
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 



ve saz semaileri içerisinde en ünlüleri 
şedd-i araban ve ferahfeza saz semai
leridir. 

Cemil Bey Batı müsikisiyle de ilgilen
miş, bu ilgisi sarayda Burhaneddin Efen
di, Abdürrahim Efendi. Tevfik Efendi gi
bi şehzadeler. Şerif Ali Haydar Paşaza
de Damad Mecid Bey ve kardeşi Şerif 
Muhittin (Targan) beyler vasıtasıyla de
vam etmiştir. Ayrıca Godowski ve Hegey 
gibi ünlü piyano virtüozları ile tanışmış
tır. Beraberce meşke katıldığı ve kon
seriere iştirak ettiği müsikişinasların 

bazıları şunlardır : Kanüni Hacı Arif Bey, 
Giriftzen Asım Bey, Müsa Süreyya Bey, 
Üdi Nevres, Kadı Fuad Efendi, Tanbüri 
Tahsin Bey. Kemani ve Tanbüri ömer 
Bey, Hanende Hafız Osman Efendi, Ha
fız Mustafa Efendi, Kaşıyarık Hüsamed
din Bey. 

Cemi! Bey'in bestekarlığı ve icracılığı 

yanında müsikiyle ilgili telif eserleri de 
vardır. Sabah gazetesinin 14 Kanunusa
ni 1315 ; 3, 26 Şubat ve 11 Mart 1316 
tarihli -nüshalarında "Müsikide Ahenk", 
" Şarkı Mecmuaları ve Müsiki Kitapları" , 

" İşarat-ı Tezyiniyye ", " Şark Müsikisi Ma
kamlarına Mahsus işaretler" başlıkları 
altında makaleler i yayımlanmıştır. Kil
mus -ı Mı1silıi ve Kemençe Metodu ad
lı eserleri başlangıç bölümlerinde kalmış
tır. Onun bu sahadaki en önemli telifi. 
Türk müsikisi nazariyatma dair Rehber-i 
Mı1siki adlı eseridir (istanbul ı 3 ı 8, ı 32 1, 
ı 34 ı ı. Cemil Bey'in nota yayımcılığı ala
nında da bazı çalışmaları vardır. Tarih 
kayıtları bulunmayan bu büyük boy no
ta serisi, dört ve altı sayfalı olarak de
vam etmiştir. Ayrıca Fransızca 'dan yap
tığı neşredilmemiş iki roman tercümesi 
vardır. Mesut Cemil'in. Tanburi Cemil'in 
Hayatı adıyla yazdığı ve ilmi bir incele
meden çok edebi bir biyografi olan eser. 
Vakit gazetesinde tefrika edildikten son
ra bazı değişiklikler ve ilavelerle yayım 

Janmıştır (Ankara 194 7) . 

Cemi! Bey birçok talebe yetiştirmiş

tir. Bunların arasında Refik Fersan ve 
hanımı Fahire Fersan. Faize Ergin. Res
sam Tahsin Bey. Saniye Burhan Cahit 
Hanım. bestekar Rahmi Bey'in kızı Na
hide Hanım . Şemseddin Ziya Bey'in kızı 

Satıa Hanım, Ziya Hüzni Bey ve kızı Mü
zeyyen Hüzni Hanım . Bab - ı Meşihat Mek
tübi Kalemi mümeyyizlerinden Kadı Fuad 
Bey. abiasının oğlu Hikmet Bey, Atıf 

Esenbel ve Murat Öztoprak sayılabilir. 
Talebelerinden üslübunu en iyi benim
seyen tanburiler ise Hikmet Bey ile Fuad 
Bey olmuştur. 

CEM İL EFENDi, Şekerel 
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Türk bestekarı ve ud icracısı. 
L _j 

Asıl adı Ahmed Cemil'dir. istanbul'da 
doğdu ve hayatının büyük bir kısmını 
burada geçirdi. Babası Şehzade Camii 
başimamlarından Hasan Tahir Efendi, 
annesi Ayşe Sıdıka Hanım'dır . Küçük yaş
ta hafız oldu. On üç yaşında babasını 
kaybedince bir antikacının yanında . da
ha sonra da bir şeker imalathanesinde 
çıraklık yaptı. 

Bu yaşlarda sesinin güzelliğiyle dik
kati çeken Ahmed Cemil'in müsikide ho
calan sultan milbeyineisi Ôdi Basri Bey 
ile ünlü hanende Enderunlu (Kel) Ali Bey·
dir. İki yıldan fazla bir süre ders aldığı 
Ali Bey'in onun müsiki hayatında önem
li bir yeri vardır. Şehzadebaşı'nda açtığı 

şekerci dükkanı da bilhassa devlet adam-
larının sıkça uğradığı bir yer olmuştur. 

On altı yaşında iken Sultan ll. Abdül
hamid'in kız kardeşlerinden Mediha Sul-
tan'ın dairesine imam oldu. Daha sonra 
onun vasıtasıyla 1898'de Muzıka-i Hüma
yun'un Türk müsikisi kısmına ud sanat
karı ve hacası olarak alındı ; bu göreve 
1911 'de kendi isteğiyle emekli oluncaya 
kadar devam etti. 

1912'de Hidiv ll. Abbas Hilmi Paşa'nın 
daveti üzerine Mısır'a gitti. Kahire'de ha-

Tanbüri Cem il Bey'in Müsa Süreyya Bey· e yazd ığı bir mektubun metni ıo•rülelhan Mecmuası. sy. ı. istanbul 1340/1924, s. 2ı-23) 
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