
rafından mı hazırlandığı, yoksa müt
tefikler nezdindeki Taşnaksutyun Er
meni temsilcisi Zavriev veya Ruslar ta
rafından mı ortaya atıldığı hala tartış
malıdır. 

191 7 yılı Aralık ayında ingiliz Generali 
Allenby'nin ilerlemesi karşısında Osman
lı ordusunun peşpeşe yenilgilere uğra
ması üzerine Cemal Paşa, kabine ve fır
ka içinde Dahiliye Nazırı ismi:iil Canbo
lat'ın başlattığı eleştiri kampanyası so
nucu, Dördüncü Ordu kumandanlığı gö
revinden ayrılarak istanbul'a geldi. Ce
mal Paşa· nın yenilgideki sorumluluğu, 
İttihat ve Terakki Fırkası Merkez-i Umü
misi ve diğer organlarında tartışılmışsa 
da kendisi bu alanda suçlu bulunma
mıştır. Cemal Paşa , İttihat ve Terakki 
Fırkası· nın 1917 yılındaki son normal 
kongresinde merkez-i umümi azalığına 
getirildi. 

Talat Paşa kabinesinin istifasından 

sonra 1-2 Kasım 1918 tarihinde İttihat 
ve Terakki'nin yedi lideriyle birlikte ül
ke dışına kaçan Cemal Paşa önce Berlin, 
daha sonra da Münih ve İsviçre'ye gide
rek İttihatçılar'ın yurt dışı faaliyetlerinin 
düzenlenmesinde önemli roller oynadı. 
Bu arada savaş sırasındaki faaliyetleri, 
hem Beşinci Şube tarafından yapılan so
ruşturmada, hem de 1919'da başlayan 
Divan-ı Harb-i Örfi yargılanmaları sıra
sında gıyabında sorgulandı. Beşinci Şu

be sorgulamalarında Osmanlı Devleti 'nin 
Arap unsurunun isyanına sebep olmak
la suçlanan Cemal Paşa Divan-ı Harb-i 
Örfi tarafından gıyaben idama mahküm 
edildi. 

Daha sonra Rusya'ya giden Cemal Pa
şa, Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin ' in 
desteğini alarak Afgan Emiri Emanullah 
Han'ın Afgan ordusunun modernleştiril
mesi için yaptığı teklifi kabul etti. Mos
kova'da iken Mustafa Kemal Paşa ile Bol
şevikler arasındaki ilişkilerin geliştiril

mesi için arabuluculuk rolü oynadı. Bol
şevikler'le ilişki ve Anadolu hareketine 
karşı alınacak tavır konusunda Enver 
Paşa ile anlaşmazlığa düştü . E. H. Carr 
ve L. B. Paullada gibi araştırmacılar, Ce
mal Paşa' nın tamamen Bolşevikler'in bir 
aracı olarak Afganistan'a gittiğini ileri 
sürmektedirler. Cemal Paşa'nın İzvesüa 
gazetesi muhabirine 28 Haziran 1922'
de verdiği dem eç ve Enver Paşa'ya 1 S 
Kasım 1921 tarihinde yazdığı mektup 
bu yorumları destekler mahiyettedir. An
cak Bolşevikler'in siyasetindeki değişik
lik ve Hacı Sami Bey'in kendisi aleyhin-

deki propagandası sonucu Afganistan'
daki durumu sarsılan Cemal Paşa gö
rüşmeler yapmak üzere Tiflis'e gitti. Bu
rada yaverleriyle birlikte 21 Temmuz 
1922 günü öldürüldü. Tiflis'te gömülen 
Cemal Paşa'nın naaşı daha sonra Erzu
rum'a getirilerek bu şehirde defnedil
miştir. 

