
CEZMi 

çarpışır ve ölürler. Bu sırada yaralanan 
Cezmi, .Adil Giray'la Perihan'ı aynı me
zara 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 dik
kati çekmektedir. Ayrıca tasvirlerin ge
nellikle sübjektif ve mübalağalı oluşu, 

psikolojik tahliliere yeterli derecede yer 
verilmeyişi ve romantizmin etkisiyle ola
yın trajik bir şekilde son bulması eserin 
tenkit edilen taraftarıdır. Buna rağmen 
Cezmi genç yazarlara. tarihe ve özellik
le Osmanlı tarihine eğilrnek ve konula
rını oradan seçmek suretiyle güzel eser
ler yazabilecekleri yolunda bir örnek ol
ması bakımından devri için büyük önem 
taşımaktadır. 

Osmanlı Devleti'nin özellikle 93 Har
bi '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. Haya
tının 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 en
gel iran'daki Şii iktidardır; bu iktidarın 
Sünni bir hükümdar ailesine geçmesi du
rumunda birlik kolayca gerçekleşebile
cektir. 

Tiyatro eserlerinde konuşma dilinden 
kesinlikle uzaklaşılınaması gerektiğini 

savunan Namık Kemal. üslüp oyunları
na son derece uygun olan roman türün
de kendini sanatkarane üslüba iyice kap
tırmış, hatta Cezmi'de bunun en aşırı 

örneklerini ortaya koymuştur. Eser ta
rihi bir roman olmasına karşılık mahalli 
unsurlardan, devrin yaşayış tarzını ve 
mekanla ilgili özelliklerini vermekten bü
yük ölçüde mahrumdur. Namık Kemal 
yine romantizmin etkisiyle diğer roma
nı 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 lde değerlendiren Ah
met Harndi Tanpınar, eserin tarihi kad
ro içinde bir ideoloji romanı olduğunu, 

Namık Kemal'in burada ittihad-ı İslam, 
vatan sevgisi ve insan haklarına dair f i
kirlerini ortaya koyduğunu belirtir. Tan
pınar ayrıca, eserdeki yer yer mübala
ğalı üslüpla konu ile doğrudan ilgisi bu
lunmayan olayların büyük ölçüde Victor 
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Hugo'nun Sefiller'inden geldiğini, bazı 

konuşmalarda bu tesirin açıkça görüldü
ğüne dikkat çekerek Namık Kemal'in bu 
romanda tarihin verdiği hazır hikayenin 
sınırları dışına pek çıkamadığını söyler. 
Namık Kemal, eseri kaleme alırken fay
dalandığı 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, üçün
cü, 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 bir
kaç defa bası lmıştır (haz. Fazı! Yenisey, 
istanbul ı 963, ı 969. ı 975 , ı 978) . 
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~ ABDULL AH-UÇMAN 

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. 
__j 

540 civarında (1145-46) doğdu . Mağ

r ib'deki Serberi kabilelerinden Cezüle'
ye mensuptur. Dil ve gramer alanındaki 
ilk t ahsilini Merakeş'te yaptı. Hac vazi
fesini ifa ettikten sonra Kahire'ye gitti. 
Orada Abdullah b. Berrfden Ebü'I-Ka
sım ez-Zeccaci'nin el-Cümel adlı eserini 
okudu ve meşhur el-M~addime'sini 

burada yazdı. Ebu Muhammed b. Ubey
dullah'tan Şal}.il}. - i Bul]ari'yi okudu. Ay
rıca 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 köy
lerden birinde imamlık yaparak öğreni
mini tamamladı. Daha sonra Mağrib'e 
döndü. Bir süre Bicaye'de kalıp Arap gra
meri üzerinde çalıştı. Oradan Endülüs'e 
geçerek Meriyye'de {Aimeria) öğretirole 
meşgul oldu. Cezüli, talebeliğinde oldu
ğu gibi Meriyye'de hocalık yaptığı sıra
da da maddi sıkıntı içindeydi. Nitekim 
daha Kahire'de iken İbn Berri'den oku
duğu ve onun ta'likat*ını ihtiva eden İb
nü's - Serrac'ın el- Uşul'ünün bir nüsha
sını 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 edilmesi
ni istedi. Bunun üzerine sultan onu hem 
Merakes'teki büyük caminin hatipliğiy
le, hem de kadı ve valileri teftişle gö
revlendirdi. Üstün ahlak ve faziletiyle 
tanınan Cezüli, Merakeş yakınında Azem
mür'da (veya Hesküre'de) vefat etti. Ölüm 
tarihi olarak kaynaklarda 606 (1209), 
610 (1213) ve 616 (1219) yılları da ve
rilmektedir. 

