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CEYLANOGLU, Hüseyin Nazmi
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(bk. NAZMİ EFENDi, Hüseyin).
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CEYŞ
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(bk. ORDU).
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CEYTALI
(J~I)

Ebu Tahir İsmail b. Musa
(ö. 750 / 1349-50 [?])
Kuzey Afrika'da yetişen

L

tanınmış bir İlıazi alimi.
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Libya sınırları içindeki Cebelinefüse'nin eski köylerinden biri olan ve İcitat veya crtaı diye de bilinen Ceytal'de doğdu .
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte VII. (XIII.) yüzyılın ikinci yarı
sında yaşayan isa b. Müsa et-Tarmlsfnin öğrencisi olduğu dikkate alınırsa talebelik yıllarının bu yüzyılın son çeyreği
ne rastladığı söylenebilir. HarYri'nin elMah:amat'ını, Zeccacfnin el- Cümelü '1 kübra'sını ve daha başka birçok kitabı
ezberlediği için devrinde ilmi yanında hafızasının gücü ile de ün kazanmıştı. Bir
süre Cebelinefüse'nin doğusunda, kendi beldesinden uzak olmayan Mezgüre'de fıkıh ve edebiyat öğretimiyle meşgul
oldu. Kuzey Afrika sahili ile Cerbe adası
arasında köprü yapılmasından önce gemi ile sık sık bu adaya gidip gelen Ceytall, İbazıyye mezhebine mensupken Haş-
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viyye'ye geçenleri ikaz için bir süre Garyan'da kaldı. Furseta'da on yıllık ikameti süresince ticaretle de meşgul olduğu
anlaşılmaktadır. Bir defasında ticaret
amacıyla gittiği Trablusgarp'ta kadı ve
emirle ihtilafa düştüğü için elindeki mallar haczedildi ve kendisi hapse atıldı. Hapiste 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 devresini Cerbe adasında geçiren Ceytall,
Ebü Ras'a göre 730 (1329-30), Şernma
hi'ye göre ise 750 (1349-50) yılında vefat etti ve Cerbe'de İbazner'in büyük camii civarındaki mezarlıkta defnedildi.
İtalyanlar'ın Libya'dan çekilmesinden
sonra İbazl müelliflerinden Ali Yahya Muammer'in (ö. 1980) gayretleriyle Cadü
şehrinde kurulan öğretmen okuluna, Ceytalfnin mezhepteki önemli mevkiinden
dolayı Ma'hedü İsmail ei-Ceytall li'l -muallimln 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 konuları ihtiva eden, İslam mezheplerinin
görüşlerini mukayeseli bir şekilde ortaya koyan ve İbazıyye'ye ait fikirterin doğ
ruluğunu delillerle ispat etmeye çalışan
eserin, X. (XVI.) yüzyıl müelliflerinden Ebü
Abdullah Muhammed b. Ebü Sitte eiKüsbfnin yazdığı şerh ile birlikte taş baskısı yapılmıştır (Kahire. ts ). Tahkikli neş
ri ise iki cilt halinde Abdurrahman b.
ömer tarafından gerçekleştirilmiştir (Gardaye 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 Ettafeyyiş 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 Melüşal (Me!GşanT) tarafından yazılmış bir
kasideyi manzum olarak şerheden üç
cilt hacmindeki eserde mezhepterin görüşleri ve akaid konuları işlenmektedir.
Eserin Cerbe, Cebelinefüse ve Mizab'da-

ki kütüphanelerde çok sayıda yazma nüs(MahfOz, ll, 73). 4. Kitab fi'l-J::ıisub ve ~asmi'l-tera'i:i (Kitabü 'l -Fera'i.i). Ebü'I-Abbas Ahmed b. SaId ed- DereYni'nin (ö 670/1271 [?[)mirasla ilgili eseri esas alınarak yazılmıştır (Kahire, ts. [el-Matbaatü 'l-BarüniyyeJ). S. Me~ayisü '1 - cürı1J::ı ve istil]racü '1- mechı1lat. Yaralamalardaki diyetleri açıklayan
bu eser Kitôbü'l-Fera 'ii ile birlikte basılmıştır. 6. Ecvibetü '1- e' imm e. İbazıyye
alimlerinin fıkhl görüşlerini ihtiva eden
eserin üç ciltlik yazma nüshasının Cerbe Kütüphanesi'nde bulunduğu kaydedilmektedir (MahfOz, Il , 73) 7. Kitabü'lljac ve'l-menasik. 8. Ma cemaca mine 'r- resa 'il. Çağdaşı alimiere gönderdiği fetva mektuplarından oluşmakta
dır. 9. J{aşa 'id. 1o. Tercemetü 'akideti'l-J{anutır. 11. Kitabü'l-Mirşud (son
beş eser için bk. MahfOz, Il, 73 ve E/ 2 [İn g . i.
Il, 5 ı 5) . 12. Divan. Bu eserin Cerbe'deki
kabrinin civarında ikamet eden Barünl ailesinde bulunduğu söylenmektedir
(Mahfüz, ll, 73). Bunlardan başka CeytaIY'ye atfedilen muhtelif risalelerin Mizab
kütüphanelerinde mevcut olduğu belirtilmektedir (MahfOz, ll, 72-74).
hası bulunmaktadır
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MusTAFA Öz

CEYYANl, Ebô Ali
(bk. GASSANI, Ebu Ali).

CEYYANİ, Muhammed b. Muaz
(bk. İBN MUAz).

CEYYAŞ b. NECAH
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(ö. 498/1105)

Yemen'in
Zebid şehrinde hüküm süren
Necahi hanedam emiri
L

(bk. NECAHlLER).
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