Cinayetin failieri hakkında çeşitli id
dialar bulunmaktadır. En kuwetli ihti
mal, kendisinin Ermeni komitelerinin 
başlattığı ve ilk kurbanları Talat ve Said 
Halim paşalar olan suikastlar zinciri çer
çevesinde öldürülmüş olmasıdır. Erme
ni kaynakları, Cemal Paşa 'yı Kerekin La
layan ve Sergo Vartaryan adlı iki Erme
ni fedainin öldürdüğünü iddia etmekte 
ve bu iddiayı çeşitli delillerle destekle
mektedirler. Buna karşılık Halil Paşa, 

Cemal Paşa'ya Rus gizli servisinin bir su
ikast yapacağı konusunda kendisine özel 
olarak bilgi verildiğini iddia etmektedir. 
Bu konuda yakında yayımlanan bir ma
kaleye göre ise Cemal Paşa , Moskova'
nın emri üzerine Gürcü komitesi tarafın
dan öldürülmüştür (F. Nuza. s. 455). 

Cemal Paşa, Osmanlı İttihat ve Terak
ki Cemiyeti'nin askeri kanadı içerisinde 
Enver Paşa'dan sonra gelen ikinci adam 
olmuş ve asıl ününü bu yolla sağlamış
tır. Mustafa Kemal Paşa dahil pek çok 
önde gelen Osmanlı subayı Cemal Paşa'
ya destek vermiştir. Ancak Cemal Paşa'

nın İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ge
rek askeri gerekse genel politikaları içe
risindeki rolü Enver Paşa'ya nazaran ol
dukça sınırlı kalmıştır. 

Cemal Paşa'nın Hatırat: 1913-1922 
adıyla 1922'de yayımlanan hatıratı, bil
hassa 1913-1917 yılları arasındaki si
yasi gelişmelere ışık tutan çok önemli 
bir kaynaktır. Erinnerungen eines tür
kisehen Staatsmannes adıyla 1922 yı
lında Münih'te Almanca ve daha sonra 
Memoires of a Turkish Statesman 1913-
1919 başlığı ile Londra'da ingilizce ola
rak yayımlanan bu hatırat, İttihat ve Te
rakki liderleri tarafından yazılan en ge
niş hatırat olma özelliğini taşır. Eser 
Hatıralar (Selek Yayınları, 1959) adıyla 

yeni harflerle de yayımlanmıştır. Cemal 
Paşa ayrıca özel ilgi duyduğu arkeoloji 
konusunda Alte Denkmiiler aus Syrien, 
Piilasüna, und West Arabien adlı bir 
eserin yazılması için destek sağlamış ve 
bu kitap 1918 yılında Berlin'de neşredil
miştir. Eserin Cemal Paşa tarafından ya
zıldığı hakkında da çeşitli iddialar ileri 
sürülmüştür. 
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1CEMALEDDİN ABDUllAH EFENDil 
(1844 -1901) 

L 

Son devir Osmanlı hukukçusu 
ve Mısır kadısı. 

_j 

Bereketzade Damadı olarak bilinir. De
desi Muhammed Hidayet Efendi'nin ka
dılık yaptığı Edirne'nin Uzunköprü ilçe
sinde 16 Rebiülahir 1260 (5 Mayıs 1844) 

tarihinde doğdu . Devrinin önde gelen 
alimlerinden Arapça ve dini ilimler oku
yarak icazet aldı ( 1863). İlk görevine Me
şihat-ı İslamiyye Mektübi Kalemi'nde 
muavin olarak başladı (13 Kasım 1863). 

Daha sonra Diyarbekir mevleviyeti pa
yesini ( 1870) kazanan Cemaleddin Efen
di terfi ederek mektupçu oldu (187 ı) . 

