
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) 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnü'J-Kıfti, inbahü'r·ruuat, ll , 378·380; İbn 
Hallikan. Ve{eyat, lll, 488·491; Süyüti, Bugye· 
tü ·1-uu 'at, ll , 236·237 ; Keş{ü 'z·zunün, 1, lll , 
605, 811 ; ll, 1800, 1801 ; İbnü ' J-İmad, Şe?erat, 
V, 26; Zehebi, A' lamü ·n· nübela', XXI, 497 ; 
Brockelmann, GAL, 1, 33, 376 ; Suppl., 1, 541 · 
542; Kehhale. Mu'cemü'l·mü'elli{in, Vlll, 27; 
Ömer Ferrüh, Tarihu'l ·edeb, V, 593· 594 ; Zirik
li. el·A'lam (Feth~llahl. V, 104; Abdullah Ke
nün, en·Nübügu 'l·magrib f i'l ·edebi'l· 'Arabf, 
Beyrut 1395 / 1975, 1, 161·162 ; M. Ben Cheneb. 
"Cezılll", iA, lll, 154; a.mlf., "al-Qiazüli", E/ 2 
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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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biyye adıyla anılmıştır) ve Hansaliyye (ku
rucusu SaTd b. Yüsuf el-HansalT [ö. 1 1 14/ 

17021) gibi koliara ayrılmıştır (diğer tali 
kollar için bk. Trimingham, s. 276-277). 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnü ' I- Kadi, Ce?vetü 'l-i~tibas, Rabat 1973-
74, I, 241, 319; Ahmed Baba et-Tinbükti, Ney
·lü ' l-ibtihac ( İbn Ferhün, ed-Dibacü 'l-m~heb 
içinde), Kahire 1329-30, s. 317; Muhammed 
Mehdi el-Fas!, Mümti'u'l-esma' tr zikri' l -Ce· 
zülf ve't -Tebbti', Fas 1313, s. 2-33; Keşfü'?· 
?unan, ı, 759; Harfrfzade, Tibyan, ı, vr. 217b-
222•; Ahmed b. Halid en-Nasıri, el-isti~şti, Ka
hire 1312, ll, 161 ; lll, 7; L. Rinn. Marabouts et 
Khouan, Alger 1884, s. 269-270, 303; A. Le 
Chatelier, Les Confreries Musulmanes du Hed· 
jaz, Paris 1887, s. 1 00- 107; Brockelma n n, GAL, 
ll, 252; Nebhanf, Kertimtitü 'l-evliya' , ı , 165; J. 
S. Trimingham, The Su{i Orders in Islam, Oxford 
1971 , s. 84-86, 216, 240, 276·277; Zirikli, el· 
A' lam, VII, 21; İbrahim Harekat. el -Magrib 'ab
re't· ttirfl), Darülbeyza 1984, s. 89-90; Vincent J. 
Cornell, "The Logic of Analogy the Role of 
the Sufi Shaykh", IJMES, XV / 1 (1983), s. 85· 
93; Moh. Ben Cheneb, "Cezılli", iA, lll, 155· 
156; a.mlf., "al-Qiaziili", E/2 (İng.). ll, 527. 

~ SüLEYMAN ULUDAÖ 

CEZÜLİYYE 
(~1) 

Şazeliyye'nin 

EbU Abdullah Muhammed 
b. Süleyman el-Cezı1li'ye 

(ö. 870/1465) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. CEZÜLİ, Muhammed b. Süleyman). 
L ~ 

1 

L 

L 

CEZVETÜ'l - İKTİBAS 
(c!"'t;:i~l;;_,~) 

İbnü'l-Kadi'nin 
(ö. 1025/1616) 

Fas'ta yaşayan meşhur şahıs ve 
bilginiere dair biyografik eseri 

(bk. İBNÜ'I-KADI). 

CEZVETÜ'l-MUKTEBİS 
(._,...;:.<JI;;_;~) 

Muhammed b. Fütı1h el-Humeydi'nin 
(ö. 488/1095) 

Endülüs'ün vali, muhaddis, fakih, 
edip ve şairlerine dair eseri. 

~ 

~ 

Tam adı Cezvetü'l-muktebis fi zikri 
vülati '1- Endelüs ve es~a 'i ruvdti 'I
hadis ve ehli'l -hkh ve'l-edeb ve zevi'n
~ebdhe ve'ş-şi '~olup İbnü'I-Far~dT'nin 
(ö 403 / 1013) Taril]u 'ulema'i'l-Ende
lüs'üne yazılan zeyillerin ilkidir. Daha 
sonra Dabbi (ö 599 / 1203) Ce?vetü'l
mu.f:debis'teki biyografilerin 82S'ini ay
nen almış, 140 tanesini çıkarmış ve Hu-
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meydi'nin bıraktığı tarihten başlayarak 
yaklaşık 1 SO yıllık bir döneme ait 750 
biyografiyi de ilave etmek suretiyle Ce?
vetü'l-mu~tebis'e zeyil olarak Bugye
tü '1- mültemis adlı eserini yazmıştır. 

ilim tahsili için Bağdat'a giden Humey
di burada halkın isteği üzerine. hocası 
Ebü Muhammed Ali b. Ahmed'in riva
yetleri ve Endülüs'ten ayrılmadan önce 
edindiği bilgilere dayanarak hiçbir kay
nağa bakmadan Mfızasından kaleme al
dığı Ce?vetü1-mu~tebis'te Endülüs'ün 
92'de (711) fethinden 450 {1058) yılına 
kadar gelen siyasi tarihi hakkında bilgi 
verir, daha sonra da Endülüs'te yetişen 
muhaddis, fakih, edip ve şairlerin biyog
rafilerinden bahseder. Bunların ataları, 
nisbeleri, beldeleri, hocaları, seyahatleri 
ve eserleri hakkında açıklamalarda bu
lunur. Bazan biyografisini yazdığı şahsa 
dair kendisine ulaşan muhtelif bilgileri 
isnad zinciriyle nakleder. Zaman zaman 
şiirlerden örnekler .verir ve bazı hikaye
ler anlatır. 

