
CEMALEDDTN el- KASIMT 

siğini bulmak üzere gelenleri bile hoş

görü ile karşılar, onların da takdirini ka
zanırdı. Kitaplarında ilmi- edebi müna
kaşayı esas almıştır. Muhaliflerine ce
vap verirken onları küçük düşürecek bir 
üslüp kullanmamış, sadece doğrunun 

ortaya çıkmasını amaçlamıştır. 

Eserleri. 1 OO'e yakın eseri bulunduğu 
belirtilen Kasımf'nin belli başlı eserleri 
şunlardır: 1. MeJ:ıiisinü't-te'vil*. On yedi 
ciltlik bir Kur'an tefsiri olup Muhammed 
Fuad Abdülbaki'nin tahkikiyle neşredil
miştir (Kah i re 1376/ 1957 ; Beyrut 1398/ 
1978) 2. İrşadü'l-flal~ ile'l- 'ameli bi
fjaberi'l - ber~ (Dımaşk 1329). Eserde ka
zar meselelerde telgrafla amel etmenin 
cevazı tartışılmıştır. 3. Evamiru mühim
me ii ışlaJ:ıi'l-~aia'i'ş-şer'i (Dımaşk , 
ts .). Osmanlı mahkemelerinin ıslahına yö
nelik teklifler çerçevesinde Hanefi mez
hebinin dışındaki mezheplere göre de 
hüküm verilebileceği üzerinde durulmuş
tur. 4. Mecmu 'atü fjutab (Dımaşk 1325). 
Eserde Hz. Peygamber'le ashabın ve ba
zı alimierin hutbelerinden örnekler bir 
araya getirilmiştir. s. Cevtimi 'u 'I -ada b 
ii aflla~ı'l- encab (Mısır 1926) Genel 
anlamda bir ahlak kitabı olup eserde 
parlamenterlerin uyması gerei<en ku
rallar da ahlaki açıdan ele alınmıştır. 6. 
Dela 'ilü't- tevJ:ıid. Bir girişle dört bö
lümden meydana gelen eserin giriş kıs
mında bilgi kaynağı olarak akıl ve akli 
tefekkürün önemine temas edildikten 
sonra birinci bölümde Allah'ın varlığı, 

ikinci bölümde yaratıcı ile kainat arasın
daki münasebet, üçüncü bölümde ma
teryalizmin tenkidi ve din- ilim ilişkileri, 
sonuncu bölümde de nübüwet konula
rı ele alınmıştır. Yeni ilm -i kelam devri 
ürünlerinden sayılan ve ilmi bir değer 
taşıyan eserin iki baskısı tesbit edilmiş
tir ( Dımaşk 1330 ; Beyrut 14051 1984) 7. 
Şerefü'l-esbat (Dımaşk 1331). Eserde ne
sebin şerefinin baba tarafınd~n olduğu 
gibi anne tarafından da intikalinin müm
kün olduğu üzerinde durulmuş, müellif 
bu eseriyle anne tarafından seyyid* ol
duğunu ispat etmeye çalışmıştır. 8. Fe
tava mühimme ii 'ş-şeri 'aü'l- İslamiy
ye (Muhammed Abduh'la birlikte, Kahire 
1331). Osmanlı şeyhülislamiarının ihtiyaç 
karşısında dört mezhebin hangisine gö
re hüküm verilebileceğine dair fetvala
rını ihtiva etmektedir. 9. el-Fetva fi'l
İs16m. Daha çok müftü ve hakimler için 
yazılmış bir usul kitabı olup eserde fet
va, müftü ve müsteftl ile ilgili konular 
işlenmiştir. Müftülerin matematik bil
melerinin zarureti üzerinde de duran 
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kitap önce Dımaşk'ta ( 1329), daha son
ra da Muhammed Abdülhakim el-Kadi'
nin tahkikiyle Beyrut'ta (1406 1 1986 ı neş
redilmiştir. to. Me?ahibü'l-A 'rab ve fe-
16sifetü'l-İslam fi'l- cin ( Dımaşk 1328) 
Larousse ve Encyclopaedia Britannica'
daki "Cin" maddesinin Arapça'ya tercü
mesidir. tt. Mev'izatü'l-mü'minin min 
İJ:ıya 'i 'ulUmi'd -din (Kahire 1331 ). Gaz
zall' nin İJ:ıya 'ü 'ulUmi'd- din adlı ese
rinin iki cilt halinde özetidir. Kitap Ali 
özek tarafından Zübdetü'l-İhya adıyla 
Türkçe'ye tercüme edilmiştir (istanbul 
1973) t2. Na~dü'n-neşa'iJ:ıi'l-kafiye 
'aıa ta' dili Mu 'aviye ( Dımaşk 1328) 
Muhammed b. Akli'in Kitabü'n-Nesa 'i
hi'l- katiye 'an tevelli Mu 'avi ye. adlı 
eserine reddiyedir. t3. Kava 'idü't-taJ:ı
diş min fünuni muştalaJ:ıi'l-J:ıadi.ş. Ha
dis usulüne dair bir eser olup Muham
med Behcet el- Baytar'ın tahkikiyle neş