Cezüli'nin yetiştirdiği önemli simalar 
arasında, Arap gramerine dair ilk elfiy
ye*yi kaleme alan İbn Mu'ti, el-M~ad
dime'sine şerh yazan Ömer b. Muham
med eş - Şelevbini ve nahiv alimi Ebü Ab
dullah b. Muhammed b. Kasım b. Men
das zikredilebilir. 

Eserleri. 1. el-Mu~addime. el-Mu~ad

dimetü '1- Cezr11iyye, el -~anun ve el
İ 'timad adlarıyla da bilinen eser, ders 
sırasında Cezüli ve arkadaşlarının hoca
ları İbn Berrfye sordukları soruların ce
vaplarından ibarettir. Bu sebeple eserin 
esas müellifinin kendisi olmadığını biz
zat Cezülfnin de belirttiği söylenmekte
dir. Konular örneklerle açıklanınayıp çok 
veciz olarak ele a lındığı ve anlaşılması 
güç olduğu için eser önce bizzat Cezüli 
tarafından Şerl}.u'l-Mu~addimeti1-Ce

zuliyye adıyla şerhedilmiştir. Talebele
rinden 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 Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (GAL, 1, 376) . 

2. Şerl}.u ~aşideti Banet Sü 'ad. Sahabi 
şair Ka'b b. Züheyr'in Banet Sü 'ad adlı 



kasidesinin şerhi olup M. R. Basset ta
rafından Fransızca tercümesiyle bera
ber yayımlanmıştır (Cezayi r I 9 10-1 9 11 ). 

Cezülf"nin kaynaklarda zikredilen diğer 
eserleri de şunlardır : Şerhu Usı1li İbni's
Serrô.c (İbnü 's-Serrac' ın gramere dai r el· 
Usa/' ünün şerh id ir); Emô.lf ii' n -na!J-v; 
M ul]tasarü 'l-Fesr ( İ bn Cinni'nin Müte
nebbl d ivanı n ı n şerh i ne dair el.Pesr adl ı 

eserinin muhtasarıdır); Şerhu 'J-liôh (Ebü 
Ali ei -Farisl'nin Arap gramerine dair el· 
iZa h adlı eserin in şerhi di r) Cezüli, Ebü'l
Kasım ez-Zeccacf'nin el-Cümel fi'n-nahv 
adlı eserine de bir haşiye yazmıştır (Keş· 
{ü'z.zunün, 1, 605) 
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CEZULI, Muhammed b. Süleyman 

( J_ir.)l .;,l.,L .:r. ~ ) 
Ebu Abdiilah Muhammed 

b. Süleyman el·Cezı1 11 

(ö. 870 / 1465) 

Şazeliyye- Cezi'ıliyye tarikatının kurucusu 

L Kuzey Afrikalı si'ıfi. _j 

Fas ' ın güneyinde bulunan Süs vadisi
nin Cezüle (Cüzüle) bölgesindeki Simlal 
köyünde doğdu. O dönemde Güney Fas 
ve bölgenin ilim merkezi olan Merakeş 
Portekiz tehdidi altında bulunduğun

dan Fas şehrine giderek memleketinde 
başladığı tahsilini orada sürdürdü. As-

Defa' ilü ·ı· 

l]ayral'ta 
mühr-1 
nübüvvet sekli 
(i ü Ktp .. AY. 

nr. 487, vr. 16") 

Cezüli' nin Delil' ilü'f·l]ayrat adl ı eserinin ilk iki sayfa sı 

(iü Kıp .. AY. nr. 487) 

!en Cezüle kabilesine mensup bir Ser
beri olmakla birlikte seyyid* olduğu ka
bul edilen CezülT, Fas'ta bugün Karaviy
yin Camii'nin yanında bulunan Medrese
tü's-saffarin'de dil ve din ilimlerini tah
sil etti. Sonraki dönemlerde Şazeliyye 

