıkıh bilginlerine göre taraf
lardan her biri bu anlamdaki eşlik göre
vini yerine getirmek mecburiyetindedir. 
Kur'an-ı Kerim'de karı ile kocanın birbi
rine karşı konumunun birer elbise, bi
rer örtü (libas) durumunda olduğu be
yan edilerek (el-Bakara 2/ 187) insanın 
hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan 
tatmin görüp huzura kavuşabilmesi için 
karşı cinse olan ihtiyacı vurgulanmıştır. 

Cahiliye Arapları sosyal hayatlarında ka
dına çok az değer veriyor, bunun sonu
cu olarak da evlilik ve aile müessesesi 
zayıflamış bulunuyordu. İslamiyet ise ka
dına yeni birçok hak tanımış, onun dini. 
sosyal ve ekonomik konumunu ileri bir 
seviyeye yükseltmiştir. Bu değişikliğin 

etkisiyle olacaktır ki Cahiliye dönemi alış
kanlıklarından henüz tam kurtulamamış 
bulunan bazı müslüman erkekler ha
nımlarının sert davranışlarından şikayet 

etmeye başladılar. Bu arada kadınların 
tepki psikolojisinin etkisiyle meşru (ma
ruf) sınırı zorlamış olmaları da muhte
meldir. Bu tür şikayetlerin ortadan kal
dırılması ve karı ile kocanın uyumlu bir 
cinsi hayat sürdürmelerinin sağlanması 
amacıyla Hz. Peygamber özellikle kadı
nın meşru bir mazereti olmadığı halde 
kocasının cinsi isteklerine olumlu cevap 
vermemesinin Allah'ın gazabına ve me
leklerin lanetine sebep olacağını ifade 
etmiştir (Buhari, "Nikal_ı", 85; Müslim, 

"Nika!)'' , 120-121 ). Buna karşılık erkek
lerin de kocalık vazifelerini ihmal ettik
lerini yansıtan olaylar tesbit edilmiştir. 
Nitekim Hz. Ömer döneminde kocasının 
ilgisizliğinden şikayet eden bir kadın ha
lifeye başvurmuş, halife de iki tarafı din
ledikten sonra kocasının en az dört gün
de bir hanımıyla beraber olmasını tavsi
ye etmiştir (İbn Kudame. Vll, 29) . Yine 
Hz. Ömer sefere çıkan askerlerin, gidiş 
dönüş dahil olmak üzere dört aydan faz
la ailelerinden uzak kalmamalarını sağ

layan bazı esaslar koymuştur (Süyüti. Ta· 

rf!)u 'l -J:;ulefa', s. 129) 

Kur'an'da cinsi münasebetin ana ga
yelerinden birinin neslin devamı olduğu 
ifade edilmiş ve kadının cinsel organın
dan (vagina) olmak şartıyla ilişkinin şe
kil açısından serbest bırakıldığı bildiril
miştir ( ei-Bakara 21 223). Çeşitli hadisler
de, karısına bu organın dışında yaklaşa
nın Allah'ın lanetine uğrayacağı ve bu
nun bir nevi livata• sayılacağı haber ve
rilmiştir (Ebu Davud. "NikaJ:ı", 45; Müs
ned, 1, 86 ; ll, 444; Tirmizi, "Taharet", 102). 

Cinsi münasebet adabı ile ilgili olarak 
bazı tavsiyelerde de bulunulmuştur. Çift
lerin tamamen çıplak olmayıp üzerleri
ne bir örtü almaları (İbn Ma ce, "Nikal_ı", 
28), ilişkiden önce bir ülfet dönemi ge
çirmeleri (İbn Ku dam e, Vll, 25- 26) ve bes
meleyi unutınayıp Allah'tan hayırlı evlat 
talep etmeleri (Buhari, "Nikah", 66) bun
lardan bazılarıdır. Eşiyle ikinci defa iliş
kide bulunmak isteyen erkeğin hemen 
yıkanması gerekmemekle birlikte na
maz abdesti alması veya el ve ağız bu
run temizliği yapması sünnet kabul edil
miştir (Müsned, Jll, 7). 

Cahiliye Arapları: nın, muhtemelen ya
hudilerin etkisinde kalarak aybaşı ha
lindeki eşleriyle bir arada bulunmadık

ları ve aynı yatağa girmedikleri bilinmek
tedir. İslamiyet bu durumdaki hanımlar
la sadece cinsi münasebeti yasaklamış, 
aile hayatının diğer ilişkilerinin ise ay
nen devam edeceğini kabul etmiştir (ei
Bakara 2/ 221-222; Taberi, ll, 224-231). Ay
başı ve lahusa halindeki eşle cinsi mü
nasebet vuku bulduğu takdirde, müna
sebet bu halin ilk günlerinde olmuşsa 
yaklaşık 4, son günlerinde olmuşsa 2 
gram altın değerinde bir meblağın fa
kirlere dağıtılması işlenen günahın bir 
nevi kefareti sayılmıştır (Tirmizi, "Taha
ret", 123; Ebü Davüd, "Nikal_ı", 46; İbn Ma
ce, "Taharet", 23). 

İslam dininde cinsi münasebet için ay
başı ve lahusa hali dışında da bazı kısıt-


