
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 
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