
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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CEMALEDDiN EFENDi , Halidefendizade 

Halidefendizade 
cema leddin 
Efendi 

nularında ve bütçe müzakerelerinde çok 
sert muhalefette bulunmuş, Sultan Ab
dülhamid de şeyhülislamın rızası olma
dan kararları onaylamayacağını sadraza
ma bildirmişti. Cemaleddin Efendi baş
ka konularda da kararlı davranmaktan 
çekinmemiştir. 1912 yılında Balkan Sa
vaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği 

ve askerlerin kaleradan kınldığı bir sı

rada, bunların bakımı için elverişli yer
ler bulunamaması üzerine, Cemaleddin 
Efendi'nin damadı olan Şehremini Ce
mil Paşa bazı camiierin bu iş için ayrıl

masını teklif etmiş, Evkaf Nazırı Ziya 
Paşa da bu teklife şiddetle karşı çıkmış
tı. Ancak şeyhülislam gerekirse bütün 
camiierin yaralı ve hasta askerlere tah
sisi için fetva verebileceğini söylemiş, 

böylece birkaç cami koleralı askerlere 
ayrılmıştı. Cemaleddin Efendi başta cu
ma selamlıkları olmak üzere bütün me
rasimlerde en başta yer aldı. 21 Temmuz 
1905 cuma selamlığında kendisiyle bir
kaç dakikalık sohbeti sebebiyle Ermeni 
tedhişçilerin bomba suikastından kur
tulan Abdülhamid'in nezdinde itibarı bir 
kat daha arttı. Cemaleddin Efendi 1909'
da kabine değişikliği sırasında şeyhülis
lamlıktan istifa etti ( 14 Şubat 1909) Ab
dülhamid yerine halef göstermesi şar
tıyla bu istifayı kabul etti ve kendisin
den sonra Mehmed Ziyaeddin Efendi 
şeyhülislam oldu. 

Cemaleddin Efendi daha sonra 22 
Temmuz 1912'de tekrar şeyhülislamlı
ğa getirilerek Gazi Ahmed Muhtar ve 
Kamil paşaların sactareti dönemlerinde 
altı ay kadar bu görevde kaldı. Ancak 
ittihatçılar'la anlaşamadığı , hatta onla
ra karşı açıkça cephe aldığı için 1913 Ba
bıali Baskını ' ndan sonra siyasi ve idari 
hayattan tamamen çekildi. ittihatçılar 
diğer muhalifleri gibi Cemaleddin Efen
di'nin de istanbul'da kalmasını sakıncalı 
gördüklerinden bir süre Fransa ' nın Ni-
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ce şehrine küçük oğlu Ahmed Muhtar 
Bey'in yanına gitti, altı ay sonra da Mı
sır'ın Remle kasabasına yerleşti. Bura
da memleket hasreti içerisinde sıkıntılı 
günler geçiren Cemaleddin Efendi 1909-
1913 yıllarına ait hatıralarını kaleme al
dı. Bu hatırat 1919 yılında önce gazete
de tefrika edilmiş , bir yıl sonra da ba
sılmıştır (bk bibl) Cemaleddin Efendi 
4 Nisan 1919'da vefat etti. Vasiyeti üze
rine naaşı istanbul' a getirilerek Fatih 
Otlukçu Yokuşu'nda yaptırmış olduğu 

aile mezarlığına gömüldü. Mezarı daha 
sonra Edirnekapı Şehitliği'ne nakledildL 
Ölümü üzerine istanbul gazetelerinde 
kendisini tanıtan pek çok yazı yayımlan
mıştır. Cemaleddin Efendi bulunduğu 

görevler sırasında birçok nişan ve ma
dalya ile taltif edilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Şeyhülislam Merhum Cemi'i/eddin Efendi 
Hazretlerinin Hatırat- ı Siyasiyyesi, istanbul 
1336; Şeyhülislam Cemaleddin Efendi. Siyasi 
Hatıra/arım (nşr. Selim Kutsan}. istanbul 1990 ; 
istanbul Şer"iyye Sicilieri Arşivi, Sicil Defteri, 1, 
1 ; Dosya nr. 245; BA. Sicill- i Ahual Defteri, nr. 
47 , s. 143 ; ilmiyye Salnamesi, s. 615 ·616; Ah
med Muhtar. intak·ı Hale, istanbul 1927, tür.yer.; 
Tahsin Paşa, Yıldız Hatıralan, istanbul 1990, 
bk. indeks; Danişmend, Kronoloji, V, 158; Ali 
Fuad Türkgeldi. Görüp işittikle rim, Ankara 1951 , 
bk. indeks; Şükran Ergin. Şeyhülis lam Cema· 
leddin Efendi (mezuniyet tezi . 195 1 }, iü Ed. Fak., 
Genel Kitaplık , nr. 1964; Ebü'I-Uia Mardin, Hu· 
zur Dersleri ( n şr. ismet Sungurbey}. istanbul 
1966, 11·111, 342·346 ; İhsan Süreyya Sırma. L'lnsti· 
tutian et les biographies des Şayh al -Islam sous 
le regne de Sultan Abdulhamid ll, Strasbourg 
1973, s. 119 vd. ; Al bayrak. Osmanlı Uleması, 

lll , 140·1 41 ; TA, X, 144· 145 ; Cavid Baysun. 
")2jama1 al-Din Efendi", Ef2 (ing.}, ll, 420. 

