
CEMiL EFENDi, Şekercİ 

Sekerci 
Cemi ı 

Efendi 

nedan ve saray mensupianna ud ve mO
siki dersleri verdi. Orada kaldığı on altı 

yıl zarfında bir taraftan da şekerci dük
kanı açıp Türk şekerciliğini tanıttı. 

Bu dönemde sultanf-i cedfd adıyla ye
ni bir makam terkip eden Cemi! Efendi. 
bu makamda bir peşrevle bir saz semaisi 
bestelemiştir. Kahire'de vefat eden ve 
oraya gömülen bestekarın ölümünden 
sonra istanbul'un Beyazıt semtinde bir 
sokağa Şekerci Cemi! Bey adı verilmiştir. 

Zamanının müsikişinasları arasında bil
hassa bestekarlığı ve sazendeliğiyle şöh
rete ulaşan, çeşitli makamlarda kırkın 

üzerinde saz ve söz eseri besteleyen Ce
mil Efendi, Hüseyin Sadeddin Arel'in mO
siki nazariyatı ve ud hocalığını da yap
mıştır. Cemi! Efendi'nin hayatı boyunca 
devam ettirdiği şekereilik mesleğini da
ha sonra oğulları sürdürmüş ve Şehza
debaşı'ndan Kadıköy'e naklettikleri dük
kan "Cemilzade" adıyla yakın zamana ka
dar işletilmiştir. 
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CEMİL b. MA'MER 

(___,....... :r. ~ ) 

Ebu Ma'mer Cemi! b. Ma'mer b . Hab!b 
el-Kureşl el-Cumah! 

Sahabi. 

İslamiyet'ten önce babasıyla birl ikte 
Ficar Savaşı'na katı l dığı rivayet edilir. Ce
mTiü Büseyne diye tanınan meşhur Arap 
şairi CemTI b. Abdullah b. Ma'mer el-Uz-
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rf ile bir ilgisi yoktur. Cemfl b. Ma'mer, 
Hz. Ömer'in müslüman olduğunu Mekke
liler'e ilan etmesiyle tanınır. ömer müs
lüman olduğunu herkese duyurmak için 
Kureyş içinde söz taşımakla tanınan Ce
mf! b. Ma'mer'i buldu ve ona müslüman 
olduğunu. fakat bu durumu kimseye 
söylememesini tenbih etti. Cemfl ise he
men Mekkeliler'in toplandığı yere koştu 
ve, "Ömer dinden çıkmış!" diye bağıra
rak onun müslüman olduğunu ilan etti. 
Peşinden gelen Hz. Ömer ise dinden çık
madığını, aksine müslüman olduğunu 
söyledi. 

"Allah bir adamın içinde iki kalp ya
ratmamıştır" mealindeki ayetin (ei-Ah

zab 33/ 4) kendileri hakkında nazil ol
duğu söylenen kişilerden biri de Cemfl '
dir. Onun müslüman olmadan önce çok 
akıllı sayıldığı veya iki kalbi olduğunu, 
bu sebeple de Hz. Peygamber 'den çok 
şey öğrendiğini iddia ettiği için "zü'l-kal
beyn" lakabıyla anıldığı kaydedilmekte
dir. Cemfl 630'da epeyce ihtiyarladığı sı
ralarda müslüman oldu. Babası da sa
habi idi. Huneyn Savaşı'na katıldı ve şair 
EbO Hıraş el-Hüzelf'nin bir mersiye ile 
yadettiği Züheyr b. el-Ebcer (ei-Egar. ei
Acve) el-Hüzelf'yi öldürdü. Mısır'ın fethi
ne de iştirak eden Cemfl b. Ma'mer Hz. 
Ömer zamanında 1 00 yaşlarında iken 
vefat etti. 
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CEMİL SIDKİ 

(bk. ZEHAVi). 

CEMİLE hint SABİT 
( ~\:;.::..:, a.-.) 

Ümmü Asım Cemlle bint Sabit 
b. Ebi'I -Aklah el -Ensariyye 

Hicretten hemen sonra 
Medine'de Hz. Peygamber' e biat eden 

ilk on kadın sahabiden biri. 

ı 
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Hz. Peygamber'in seriyye kumandan
larından Asım b. Sabit'in ana bir kız kar
deşidir. ResOl-i Ekrem Medine'ye hicret 
edince annesi Şemüs bint EbO Amir'le 

birlikte Peygamber'e giderek biat etti. 
O zamanlar adı Asiye idi, Hz. Peygamber 
ona Cemlle ismini verdi. Bir başka rivaye
te göre ise hicretin 7. yılında Hz. Ömer'
le evlenince adının değiştirilmesini biz
zat kendisi istedi. Hz. Ömer de adını Ce
mfle 'ye çevirdi. Ancak Ömer'in Cemlle 
adında bir cariyesi bulunduğu için, "Ba
na cariyenin adını mı veriyorsun" diye Hz. 
Ömer'e çıkıştı ve Hz. Peygamber'e gide
rek kocasıyla aralarında geçen bu olayı 
anlattı. Hz. Peygamber de Cemlle ismi
ni güzel bulunca bu isme razı oldu. 

Cemlle'nin Hz. Ömer'le evliliğinden 
Asım adında bir oğlu oldu. Bundan son
ra Ümmü Asım kOnyesiyle anıldı. Son
raları Hz. Ömer kendisini boşayınca Ye
zfd b. Cariye ile evlendi. Bu evlilikten de 
Abdurrahman adlı oğlu doğdu. Cemfle'
nin ne zaman vefat ettiği bilinmemek
tedir. 
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CEMİLE hint ÜBEY b. SELÜL 
( Jj.. :r. _,.,1 ..::...;., ~ ) 

Kadın sahabi. 

Cemile'nin Abdullah b. Übey b. SelOI'ün 
kızı olduğu da rivayet edilir. ancak doğ
rusu kız kardeşi olduğudur. 

Cemfle "Gasflü'l-melaike" lakabıyla ta
nınan Hanzale b. EbO Amir'in karısı idi. 
Onun Uhud Savaşı'nda şehid olması üze
rine dul kaldı. Daha sonra Sabit b. Kays 
b. Şemmas ile evlendi. Ancak bu evliliği 

devam ettiremeyeceğini anlayınca Hz. 
Peygamber'e giderek kocasının dindar 
ve ahlaklı bir kimse olduğunu, bununla 
birlikte onunla imtizaç edemediğini ve 
boşanmak istediğini söyledi. Hz. Pey
gamber vaktiyle kocasının kendisine me
hir olarak verdiği bahçeyi iade etmeye 
razı olup olmadığını sordu. Razı oldu
ğunu bildirmesi üzerine Sabit'e bahçe
yi geri alarak karısını boşamasını tavsi
ye etti. 

Sabit'ten bu şekilde boşanan hanımın 
Habfbe bint Sehl olduğu da rivayet edil
mektedir. Bu rivayetleri birlikte değer
lendirenler her iki hanımın da ondan ay
nı şekilde boşanmış olabileceğini söyle
mektedir ler. Hz. Peygamber zamanında 
kocasından ilk boşanan kadın olduğu ri-


