
geldi. Eğitim alanında medreselerin ıs

lahı, okuma yazmanın kolaylaştırılması, 
okuma oranının arttırılması ve kadının 
toplumdaki yerinin yükseltilmesi gibi 
konularda başarılı hizmetler gören bu 
hareket, öteki alanlarda yönetimin olum
suz tutumu ve diğer engeller sebebiyle 
yeterince başarı sağlayamamıştır. Bu
nunla birlikte Cedfdciler 1905-1917 ara
sındaki dönemde siyası faaliyetlerde de 
bulundular. Ancak bazılarının sol siyasi 
hareketler içinde yer alması. kadimcile
rin onları dinsizlik ve sosyalistlikle suç
lamasına ve Çarlık idaresinin de kendi
lerine karşı harekete geçmesine sebep 
olmuştur. UsOI-i cedfd mekteplerini "ih
tilal ocakları" olarak görmeye başlayan 
Çarlık 1912'de çok sayıda Cedfdci öğ

retmeni tutuklamıştır. 1917 ihtilaline 
doğru Cedfdciler milliyetçilikten Bolşe
vikliğe kadar uzanan geniş bir yelpaze 
içinde yer almışlardır. Bu şekilde başlan
gıçta bir "aydınlanma hareketi" olarak 
ortaya çıkan Cedfdcilik, kültürel tezleri
ne uygun olarak zamanla politik hedef
Iere de yönelmiş ve Rusya Türkleri'nin 
istiklal mücadelelerinin siyası ideolojisi 
haline gelmiştir. 

Cedfdciler, bütün milletiere kendi ka
derlerini tayin etme hakkının verileceği 
vaadiyle ortaya çıkan Bolşevizm'den ken
di gayeleri doğrultusunda faydalanma 
ümidine kapılmışlar, Bolşevizm ·in ger
çek niteliğinin henüz tam aniaşılmadığı 
bir dönemde birçok Cedfdci Bolşevik Par
tisi'ne girerek müslüman fraksiyonlar 
oluşturmuşlar ve parti içinde kendi ide
alleri doğrultusunda çalışmalar yapmış

lardır. Cedfdciliğin 1917 ihtilali sonra
sındaki kuşağından Kazanlı Mfr Said Sul
tan Galiev (Aiiyev, Al ioğ l u) , Stalin'in milli
yetler halk komiserliği yardımcılığına ka
dar yükselmiştir. Galiev. Marksizm'in sı
nıf mücadelesi tezini yeniden yorumlaya
rak ezen milletlerle ezilen milletler ara
sında mücadele tezine dönüştürmüş, Rus 
sosyalizmine karşı Turancılık ülküsünü 
savunmuş, her Türk boyundan Cedfdci
Ier'i bu amaç uğruna bir araya getirme
ye çalışmış, böylece Sovyetler'in tek par~ 
tisi olan Bolşevik Partisi içinde örgüt
lü bir müslüman fraksiyon oluşmuştur. 

Bununla birlikte eski Cedfdciler gibi ilk 
müslüman komünistler de -Çarlık veya 
Sovyet farkı gözetmeksizin- Rus devle
tine, Rus halkına ve genel olarak Batılı
Iar'a karşı derin bir güvensizlik duymuş
lardır (A. Bennigsen - C. L. -Quelquejay, s. 
122-123): Sultan Galiev'in çalışmalarına 

da bu güvensizlik duygusu yön vermiş
tir. Nitekim Stalin, güçlendikten sonra 
özellikle 1930'1u yılların ortalarından iti
baren Bolşevik Partisi'ndeki müslüman 
fraksiyona karşı harekete geçti. "Devlet 
ve Komünist Partisi kadrolarını halk düş

manlarından ve milliyetçilerden temiz
leme" sloganıyla Cedfdizm'in Sovyet ida
ri kademelerinde çalışmakta olan bütün 
temsilcileri hapsedildi ve bunların çoğu 
kurşuna dizildL Bu şekilde başlayan tas
fiye hareketiyle Türk toplumlarının ay
dın tabakasını oluşturan Cedfdci binlerce 
aydın öldürülmüş, Türk toplumları millf 
kadrolardan mahrum bırakılmıştır. Öldü
rülenler arasında Sultan Galiev, Ekmel 
İkram, Münewer Karl, Abdülhamid Çal
pan. Abdürraüf Fıtrat, Bekir Çobanzade 
gibi Cedfdciliğin en değerli temsilcileri 
de vardı. Rusya Türkleri'nin tarihine "bü
yük ziyalılar (ayd ınl ar) kırımı" olarak ge
çen bu katHarnda sadece Azerbaycan'da 
20.000 aydın öldürülmüş veya sürülmüş
tür. Bu katliam sırasında Stalin Gaspı
ralı İsmail Bey'in Bahçesaray'daki me
zarını tahrip ettirip üzerinde blok apart
manlar yaptırarak Cedfdciliğin bütün iz
lerini silmek istemiş, Cedfdciler'in eser
lerinin kütüphanelerde bulundurulması 
yasaklanmış ve Türk okullarında Cedfd
ciler'in emperyalist ajanı, burjuva, pan
türkist sınıf düşmanları olduğu telkin 
edilmiştir. 

