
alır ve tükendikçe yenisini isterdi (TSMA. 
nr. D 73). 

XVIII. yüzyılda valide sultan ve haseki 
sultandan altıncı kadına kadar harem 
mensuplarının ceyb-i hümayun harçlık
ları. istanbul Darphanesi hasılından (dar
bedilen paran ın darp hakkı ile hazineye ait 
madenierin maden fiyatıyla para olarak 
değerinin farkından oluşan meblağ) veri
lirdi. Bu paradan artan kısım Enderun 
hazinesine gelir olarak kaydedilirdi. Kay
naklardan. XVIII. yüzyıl boyunca padişah
lara bağlanan ceyb-i hümayunun deği
şiklikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Nite
kim 1148 Rebiülewelinde (Ağustos 1735) 
aylık 2000 kuruş ve 120 akçe (BA. Cev
det-Darphane. nr. 2652), 1164 yılı Muhar
rem ayında (Aralık 1750) 3750 kuruş 

(TSMA, nr. E 239), 1189 Muharreminde 
(Mart 1775) 666 "zer-i mahbOb" altını ve 
bu altının yarımlıklarından her birinde 
100 adet bulunan 30 çıkın ve 1 SOO ku
ruş tutarında beyaz akçe (gümüş para) idi 
(TSMA, nr. D 60). 

Ceyb-i hümayun olarak tahsis edilen 
paraların nerelere sarfedildiği de def
terlere yazılırdı. Mesela 1098 yılı Cema
ziyelahir ayına (Nisan 1687) ait ceyb-i hü
mayun masrafları deftere şu şekilde kay
ctedilmişti (TSMA. nr. D 1057): Haseki sul
tana 120.000 cedid akçe, silahdar ağa 
aylığı olarak 4000 akçe, Okmeydanı'nda 
dört çift pehlivana ve duacılara B.S ku
ruş, Karaağaç bahçesinde balıkçılara 1 
zolota. Üsküdar harem-i şerifine silah
dar ağa marifetiyle 100 altın. Mira h ur 
Köşkü'nde güreşen beş çift pehlivana 
13 kuruş, Beşiktaş 'ta güreşen altı çift 
pehlivana 12 l<uruş, Mirahur Köşkü'nde 
kayıkçı ihtiyara 2 kuruş, Mirahur Köş
kü'ne Bahri Ağa eliyle SO altın, musahib 
Barnit Ağa eliyle Bahri Kadın'a kan al
dığı için 7000 akçe, Baruthane'de güre
şen beş çift pehlivana 9,S kuruş, ineili 
Köşk'e alınan kiraz bahası 1000 akçe ki 
toplam 132.000 akçe, 1 zolota. 4S kuruş 
ve 1 SO altın . Aynı şekilde 1189 yılı Mu
harrem ayına (Mart 1775) ait ceyb-i hü
mayun harcamaları arasında harem "şeh
riye"si olarak baş kadına SOO, ikinci ka
dına 400 ve üç ile beşinci kadına 2SO'
şer kuruş, bazı meşayihe 111 zer-i mah
bub, Üsküdar yangınının söndüğü ha
beriyle gelen sadrazam çuhadarına 1 O 
Mısır zer-i mahbObu. Mabeyn-i Hüma
yun'da ihsan-ı şahane olarak 1 soo ku
ruş, hekimbaşıya SOO, cerrahbaşıya 200, 
müneccimbaşıya 1 00 ve kehhalbaşıya 

da 60 kuruş nevruziyye ihsanı verildiği 
kayıtlı dır . 

Öte yandan hazinenin buhranlı yılla
rında zaman zaman ceyb-i hümayun
dan sefer masrafları için para tahsisi 
de yapılıyordu. Özellikle Mısır hazinesi 
bazan bu maksatla kullanılmıştır. Me
sela Kanuni Sultan Süleyman Sigetvar 
s efe ri (ı 566) masraflarının bir kısmını 

bu yolla karşılamıştı. Ancak I. Ahmed 
döneminde 1606'da iran'a yapılması dü
şünülen sefer için Şeyhülislam Sun'ul
lah Efendi'nin Mısır hazinesinden para 
çıkarılması teklifinin padişah tarafından, 
"Mısır hazinesi bizim ceyb harçlığımız

dır" denilerek reddedildiği bilinmekte
dir. Ayrıca 1247 ( 1831) yılında Enderun 
halkının maaşları da ceyb-i hümayun
dan verilmiştir. 