Hasan Fehmi Efendi'nin şeyhülislamlık-

307 



CEMALEDDİN ABDULLAH EFENDi 

tan ayrılması üzerine mektupçuluk va
zifesini bıraktıysa da Turşucuzade Ah
med Muhtar Efendi'nin şeyhülislamlığı 
zamanında görevine döndü. Bu dönem
de mevalf rütbesinden mahreç rütbesi
ne terfi etti. 1 Ocak 1878 tarihinde mek
tupçuluk görevinden alınarak Beyrut 
kadılığına tayin edildi. Yaklaşık iki yıl yü
rüttüğü bu görevden sonra Suriye Adli
ye müfettişliğine getirildi ve bir müddet 
sonra tekrar eski görevine iade edildi 
[ ı 88 ı) . Hanımının hastalığı yüzünden is
tifa ederek İstanbul'a dönen [ ı 883) Ce
maleddin Efendi'ye, üstün hizmetleri ve 
güzel ahlakı sebebiyle Beyrut halkı ta
rafından tezhipli bir M ecelle nüshası ve 
eşraftan 322 kişinin imzasını taşıyan bir 
teşekkür mektubu verildi. 30 Haziran 
1885 tarihinde İstanbul payesiyle Şar
kf Rumeli meşihatinde görevlendirildi. 
26 Şubat 1891 'de Mısır kadılığına ta
yin edilen Cemaleddin Efendi yaklaşık 
on yıl sürdürdüğü bu görevi sırasında 

Anadolu kazaskerliği payesi ve birinci 
rütbeden Mecfdf nişanı ile ödüllendiril
di. 22 Ocak 1901 'de Kahire 'de vefat et
ti ve İmam Şafif Kabristanı ' na defne
dildi. 

Eserleri. 1. İhticab . Mısır İstfnaf Mah
kemesi müsteşarı Kasım Emfn'in kadın
ların örtünmesine karşı çıkan ve erkek
lerle bir arada bulunmalarına cevaz ve
ren Tafırfrü '1-mer 'e adlı eserine reddi 
ye olarak yazılmıştır. Müellifin vasiyeti 
üzerine. Asmaf mahlasıyla meşhur Ada
nalı Yüsuf Ziya Efendi tarafından ese
rin önce Türkçe metni neşredilmiş, son
ra da Arapça'ya tercüme edilerek el-İh
ticab adıyla yayımlanmıştır (Kahire ı 318). 
z. es-Siyasetü 'ş- şer'iyye if siyadeti 'r
rdf ve saddeti'r-rai yye. Siyaset-i şer'iy

ye* ile doğrudan ya da dalaylı olarak il
gisi bulunan çeşitli konuları İslam tari
hinden bazı örneklerle birlikte ele aldığı 
bu eseri 19 Ocak 1899 tarihinde tamam
lamıştır. Kitap aslında Türkçe yazılmak
la bir likte önce Asmaf tarafından es-Si
ydsetü 'ş-şerciyye if Jıu~ü~i'r -rdcf ve 
sa cadeti 'r-m ciyye adıyla Arapça'ya ter
cüme edilerekyayımianmış (Kahi re 1318). 
daha sonra da Türkçe aslı neşredilmiş
tir (Kah i re ı 3 ı 9) 3. Hulasatü 'l-keldm if 
tercihi dini '1- İsldm. Bu eseri de As m af 
Arapça'ya tercüme edip aynı isimle ya
yımlamıştır (Ka hi re ı 319) Bunlardan baş
ka Asmaf tarafından derlenen Cemaled
din Efendi'nin üç ri salesi el- M uhafaza 
cal e'd-dfn ve'l-ihtimdm bi 'ş -ş~lati ;l
l etf hiye eh emmü erkdnih, Beydnü 't
terakki bi' d- din ve 'r- red c ale '1-ka' ilin 
bi't -·t~ra~~ bi'l- vesd 'ili'l- mdddiyye 
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ve Tafı~i~ i f mes' eleti'l-~aid' ve 'l-~a 
der ve innehümd sa'ikan ile']- camel 
JQ ile'l-kesel isimleriyle Arapça'ya ter
cüme edilerek Aşaru Cemdliddi'n adıy
la yayımlanmıştır (Kahire 1319). 
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CEMA.LEDDİN AKSARA Yİ 
(ö. 791 / 1388-89 [?]) 