Cedfdciliğin tarihi son derece trajik 
olmakla beraber boşa yaşanmamış ve 
özellikle Gorbaçov zamanında gerçekle
şen demokratik ortamda meydana çı

kan millf hareketlerin fikir ve ilham kay
nağını oluşturmuştur. Nitekim Sovyet 
Türkleri'nin bu ikinci dönemdeki millf 
uyanış hareketlerinin hedeflerinden bi
ri, Stalin tarafından mahkum edilen Ce
dfdci önderlerin itibarlarının iadesini sağ 

lamak olmuştur. 

Kazan, Kırım. Azerbaycan ve Orta As
ya' da yaşanan uyanış hareketleri tari
hf-siyasi köklerini Cedfdciliğe dayandır
maktadır. Kırım Türkleri, milletlerarası 
İsmail Gaspıralı sempozyumu (Mart 1991) 
düzenlemişler ve Gaspıralı adına bir anıt 
yapmaya karar vermişlerdir. Kazan Türk
Ieri'nin teşkilatı olan Tatar içtimar Öze
gi, Sultan Galiev ve Şehabeddfn - i Mer
canf gibi Cedfdci aydınların eserlerini ya
yımlamaya başlamıştır. Azerbaycan Halk 
Cephesi doğrudan doğruya Cedfdcilik 
hareketine dayanmaktadır ve Cedfdci 
eserler yayımlanmaktadır. Özbekistan'
daki Erk hareketi de Cedfdci tezleri işle
mektedir. 
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CEDİS (Beni Cedis) 
( ı..l""i~ .f-1 ) 

Eski bir Arap kabilesi. 
_j 

Cedfs'in nesep silsilesi Hz. Nüh'a ka
dar genellikle şu iki şekilde ulaştırılır: 1. 
Cedfs b. Lavez (Laviz veya Lüz) b. İrem b. 
Sam b. Nüh. 2. Cedfs b. Abir (Amir, Gasir, 
Kasir, Casir, Cair) b. irem b. Sam b. Nüh. 
Bazı rivayetlerde Cedfs ile Tasm'ın veya 
Cedfs ile Semüd'un kardeş olduğu, bir 
kısmında ise bu üç kabilenin birbiriyle 
kardeş olduğu belirtilir. 

Cedfs kabilesi Yername bölgesinde 
Bahreyn'e kadar uzanan sahada Tasm 
kabilesiyle beraber yaşıyordu. Her iki ka
bile zaman zaman efsanevf bir şahıs ol
duğu söylenen Arap hükümdan Cezfme 
el - Ebraş' ın saldırılarına maruz kaldığı 

gibi kendi aralarında da sık sık muha
rebe ediyorlardı. Efsanevf bir mahiyet 
arzeden nakillere göre bir ara Tasm'dan 
Amlfk adında zalim ve ahlaksız bir hü
kümdar bölgede hakimiyet kurmuş, ver
diği keyfi bir karara Cedfsli bir kadının 
itiraz etmesine kızarak Cedfs'ten evle-
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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 ki
şi Himyer Meliki Hassan b. Tübba'dan 
yardım istemiş, o da ordusuyla gelerek 
Cedis'i imha etmiş, böylece her iki kabi
le helak olarak tarihe karışmıştı. Cezi
me el-Ebraş ile bağlantı kurulduğu za
man bu olayların miladi lll. yüzyılın or
talarında vuku bulduğu tahmin edilmek
tedir. 

Araplar'ın meşhur atası Adnan'ın an
nesi ve karısının Cedis'ten olduğu söy
lenmektedir. 
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CEDVEL 

( J.,-"',<11) 

Çeşitli amaçlarla üzerine isim, 
işaret, harf ve rakamların 
yazıldığı çizelge, tablo. 

