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Mısırlı hukukçu. 
_j 

Yukarı Mısır' daki Sühac vilayetine bağ
lı Şendevfl adasında doğdu. Ezher"de öğ
renim gördü (ı 895- ı 908) Meslek haya
tına mezun olduğu bu okulda ders ver
mekle başladı. Ardından Vakıflar Bakan
lığı ' nın (Vezaretü 'J-evkaf) mescidler kıs

mında önce müfettişliğe (ı 9 ı 2), sonra da 
başmüfettişliğe tayin edildi. Daha son
ra Külliyyetü usüli'd-din'de profesör ola
rak görev yapan Ceziri, Hey'etü kibari'l
ulema'ya üye oldu. Hanefi olmasına rağ
men karşılaştırmalı bir fıkıh eseri yaza
cak kadar dört mezhebe de vakıftı. Hul
van'da vefat etti. 

Eserleri. 1. el-Fı~h cale'l-me?ahibi'l
erba ca. Dört mezhebe dair karşılaştır
malı bir fıkıh kitabıdır. 1922 yılında Mı
sır Vakıflar Bakanlığı, Ezher Üniversite
si tarafından oluşturulan bir komisyo
na, ders kitabı olarak okutulmak üzere 
karşılaştırmalı bir fıkıh eseri hazırlama 
görevi verdi. İbadetlerle ilgili 1. cilt (Ka
hire ı 928) büyük bir kabul görünce Va
kıflar Bakanlığı , Ceziri başkanlığında dört 
mezhep alimlerinden oluşan yeni bir ko
misyon görevlendirdi ve eserin tekrar 
gözden geçirilerek yayımianmasını sağ

ladı (Kah i re ı 93 lL Eserin ll- IV. ciltlerini 
(Kahire 1933-1937, 1939 ; Beyrut 1969) biz
zat hazırlayan Ceziri'nin vefatı üzerine 
had* lerle ilgili V. cilt Ali Hasan ei-Arid 
tarafından , onun notlarından derlenip 
eksikleri tamamlanarak neşredilmiştir (1-
V, Kah ire 1972; istanbul 1984) Eser Dört 
Mezhebin Fıkıh Kitabı adıyla (!-VII, is
tanbul I 97 I- I 978, ı 988, ı 99 ı) Hasan Ege 
tarafından, Dört Mezhebe Göre İslam 
Fıkhı adıyla da (! -VIII , istanbul ı 989- ı 990 / 

ı 409- ı 4 ı Ol Mehmet Keskin tarafından 

Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 2. Tavif
]J.u'l- cakii'id if cilmi't-tevhfd (Kahire 
1933) 3. Edilletü 'l-ya~in fi'r-reddi calô. 
Kitabi Mı"zani'l-]J.a~ ve gayrihf min 
meta cini'l-mübeşşirfne'l-Mesfhiyyfn 
fi'l- İslam (Kah i re ı 934) Başta meşhur 

Alman misyoneri Karl Gottlieb Pfander'in 
(ö 1865) Waage der Wahrheit (Arapça'
SI Mrzanü 'l-f:ıak) adlı kitabında yer alan 
görüşler olmak üzere bazı hıristiyan mis-
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yonerieri tarafından İslam ' a yöneltilen 
saldırılara bir reddiyedir. 4. Ahsenü 'I
beyan fi'r-reddi cala men mene ca ter
cemete tefsfri 'l-Kur'an (Kahire 1355) 
Kur'an ' ın mealen de olsa tercüme edile
meyeceğini ileri sürenlere karşı reddiye 
olarak kaleme alınmıştır. Ayrıca el-Al]
lô.~u'd-dfniyye ve'l-]J.ikemü'ş -şer ciy
ye ile Dfvanü ljutab adlı eserleri de ya
yımlanmıştır. 
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Zeynüddln Abdülkadir 
b. Muhammed b. Abdilkadir el-EnsM 

el-Hanbel! el-Cezlrl 
(ö. 976/1568'den sonra) 

Tarihçi ve fakih. 
_j 

16 Şaban 911'de (12 Ocak 1506) doğ
du. Dürerü'l -fera 'idi'l-munaz?ama ad
lı eserinde verdiği bilgilerden, ailesinin 
aslen Cezireli olduğu ve atalarının bura
dan Kahire'ye göç ettiği anlaşılmakta
dır. Oldukça nüfuzlu olan ailesinin çeşit
li yerlerde vakıfları bulunmaktaydı. 

Abdülkadir 
b. Muhammed 

ei-Ceziri'nin 
Dürerü'f. 