redilmiştir ( Dımaşk 1352; Kahire 1380/ 
1961). 

Kasım i' nin bunların dışında el- Ecvi
betü'J-merçlıyye (Dımaşk 1326); el - İs
ra' ve'J-mi'rac (Dımaşk 133 1) ; el-Evra
dü '1- me' sılre (Beyrut 1320); Tarih u '1-
Cehmiyy~ ve'l-Mu 'tezile (Sayda 1-320; 
Kahire 1321; Beyrut 1981); Tenbihü 't-ta
lib ila ma 'rifeü 'l- fari ve']- vacib. (I(a
hire 1326); l:fayatü'l-Bufjari(Sayda 1330); 
eş-Şay ve'l-~ahve ve 'd- dufjan (Kahire 
1320); Şezratün mine's-sireü'l-Muham
mediyye-(Kahire 1321); el-MesJ:ı '~le'l
cevrabeyn (Dımaşk 1332); en-NeiJ:ıa

tü 'r- raJ:ımaniyye şerJ:ıu metni'l-Mey
daniyye fi't-tecvid (Dımaşk 1323); el
CerJ:ı ve 't-ta'dil(Kahire, ts.; Beyrut 1985) 
adlı eserleri de zikredilebilir. 
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~ ALiTURGUT 

ı 
CEMALEDDİN MEHMED, 

ı 

Karshzade 
(ö. 1261 /1845 ) 

Osmanlı tarihçilerine dair 
Ayine-i Zurefii adlı eserin müellifi, 

müderris ve kadı. 
L _j 

Süleymaniye müderrislerinden Karsh 
Hoca Mehmed Efendi'nin oğludur. ilmi
ye sınıfından yetişti, çeşitli medreseler
de ve bu arada Süleymaniye Medrese
si'nde müderrislik yaptı. Daha sonra ka
dılık mesleğine geçti ve 1837'de Selanik 
kadısı oldu. İki yıl sonra Takvim-i Ve
kiiyi' musahhihliğine getirildi. 184S'te 
Bursa kadılığına tayin ediidiyse de görev 
yerine gitmeden istanbul'da öldü. Me
zarı Eyüp'te babasının kabri yanındadır. 
Şiirle de meşgul olan Cemaleddin Efen
di şiirlerinde Cemal mahlasını kullan
mıştır. 

Cemaleddin Efendi'nin asıl şöhreti, 

Takvim-i Vekiiyi' musahhihliği sırasın
da Sultan Abdülmecid 'in emriyle 1843 
yılında kaleme aldığı Ayine-i Zurefa ad
lı eserinden gelir. Bazı Osmanlı tarihçi
leri ve eserlerine dair olan bu risale bir 
mukaddime ile üç bölümden meydana 
gelmektedir. Mukaddimede genellikle 
Katib Çelebi'nin Takvimü't-tevarih'in
den iktibasla tarih ilminin konusu ve ta
rihten alınacak ibretlere, Osmanlılar'da 
Türkçe ve Farsça tarih yazıcılığının baş
langıcına temas edilmiştir. Birinci bö
lümde belli başlı Osmanlı tarihlerinin 
hangi yıllar arasındaki olayları ihtiva et
tiği, ikinci bölümde resmi devlet vak'a
nüvisi olmayan Osmanlı tarihçilerinin bi
yografileri ve eserleri, üçüncü bölümde 
ise Sahaflar Şeyhizade Mehmed Esad 
Efendi'ye kadar Osmanlı şehnamecile

riyle vak'anüv1sleri ele alınmıştır. 

