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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 kahvenin 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 önemlilerinden 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 bazı 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 ihtiva eden bir mecmuasının bulunduğu
da söylenmektedir (Kehhale, V, 300; ZirikiT, IV, 44).
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nır. Bunu ortadan kaldırmak ve sözün
nisbet edildiği şahsa ait olduğunda hiçbir şüphe bulunmadığını göstermek üzere cezm sigası kullanılır. Bunun karşıtı
temriz'' sigasıdır. Meçhul fi 'l-i muzarT
kalıbıyla kullanılan terririz sigalarına. bir
sözün nisbet edildiği şahsa aidiyeti kesinlikle bilinmediği zaman başvurulur.

Sahih hadisleri toplamayı çalışmaları
na esas almış olan Buhari ve Müslim gibi müelliflerin kitaplarında görülen cezm
sigaları. bu müelliflere göre. o hadisin
sağlam bir senedinin bulunduğu anlamına 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 rivayetinde kesinlikle kullanılmaz. Bir hadisi cezm
sigasıyla rivayet eden muhaddis, onun
sağlam bir senedie muteber kitaplardan
birinde yer almış olduğunu katiyetle belirtmiş olmaktadır.
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Namık

Kemal'in tarihi romanı.
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Bir hadis terimi.
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Sözlükte "kesmek, kesin bir şekilde yemin etmek ve bir işi hiçbir ilişiği kalmamak üzere bitirmek" anlamlarına gelir.
Hadis ilminde ise senedi tam olarak zikredilmek istenmeyen bir hadisin sağlam
bir isnad1 bulunduğunu belirten eda* lafızlarından biriyle rivayet edilmesidir.
Hadis kitaplarında, özellikle Buhari' 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 raviler atianarak ilk kaynağına nisbet edilmesi. diğer bir ifadeyle hadisin muallak* olarak rivayet edilmesi halinde o
hadisin güvenilir olmadığı kanaati uya-

Türk edebiyatında tarihi roman türünde kaleme alınmış ilk örneklerden sayı
lan eser aslında iki cilt olarak planlanmışsa da sadece birinci cildi yazılabilmiş 
tir. Namık Kemal 'i n ikinci romanı olan
Cezmi konusunu, XVI. yüzyılda ll. Selim
devrinde başlayıp aralıklarla yarım yüzyıl kadar devam eden Osmanlı- İran savaşlarından alır. Namık Kemal'in 1877'de Midilli'ye gittikten sonra yazdığı romanın başında, XVI. yüzyılın genel siyasi durumuyla romana adını veren Cezmi'nin tasvirlerinin yapıldığı , asıl olayla
doğrudan ilgisi bulunmayan bir giriş bölümü yer alır.
Romanın diğer kahramanları gibi tarihten alınmış gerçek bir kişi olan Cezmi hem şair yaratılışit hem de cesur bir
delikanlıdır. Romanda bir sipahinin oğlu
olan Cezmi'nin yetişmesi, özellikleri ve

İran savaşlarında gösterdiği kahramanlıklar yanında

bu

savaşlarda tanışıp

dost

olduğu Adil Giray'ı esaretten kurtarması 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
rend iği ata binme. ok atma. cirit oyunu
gibi konulardaki bilgisini ortaya koymak
istemiştir.

Cezmi , Osmanlı- İran savaşlarında gösterdiği kahramanlıklarla Özdemiroğlu Osman Paşa'nın dikkatini çeker ve takdirini kazanır. Yine bu savaşlar sırasında
Kırım ordusu kumandanı Kalgay Adil
Giray ve kardeşi Gazi Giray'la tanışarak
dost olur. Romanda daha sonra, bu savaşlardan 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 güzelliği yanında gerektiğinde erkek gibi dövüşebilen 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 göre iran'da bir iktidar değişmesi sonucu
Adil Giray hükümdar olacak, böylece yönetim Sünniler'in eline geçecek ve Osmanlı İmparatorluğu ile sürekli bir barış yapılacaktır. Cezmi bu planı gerçekleştirmek üzere İ ran' a çağrılır. Bu ülkeye gelen Cezmi büyük tehlikeler atiatarak 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 öldürülür. Adil Giray'la Perihan da üzerlerine gelen yüzlerce kişiyle kahramanca