{er~'idrt

muna??ama {i 

aobarrt -!)tlc 
ve tartip 

Mekkete/ 
muca??ama 

adl ı eserinin 
unvan sayfası 

ile ilk iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 

ReisUiktitt§b. 

nr. 648) 

Babası Muhammed b. Abdülkadir dev
rinin önde gelen tabiplerinden biri olup 
Kah i re 'de Bimaristanü' 1- Mansüri' de ve 
emir-i haccın maiyetinde görev yapmış

tır. Ceziri gençliğinde bir taraftan ilim 
tahsil ederken diğer taraftan ticaretle 
uğraştı. Bu arada tasawufa ilgi duydu 
ve Şeyh Şehabeddin Ahmed el-Yezidi eş
Şafii'ye intisap etti. Şeyh Ahmed b. is
mail ed-Demiri'den hadis ve tıp, Müsa 
b. Ahmed ei-Ermeyüni'den nahiv, sarf 
ve mantık dersleri aldı. O sırada Mısır 
beylerbeyi ve emir-i hac olan Hadım Sü
leyman Paşa (ö. ı 54 7), Ceziri'yi babası ile 
birlikte hazarda ve seferde katip olarak 
görevlendirdi. Ceziri bu görevi sırasında 
hacla ilgili eserini kaleme aldı. 976'dan 
( 1568) sonra öldüğü tahmin edilmekte
dir. 

Eserleri. 1. Dürerü'l-fera'idi'l-munaz
zama if al]bô.ri'l-]J.ac ve tari~ı Mekke
te 'l-mu ca?zama. XVI. yüzyılın son çeyre
ğine kadar hac konusunda yazılan kitap
ların en önemlilerinden biridir. Hulefa
yi Raşidin (632 -661) devrinden 972 (1564-
65) yılına kadar hac emirliği, hac kervan
ları, hac yolları. menziller, menzillerde 
yaşayanlar ve hac farizasıyla ilgili bilgi
leri ihtiva etmektedir. Eser, müellifin X. 
(XVI.) yüzyılda bizzat gördüğü olaylar 
hakkında verdiği malumat dolayısıyla 

da dikkat çekicidir. Kitap ayrıca Mısır'
daki Türk hakimiyetine dair önemli bil
giler ihtiva etmektedir. Ceziri bu eserini 
yazarken Şeyh Carullah b. Fehd, Kutbüd
din ei-Mekki ve diğer bazı müelliflerin 
eserlerinden faydalanmıştır. Dürerü'l
fera 'id 'in Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
iki yazma nüshası bulunmaktadır (Rel-



sül küttilb, nr. 648; Dam ad ibrahim Paşa , 

nr. 296) 2. 'Umdetü'ş-şafve if hilli'l
~ahve. Kahvenin tarihçesi. hazırlanışı 

hakkında bilgi veren ve heliii olduğunu 
anlatan bir eserdir. XVI. yüzyılda kahve
nin kullanımı yaygınlaşınca içilmesinin 
caiz olup olmadığı hususunda ihtilaflar 
baş göstermiş. Mekke'de ve diğer şehir
lerde pek çok karışıklık çıkmıştır. Bunun 
üzerine alimierin konu ile ilgili olarak 
kaleme aldıkları eserlerin en önemlile
rinden biri de Ceziri'nin 966'da (1559) 
telif ettiği bu kitaptır. İskenderiye'de 
ei-Mektebetü'l-belediyye (Hanbell Fıkhı , 

nr. 5). Escurial (nr. 21.170). Bibliotheque 
Nationale (nr 4590) ve Gotha'da (nr 2106) 
birer yazma nüshası bulunan eserin ba
zı bölümleri Silvestre de Sacy tarafın
dan Fransızca tercümeleriyle birlikte 
Chrestomathie arabe içinde yayımlan
mıştır (1, Paris 1826). 

Cezirf'nin bunlardan başka Hulasatü'z
?eheb if faili'l- 'Arab adlı bi-r es~ri d~
ha vardır (Brockelmann, GAL, Suppl., ll, 
447). Ayrıca bazı şiir ve mektuplarını ih
tiva eden bir mecmuasının bulunduğu 
da söylenmektedir ( Kehhale, V, 300; Zi
rikiT, IV, 44). 
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Bir hadis terimi. 
_j 

Sözlükte "kesmek, kesin bir şekilde ye
min etmek ve bir işi hiçbir ilişiği kalma
mak üzere bitirmek" anlamlarına gelir. 
Hadis ilminde ise senedi tam olarak zik
redilmek istenmeyen bir hadisin sağlam 
bir isnad1 bulunduğunu belirten eda* la
fızlarından biriyle rivayet edilmesidir. 
Hadis kitaplarında, özellikle Buhar i' nin 
el- Cami' u'ş-şaJ:ıi}ı 'inin tercemelerinde 
malum fi'l-i mazT kalıbıyla kullanılan 

cezm sigaları şunlardır: " ..SJJ • _?; · J~ · 
~~ ·.ri · J..ı ". Bir hadisin aradaki ravi
ler atianarak ilk kaynağına nisbet edil
mesi. diğer bir ifadeyle hadisin mual
lak* olarak rivayet edilmesi halinde o 
hadisin güvenilir olmadığı kanaati uya-

nır. Bunu ortadan kaldırmak ve sözün 
nisbet edildiği şahsa ait olduğunda hiç
bir şüphe bulunmadığını göstermek üze
re cezm sigası kullanılır. Bunun karşıtı 

temriz'' sigasıdır. Meçhul fi ' l-i muzarT 
kalıbıyla kullanılan terririz sigalarına. bir 
sözün nisbet edildiği şahsa aidiyeti ke
sinlikle bilinmediği zaman başvurulur. 