Ceyb-i hümayunla ilgili işler. harem-i 
hümayun hazinesi ve daha sonra ceyb-i 
hümayun hazinesinde görülürdü. Amiri, 
"sır katibi" adını taşıyan yüksek derece
li bir memurdu. Hazine-i hassactan her 
ay gönderilen gerekli miktarda para. bu 
daire kanalıyla hükümdarın isteği doğ
rultusunda dağıtılırdı. Mesela ll. Abdül
hamid, Veliaht Reşad Efendi'nin aylığını 
bu fasıldan verdirmiştir. 

Ceyb-i Hümayun Dairesi saltanatın kal
dırılmasına kadar devam etmiştir. 
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~ HALİL SAHİLLİOGLU 

1 
CEYHAN i 

ı 

( ~4f:d l ) 
Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed 

(ö. 330/942) 

Samani veziri 

L 
ve meşhur İslam coğrafyacısı. 

_j 

Hayatı ve yazdığı eserler hakkında faz
la bilgi bulunmadığı gibi bilinen husus
larda da kesinlik yoktur. Ceyhani, Sama
ni Hükümdan Nasr b. Ahmed'in (913-943) 

hizmetine girip veziri oldu. Q sıralarda 

CEYHAN i 

bölgeden geçen ibn Fadlan, Şeyhülamid 
unvanını taşıyan CeyhanT adlı bir vezirin 
Samani hükümdan ile tanışmasını sağ
ladığını ve kendisini misafir ettiğini bil
dirmektedir. Mes'udi ise 947'de yazdığı 
Mürucü'?-?eheb'de, Ceyhani'nin IV. (X.) 
yüzyılın başlarında yazdığı yedi ciltten 
oluşan Kitôbü'l-Mesalik ve'l-memalik 
adlı ünlü eserinden bahsetmediği halde 
daha sonra kaleme aldığı et- Tenbfh 
ve'l-işraf'ta (s . 75) bu kitabın muhteva
sı hakkında bilgi vermiştir. 

Kaynaklara göre Ceyhani felsefe, ast
ronomi gibi ilimlerde yetenek ve geniş 
bilgi sahibi bir kimseydi. Özellikle coğ
rafi konulara olan ilgisi ve gayreti onu 
bu alanda kitap yazmaya yöneltti. Bu
lunduğu yüksek mevkiden de istifade 
ederek bölgeye uğrayan değişik ülkele
re mensup seyyah ve yabancılardan 

dünyanın çeşitli yerleri hakkında bilgi
ler topladı. Makdisi'ye göre Ceyhani, gü
nümüze ulaşmamış olan meşhur kita
bını bu şekilde telif etmiştir. MakdisT, 
CeyhanT'nin kendi ülkesinde yaşayan 

yabancıları toplayıp onlara memleket
lerinin gelir kaynaklarını. yollarını ve bu 
bölgelerin genişliklerini sorup hakların
da bilgi aldığını anlatır. Bu şekilde Cey
hanT'nin, ele geçirmeyi planladıkları yer
lere yapılacak harekatı kolaylaştırmayı 
amaçladığı da düşünülebilir. O da ken
dinden önceki coğrafyacılar gibi dünya
yı yedi iklim bölgesine ayırarak incele
miştir. Eserini telif ederken birinci el
den kaynaklardan bilgi toplayan Ceyha
ni, ayrıca ibn Hurdazbih'in yazdığı Kita
bü'l-MesQJik ve'l-memalik'ten de ge
niş ölçüde faydalanmıştır. Daha sonraki 
Arap coğrafyacıları da ondan istifade et
mişlerdir. 

