
CEDEL 

olmakla birlikte aralarında bazı farklar 
vardır. Münazara ilmi, dini olsun din dı
şı olsun her türlü tartışma kurallarını 

içine alan ve daha çok gerçeği keşfet
rneyi hedefleyen geniş kapsamlı bir alan
dır. Hilaf ilmi de fıkhl mezheplerde müc
tehidlerin görüşlerine ve fıkhl delilleri
ne ilişkin tartışma kurallarını konu edi
nen bir dal olup sadece fıkhl konularla 
sınırlıdır. Cedel ise dini veya din dışı ko
nulara ilişkin tartışmalarda herhangi bir 
görüşün savunulmasını hedef alır (Taş
köprizade. 1, 307- 308; Keş{ü 'z- ?unün, 1, 
580) Batı! bir fikrin savunulmasında da 
kullanılan cedel. savunmada başanya 

ulaşmak gayesiyle formel mantığa sarıl
maya ve kelime oyunlarına başvurmaya 
kapı açtığı için tek başına gerçeğe ulaş
tırıcı bir vasıta olarak görülmemiştir. Bu
nunla birlikte kullanılan delillerin kesin 
bilgiye dayanması durumunda tartışma 
yoluyla doğru sonuçlara varılacağını ka
bul edenler de vardır. Nitekim mütekad
dimln dönemi kelamcıları bir görüşün 
doğruluğunu veya yanlışlığını belirleme
de en müessir yolun tartışma olduğunu 
savunmuşlar ve bu görüşleriyle Aristo 
geleneğini benimseyen islam filozofların
dan ayrılmışlardır (Cüveynf, el -Kafiye fi'f. 
cedel, n aş irin takdimi . s. 26-27, 52-53). Mü
teahhir dönemde ise böbürlenme, ken
dini temize çıkarma, muarızları çekeme
me, onlara karşı kin besleme, gıybet et
me, onların eksiklik ve yanlışlarını ara
ma gibi islam dininin yasakladığı ahlak 
dışı tutum ve davranışlara yol açabile
ceği düşüncesiyle cedel yerine münaza
ra metodu tercih edilmiş, genellikle delil 
isteme (men' ), delili boşa çıkarma (nakz) 
ve iddiayı iptal etme (muaraza) tarzında 
uygulanan tartışma kuralları geniş bi
çimde bu disiplinde inceleme konusu ya
pılmıştır (bk. MÜNAZARA). 

Kelam alimleri tarafından erken de
virden itibaren yazılmaya başlanan ve 
telifleri her dönemde devam eden çe
şitli eectel kitapları mevcuttur. Ebü Man
sOr el-Matürldf'nin Kittibü 'l-Cedel'i (Ne
sefl, vr. · ı ı ı a ı . Ka'bf'nin el-Cedel ve adô.
bü ehlih'i (İ bnü ' n -Nedlm , s. 219). Ebü 
is hak el- isferaylnl'nin Edebü '1- cedel'i 
(Sübki, IV. 261) , Cüveynf'nin el-Kô.fiye fi'l
cedel'i (Kahire 1399). Gazzall'nin el-Mün
tef:ıal ii 'ilmi'l - cedel'i (Abdurrahman Be
devi, s. 32). Fahreddin er-Razf'nin Keş

fü ' l- esra.r'ı ( İ bn Haldün, 1, 410). Arnidi'nin 
Şerf:ıu Cedeli'ş-şerif'i (Sübki, VIII , 307). 
ibn Teymiyye'nin Tenbihü'r-recüli'l-ga
fil 'alô temvihi'l-cedeli'l-bô.tıl'ı (Keş 
fü 'z-?unün, I, 487) bunlardan bazılarıdır. 
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~ YusuF ŞEvK i YAvuz 

CEDELÜ'l -KUR'AN 

(bk. CEDEL). 

CEDİD EŞREFi 

ll. Mustafa adına 1696'da 
ilk defa tuğralı olarak basılan 

altın para. 

_j 

istanbul'da basılan eşrefi altınlarla Mı
sır'da kesilen altınlar arasında dirhem 
ve ayar farkı bulunduğu halde her ikisi
nin rayici eşit tutuluyordu. Fakat tam 
ayarlı istanbul altınının tüccar tarafın
dan toplanarak Mısır 'a ve başka yerlere 
götürOlmesi piyasada halis altının azal
masına, buna karşılık ağırlıkları eksik ve 
ayarları bozuk Mısır altınlarının çoğal

masına yol açmıştı. Hükümet bu duru
ma engel olmak için içine gümüş ve ba
kır karıştırarak ilk defa üstünde tuğra 
bulunan bir altın para bastırmış, buna 
cedld eşrefi adı verilmiş ve bu yeni pa
raların 300 akçeye eş değer olması kabul 

edilmiştir. Cedld eşrefiler çağalıncaya 

kadar Mısır ve eski istanbul eşreflleriy
le Tunus ve Cezayir altınlarının , zaman
la taşradan gelecek olanların ve tüccar 
arasında tedavül eden mahlüt ve 100 
adedi 11 O dirhem altın itibariyle rayiç 
meskükatın doğruca Darphane-i Amire'
ye getirilip eritildikten sonra tuğralı ola
rak darbedilmesi, ayrıca Edirne ve iz
mir'de de özel darphaneler kurularak is
tanbul' dakiler gibi tuğralı altınlar kesti
rilmesi hakkında irade çıkmıştır. Aynı 