Sahih hadisleri toplamayı çalışmaları
na esas almış olan Buhari ve Müslim gi
bi müelliflerin kitaplarında görülen cezm 
sigaları. bu müelliflere göre. o hadisin 
sağlam bir senedinin bulunduğu anla
mına gelir. Bu senedieri aynen almayıp 
hadisi aslında bir rivayet kusuru olan 
ta'lik* suretiyle rivayet etmeleri, hadisi 
kısaca zikretme ve tekrardan kaçınma 
arzusu gibi sebeplere dayanmaktadır. 
Cezm sigası zayıf bir hadisin rivayetin
de kesinlikle kullanılmaz. Bir hadisi cezm 
sigasıyla rivayet eden muhaddis, onun 
sağlam bir senedie muteber kitaplardan 
birinde yer almış olduğunu katiyetle be
lirtmiş olmaktadır. 
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Namık Kemal'in tarihi romanı. 
_j 

Türk edebiyatında tarihi roman türün
de kaleme alınmış ilk örneklerden sayı
lan eser aslında iki cilt olarak planlan
mışsa da sadece birinci cildi yazılabilmiş

tir. Namık Kemal 'in ikinci romanı olan 
Cezmi konusunu, XVI. yüzyılda ll. Selim 
devrinde başlayıp aralıklarla yarım yüz
yıl kadar devam eden Osmanlı- İran sa
vaşlarından alır. Namık Kemal'in 1877'
de Midilli'ye gittikten sonra yazdığı ro
manın başında, XVI. yüzyılın genel siya
si durumuyla romana adını veren Cez
mi'nin tasvirlerinin yapıldığı , asıl olayla 
doğrudan ilgisi bulunmayan bir giriş bö
lümü yer alır. 

Romanın diğer kahramanları gibi ta
rihten alınmış gerçek bir kişi olan Cez
mi hem şair yaratılışit hem de cesur bir 
delikanlıdır. Romanda bir sipahinin oğlu 
olan Cezmi'nin yetişmesi, özellikleri ve 

CEZMi 

İran savaşlarında gösterdiği kahraman
lıklar yanında bu savaşlarda tanışıp dost 
olduğu Adil Giray'ı esaretten kurtarma
sı sırasında iran'da başından geçen olay
lar anlatılmıştır. Namık Kemal burada, 
idealize ettiği Cezmi'nin şahsında biraz 
da kendini. özellikle Kars'ta geçirdiği 

gençlik yıllarının hatırasını ve orada öğ
rendiği ata binme. ok atma. cirit oyunu 
gibi konulardaki bilgisini ortaya koymak 
istemiştir. 

Cezmi, Osmanlı- İran savaşlarında gös
terdiği kahramanlıklarla Özdemiroğlu Os
man Paşa'nın dikkatini çeker ve takdi
rini kazanır. Yine bu savaşlar sırasında 
Kırım ordusu kumandanı Kalgay Adil 
Giray ve kardeşi Gazi Giray'la tanışarak 
dost olur. Romanda daha sonra, bu sa
vaşlardan birinde iranlılar'a esir düşen 
ve Kazvin Sarayı'nda tutulan Adil Giray 
ile kendisine aşık olan iki kadının. şahın 
karısı Şehriyar ve kız kardeşi Perihan'ın 
macerası ele alınır. 

Adil Giray, hem Sünni hem de güzelli
ği yanında gerektiğinde erkek gibi dövü
şebilen yiğit bir kız olan Perihan'a aşık
tır. Şehriyar ise çeşitli entrikalarla Adil 
Giray'ı elde etmeye çalışırken Perihan'la 
Adil Giray İran tahtını Şiiler'in elinden 
kurtarmak için planlar yaparlar. Buna gö
re iran'da bir iktidar değişmesi sonucu 
Adil Giray hükümdar olacak, böylece yö
netim Sünniler'in eline geçecek ve Os
manlı İmparatorluğu ile sürekli bir ba
rış yapılacaktır. Cezmi bu planı gerçek
leştirmek üzere İ ran' a çağrılır. Bu ülke
ye gelen Cezmi büyük tehlikeler atiata
rak Adil Giray'la görüşür ve beraberce 
gereken tedbirleri alırlar. Ancak Vezir 
Mirza Süleyman ile Şehriyar durumdan 
haberdar olunca Adil Giray ve Perihan'ı 
öldürmek üzere karşı bir plan yaparlar. 
Fakat çatışma esnasında Şehriyar öldü
rülür. Adil Giray'la Perihan da üzerle
rine gelen yüzlerce kişiyle kahramanca 

Cezmi'nin 

istanbul 1335 
tarih li 

baskısının 

kapağı 
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