Samaniler devrinde vezirlik yapan ve 
CeyhanT nisbesini taşıyan üç ayrı kişi

nin bulunması ve kaynaklardaki bilgile
rin yetersizliği, araştırmacıları bunlar
dan hangisinin Kitabü'l-Mesalik 'in ya
zarı olduğu konusunda şüpheye düşür
müştür. Bazı araştırmacılar müellif ola
rak. Samani Hükümdan Nasr b. Ahmed'
in veziri ve naibi olan EbO Abdullah Mu
hammed b. Ahmed ei-Ceyhani'yi kabul 
ederken bazıları da Kitabü ·ı - M es ali k 
ve'l-memalik'in EbO Abdullah Muham
med b. Ahmed ile oğlu EbO Ali Muham
med b. Muhammed ve torun u Ebu · Ab
dullah Ahmed b. Muhammed'in ortak 
eseri olabileceğini. ancak kesin l;:ıir hük
me varmanın mümkün olm~dığını ifade 
ederler. 
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liJ RızA KuRTULUŞ 

ı 
CEYHUN 

ı 

L 
(bk. AMUDERYA). 

_j 

ı 
CEYLANOGLU, Hüseyin Nazmi 

ı 

L 

L 

L 

(bk. NAZMİ EFENDi, Hüseyin). 

CEYŞ 

(bk. ORDU). 

CEYTALI 

(J~I) 

Ebu Tahir İsmail b. Musa 
(ö. 750 / 1349-50 [?]) 

Kuzey Afrika'da yetişen 
tanınmış bir İlıazi alimi. 

_j 

_j 

_j 

Libya sınırları içindeki Cebelinefüse'
nin eski köylerinden biri olan ve İcitat ve
ya crtaı diye de bilinen Ceytal'de doğdu. 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek
le birlikte VII. (XIII.) yüzyılın ikinci yarı
sında yaşayan isa b. Müsa et-Tarmlsf
nin öğrencisi olduğu dikkate alınırsa ta
lebelik yıllarının bu yüzyılın son çeyreği
ne rastladığı söylenebilir. HarYri'nin el
Mah:amat'ını, Zeccacfnin el- Cümelü '1 -
kübra'sını ve daha başka birçok kitabı 
ezberlediği için devrinde ilmi yanında ha
fızasının gücü ile de ün kazanmıştı. Bir 
süre Cebelinefüse'nin doğusunda, ken
di beldesinden uzak olmayan Mezgüre'
de fıkıh ve edebiyat öğretimiyle meşgul 
oldu. Kuzey Afrika sahili ile Cerbe adası 
arasında köprü yapılmasından önce ge
mi ile sık sık bu adaya gidip gelen Cey
tall, İbazıyye mezhebine mensupken Haş-
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viyye'ye geçenleri ikaz için bir süre Gar
yan'da kaldı. Furseta'da on yıllık ikame
ti süresince ticaretle de meşgul olduğu 
anlaşılmaktadır. Bir defasında ticaret 
amacıyla gittiği Trablusgarp'ta kadı ve 
emirle ihtilafa düştüğü için elindeki mal
lar haczedildi ve kendisi hapse atıldı. Ha
piste kaldığı süre içinde, Cerbe adasının 
da hakimi olan Kabis Emlri Ahmed b. 
Mekkl ei-Levatl'yi metheden bir kaside 
yazdı. Daha sonra Ahmed b. Mekkfnin 
Trablusgarp emlri nezdindeki teşebbü
süyle serbest bırakıldı. Hayatının son dev
resini Cerbe adasında geçiren Ceytall, 
Ebü Ras'a göre 730 (1329-30), Şernma
hi'ye göre ise 750 (1349-50) yılında ve
fat etti ve Cerbe'de İbazner'in büyük ca
mii civarındaki mezarlıkta defnedildi. 

İtalyanlar'ın Libya'dan çekilmesinden 
sonra İbazl müelliflerinden Ali Yahya Mu
ammer'in (ö. 1980) gayretleriyle Cadü 
şehrinde kurulan öğretmen okuluna, Cey
talfnin mezhepteki önemli mevkiinden 
dolayı Ma'hedü İsmail ei-Ceytall li'l -mu
allimln adı verilmiştir. 