Cezmi'nin

istanbul 1335

tarih li
baskısının
kapağı

513

CEZMi
çarpışır ve ölürler. Bu sırada yaralanan
Cezmi, .Adil Giray'la Perihan'ı aynı mezara gömdükten sonra ülkesine döner.
Namık Kemal, ilk romanı İntibah'a
göre Cezmi'de roman tekniğine biraz
daha hakim olmakla beraber burada da
konuşmaların azlığı ve hareketsizlik dikkati çekmektedir. Ayrıca tasvirlerin genellikle sübjektif ve mübalağalı oluşu,
psikolojik tahliliere yeterli derecede yer
verilmeyişi ve romantizmin etkisiyle olayın trajik bir şekil de son bulması eserin
tenkit edilen taraftarıdır. Buna rağmen
Cezmi genç yazarlara. tarihe ve özellikle Osmanlı tarihine eğilrnek ve konularını oradan seçmek suretiyle güzel eserler yazabilecekleri yolunda bir örnek olması bakımından devri için büyük önem
taşımaktadır.

Osmanlı Devleti'nin özellikle 93 Harbi'ni takip eden günlerde batı sınırların
da görülen çözülme ve dağılma , Namık
Kemal'i ittihad-ı İslam ideolojisi etrafın
da doğudaki İslam ülkelerini bir araya
getirme düşüncesine yöneltmiştir. Hayatının son yıllarına doğru Namık Kemal'de ağırlık kazanan bu fikir Celôleddin
Harzemşah'tan sonra daha geniş bir şe
kilde Cezmi 'de ortaya konulmaya çalı
şılmıştır. Yazara göre bu birliğe tek engel iran'daki Şii iktidardır; bu iktidarın
Sünni bir hükümdar ailesine geçmesi durumunda birlik kolayca gerçekleşebile
cektir.
Tiyatro eserlerinde konuşma dilinden
kesinlikle uzakl aşılınaması gerektiğini
savunan Namık Kemal. üslüp oyunları
na son derece uygun olan roman türünde kendini sanatkarane üslüba iyice kaptırmış, hatta Cezmi'de bunun en aşırı
örneklerini ortaya koymuştur. Eser tarihi bir roman olmasına karşılık mahalli
unsurlardan, devrin yaşayış tarzını ve
mekanla ilgili özelliklerini vermekten büyük ölçüde mahrumdur. Namık Kemal
yine romantizmin etkisiyle diğer romanı İntibah 'la piyeslerinde olduğu gibi
burada da iyi ve kötü karakterleri karşı
karşıya getirmiş, kendisi iyilerin yanın 
da yer alırken kötüleri cezalandırmıştır.
Edebiyat tarihçileri arasında Cezrni'yi en isabetli şeki l de değerlendiren Ahmet Harndi Tanpınar, eserin tarihi kadro içinde bir ideoloji romanı olduğunu ,
Namık Kemal'in burada ittihad-ı İslam,
vatan sevgisi ve insan haklarına dair f ikirlerini ortaya koyduğunu belirtir. Tanpına r ayrıca, eserdeki yer yer mübalağalı üslüpla konu ile doğrudan ilgisi bulunmayan olayların büyük ölçüde Victor
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Hugo'nun Sefiller'inden geldiğini, bazı
konuşmalarda bu tesirin açıkça görüldüğüne dikkat çekerek Namık Kemal'in bu
romanda tarihin verdiğ i hazır hikayenin
sınırları dışına pek çıkamadığını söyler.
Namık Kemal, eseri kaleme alırken faydalandığı kaynaklar arasında Hammer'in
Devlet-i Osmaniyye Tarihi ile Tarih-i
Peçe vi ve Sahaifü '1- ahbôr ' ı zikretmiş
tir.
Birinci baskısı cüzler halinde yayımla
nan Cezmi'nin ilk iki cüzü 1880'de, üçüncü, dördüncü ve beşinci cüzleri 1882'de,
altıncı ve son cüzü ise 1883 yılı sonların
da çıkmıştır. Bundan sonra 1887, 1888
(iki defa) ve 1919 yıllarında dört baskısı
daha yapılan Cezmi'nin yeni harflerle
yayımlanan sadeleştiriimiş metni de birkaç defa bası lmıştır (haz. Fazı! Yenisey,
istanbul ı 963, ı 969. ı 975 , ı 978) .
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CEZOLi, İsa b. Abdülaziz
( J~l _it..)J\~ ıY. t..r:f- )
Ebu Musa İsa b. Abciiiaziz b.
Yelelbaht ei - Cezılll
(ö. 607 /1210)
Mağribli

