CEZOLI. Muhammed b. Süleyman
biyye adıyla anılmıştır) ve Hansaliyye (kurucusu SaTd b. Yüsuf el- HansalT [ö. 1 114 /
17021) gibi koliara ayrılmıştır (diğer tali
kollar için bk. Trimingham, s. 276-277).
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SüLEYMAN ULUDAÖ

(~1)
Şazeliyye'nin

EbU Abdullah Muhammed
b. Süleyman el-Cezı1li'ye
(ö. 870/1465)

nisbet edilen bir kolu
(bk. CEZÜLİ, Muhammed b. Süleyman).

ilim tahsili için Bağdat'a giden Humeydi burada halkın isteği üzerine. hocası
Ebü Muhammed Ali b. Ahmed'in rivayetleri ve Endülüs'ten ayrılmadan önce
edindiği bilgilere dayanarak hiçbir kaynağa bakmadan Mfızasından kaleme aldığı 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 biyografilerinden bahseder. Bunların ataları,
nisbeleri, beldeleri, hocaları, seyahatleri
ve eserleri hakkında açıklamalarda bulunur. Bazan biyografisini yazdığı şahsa
dair kendisine ulaşan muhtelif bilgileri
isnad zinciriyle nakleder. Zaman zaman
şiirlerden örnekler .verir ve bazı hikayeler 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 nisbeleriyle ele alır. Son bölümde de Endülüslü
meşhur kadınlar hakkında bilgi verir.

CEZÜLİYYE

L

meydi'nin bıraktığı tarihten başlayarak
1SO yıllık bir döneme ait 750
biyografiyi de ilave etmek suretiyle Ce?vetü'l-mu~tebis'e zeyil olarak Bugyetü '1- mültemis adlı eserini yazmıştır.

~

NeiJ:ıu't-tib

min gW?ni'l-Endelüsi'reserin müellifi Makkarl ve daha birçok Endülüs tarihçisinin faydalandığı 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 (Beyrut ı 983 ), ayrıca Müessesetü'r-risale'nin
hazırlattığı indeksi de neşredilmiştir (Beyrut 1986).
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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).

L
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Muhammed b. Fütı1h el-Humeydi'nin
(ö. 488/1095)
Endülüs'ün vali, muhaddis, fakih,
edip ve şairlerine dair eseri.
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Tam adı Cezvetü'l-muktebis fi zikri
vülati '1- Endelüs ve es~a 'i ruvdti 'Ihadis 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'lmu.f:debis'teki biyografilerin 82S'ini aynen almış, 140 tanesini çıkarmış ve Hu-
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adlı
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ABDÜLKERİM ÖzAYDIN

(bk. KASAP).

L
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CEZzAR AHMED PAŞA
(ö. 1804)
XVIII. yüzyıl sonlarında
Suriye bölgesinin idaresinde
önemli rol oynayan,
Akka müdafaasıyla meşhur
Osmanlı valisi.

L
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Bosnalı olup çeşitli kaynaklarda 1720,
1722 veya 1735 'te doğduğu ileri sürülmektedir. Hayatının ilk yılları adeta efsanelerle süslüdür. Kesin olarak bilinen
husus, Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa'
nın hizmetine girip onunla birlikte Mı
sır'a gittiğidir (1756) . Orada iken memlük* grupları arasındaki çekişmelere ka tılmış, kendine yer edinme gayretleri dolayısıyla Mısır'ın sosyal ve idari yapısını
yakından tanımış ve bu durum ona hayatının ileriki yıllarında karşı karşıya kaldığı meselelerin hallinde büyük tecrübe
kazandırmıştır. Sayda ve Şam valilikleri
sırasındaki faaliyetleriyle, bu topraklarda merkezi idareyi kuwetlendirmek isteyen 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 başarısını göstermiştir.

Mısır'da

bir müddet Ali Paşa'nın yakalan ve bu sıralarda Boşnak lakabıyla anılan Ahmed Bey, 1758'de EmTrülhac Salih ei-Kasımi'ye kapılanıp onunla birlikte hacca gitti. Ardından Mısır Kahire şeyhülbeledi Bulutkapan Ali Bey'in
nüfuzlu adamlarından Buhayre kaşifi
(sancak beyi) Abdullah Bey'in hizmetine
girdi. Onun Hunadi urbanına karşı yaptığı 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 kendisine "deve kasabı" anlamına gelen "Cezzar" lakabı verildi. Ayrıca bu lakabın, korku ile karışık takdir hislerini belirtmek
için kendisine halk tarafından verildiği,
çok önceden beri bu şekilde anıldığı, hatta düşmanlarını sindirmek, askeri meziyetlerini ifade etmek ve kendi adamları
üzerindeki otoritesini yerleşt!rmek için
özellikle bu lakabı kullandığı da ileri sürülür. Nitekim onunla ilgili resmi kayıtnında