tarikatının çok önemli temsilcilerinden 
biri durumuna gelecek olan Şeyh Ahmed 
ez-Zerrük ile muhtemelen burada tanış
tı. Daha sonra memleketine dönen Ce
züli, burada iki kabile arasında çıkan ça
tışmada öldürülen bir kişinin katilinin 
tesbit edilernemesi yüzünden tekrar ça
tışma noktasına gelen kabileleri uzlaş
tırmak üzere söz konusu kişiyi öldürme 
suçunu kendisi üstlenince gelenekler 
gereği kabile sınırları dışına çıkarıldı. Bu
nun üzerine önce Tan ca 'ya, ardından 
Mekke. Medine ve Kudüs'e gitti. Kırk yıl 
sonra Fas ' a döndü. Bugün Kazabianka 
şehrinin yakınlarında küçük bir kasaba 
olan Aynülfıtr'da (Azemmür) bulunan Be
ni Amgar Zaviyesi şeyhi Ebü Abdullah 
Muhammed eş-Şerif vasıtasıyla Şazeliy
ye tarikatına girdi. Meşhur virdi Delô., i
lü '1-l]ayrô.t' ı bu yıllarda tertip etti. Da
ha sonra on dört yıl süren bir inziva ha
yatı yaşadı. Halvetten çıktıktan sonra 
yerleşti ği Asfi' de çevresinde 1 O.OOO'in 
üzerinde mürid toplandı. Müridierinin 
hızla artmasından endişe eden Süs böl
gesi valisi tarafından isyana sebep ola
bileceği gerekçesiyle Asfi 'den sürüldü. 
Birçok müridiyle birlikte Şeyzame böl
gesine giderek Efügal köyüne yerleşti. 
16 Rebiülewel 870'te (6 Kasım 1465) sa
bah namazını kılarken secdede vefat et
ti ve burada yaptırmış olduğu camiye 
defnedildi. Vefat tarihi olarak bazı kay
naklarda 869 (1 464), 872 (1467) ve 875 
( 1470) yılları da gösterilmektedir. Cezü
li'nin siyasi otorite tarafından zehirleti-

CEZÜLi, Muhammed b. Süleyman 

!erek öldürülmüş olması kuwetle muh
temeldir. 

Müridierinden Ömer b. Süleyman es
Seyyaf, şeyhinin inti kamın ı almak için 
taraftarlarıyla birlikte Süs şehrin! yakıp 
yıktı. Cezüli'nin cesedini bir tabuta ko
yarak gittiği her yere götürdü. Seyyaf' ın 

öldürülmesinden (890/ 1485 ) sonra Ce
züli' nin n aaşı tekrar Efügal 'de toprağa 
verildi. Ebü'l -Abbas Ahmed el-A'rec yet
miş yedi yıl sonra Merakeş 'e girince Ce
züli'nin naaşını aynı yerde medfun olan 
babasının cesediyle birlikte Merakeş'te

ki bir türbeye nakletti. 

Kuzey Afrika tasawufunun en önemli 
simalarından biri olan Cezüli, Şazeliyye 
tarikatının Cezüliyye kolunun kurucusu
dur. Muhammed Mehdi el-Fasi, Müm -
tic u ·ı - esmô. c ii zikri'l- Cezı11f ve 't- Teb
bô. c adlı eserinde Cezüli ile ha lifesi Ab
dül aziz et-Tebba' ve tasaw ufi görüşleri 
hakkında geniş bilgi vermiştir. 

Cezüli'nin İslam dünyasının her tara
fında çok yaygın olarak okunan Delil 'i
lü'l - l]ayrat* ad lı evradının yanı sıra Hiz
bü 'l-fel ôh, Hizbü'l- Cezul i adlı iki evra
dı daha v~rcİır. Hizbü sübhô.ni'd- dô. 'i
mi lô yezôl adıyla da tanınan son evrad 
halk ağzıyla yazılmış olup Şazeliyye tari
katı mensuplarınca okunur. 

Şazeliyye ' nin bir şubesi olması dolayı
sıyla bu tarikatın bütün özelliklerini ta
şıyan Cezüliyye, şeyhin vefatından son
ra Tebbaiyye (ku rucusu Abdülazlz b. Ab
dülhak et-Tebba' [ö 9 14/ 1508[), Tseviyye 
(kurucusu Muhammed b. isa el- Muhtar 
[ö 930 / 1524[), Vezzaniyye (kurucusu Ab
dullah b. İbrahim eş-Şerif el-Vezzanl [ö 
ı 089 / 1678[. tarikat dördüncü şeyh Mevlay 
et-Tayyib'den [ö 118 1/ 17671 sonra Tayyi-

Delil' ilü · ı ·l]ayral'ta Me kk e ve Medine tasvirleri 
(i ü Ktp.,AY. nr. 487.vr. l3 b· l4a) 
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