Osmanlılar'ın 
ilk devrinde yetişen tefsir, lugat, 

edebiyat ve tıp alimi. _j 

Asıl adı Mehmed'dir. I. Murad devrin
de dinf. edebf ve aklf ilimler alanında ün 
yapmış alimlerden biri olup nisbesinden 
de anlaşılacağı üzere Aksaraylıdır. Do
ğum tarihi ve öğrenimi hakkında ayrın
tılı bilgi bulunmamakla beraber Aksa
ray'da yaşadığı , ilmf faaliyetlerini bura
da sürdürdüğü bilinmektedir. Bazı kay
naklarda soyunun dördüncü kuşakta 

Fahreddin er-Razf'ye (ö. 606/ 12 10) ulaş
tığı belirtilmektedir. Kendi döneminde 
Cemall nisbesiyle tanınmıştır (Taşköp r iza

de, eş · Şel!:a ' ii!:, s. 18). 

cemaleddin 
Aksarayi'nin 
tasvir 
ed i ldiği 

bir minyatür 
{Taşköprizade, 

eş·Şe~a~ il~ u ·n· 
nu •ma.niyye, 

TSMK. Hazine. 

nr. 1263, vr. 19~ 1 

O dönemde Cevherf'nin eş-Şıhdh adlı 
lugatını ezbere bilenlerin tayin edildiği 
Aksaray Zincirli Medresesi'nde müder
ris olan Aksarayi öğretim faaliyetini bu
rada sürdürdü. Rivayete göre talebele
rini üç kısma ayırırdı. Birinci kısma evin
den medreseye giderken yol boyunca 
ders anlatırdı. Yürüyerek ders yaptıkla
rı için bunlara " meşşaiyyün" denilirdi. 
İkinci kısım talebe medresenin revakla
rında toplanıp ders yapardı ; bunlara da 
"revakıyyün" adı verilirdi. Üçüncü kısmı 
teşkil edenler ise medresenin içinde ders 
gören öğrencilerdi. Büyük dedesi Fah
reddin er-Razf'nin de yürürken ders an
lattığı rivayet ediliyorsa da gerçekte yü
rüyerek ders aniatma Aristo'nun Lise'
de (Lykeion) uyguladığı bir metottur. Re
vakıyyün tabiri ise İslamf literatürde İlk
çağ felsefe ekallerinden biri olan Stoa 
ekolü mensupianna verilen bir isimdir. 

Devrinin ilim ve irfan hayatına büyük 
ölçüde hizmet etmiş olan Aksarayi pek 
çok talebe yetiştirmişti r. Osmanlılar ' ın 

meşhur alimlerinden Molla Fenarf de Mı 

sır'a gitmeden önce öğrencileri arasın
da bulunmaktaydı. Seyyid Şerif el-Cür
canf, Aksarayi'nin şöhretini duyarak ta
lebesi olmak için Karaman 'a giderken 
şehre yaklaştığı bir sırada onun Şerhu'l 

lidfı ' ını inceleme fırsatı bulmuş, eserin 
aslının şerhinden daha açık ve anlaşılır 
olduğunu görünce Aksarayi'nin ilmf ye
tersizliğine hükmederek geri dönmek 
istemiştir. Ancak görüştüğü bazı kim
selerden Aksarayi'nin telifte güçlü olma
makla birlikte ders okutmada çok ba
şarılı olduğunu öğrenmesi üzerine yolu
na devam etmişse de Karaman'a vardı
ğında Aksarayi'nin öldüğü haberini duy
muş ve burada karşılaştığı Molla Fenarf 
ile Mısır'a gitmişti r. Büyük alim Zenbilli 
Ali Efendi de Cemaleddin Aksarayi'nin 
neslinden geldiği için Cemaif mahlasını 
almıştır . 

Cemaleddin Aksarayi Sursalı Mehmed 
Tahir 'e göre 791 (1 388 -89), Brockel
mann'a göre 1377, Adnan Adıvar'a gö
re ise 1388 yılında memleketi olan Ak
saray'da vefat etmiştir. 

Eserleri. Cemaleddin Aksarayi tefsir, 
hadis, fıkıh, ahlak, edebiyat ve tıp gibi 
konulara dair birçok eser yazmış olup 
başlıcaları şunlardır : 1. Şerhu 'J - lidh. Dı 
maşk hatibi Kazvfnf'nin meanf ve beyan 
konusundaki el- lidfı adlı eserinin şerhi 
dir. 776 (1374-75) tarihli müellif hattı 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi · nde 
(İbra him Paşa, nr. ı 020) kayıtlıdır ( diğer 
yazmaları: Yenicami , nr. ı 032; Yeni med-