şekilde Mısır'da da bu cedld tu'ğralı al
tınlardan 22 ayarında ve 100 adedi 11 S 
veznine eşit sikke kesilmesi hususunda 
aynı yıl içinde Mısır valisine fermanlar 
gönderilmiştir (Hammer. XII, 409). Dev
rin vak'anüvisi Raşid Mehmed Efendi. 
yeni meskükatın tedavüle girmesi ve 
cizye gelirlerinin de bu paralar üzerin
den tahsil edilmesiyle devlet hazinesinin 
yüzde elli kazançlı çıktığını belirtmekte
dir (Tarih, ıı . 384) 

Bu altın paralar birkaç çeşit çıkarıl 

mıştır. Bir kısmı eski eşrefiler gibi ge
niş, bir kısmı da küçük ve dar kuturda 
darbedilmiştir. Ayrıca altın meskükatta 
ilk defa olmak üzere çifte altın yani iki 
kat vezinde sikkeler tedavüle çıkarılmış
tır. Ancak bunların hiçbirinde ölçü bakı
mından tam bir uyum sağlanamamış, 

ufak tefek noksanlıklar hep bulunmuş
tur. Bununla birlikte cedld altın sikkele
rin eski Osmanlı paraları arasında ger
çekten özel bir yeri olduğu ve daha son
rası için de bir örnek teşkil ettiği belir
tilmelidir. O zamana kadar padişah tuğ
rası sadece gümüş meskükat üzerine 
nakşedilirken bu tarihte ( 1696) altın sik
kelere de vurulması Osmanlı para darbı 
için gerçekten önemli bir olaydır. Bu tuğ-

.1696 
tarihli 
cedid 
esrefi 

(İstan bul 

Arkeoloj i 

Müzesi, 

Teşh!r,nr. 1722) 



ralı altınlara resmen cedfd eşrefi adı ve
rildiği halde halk arasında sadece eşre
fi veya tuğralı altın denilmiştir. Osman
lılar'da kullanı lan altın paraların adları 

genellikle Mısır'dan sirayet ederdi. Hat
ta istanbul'da belli bir adla bastırı lı p pi
yasaya sürülen altınlar Mısır'a gidince 
isim değiştirir ve bu yeni isimle anılma
ya başlardı. Nitekim cedfd eşrefiler de 
Mısır'da zer-i mahbub* adıyla darbedil
miştir. Halbuki bu adla istanbul'da pa
ra darbı ancak lll. Ahmed zamanında 
gerçekleşti rilmiştir. 
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~ İBRAHiM ARTUK 
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CEDİD iSlAMBOL 

1716'da İstanbul'da basılan 
altın para. 

~ 

Bu sikkeye "sikke-i cedfd-i zer-i is
lambol" da denilirdi. 1696'da bastırılan 
cedid eşrefi* Ierin para buhranını orta
dan kaldıramaması ve istanbul'da bası
lan altınlarla d iğer sikkelerin de mağ
şuşiyeti yüzünden, halk arasında mute
ber ve makbul olan Venedik altınından 
tam vezinli, ayarı halis olarak 1 00 adedi 
11 O dirhem gelmek üzere kesilerek pi
yasaya sürülmüştür. Kenan zincirli, da
iresinin etrafı rOmf nakışlı , ortası ayna 
gibi parlak, bir yüzünün ortasında pa-
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dişahın tuğrası. diğer yüzünde "duribe 
ff islambol" yazılıdır. 3'er kuruş rayiçle 
1696'da basılan altınlardan ayırmak için 
bunlara "zer-i islambol" adı verilmiştir. 
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~ İBRAHiM ARTUK 

CEDİD ZENCİRİKLİ 

llL Ahmed adına 
1138'de (1 725-26) 

Tebriz, Tiflis ve Reva n 
darphanelerinde basılan altın para. 

