CEVHERf es - SA GiR
Hz. EbQ Bekir'in rivayet ettiği hadisleri derlediği ve yirmi üç cüz kadar olduğu söylenen el -Müsned adlı hacimli
eserinin günümüze gelip gelmediği bilinmemektedir.
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CEVHERİ, İsmail b. Hammad
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Kaynakların belirttiğine

(ö. 400/1009'dan önce)

L

EbQ Sehl Muhammed b. Ali b. Muhammed ei-Herevi, İsmail b. Muhammed b.
AbdQs ed-Dehhan ve EbO İshak İbrahim
b. Salih el- Verra k, Cevheri tarafından
yetiştirilen ve onun sözlüğünün istinsah
edilip yayılmasına hizmet eden talebeleridir.
göre son zavesveseye kapılıp akli dengesini kaybeden Cevheri, uçmak için kanat takarak Nişabur'daki evinin veya caminin damına çıkmış, yazdığı sözlüğü
kastederek toplanan halka, "Bu dünyada benden başka kimsenin yapmadığı
bir şey yaptım. Ahiret için de kimsenin
yapmadığı bir iş yapacağım " diyerek uçmaya kalkışmış, fakat düşerek ölmüştür.
manlarında

EbCı Nasr İsmail b. Hammad ei -Cevherl

Tacü 'l-luga adlı sözlüğüyle
Arap dili alimi.

bir yandan da eser telifi ve Kur'an-ı Kerim istinsahıyla meşgul oldu . Tôcü1-lurja 'yı EbQ MansOr Abdürrahim b. Muhammed el- Bişeki adına burada yazdı.
Sözlükçülüğü yanında iyi bir hattat olan
Cevheri'nin hattı. daha önceki hattatlardan İbn Mukle'nin (ö 272 / 886) hattıyla
mukayese edilecek kadar güzel olduğu
için yazdığı Kur 'an nüshaları yüksek fiyatla müşteri buluyordu.

tanınan

_j

Aslen Türk olup Farab'da doğdu . İnci,
yakut, elmas gibi değerli taş yapımı veya ticaretiyle uğraşan kimse manasına
gelen Cevheri nisbesiyle anılmasının sebebi bilinmemektedir. İlk tahsiline Farab'da Divônü 'l-edeb adlı sözlüğün yazarı olan dayısı İshak b. İbrahim el- Farabi'den (Ö. 350 / 961) ders alarak başla
dı. Daha sonra değerli hocalardan faydalanmak üzere Bağdat ' a gitti. Orada
EbO Said es-Sirafi ile Ebu Ali ei-Farisi'nin derslerine devam etti.
Muhtemelen bu sıralarda , kendisinden öncekilere göre değişik bir sözlük
yazmayı düşündüğü için, hem dilin kullanım inceliklerine vakıf olmak hem de
planladığı esere malzeme toplamak maksadıyla Kuzey Irak, ei-Cezire ve Suriye'deki Rebia kabileleriyle Hicaz ve Necid 'deki Mudar kabileleri arasında uzun
müddet kaldı. Cevheri" aslen Türk olduğu için daha önce gramer yoluyla nazari olarak öğrendiği Arapça'yı uzun süre
gezip dolaştığı bu yerlerde uygulamalı
olarak da öğrendi. Bu seyahatlerden sonra tekrar Bağdat'a döndü, fakat burada fazla kalmadan memleketine gitmek
üzere yola çıktı. Uğradığı Damgan'da oranın eşrafından olan EbQ Ali Hüseyin b.
Ali, kendisinden ilim tahsil etmek ve hat
öğrenmek üzere Damgan'da kalmasını
rica ettiği için bir süre orada kaldı. Daha sonra Horasan bölgesinin en büyük
ilim merkezlerinden biri olan Nişabur'a
gitti ve ömrünün sonuna kadar bu şe
hirde bir yandan eğitim ve öğretimle,

Eserleri. 1. Tacü'l-luga*. Şıhô}ıu 'l -lu
rja, eş - Şı}ıôh fi 'l -Jurja veya kısaca eş 
Sıhôh diye de bilinen bu eser. Arap sözlükçülüğü tarihinde tertip itibariyle yeni
bir çığır açtığı gibi sadece sahih kelimeleri (Bedevi Araplar'dan gelen fasih kelimelerı ihtiva etmesi açısından da ayrı bir
özellik arzetmektedir. Yazıldığı günden
bugüne kadar tekmile, zeyil, şerh, ihtisar, tenkit ve tercüme gibi birçok çalış
maya konu olan Tô cü '1-lurja ilk defa
1270'te ( 1853) Tebriz'de basılmış, daha
sonra 1282 ( 1865) ve 1292 ( 1875) yılla
rında Bulak'ta yayımlanmıştır. Ayrıca Ahmed AbdülgafQr Attar tarafından da
neşredilmiştir (1- VI, Kah i re 1376 / 1956)
z. Kitôbü cAn1ii'l- varalf.a. Bu eserinde
Cevheri, Ha!Tl b. Ahmed'in (ö 175 / 791)

aruz sisteminde bazı değişiklikler yapmak suretiyle on beş bahri yedisi müfredat, beşi mürekkebat olmak üzere on
iki bahre indirmiştir (bk DİA, lll , 4281 Bir
nüshası Atıf Efendi Kütüphanesi 'nde (nr
1991. vr. Jb- 33b) bulunan eser Muham med el-Alemi tarafından neşredilmiştir
(Darülbeyza 19841 3. Kitôbü 'l-Kavôfi.
Eser Kitôbü cAn1ii'l- varaka ile beraber günümüze kadar gelmiş olup Atıf
Efendi Kütüphanesi'ndeki nüsha içindedir (vr. 34b - 60 " 1 Cevheri'nin el-Mulf_addime ii 'n- na}ıv adlı eserinin günümüze gelip gelmediği bilinmemektedir.
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