
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-



rese. nr. 1872/ 210) . Aynı eserin Şerhu 
müşkilati'l- !:i.aJı başlıklı bir yazması da 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Süley
maniye, nr. 895) 2. Ijaşiye 'ale'l-Keş
şaf. Zemahşerfnin el-Keşşaf'ına bir ha
şiyedir (Süleymaniye Ktp., Carullah. nr. 
208) 3. rura:i.at 'alii ŞerJıi'l-Keşşai (Sü
leymaniye Ktp., Fatih. nr. 5771 ı) . 4. Ha
şiye 'ala Şerhi Mecma 'i'l- bahre)rn. 
İbnü ' s-Saati'nin Mecma 'u'l-bafıreyn ve 
mültelw'n-neyyireyn adlı kendi eserine 
yazmış olduğu Hanefi fıkhına dair şer
hin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp. , Fatih. 
nr. 1472). Eser bazı Şafiiler' i n Hanefifı k

hına itirazları göz önüne alınarak kale
me alınmıştır. 5. Es'ile ve ecvibe. Tef
sir, hadis ve fıkıh meselelerine dair çe
şitli soru ve cevapları ihtiva eder (Süley
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 70, 71, 72, 1033; 

Fatih, nr. 99/ ı ; Nafiz Paşa. nr. ı 08; Şe h id 
Ali Paşa, nr. 45). 6. Ijallü'l-Mucez. İbn 
Sina'ya ait el-Kanun ii't-Pb adlı eser 
üzerine İbnü 'n-Nefis tarafından Muce
zü'l-~iinun adıyla yapılmış çalışmanın 

şerhidir. Eser birkaç defa basılmıştır (Del
hi 1870 ; Leknev 1877, 1908). 7. Keşiü'l

rrab. Taceddin el-İsferayı~nin nahve dair 
Lübbü'l-elbiib ff 'ilmi'l-i 'rab adlı eseri
nin şerhid i r (Süleymaniye Ktp , Mahmud 
Paşa. nr. 369). s. Ahlak-ı Cemali Katib 
Çelebi, Yıldırım Bayezid'e ithaf edilen ve 
üç bölümden (makale) oluşan bu eserin ilk 

Cemaleddin Aksarayi'nin Şerl)u'f.Jiah adlı 
eserinin müell if hatt ı nüsha sı n ı n ilk sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., Ihrahim Paşa, nr. 1020) 

bölümünde insanın kendi şahsına . ikin
ci bölümünde aile fertlerine. üçüncü bö
lümünde de diğer insanlara karşı görev
lerinin anlatıldığını söyler (Keşfü 'z .zunün, 

1, 36); aynı bilgileri Sursalı Mehmed Ta
hir de tekrarlar (Osmanlı Müellifleri, ı . 

266). Buna göre Ahlak-ı Cemali'nin. 
geçmişi IV. (X.) yüzyıl düşünür ve bilgin
lerinin çalışmalarına kadar uzanan (me
sela bk. HarizmT. s. 80; ibn Sina. s. 16) ve 
zamanla gel işerek Tüsf'nin Al]lak-ı Nil
sırf'sinde en mükemmel şeklini bulan 
İslam ahlak programının bir devamı ol
duğu anlaşılmaktadır. Ancak Agah Sı rrı 

Levend, istanbul ve Ankara kütüphane
lerini tarayarak hazırladığı ve bu kütüp
hanelerde bulunan İslam ahlakına dair 
başlıca eserleri tanıttığı yazısında ( TDA Y 
Belleten, s. 89-115) bu eserler arasında 
Ahlak-ı Cemii1i'ye rastlamadığını be
lirtmektedir. 

