
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. 

L 

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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CEM[L ei-AZM 

öldü. İyi bir hattat olan Cemi! el-Azm 
yazma eseriere çok meraklıydı. Aynı za
manda bunların ticaretini de yapıyordu . 

Eserleri. Cemi! el-Azm'in yarım kalmış 
çeşitli edebi çalışmaları dışındaki önem
li eserleri şun lardır: 1. 'Ukiidü 'l-cevher 
if teracimi men lehüm hamsune tas
nifen fe -mi'e fe-ekşer. -Müslüman ~e 
antik Yunan bilginlerinden kırk alimin 
biyografisini ve alfabetik olarak eserle
rini ihtiva eden iki ciltten ibaret bu ki
tabın I. cildi Beyrut'ta basılmıştır ( 1326). 
Daha hacimli olan ll. cildi ise henüz ya
yımlanmamıştır. 2. Tercemetü 'Oşman 
Başa el- Gazi (İ stanbul 131 5 ı Gazi Os
man Paşa hakkında bir monografidir. 3. 

es-Sırrü'l-maşun ?eylü Keşii ';z; -;z;unun. 

Müellif bu esere el-İsfôr 'ani'l - 'uiUm 
ve '1- e sf ar adıyla yazdığı 1 000 sayfalık 
mukaddimede muhtelif ilimler, ünlü ya
zarlar ve eserleri hakkında bilgi vermiş
tir. Mukaddimeyi el-Beşa 'ir'in 7 ve 8. 
sayılarında yayımlamaya başlamış, fa
kat derginin kapanması üzerine devamı 
neşredilmemiştir. 4. Tefricü 'ş- şidde if 
taştiri'l - Bürde (i stanbul I 3 ı 3) Büsiri'nin 
tanınm ış Kasidetü 'l-bürde'sinin şerhidir. 

s. el-Maii ve 'l-J:ıal. Kanün-ı Esasfnin ila
nından sonra Osmanlı idaresindeki halk
Iara dair yazdığı bir risa ledir (ı 326). 

Cemfl el-Azm şu eserleri de neşre ha
zırlamıştır: TaJ:ıbirü ·ı- muvaşşin ti't-ta 'bir 
bi's-sfn ve 'ş -şfn. Firüzabadf'nin dil ile 
ilgili bu eserinin bir kısmını el-Beşa 'ir'
de yayımlamış, daha sonra tamamını ki
tap halinde neşretmiştir. Ijal~u'l-insan . 

Ebü'l-Hasan Said b. Hibetullah'ın (ö 495 / 

ı ı O ı) tıbba dair olan bu eserinin bir kıs
mını el-Be sa' ir' de yayımladıktan son
ra tamamı nı kitap halinde neşretmiştir. 
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CEMİL BEY, Tanburi 

(ö. 1916) 

Ünlü Türk virtüozu ve bestekarı. 
__j 

istanbul ' da Molla Gürani semtinde 
doğdu . Babası eski İşkodra vali muavini 
ve Beyoğlu Ceza Mahkemesi üyelerin
den Mehmed Tevfik Bey, annesi Zihni-
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yar Hanım ' dır. Doğumuyla ilgili olarak 
oğlu Mesut Cemi! 1873 yılını, İbnülemin 
ve Rauf Yekta 9 Mayıs 1871 tarihini ver
mekte. Başbakanlık sicil defterlerindeki 
hal tercümesinde ise 17 Eylül 1872 ta
rihi görülmektedir. 

Üç yaşında iken babasının vefatı üze
rine amcası Refik Bey'in himayesi altın
da ilk öğrenimini mahalle mektebinde 
tamamladı. Rüşdiyeden sonra birer yıl 
Hamidiye Ticaret Mektebi ile Mekteb- i 
Mülkiyye-i Şahane'de okudu, ancak iki
sini de bitiremedi. Ayrıca özel hocalar
dan Fransızca dersi aldı. Müsikideki ilk 
bilgilerini bu sıralarda ağabeyi Ahmed 
Bey'den edindi. Kemani Aleksan Ağa ' 