L ~ 

Tebriz Seraskeri Abdullah Paşa'nın mü
racaatı üzerine Tebriz'de bir darphane 
açılmasına izin verilmiş ve burada cedfd 
zencirikli ad ıyla sikkeler basılmıştır . Da
ha sonra bu sikkelerin birer örneği is
tanbul'a da gönderilmiştir. 24 ayar ha
lis altından olup her yüz adedi 11 O dir
hem ağırlığında ve her biri 400 akçeye 
rayiç olmak üzere kesilen cedfd zencirik
li paralar istanbul altınları ile eşit değer
de tutulmuştur. Ancak ziynet özelliği ta
şımadıkl arı için ayar doğruluğu bakımın
dan şüpheli görülmeleri üzerine istan
bul Darphanesi'nde birer örnek altın bas
tırı larak Tebriz seraskeriyle Revan ve Tif
lis muhafıziarına gönderi lmiş ve bundan 
böyle buna göre basılması istenmişti r. 
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~ İBRA Hi M A RTU K 

CEDİDCİLİK 

XIX. yüzyılın sonuna doğru 
Rusya müslümanları arasında eğitim 

ve kültür alanında başlayan 
yenileşme hareketi. 

~ 

Batı'daki aydınlanma felsefesinin is
lam dünyasına yansıması ve "usul-i ce
dfd" ad lı eğitim hareketinin etkisiyle or
taya çıkmıştır. XIX. yüzyılın sonlarına ka
dar Rusya müslümanlarında ilk öğretim 
şehirlerde medrese bünyesinde. köyler
de ise camiierin yanında bulunan mek
teplerde geleneksel yöntemlerle yürütü-

CED]DCiLiK 

!erek sadece okuma yazma ve ilmihal bi l
gisi öğretil iyor, ayrıca Kur'an'dan bazı 

sürelerin ezberleti lmesiyle yetiniliyordu. 
"Usul- i kadfm" denilen bu yönteme kar
şı çıkarak yerine usOI-i cedfd adıyl a Ba
tı'daki eğitim sisteminden etkilenen bir 
yöntem öneren kişi l ere CedTdciler (Batı 

dillerinde Djadids) ve bunlar vas ıtasıyla 

gelişen akıma da Cedfdcilik (Djadidisme) 
denilmiştir. 

İ l k öğretimin ıslahı ve yeni eğitim sis
teminin uygu lanması düşüncesinin baş

ta gelen temsilcisi Gaspıralı İsmail Bey'
dir (ö. ı 9 ı 4) Kırım lı olan i smail Bey eği
tim ve öğretim amacıyla bulunduğu İs
tanbul'da Genç Türkler'den, Paris'te iken 
de sosyalist ve liberalistlerden etkilen
miş, bu şekilde Batı'daki eğitim sistemi
ni tanıma imkanı bulmuştur. Gasp ı ralı 

İsmail Bey. Kı rım'da ve Rusya'daki diğer 
Türk beldelerinde halkın içinde bulun
duğu gerilikten kurtulması için öncelik
le eğitim ve kültüre önem verilmesini is
t iyor. ıslah çalışmalarının ilkokullardan 
başlatılması, bu okullarda uygulanage
len usul-i kadimin terkedilerek yerine 
us Ol- i cedfdin yerleştirilmesi gerektiğini 
savunuyordu. 1883 yılında Kırım'da "Dil
de, Fikirde ve işte Birlik" alt başlığıyla 
çıkarmaya başladığı Tercüman gazete
sinde usQI-i cedfdle ilgili fikirlerini dile 
getiriyor ve ilk öğretimdeki sistemi eleş
tiriyordu. Ona göre mektepler medre
selerden ayrılma lı , ilkokulların özel öğ
retmenleri olmalı. öğretmenler aylık al
malıdır. ilkokullarda okumanın yanında 
yazma da öğretilmeli ve coğrafya, ma
tematik. hayat bilgisi gibi dersleri de içi
ne alan bir program uygulanmalıdır. Kız
lar için ayrı okullar açılmalı ve eğitimin 
her seviyesine uygun kitaplar hazırlan
malıdır. Gaspıralı bu hedefler ve ilkeler 
doğrultusunda 1884 'te Bahçesaray'da 
usOI-i cedTd mektebini açtı ve yeni yön
temi burada bizzat kendisi uygulamaya 
çalıştı. Bu mektep örnek a lınarak açılan 

okullara "usOI-i cedid mektepleri" den
miştir. Gaspıra lı, eğ itim dili Türkçe olan 
ve kısa zamanda okuma yazmayı öğreten 
bu okullardaki usul-i cedidi Rusya müs
lümaniarına anlatmak ve yaygınlaştırmak 
için belli başlı Türk merkezlerine seya
hatler yaptı. Başlangıçta fazla ilgi gör
meyen usOI-i cedfd mektebinden mezun 
olan öğrencilerin başarıları halkın dikka
tini çektikçe okula ilgi arttı. Bunun üzeri
ne Kafkasya, Kazan ve Türkistan'ın uzak 
bölgelerinden usOI-i cedfdi tanımak ve 
öğrenmek üzere öğretmenler ve mollalar 
Bahçesaray· a gelmeye başladı lar. 
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