Arap dil alimi.

burada yazdı. Ebu Muhammed b. Ubeydullah'tan Şal}.il}. - i Bul]ari'yi okudu. Ayrıca meşhur fakih Ebü' 1- Mansur Zafir
ei-Hüseyni'den de usul-i fıkıh ve Maliki
fıkhını tahsil etti. Kahire'de iken maddi
sıkıntı iÇinde olması sebebiyle civar köylerden birinde imamlık yaparak öğreni
mini tamamladı. Daha sonra Mağrib'e
döndü. Bir süre Bicaye'de kalıp Arap grameri üzerinde çalıştı. Oradan Endülüs'e
geçerek Meriyye'de {Aimeria) öğretirole
meşgul oldu. Cezüli, talebeliğinde olduğu gibi Meriyye'de hocalık yaptığı sıra
da da maddi sıkıntı içindeydi. Nitekim
daha Kahire'de iken İbn Berri'den okuduğu ve onun ta'likat*ını ihtiva eden İb
nü's - Serrac'ın el- Uşul'ünün bir nüshasını bu şehirde aldığı borç karşılığında
rehin bırakmıştı. Kendisinden borç aldı
ğı kişi Cezülfnin durumunu o yerin en
büyük zahidi olan Ebü'I-Abbas ei-Mağ
ribfye bildirdi; o da devrin Muvahhidler
sultanından Cezüli'nin himaye edilmesini istedi. Bunun üzerine sultan onu hem
Merakes'teki büyük caminin hatipliğiy
le, hem de kadı ve valileri teftişle görevlendirdi. Üstün ahlak ve faziletiyle
tanınan Cezüli, M erakeş yakınında Azemmür'da (veya Hesküre'de) vefat etti. Ölüm
tarihi olarak kaynaklarda 606 (1209),
610 (1213) ve 616 (1219) yılları da verilmektedir.
Cezüli'nin yetiştirdiği önemli simalar
a rasında, Arap gramerine dair ilk elfiyye*yi kaleme alan İbn Mu'ti, el-M~ad
dime'sine şerh yazan Ömer b. Muhammed eş - Şelevbini ve nahiv alimi Ebü Abdullah b. Muhammed b. Kasım b. Mendas zikredilebilir.
Eserleri. 1. el-Mu~addime. el-Mu~ad
dimetü '1- Cezr11iyye, el - ~anun ve elİ 'timad adlarıyla da bilinen eser, ders
sırasında Cezüli ve arkadaşlarının hocaları İbn Berrfye sordukları soruların cevaplarından ibarettir. Bu sebeple eserin
esas müellifinin kendisi olmadığını bizzat Cezülfnin de belirttiği söylenmektedir. Konular örneklerle açıklanınayıp çok
veciz olarak ele a l ındığı ve anlaşılması
güç olduğu için eser önce bizzat Cezüli
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tarafından Şerl}.u'l-Mu~addimeti1-Ce

540 civarında (1145-46) doğdu . Mağ
rib'deki Serberi kabilelerinden Cezüle'ye mensuptur. Dil ve gramer alanındaki
ilk t ahsilini Merakeş'te yaptı. Hac vazifesini ifa ettikten sonra Kahire'ye gitti.
Orada Abdullah b. Berrfden Ebü'I-Kasım ez-Zeccaci'nin el-Cümel adlı eserini
okudu ve meşhur el-M~addime ' sini

zuliyye adıyl a şerhedilmiştir. Talebelerinden Şelevbini ve başkalarının da eser
üzerinde şerhleri vardır. Pratikte pek
faydalı olmamasına rağmen büyük rağ
bet görmüş olan el-Mu~addime şerh
lerinin pek çok nüshası Escorial Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (GAL, 1, 376) .
2. Şerl}.u ~aşideti Banet Sü 'ad. Sahabi
şair Ka'b b. Züheyr'in Banet Sü 'ad adlı
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