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İlahi tecelli anlamında

tasavvuf terimi.
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"Gelinin gerdek gecesi damada ilk defa
görünmesi. damadın da ona yüz görümlüğü vermesi" anlamına gelen Arapça cilve (cilvet) veya eelvet kelimesi genellikle
hoşa giden veya gitmeyen sürpriz davranışlar manasında da kullanılmıştır. insanların. hakkında bilgi sahibi olmadık
ları kaderin bu alemde tecelli edip gerçekleşmesine cilve-i rabbaniyye, ilahi cilve. kaderin ve talihin cilvesi denir. İlahi
nurların sülük halindeki arifın kalbini
aydınlatıp onu şaşkın ve sermest vaziyette bırakmasına ve müridin halvetten
çıkmasına da cilve adı verilmiştir. Mutasawıflara göre bütün alem Hakk'ın nurlarının cilveleridir. Bu alemde çeşitli şekil
lerde görünen varlıklar bu nurların ışık
larında n ve parıltı larından hasıl olmuş
tur. Ş u halde alem ilahi hükmün ve kaderin cilvegahı yani zuhur ve tecelli mahallidir. Tasawufta kaderin tecellisi. dilberlerin gönül fetheden işvelerine ve
cilvelerine benzetilir. Kaderin insanı sevindiren tecellilerine de üzen tecellilerine 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; Abdülbaki Gölpınarlı , Tasavvuftan Dilimize Geçen
Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1977, s. 71.
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Ebü'l·Fazl Abdülmün' im
b. Ömer b. Abdiilah el-Cilyan\'
el -Gassan\' el- Endelüsi
(ö. 602/1205-1206)
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Endülüslü hekim,
edip, şair ve mutasavvıf.
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7 Muharrem S31'de (5 Ekim 1136) Gır
Vadiaşi (Guadix) bölgesindeki
Cilyane'de (Juliana) doğdu. Murabıtlar
döneminin (1056-1147) sonlarında dünyaya gelen Cilyanfnin hayatı hakkında
fazla bilgi yoktur. Endülüs'ten Mağrib'e
nata'nın

geçerek önce Kahire'ye gittiği. sonra Suriye'yi gezip Dımaşk'a yerleştiği ve 601
(1204 -1205) yılında Bağdat' ı ziyaret etmesinin ardından tekrar Dımaşk'a dönerek orada vefat ettiği bilinmektedir.
Kaynaklarda "hakimü'z -zaman" unvanıyla anıldığı ifade edilen Cilyani tıp sahasında , özellikle göz hastalıkları alanın
da otorite kabul ediliyordu. Aynı zamanda kimyager, matematikçi, mutasawıf.
edip ve yazdığı kasidelerle üne kavuş
muş bir şairdi; çevresinde iyi huylu, hoş
sohbet. hazırcevap bir kimse olarak tanınıyordu. Dımaşk'ta önemli bir alışve
riş merkezi olan Lebadin'de, Yaküt elHamevi gibi meşhur şahsiyetlerin uğ
radığı tıbbi malzeme ve ilaç satışı yapı
lan bir dükkanı vardı. 620 ( 1223) yılı civarında Ruha'da (Urfa) vefat eden oğlu
Abdülmü'min b. Abdülmün'im de kendisi gibi şair ve ünlü bir göz hekimi (kehhal) idi.
Selahaddin-i Eyyübfnin izzet ve ikramazhar 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 - cevheriyye" adlı meşhur kasidesini göndermiştir; ancak bu kaside savaş sebebiyle
hükümdarıo eline bir yıl sonra ulaşabil
miştir (kaside için bk. ibn Ebü Usaybia,
s. 630-635)

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 ; Hediyyetü '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 Ferruh, Tarfl]u'l· edeb, V, 564·568; Bessam Abdülvehhab el-Cabi, Mu'cemü 'l-a'lam, Umasol
1987, s. 469.
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Arap alfabesinin
beşinci harfi.
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mına

Eserleri. 1. Divô.nü't-tedbic (Dfvanü 'lve'l-k_udsiyyat). Abdülcelil Hasan Abdülmehdi tarafından neşredilmiş
tir (Amman 1989) 2. Menô.di}Ju'l -memiidi]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'1kelim (Dfvanü 'l-hikem ve menşürü 'l-ke
lim). 4. Edebü's-sülılk (son üç eserin yazma nüshaları için bk. Brockelmann. GAL, 1.
567; Suppl., ı. 785) Cilyani'nin kaynaklarda zikredilen diğer eserleri de şunlar
dır : Te'iilf~ fi't-pb, Risiile ii şıfiiti'l
edviyeti '1- mürekkebe, Cô.mi c u enmiiti'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'1gazel ve 't -teşbib ve 'l-m üveşşe]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 'nmübeşşirat

Sami dillerden olan İbranice'de cimel,
cümel şeklinde okunan cim
harfi her iki dilde de "deve" anlamına gelir. 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 "köşeli şey" manasınadır. Osmanlı ve Fars
alfabelerinin altıncı harfi olan cim, ebced harflerinin üçüncüsü olup sayı değeri üçtür. Fars ve Osmanlı alfabelerine, Arapça'da bulunmayan "ç" sesini karşılamak üzere cimden üç nokta ile ayrı
lan çim ( ~ ) harfi eklenmiş, cim harfın
den ayırt edilmesi için de cim-i Farisiyye, cim-i Acemiyye veya cim-i müsellese adlarıyla anılmıştır. Bu harfın de ebced değeri üçtür.
Süıyanice'de

Cim harfinin mahreci, dilin ortası ile
üst damaktır (bk. MekkT, s. 175-176). Dilin ortasının üst damağa yumuşak teması sonucunda "g" harfine yakın bir ses
elde edilir; bu ses Türkçe'deki "c" harfi
kadar keskin değildir. Zamanla ve muhtelif 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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