Biyografileri verilen hususi tarih ya
zarları şunlardır: Kemalpaşazade, Hoca 
Sadeddin, Hasan Beyzade, Cizyedarzade 
Bahaeddin, İdrls-i Bitlis!, Ebülfazl Meh
med, Mehmed Muhyiddin, Celalzade 
Mustafa, Ramazanzade Nişancı Meh
med, Mir 'at-ı Kainat müellifi Mehmed, 
Karaçelebizade Abdülaziz. Şeyh! Meh
med, Peçuylu İbrahim, Solakzade Meh
med, Selanik! Mustafa. All Mustafa, Mü
verrih Nedim Bey (Cemaleddin Mehmed'in 
çağdaş ı ) ve Cavid Ahmed Bey. Üçüncü bö
lümde ele alınan resmi Osmanlı tarihçi
leri ise (şehnameci ve vak'anüvis) şunlar
dır : Fethullah Ariff., Hasan Hükml, Nal
ma Mustafa, Raşid Mehmed, Küçükçe
lebizade Asım. Sami, Şakir, Subhl, izzr. 
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Karshzade Cemaleddin Mehmed'in Osmanlı Tarih ve Mü

verrihleri ad ıy l a basılan ve ası l ismi Jiyine-i lurefa olan 
ki tabı nın iç kapağ ı (isıanbuı1 3141 

Şefik Mehmed, Nişancı Abdurrahman 
Abdi Paşa, Rahmi. Hakim Mehmed, Çeş
mizade Mustafa Reşid, Müsazade, Beh
cetf. Süleyman Molla, Enverf, EdTb, NO
ri Bey. Ahmed Vasıf. Pertev Mehmed, 
Amir Bey. Mütercim Asım, ŞanTzade Ata
ullah ve Sahaflar Şeyhizade Mehmed 
Esad Efendi. 

İkdam gazetesi sahibi Ahmed Cev
det, Ayine-i Zurefa müellifinin bıraktı
ğı yerden son vak'anüvis Abdurrahman 
Şeref Bey'e kadaresere bir zeyil yazmış 
(s_ 78- I 56) ve eseri bu zeyille birlikte Os
manlı Tarih ve Müverrihleri adıyla ya
yımlamıştır (İ stanbul 1314) Zeyilde Esad 
Efendi'nin hayatı tekrar fakat daha ge
niş olarak ele alınmış ve ardından Recai 
Mehmed. Akifpaşazade Nail Bey, Ahmed 
Cevdet Paşa. Ahmed Lutfi, Hayrullah 
Efendi, Ahmed Vefık Paşa, Mustafa NO
ri Paşa. Mehmed Fevzi Efendi, Ahmed 
Midhat Efendi ve Abdurrahman Şeref 
Bey'in biyografileri ilave edilmiştir . Ze
yilde verilen tarih yazarlarının hayat hi
kayeleri daha ayrıntılıdır. 

Ayine-i Zurefa'nın önemi bu alanda 
yazılmış ilk eser olmasından gelir. Eserin 

adı ebced hesabıyla telif tarihine ( 1259) 
tekabül etmektedir. Ayine-i Zurefa'ya, 
sadr-ı alT mektupçularından Hatız Ah
med LutfT ile Raşid efendiler mensur, 
Seyyid Halil FethT-i SivasT ise manzum 
birer takriz yazmışlardır. Cemaleddin 
Mehmed Efendi ayrıca, Me'debetü'l-hı
tan (İ s ta nbu l 1252) adıyla sünnetçi es
nafı için faydalı bir risale de kaleme al
mıştır. 
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~ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

CEMALEDDİN-i sAvt 
( i.SJl., ~..ıliJl-. ) 
(ö. 630 / 1232 -33) 

Kalenderiyye'nin Cevlakıyye 
kolunun kurucusu. 

_j 

iran'da Kum-Kazvin yolu üzerinde bu
lunan Save şehrinde doğdu. Menalpb'
da ( Hatib-i Farsi, s_ 5 ı 382 (992) olarak 
verilen doğum tarihi gerçekle bağdaş
mamaktadır. Zira eserde Cemaleddin'in 
aynı zamanda BayezTd-i BistamT'nin mü
ridlerinden biri olarak gösterilmesi, bu 
tarihin bir hatanın veya Menakıb müel
lifinin bu konudaki bilgisizliğinin sonu
cu olduğunu ortaya koymaktadır. Çün
kü 382'de doğan bir kişinin 261 'de (874-
75) ölen BayezTd-i BistamT'ye mürid ol
masına imkan yoktur. Aynı şekilde Me
na.lob'da CemaleddTn-i SavT ve etrafın
dakiler hakkında verilen bilgiler diğer 

kaynaklardakilerle az çok bağdaşmak

ta, ancak Cemaleddin'in ölüm tarihi ola
rak verilen 463'ün ( 1 070) yerini bunlar
da 630 ( 1232-33) tarihi almaktadır (krş 
Safedi. v. 292) Gerek CemaleddTn-i Sa
vi gerekse onun çok yakın arkadaşı ve 
bir rivayete göre de şeyhi olan Osman-ı 
Rumi'nin BayezTd-i BistamT ile olan iliş

kileri onlara bir şöhret kazandırma ça
basının sonucu olmalıdır. 

