
Nallino'nun da eserin neşirleri hakkında 
bir makalesi bulunmaktadır ("Le varie 
edizioni e stampe d ella Camhar at As' ar 
al - 'Arab", RSO, 1931- ! 932,Xıı ı, 334 -34 11 

Daha önce bazı bölümleri çeşitli eser
lerin içinde neşredilen Cemheretü eş '6-
ri'l- 'Arab (Sezgin. l l. 57: Cemhere l nşr . M. 
Ali ei-H aşim i l. ı . 8 ı 1 ilk defa Said Anton 
Ammün tarafından müstakil olarak ya
yım lanmıştır (Bu la k ı 308/ 18901 Diğer baş
lıca neşirleri şun l ardır: Kahire 1331 . 1345: 
Beyrut 1383 1 1963; ı- ı ı. Kah i re 1387 1 
1967 ( nşr Ali Muhammed el-Bicavi) ; Dı
maşk 1398/ 1978: 1-11. Dımaşk 1406/ 1986 
(nşr Muhammed Ali el - H aşimil: Beyrut 
14061 1986 (n ş r . Ali FaO ri Ahmed Hat
tab 1383 Beyrut ve 1387 Kahire neşirleri
ni inceleyerek aralarındaki farkları "Cem
heretü eş'ari'l- 'Arab beyne tab'ateyn" 
adlı makalesinde göstermiştir (bk bibl.) 
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~ M . SADİ ÇöGENLİ 

CEM İL 

(bk. CEMAL). 
_j 

Cemfl . Büseyne'ye küçük yaşta aşık ol
du. büyüdüğünde de onunla evlenmek 
istedi. Ancak Büseyne'nin ailesi. daha 
önce kızları hakkında gazel söyleyerek 
-o zamanki Arap adetine göre- aileyi kü
çük düşürdüğü için kızlarının Cemfl ' le 
evlenmesine karşı çıktı ve Büseyne'yi yi
ne aynı kabileden olan Nübeyh b. Esved 
adında biriyle evlendirdi. Fakat Cemil'in 
Büseyne hakkında gazel söylemeye ve 
onunla gizli gizli buluşmaya devam et
mesi üzerine ailesi Cemil'i Medine Valisi 
Mervan b. Hakem'e şikayet etti. o da bu · 
işi Vadilkura Valisi Decace b. RibTye ha
vale etti. Decace Cemfl ' i ölümle tehdit 
edince Cemfl dayılan olan Cüzam kabi
lesinin bulunduğu Yemen'e kaçtı. Ancak 
Büseyne'nin ailesinin hayvaniarına otlak 
aramak için Suriye 'ye göç ettiğini du
yunca peşlerinden Suriye'ye gitti. oradan 
tekrar Vadilkura'ya döndü. Burada da 
Büseyne ile buluşmaya devam edince 
Decace b. Rib'i öldürülmesine izin verdi. 
Bunun üzerine Cemfl Mısır Valisi Abdü
laziz b. Mervan'ın yanına giderek onun 
hakkında kasideler söyledi. Burada ken
disine bir ev verildi. fakat kısa bir süre 
sonra öldü. 

Cemfl'in hepsi de Büseyne ile ilgili olan 
şiirleri, Arap şiirinin İ ran şiirinin etkisi
ne girmeden önceki en güzel ve en içli 
örneklerinden sayılır. Bu konuda Ömer 
b. Ebü Rebia ·dan sonra bütün çağdaş
larından daha başarılı kabul edilir. Aynı 
zamanda Hüdbe b. Haşrem'in şiirlerini 

daha sonraki nesillere nakleden Cemil. 
Büseyne'ye aşık olmadan önce ve sonra 
söylediği ·Şiirlerindeki muhayyile gücü. 
ifade sadeliği ve samimi duyguları sa
yesinde platonik aşkı terennüm eden 
Arap şairleri arasında en çok şöhrete 
kavuşanlardan biri olmuştur. Şiirlerinin 
bestelenip terennüm edilmesi de bu 
özellikleri sebebiyledir. Cemil'in şiirleri 

şair Küseyyir tarafından nakledilmiştir. 
Bunlarda medih. hiciv ve fahr konuları 

CEMİL 

(~) 

1 bulunmakla beraber onu şöhrete kavuş
turan şiirleri. sevgilisiyle arasındaki aş
kı platonik anlamda işleyen gazelleridir. 
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Ebu Amr Cemil b. Abdiilah 
b. Ma'mer ei-Uzri 

(ö. 82 / 701) 

Yazdığı aşk şiirleriyle 
meşhur olan Arap şairi. 

_j 

Hicaz· da Vadilkura ·da doğdu . Hayatı

na dair fazla bilgi yoktur. Amcasının kı
zı Büseyne hakkında söylediği aşk şiir
leriyle şöhret kazandığı için ona nisbet
le Cemflü Büseyne diye tanınmıştır. 

Kaynaklarda daha önce derlenmiş veya 
günümüze kadar gelmiş bir divanından 
söz edilmernekle beraber Beşir Yemüt 
(Beyru t 1934). F. Gabrieli (Roma 1938-
1 940). Hüseyin Nassar (Kah i re ı 958 ). But
rus el- Sustani (Beyru t ı 9661 ve Mehdi 
Muhammed Nasırüddin (Beyrut ı 987) gi
bi bazı araştırmacılar antoloji ve biyog
rafi kitaplarındaki dağınık şiirlerini bir 
araya getirerek Divanü Cemil adıyla 

yayımlamışlardır. 

CEM[L el -AZM 
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CEMİL el-AZM 
(~1~) 

Cemil b. Mustafa ei-Azm 
(1873 -1933) 

Suriyeli edip, şair ve gazeteci. _j 

istanbul'da doğdu. Ailesi aslen Kon
yalıdır . IV. Mu ra d zamanında ( ı 623- ı 640) 
Suriye'ye yerleşen ailenin bilinen ilk ata
sı Kemik (Azm) Hüseyin'e nisbetle bu 
aileye mensup olanlar "ei-Azm" lakabı
nı kullanmışlardır (bk. AZMZADELER). Beş 

yaşında iken babasını kaybetti. Bunun 
üzerine ailesiyle birlikte Şam'a taşındı ve 
orada okudu. Arapça ' nın yanı sıra Türk
çe ve Farsça öğrendi. Şam. Adana. İstan
bul ve Beyrut'ta çeşitli resmi görevler
de bulundu. 1912'de aylık el-Beşa' ir 
dergisini çıkardı. Dergi on bir sayı de
vam etmiştir. İstanbul ' da yayımlanan el
M a 'Iumatü'l- 'Arabiyye adlı gazetenin 
bir süre naşirliğini yaptı. ei-Mecmau'l-il
miyyü'l- Ara bi bi- Dımaşk · a üye seçildi. 
Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve 
şiirler yazdı. 15 Kasım 1933'te Şam ' da 

Ce mil 
ei-Azm 
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