Aksarayi'nin bunlardan başka Beyza
vf'nin Şafıf fıkhına dair el - Gayetü 'l - kuş
va'sına yazdığı bir şerhi (Keşfü'?·?Unü.n, 

II, 11 92 ) ile Şemsiyye if esrari'l-keli
mati's- Sıddil}.ıyye, Şerh- i M üşkiliiti'l
Kur' ani'I-Kerim ve Şerh-i Müşkilaü'l
ehadfş adlı eserleri olduğu da kaydedil 
mektedir (son iki eser Farsça' dır). 
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CEMALEDDİN EFENDi, 
Halidefendizade 

(1848· 1919) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Kazasker Halid Efendi'nin oğlu , ll. Mah
mud devri kazaskerlerinden Şeyh Yüsuf 
Efendi'nin torunudur. Annesinin babası 
Mehmed Said KevakibT de Rumeli kazas-

CEMALEDDiN EFENDi. Halidefendizade 

kerliği yapmıştır. istanbul'da doğdu . Ön
celeri özel hocalardan ve babasından ders 
aldı. Babasının görevi sebebiyle Kayseri, 
Sivas ve Mekke'ye gitti. 1871'de Bab-ı 
Fetva Mektübl Kalemi'nde vazifeye baş
ladı. Ertesi yıl Anadolu kazaskerliği mek
tupçu luğuna getirildi. Daha sonra Adli
ye Nezareti ceza dairesinde çeşitli gö
revlerde bulundu. 1878'de meşihat mek
tupçusu oldu. Bu görevde iken yazdığı 
hususi maruzatları ile meşihat maka
mında olup bitenleri saraya bildirerek 
ll. Abdülhamid'in dikkatini çekti. 1867-
1891 yılları arasında kendisine ibtida-i 
haric, İstanbul müderrisliği, hareket-i 
haric, ibtida-i dahil. mOsıle-i Sahn. Sahn-ı 
Seman. müsıle-i Süleymaniyye. mahreç, 
bilad-i hamse. Haremeyn, istanbul ka
dılığı. Anadolu kazaskerliği ve Rumeli 
kazaskerliği payeleri verildi. Rumeli ka
zaskerliği payesiyle meşihat mektupçu
luğunda bulunduğu sırada kırk üç yaşın
da iken 4 Eylül 1891 'de Ömer Lutfi Efen
di'nin yerine şeyhülislam oldu. 

Sultan Abdülaziz ile Sultan Murad ' ın 

meşihat makamınca hazırlanan fetva
larla tahttan indirilmeleri. Abdülhamid'i 
bu makama çok güvenebileceği bir kim
seyi getirmeye sevkettiğinden Cemaled
din Efendi yerleşmiş ilmiye geleneğine 
aykırı olarak mektupçuluktan şeyhülis
lamlığa yükseltil mişti. ll. Abdülhamid 'in 
karakterini. hassasiyeti ni, meziyet ve za
aflarını çok iyi bilen Cemaleddin Efendi, 
son derece dikkatli davranarak onun 
saltanatının sonlarına kadar on yedi yıl 

altı ay gibi uzun bir süre bu mevkide 
kalabildL Zaman zaman hakkında hü
kümdarı kuşkulandıracak jurnaller ve
rildiyse de bunlar pek ciddiye alınmadı. 
Sultan Abdülhamid bütün devlet ricali
ne olduğu gibi Cemaleddin Efendi'ye de 
bol ihsanlarda bulunmuş, Kuruçeşme'

de yaptı rdığı yalıyı bütün mefruşatı ile 
kendisine hediye etmiştir. Bu ihsanı ile 
ayrıca şeyhülislamın Yıldız Sarayı'na ya
kın bir yerde oturmasını da sağlamış 

oldu. 

Cemaleddin Efendi hükümetin bir üye
si olarak memleket meseleleriyle yakın
dan ilgilenmiş, müzakerelerde farklı gö
rüşler ileri sürdüğü gibi birçok karara 
da muhalefet etmiştir. Meşihat - ı İsla
miyye Dairesi 'ni ilgilendiren konular dı 

şında özellikle iktisadi meselelerde di
ğer hükümet üyeleriyle ters düşmüştür. 

Dış devletlerden alınacak borçlar. çıka
rılacak hisse senetleri, Ereğli kömür ma
denlerini işletme hakkının borç karşılı

ğında bir gayri müslime verilmesi ko-
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