Eserleri. Ceytall akaid. fıkıh ve diğer 
İslami konularda eser vermiş ve İbazıy
ye'nin yeniden güç kazanmasına yardım
cı olmuş bir müelliftir. Günümüze kadar 
ulaşan eserlerinden bir kısmı şunlardır: 
t. J{ava 'idü ·ı - İslôm. Temel İslami ko
nuları ihtiva eden, İslam mezheplerinin 
görüşlerini mukayeseli bir şekilde orta
ya koyan ve İbazıyye 'ye ait fikirterin doğ
ruluğunu delillerle ispat etmeye çalışan 
eserin, X. (XVI.) yüzyıl müelliflerinden Ebü 
Abdullah Muhammed b. Ebü Sitte ei
Küsbfnin yazdığı şerh ile birlikte taş bas
kısı yapılmıştır (Kahire. ts ). Tahkikli neş
ri ise iki cilt halinde Abdurrahman b. 
ömer tarafından gerçekleştirilmiştir (Gar
daye ı 396/ ı 976) 2. J{anap.r (Kanatırü 'l

l)ayrat). Dünya ve ahiret saadetini elde 
etme yollarını konu edinen bir eser olup 
üç cilt halinde basılmış (Kahire ı 3071 
1889), ayrıca ilk cildi Amr Halife en-Nam! 
tarafından tahkik edilerek yayımlan

mıştır (Kahire ı 965). Tıpkıbasımı da yapı
lan (Uman 1983) J{anap.r·a son asır İba
zr alimlerinden Muhammed b. Yüsuf Et
tafeyyiş bir haşiye yazmıştır (bk. IBLA, 

XXXV 1 130, s. 267). 3. ŞerJ::ıu '1- J{aşide
ti 'n -nı1niyye (Şer!) u ' l- uşüli'd-dfniyye 

müştemilen 'ala tell)fşi me 'ani' l- ~aşfde

ti'n-nüniyye). Ebü Nasr Feth b. Nüh Me
lüşal (Me!GşanT) tarafından yazılmış bir 
kasideyi manzum olarak şerheden üç 
cilt hacmindeki eserde mezhepterin gö
rüşleri ve akaid konuları işlenmektedir. 
Eserin Cerbe, Cebelinefüse ve Mizab'da-

ki kütüphanelerde çok sayıda yazma nüs
hası bulunmaktadır (MahfOz, ll, 73). 4. Ki
tab fi'l-J::ıisub ve ~asmi'l-tera'i:i (Kita
bü'l -Fera'i.i) . Ebü'I-Abbas Ahmed b. Sa
Id ed-DereYni'nin (ö 670/1271 [?[)miras
la ilgili eseri esas alınarak yazılmıştır (Ka
hire, ts. [el-Matbaatü 'l-BarüniyyeJ). S. Me
~ayisü '1 - cürı1J::ı ve istil]racü '1- mechı1-
lat. Yaralamalardaki diyetleri açıklayan 
bu eser Kitôbü'l-Fera 'ii ile birlikte ba
sılmıştır. 6. Ecvibetü '1- e' imm e. İbazıyye 
alimlerinin fıkhl görüşlerini ihtiva eden 
eserin üç ciltlik yazma nüshasının Cer
be Kütüphanesi'nde bulunduğu kayde
dilmektedir (MahfOz, Il , 73) 7. Kitabü'l
ljac ve'l-menasik. 8. Ma cemaca mi
ne 'r- resa 'il. Çağdaşı alimiere gönder
diği fetva mektuplarından oluşmakta
dır. 9. J{aşa 'id. 1 o. Tercemetü 'akide
ti'l-J{anutır. 11. Kitabü'l-Mirşud (son 
beş eser için bk. MahfOz, Il, 73 ve E/2 [İng . i. 
Il, 5 ı 5) . 12. Divan. Bu eserin Cerbe'deki 
kabrinin civarında ikamet eden Barü
nl ailesinde bulunduğu söylenmektedir 
(Mahfüz, ll, 73). Bunlardan başka Ceyta
IY'ye atfedilen muhtelif risalelerin Mizab 
kütüphanelerinde mevcut olduğu belir
tilmektedir (MahfOz, ll , 72-74). 
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CEYYAŞ b. NECAH 
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(ö. 498/1105) 

Yemen'in 
Zebid şehrinde hüküm süren 

Necahi hanedam emiri 
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