dan Hamparsum ve Batı notasım öğren
di. On beş yaşında iken tanbura başladı 
ve iki yıl gibi kısa bir sürede kendini ta
nıtmayı başardı. Bu arada Tanbüri Ali 
Efendi ile tanıştı ; ondan genel müsiki 
bilgileriyle klasik mektebin esas karak
terine ait incelikleri öğrendi. Yirmi yaşı
na doğru kemençe, lavta ve viyolonsel
de de virtüozluğunu kabul ettirdi. 19 
Ekim 1892'de Babıali Tercüme Kalemi'n
de mülazım olarak göreve başladıysa da 
bu çok kısa sürdü, 2 Kasım'da Harici
ye Nezareti Umür- ı Şehbenderi Kalemi 
katipliğine geçti. Daha sonra bu görev
de başkatipliğe yükseldi ve kendisine 
ll. Abdülhamid tarafından ikinci rütbe 
Mecidi n işanı verildi. ll. Meşrutiyet' ten 

sonra Hariciye'deki görevinden kendi 
isteğiyle ayrı l dı ve 1912' de açılan Da
rülbedayi 'in müsiki bölümünde bir müd
det hocalık yaptı. Oğlu Mesut Cemil'in 
bildirdiğine göre 28 Temmuz, İbnüle
min'e göre ise 5 Ağustos 1916 tarihin
de Aksaray'daki evinde vefat etti ve Mer
kezefendi Mezarlığı 'na defnedildi. An
cak bugün mezarının yeri bilinmemek
tedir. 

Eline aldığı herhangi bir sazı kısa bir 
müddet sonra ça labilmesiyle tanınan ve 

Tanbüri 
Cemi! Bey 

Türk müsiki tarihinin en büyük tanbur 
virtüozlarından. olan Cemi! Bey besteci
liği, icracılığı ve teknik katkılarıyla Türk 
müsikisine büyük eserler sunan bir sa 
natçıdır. Uygulanan teknikle elde edilen 
değişik icra biçimleri onu çok ilgilendir
miş ve saza adeta bir kişilik kazandır
mıştır. Resmi görevinden ayrıldıktan son
ra kendini tamamen müsikiye vermiş, 

kimseden düzenli bir şekilde ders alma
masına rağmen tanbur. lavta, kemen
çe, ud ve viyolonseli aynı derecede ma
haretle çalmıştır. Zamanın tanbur tavrı
nı temelinden değiştirerek daha hare
ketli, canlı bir üslüp ortaya koymuş ve 
bu hususta Türk müsikisinde yeni bir çı
ğır açmıştır. Bu arada tanburu bazan 
viyolonsel gibi kemençe yayı ile çaldığı 
gibi lavtayı da tanbur tekniğiyle çalarak 
bu saza daha ince bir üslüp getirmiştir. 
Eskiden sadece kaba sazda kullanılan 

kemençeyi ince sazda da kullanılabile

cek bir icra düzeyine kavuşturan Kemen
çeci Vasil'in (Vasilaki) taksim ve peşrev 
tavrından çok faydalanmış, onunla bir
likte bu sazın iki klasik virtüozundan bi
ri olmuştur. Notalarını genellikle Ham
parsum ile yazar ve Türk müsikisi nağ
melerinin tesbit ve muhafazası husu
sunda Hamparsum notasının Batı nota
sma nisbette daha değerli olduğunu söy
lerdi. 

Cemi! Bey, ilk defa duyduğu bir ese
ri hemen ezberine alabilecek derecede 
hassas bir kulağa sahipti. Bestelediği 

saz eserleri ve sözlü eserlerle devrinin 
önemli üstatları arasında yer almış, tak
simleriyle de büyük bir bestekar olarak 
Türk müsikisinde bu formu ihya edip 
ona müstakil bir hüviyet kazandırmıştır. 
Kovanlara ve taş plaklara doldurduğu 
taksimler. gerek teknik gerekse perde 
ve aralıklardaki müzikalite bakımından 
kendinden sonraki sazendelere örnek 
teşkil etmiştir. O zamana kadar çok az 
sayıda sanatçıda görülen, yepyeni öğe
lerden kurulu müsiki cümleleriyle ve bü
yük bir ustalıkla çeşitli sazlarla meyda
na getirdiği müsiki, dönemin en dikka
te değer eserleridir. Onun için "gelene
ğin dışına taşmış, kabına sığmayan bir 
sanatkar" denilebilir. 

Peşrev. saz semaisi, longa, oyun ha
vası ve şarkı formunda kırka yakın eser 
besteleyen ve sahip olduğu romantik 
ruh yapısı bütün eserlerinde hissedilen 
Cemi! Bey'in, Türk müsikisinin bu form
lardaki seçkin eserlerinden olan peşrev 