Menalob'da CemaleddTn-i SavT ile Os
man-ı Rumi'nin tanışması diğer kaynak
lardakinden farklı anlatılır; Osman-ı RO
mi de BayeiTd -i BistamT'ye mü ri d olur. 
Bayezid onu Tanrı'ya doğru yolculukta 
kırk bir menzilden kırkına ulaştırır. Kırk 
birinci menzili de CemaleddTn-i SavT'nin 

CEMALEDD]N-i SAV! 

yanında aşmasın ı tavsiye eder ve tari
kat hırkası giydirip onu Dımaşk'a gön
derir. Osman Dımaşk 'ta CemaleddTn-i 
SavT ile buluşur. Bir süre birlikte kaldık
tan sonra bir ara Horasan'a gider ve tek
rar Dımaşk'a dönerler. CemaleddTn-i Sa
vi burada Babüssagir dışındaki mezar
lıkta Ali evladından Zeyneb bint Zeyne
labidTn 'in türbesi civarında sadece mah
rem yerleri yaprakla örtülmüş çıplak bir 
adam görür ve ayaklarına kapanır. Bu 
kişi Celal -i DergezTnT'dir. DergezTnT ona 
dünyadan tamamıyla ilgisini kesmesini 
söyler. Bu sırada kendinden geçen Ce
maleddTn-i SavT ayıldığında vücudunda
ki bütün kılların dökü ldüğünü farkeder 
ve mahrem yerlerini örtrnek için sahra
ya gider. Dönünce bir mezar kazıp içine 
girer. DergezTnT onun bu halini görünce 
büyük bir şeyh olduğunu anlar. SavT eli
ni DergezTnT' nin vücudunda dolaştırır. 

onda da hiçbir kıl kalmaz. İkisi konuş
madan oturur ve sahradan getirdikleri 
otlarla yaşarlar. el- Vafi bi '1- vefeydt'a 
göre ise (V, 292) SavT Osman-ı RümT ile 
birlikte Cebelikasiyün'da ibadetle meş
gulken kendisinin kemale erdiğini anla
yınca Dım aşk' a gelip Babüssagir' deki 
mezarlıkta kalır. Burada bulunduğu sı

rada Celal -i DergezTnT ile Osman-ı GirihT 
gelir ve ona intisap ederler. Bu sonun
cusunun, Ahmed Efiakl'nin Menakıbü 'l

carifin adlı eserinde (ll. 596) adı geçen, 
Ebü Bekr-i NiksarT'nin yakın arkadaşı 
Ömer-i GirihT olması çok muhtemeldir. 
Böyle bir karışıklığa , Ömer ( ,r>- ) kelime
siyle Osman kelimesinin yazılışı ( ~ ) 
arasındaki şekil benzerli ği de yol açmış 
olabilir. Osman Turan'ın Muhammed el
HatTb'e ait el-Fusta(ü'l- cadale ii ~a
va cidi's-saltana adlı eserden naklen 
verdiği bilgiye göre (Köprülü Armağam, 

s_ 558 vd ı SavT Osman-i Rumi'den ayrıl
dıktan sonra Bilal-i HabeşT Mezarlığı'na 
çekilir. Burada Garübed adında ŞTrazlı 

bir çocuk ona intisap eder. Bir süre son
ra Muhammed-i BelhT, EbQ Bekr-i Nik
sarT, Muhammed-i Kurd ve Şems-i Kurd 
adında dört kişi onlara katı l ır. Bu son 
ikisi Mazdek dininden olup. bir süre son
ra ölürler. Kalanlardan Ebü Bekr-i Niksa
rT Konya 'ya gelir ve buraya yerleşir. 

CemaleddTn-i SavT'nin kaybolduğunu 
sanarak müridleriyle aramaya çıkan Os
man-ı RümT onu acayip kılıkta görünce 
müridierinin yanına döner. Bu arada Belh 
bilginlerinden Muhammed-i BelhT gelir; 
o da SavT ve iki arkadaşı gibi baş, kaş, 
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