Humeydf Hz. Peygamber'e saygısın

dan dolayı önce Muhammed ve Ahmed 
adlı alimierin hayatından bahseder, daha 
sonra alfabetik sıraya göre diğerlerini 
anlatır. İsimlerini tesbit edemediği şahıs
ları meşhur oldukları künye ve nisbele
riyle ele alır. Son bölümde de Endülüslü 
meşhur kadınlar hakkında bilgi verir. 

NeiJ:ıu't-tib min gW?ni'l-Endelüsi'r
ratfb adlı eserin müellifi Makkarl ve da
ha birçok Endülüs tarihçisinin fayda
landığı Ce?vetü'l-muJ:r.tebis'i ilk defa 
Muhammed b. Tavit et-TancT neşretmiş
tir (Kahire ı 372/ ı 952). Eser daha sonra 
bir komisyon (Kahire 1966) ve İbrahim 
ei-EbyarT tarafından yayımianmış (Bey
rut ı 983 ), ayrıca Müessesetü'r-risale'nin 
hazırlattığı indeksi de neşredilmiştir (Bey
rut 1986). 

BiBLİYOGRAFY A : 

Humeydf, Ce?vetü 'l·mu~tebis (nşr. Muham
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belti', XIX, 121; Safedf, el· Vti{f, IV, 317; Mak
kari, Nefl:ıu't-!fb, ll, 113; Keşfü'?·zunan, 1, 581; 
Brockelmann, GAL, I, 412; Suppl., I, 578; Zi
riklf, el·A'lam, I, 254; VII, 218-219; el-Kama
sü'l-islamf, I, 587; IV, 394-395; Ma'a'l-Mek· 
tebe, s. lll; isam Salim Sisalim, Cüzürü'l·En
delüsi'l ·Mensiyye, Beyrut 1984, s. 544·546; 
Muhsin Cemaleddin, "el -Humeydi", Mecelletü 
Külliyyeti ' l-tidtib, sy. 10, Bağdad 1967, s. 179; 
M oh Ben Cheneb, "Humeydi", iA, V 11, s. 587; 
C. F. Seybold, "al-l)abbi, Abü J2i'far", E/2 (İng.). 
ll, 72 ; A. Huici Miranda, "al-Humaydi", a.e., lll, 
573 -574. liJ ABDÜLKERİM ÖzAYDIN 
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CEZzAR 

(bk. KASAP). 

CEZzAR AHMED PAŞA 

(ö. 1804) 

XVIII. yüzyıl sonlarında 
Suriye bölgesinin idaresinde 

önemli rol oynayan, 
Akka müdafaasıyla meşhur 

Osmanlı valisi. 

~ 

~ 

Bosnalı olup çeşitli kaynaklarda 1720, 
1722 veya 1735 'te doğduğu ileri sürül
mektedir. Hayatının ilk yılları adeta ef
sanelerle süslüdür. Kesin olarak bilinen 
husus, Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa'
nın hizmetine girip onunla birlikte Mı
sır'a gittiğidir (1756) . Orada iken mem
lük* grupları arasındaki çekişmelere ka
tılmış, kendine yer edinme gayretleri do
layısıyla Mısır'ın sosyal ve idari yapısını 
yakından tanımış ve bu durum ona ha
yatının ileriki yıllarında karşı karşıya kal
dığı meselelerin hallinde büyük tecrübe 
kazandırmıştır. Sayda ve Şam valilikleri 
sırasındaki faaliyetleriyle, bu topraklar
da merkezi idareyi kuwetlendirmek is
teyen Osmanlı hükümetine genel olarak 
bağlı kalıp nüfuzunu arttırmış ve karışık 
bir sosyal yapıya sahip iktisadi bakım
dan son derece önemli bu geniş bölgeyi 
otuz yıl gibi uzun bir süre idare etme ba
şarısını göstermiştir. 

Mısır'da bir müddet Ali Paşa'nın ya
nında kalan ve bu sıralarda Boşnak la
kabıyla anılan Ahmed Bey, 1758'de EmT
rülhac Salih ei-Kasımi'ye kapılanıp onun
la birlikte hacca gitti. Ardından Mısır Ka
hire şeyhülbeledi Bulutkapan Ali Bey'in 
nüfuzlu adamlarından Buhayre kaşifi 

(sancak beyi) Abdullah Bey'in hizmetine 
girdi. Onun Hunadi urbanına karşı yap
tığı seferde öldürülmesi üzerine Mısır'
da bağımsız bir idare kurmaya çalışan 
Ali Bey tarafından Buhayre kaşifliğine 
getirildi. Bazı kaynaklara göre Hunadi 
urbanı ile yaptığı savaşlarda birçok kişi
yi develeriyle birlikte öldürdüğü için ken
disine "deve kasabı" anlamına gelen "Cez
zar" lakabı verildi. Ayrıca bu lakabın, kor
ku ile karışık takdir hislerini belirtmek 
için kendisine halk tarafından verildiği, 
çok önceden beri bu şekilde anıldığı, hat
ta düşmanlarını sindirmek, askeri mezi
yetlerini ifade etmek ve kendi adamları 
üzerindeki otoritesini yerleşt!rmek için 
özellikle bu lakabı kullandığı da ileri sü
rülür. Nitekim onunla ilgili resmi kayıt-