r 

L 

Iii MEHMET İPşiRLİ 

CEMALEDDİN EFENDi, 
Kasımpaşalı 

(1871-1937) 

Zakirbaşı, şeyh ve mı1sikişinas. _j 

istanbul Kasımpaşa ' da doğdu . Fatih 
Camii dersiamlarından Kasımpaşa Küçük 
Piyale Camii imamı Abdülkadir Efendi'
nin oğludur. ilk tahsilini Kasımpaşa'da
ki Abdülkadir Çavuş Mektebi'nde yaptı. 
Bahriye Rüşdiyesi ·ni bitirdikten sonra 
Beyazıt Camii'ndeki cami derslerine de
vam ederek devrin tanınmış alimlerin
den faydalandı. Bunlar arasında , Divan-ı 

Jftifı:{ı okuduğu Şeyh Erbilli Esad Efen
di ile Saf:ıfl:ı-i Bul]tirf okuduğu Trabzon
lu Hoca Hüsnü Efendi en meşhurlarıdır. 
Yirmi yaşlarında iken hıfzını tamamla
dı. Bir yıl sonra babasının vefatı üzeri-

ne Küçük Piyale Camii imamlığına tayin 
edildi. 1894'te intisap ettiği Kasımpaşa'
daki Paşmakçı Ali Efendi Kadiri Dergahı 
postnişini Selanikli Mehmed Efendi 'den 
hilafet aldı. Ayrıca 1 Aralık 1899 tarihin
de, on beş yıl kadar devam ettiği ve za
kirbaşılık yaptığı Yeşiltulumba'daki Ha
lim Efendi Rifai Dergahı 'nda Şeyh Mus
tafa Efendi'den taç ve hırka giydi. 191 0'
da Üsküdar'daki Himmetzade Tekkesi 
şeyhi Abdülhay Efendi'den de taç giyip 
Paşmakçı Ali Efendi Dergahı meşihatı
na getirildi. Bu arada 1886-1907 yılla
rında Orman ve Meadin Nezareti Muha
sebe Varidat Kısmı'nda çalıştı. Bir süre 
Yeşiltulumba'daki dergahın şeyh vekilii
ğinde bulundu. 16 Haziran 1937' de ve
fat etti ve Kasımpaşa'daki Kulaksız Me
zarlığı'na gömüldü. 

Mehmed Cemaleddin Efendi. EyyObi 
Zekai Dede, Kasımpaşa Mevlevihanesi 
kudümzenbaşısı Şevki Dede, Bahariye 
Mevlevihanesi kudümzenbaşısı Şeyh Arif 
Dede gibi tanınmış mOsikişinaslardan 

mOsiki bilgisini geliştirdi. Önceleri za
kirbaşı Yaşar Baba, daha sonra sırasıy
la Haydarhane şeyhi Hafız Ahmed, Kı

rımlı ismail Hakkı , Yalelci Hafız Musta
fa. Şazeli şeyhi Tahsin efendilerden dini 
eseri er, Yeniköylü Hasan Sırrı Efendi·
den de din dışı eserler meşketti. Zikir 
idare etme usulünü de Şeyh Vefa tür
bedarı Osman Efendi'den öğrendi. 

Kasımpaşa'daki Hüsameddin Uşşaki 

Hankahı, Arapzacte. Pişmaniye ve Sami 
Efendi tekkeleriyle Fatih'teki Tahir Ağa , 

Cerrahpaşa'daki Taştekneler tekkeleri 
zakirbaşılığında da bulundu. Hüsamed
din Uşşaki Hankahı'ndaki zakirbaşılığı 

otuz yıldan fazla devam etmiştir. Kuv
vetli bir hafızası ve zengin bir repertu
varı vardı. Yetiştirdiği talebeler arasın
da Hafız Kemal. Sadettin Kaynak. Kemal 
Batanay ve Sadi Hoşses en meşhurları
dır. Bestelediği eserlerden ise zamanı
mıza ancak iki ilahisi ulaşmıştır. 

Cemaleddin Efendi asıl haklı şöhreti
ni zakirbaşılıkta kazanmış, ayrıca sesi
nin güzelliği ve mOsiki bilgi~iyle de za
manın önemli müsikişinasları arasında 
yer almıştır. 
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