_j 

Aslı Arapça cedvel veya cidvel (çoğulu 
cedavil) olan kelime sözlükte "dere, çay, 
ark. su kanalı" anlamına gelmektedir (ge
niş bilgi için bk. Lane, ll , 392; Red house, 
s. 648)_ E. Graefe'nin, "masa" ve "plan" 
anlamına alındığı takdirde cedvel ile La
tince'deki schedula (kitap yaprağı, sayfa) 
kelimesi arasında bir ilişkinin düşünüle
bileceği tarzındaki görüşüne (İA, lll, 43) 
ve Fraenkel'in birer astronomi terimi ola
rak zic ile cedvelin Ararnice'den geldiği 
yolundaki tahminine (EJ2 I İng ı. ll , 370) 
katılmak mümkün değildir. 

Literatüre daha çok sihir, tılsım ve 
vefk* terimi olarak geçen ve bugün ar
tık itibar edilmediği görülen cedvel, üze
rinde çeşitli semboller bulunan hatem 
ile (mühür-yüzük) yaklaşık aynı şeyi ifa
de etmektedir. Bir cedveı yapmak için 
kare, dikdörtgen, üçgen ve daire gibi ge
ometrik şekiller ku llanılı~. Bunların üze
ri enine ve boyuna çizgilerle bölünerek 
eşit haneler elde edilir. sonra da bu ha-
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nelere esrarlı olduğuna inanılan sembol
ler, isimler. Arap alfabesinden bazı harf
ler veya bunların ebced hesabındaki sa
yı 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 ko
runmak veya bir isteğe kavuşmak için 
hazırlananlara Allah ' ın, büyük melekle
rin, cinlerin ve Ashab - ı Kehf'in isimleri, 
ayrıca gezegenlerin adları. haftanın gün
leri 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 edi
lir; bunların içine mühr-i Süleyman, ba
zı esrarlı şekiller. peri padişahlarına ait 
olduğu söylenen yedi isim, haftanın ye
di günü ve yedi gezegenin adları vb. ya
z ı lır. Bunların arasında gizli bir ilişki ol
duğuna ve bir araya gelince teşkil ettik
leri değerlerin etkisiyle cedvelden bek
lenen yararın elde edileceğine inanılır. 

Cedveller hazırlanış sebebine göre de
ğişik biçimlerde kullanılır; çok defa ko
runma, güç ve şifa bulma amacıyla bo
yuna, pazuya, omuza veya belden yuka
rı olmak şartıyla vücudun başka bir ye
rine takıldığı gibi (muska) suda eritilerek 
ilgili kişiye içirilir yahut yakılarak kişi du
manı ile tütsülendirilir. 

Pisagorcular'ın geliştirdiği sihirli ka
relerin, islam kültür dünyasına girdikten 
sonra bazı çevrelerde geniş ilgi gördü
ğü bilinmektedir. Özellikle Cabir b. Hay
yan ile başlayan bu ilgi ihvan-ı Safa risa
lelerinde gelişerek (b k. Resa, il, 1, ı 08-
1 13) BatınTler için önemli bir malzeme 
oluşturmuştur. Gizli ilimler alanındaki 
eserlerde bedüh ve vefk cedvelleri adıy
la anılan ve mahiyetleri bakımından is
lam 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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lerinden bir kısmı Gazzalf'ye mal edilmiş 
bulunmaktadır. Doğumu kolaylaştırdığı 

na inanılan ve "Gazzali cedveli" olarak 
bilinen sihirli kare şöyle hazırlanır : Do
kuz haneye ayrılan karenin her hanesi
ne 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 edildi
ğini anlamak zordur. Çünkü Gazzali bu
nun 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 bilinmek
tedir (bk. Resa'il, I, 109, 112). Öyle anla
şılıyor ki bu durum. Batıniliği ve Hurüfi
liği yaymak isteyenlerin Gazzali gibi bü
yük bir otoriteyi istismar etmelerinden 
başka bir şey değildir (geni ş bi lgi için bk. 
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• CENGİZ A YDrN 

D SANAT. Yazma kitaptarla murak
ka'lar ve hat levhalarında, yazının kağıt 
üzer inde işgal ettiği alanın dört bir ta
rafına çizilen çizgiye de cedvel denir. 
Manzum eserlerde mısraların aralarına 
çekilen basit bir çizgiden ibaret cedvel
ler olduğu gibi kalın veya ince, iç içe bir
kaç 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 sağlar. Met
ne sonradan yapılacak müdahalenin ön
lenmesiyle metnin bir standart ölçü için
de yazılmasını temin ettiği gibi ayrıca 
sayfa kenarlarına yazılan şerh. haşiye 

ve ta 'likat gibi ilaveterin metne karışma-


