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Uman'a girdiğinde karşısında İbaziler'
den başka itaat altına alınacak kimse 
kalmamıştı. İbaziler Seffah'a itaat ve bi
atı reddedince şiddetli bir savaş başla
dı. İlk anda Umaıilı pek çok İbazi öldü
rüldü. Daha sonra Hazim İbaziler'in di
renişlerini kırmak için ahşap evlerde 
oturmakta olan Umanlılar' ın evlerini ate
şe verdi. Bu durum karşısında kadınla
rını ve çocuklarını kurtarmak için savaş 
düzenini bozan Uman İbazileri'nin üze
rine h ücum eden Hazim. 134 (751) yılın
da savaşı kazandı. Savaş sonunda arala
rında Cülenda'nın da bulunduğu 10.000 
dolayında İbazi hayatını kaybetti. ibazi 
kaynaklarına göre Uman imamlarının 

adalet. ihsan, sıdk, basiret, marifet. ve
ra. zühd ve fazilet bakımından en üstü
nü olan Cülenda'nın ölümünden sonra 
Uman İbazlliği yok olma tehkilesi ile kar
şı karşıya kalmıştır. 
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Hükümdarların 
ve özellikle Osmanlı şehzadelerinin 

tahta geçmesi hakkında 
kullanılan bir tabir. 

_j 

Cülüs Sistemi. Arapça bir kelime olan 
ve sözlükte "oturmak" anlamına gelen 
cülüs tabirinin oldukça eski bir tarihe 
sahip olduğu görülmektedir. Minyatür
lerde Hz. Süleyman çok defa taht üzeri
ne oturmuş halde tasvir edilmiştir. İsla
miyet 'te gerçek hakimiyet Allah'a aittir 
ve insan yeryüzünde O'nun halifesidir 
(el-Bakara 2/ 30; Sad 38 / 26) Hz. Pey
gamber'in vefatından sonra Hz. Ebü Be
kir imam seçilmiş ve ona halef olmuş
tur. Hz. ömer ise Hz. Ebü Bekir'in vasi
yetiyle halife olmuş, onun halifefiği yine 
bütün müslümanlarca onaylanmıştı. İs
lamiyet'in ilk zamanlarında halife biatla 
yani bir nevi seçimle iş başına gelirken 
Emeviler'den itibaren (Hz. Muaviye oğlu 

Yezid 'i veliaht tayin etmiştil hilafet salta
nata ve hanedanlık şekline dönüşmüş 
ve yüzyıllarca bu şekilde devam etmiş-
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tir. Emevi halifelerinden Muaviye b. Ebü 
Süfyan, Mervan b. Hakem, Yezid b. Velid 
b. Abdülmelik ve Mervan b. Muhammed 
hariç diğerleri veliaht tayin edilerek hila
fet makamına geçmişlerdir. 

Abbasiler mevkileri itibariyle tabii ola
rak Sasani Devleti'nin müessese, usul 
ve kanunlarından etkilenmişler. buna is
lami kanunları da katarak bir hilafet teş
kilatı kurmuşlardır. Abbasiler'de veliaht
lığa fazla önem verilmemiş ve hanedan 
mensupları zaman zaman halifelik için 
çetin mücadelelere girmişlerdir. 

Orta Asya Türk devletlerinde hakimi
yetin hana doğrudan gökten yani Tan
rı 'dan geldiği kabul edilirdi, fakat salta
natın intikali hususunda yetkili merci 
kurultaydı . Karahanlılar'da en büyük kar
deş hükümdar adayı sayılırsa da genel
likle hanedan üyelerinden en nüfuzlusu 
ve en asili kurultay tarafından han seçi
lirdi. Moğollar'da da bütün şehzadeler 
aynı hakka sahip oldukları için şahsi me
ziyet ve başarı tercih sebebiydi. Nitekim 
Cengiz Han sağlığında öteki oğullarının 
rızasını alarak ortanca oğlu Ögedey'i ve
liaht tayin etmişti. Abaka Han, isteme
diği halde kurultay tarafından babası Hü
lagü 'nun yerine hükümdar seçilmişti. 

İran Moğolları (ilhanlılar) büyük Moğol 
kağanına tabi olduklarından yeni hüküm
darın (i lhan) cülüsu mutlaka kağan tara
fından saltanat menşuru. hi!' at ve kü lah 
(taç) gönderilerek tasdik edilirdi. Fakat 
bu usul Gazan Mahmud Han'ın cülüsuna 
kadar devam etmiş, müslüman olan bu 
hükümdar kağanı tanımamıştır. Yeni hü
kümdarın cülüsu müneccimbaşı tarafın
dan belirlenen eşref-i saat"te olurdu. 
Abaka Han'ın cülus saatini ünlü islam 
bilgini Nasirüddin-i Tüsi belirlemişti. 

İslam öncesi Türk devletlerinde hane
dan üyelerinin tahtta eşit hakka sahip 
olması. zaman zaman taht kavgalarına 
ve devletin zayıflamasına sebep oluyor-

Abaka Han 
ve Gazan 

Mahmud H an'ın 

cü l üs l arını 

tasvir eden 
iki m·inyatür 

(Orienlal 

Minfatures. 

Taşkent 1980. 

resim 24, 26) 

il han h 
Hükümdan 

Argun H an ' ın 

cülüsunu 
tasvir eden 

bir minyatür 
(Orientaf 

Miniatures. 

Taşkent 1980, 

resim 25) 

du. Aynı usul müslüman Türk devletle
rine de geçmiş, ülke toprakları haneda
nın ortak malı sayılmıştır. Türkler'in is
lami devirde kurdukları devletlerden bi
ri olan Büyük Selçuklular'da da tahta ge
çişte kesin bir kural yoktu. Bunun so
nucu olarak sultanların daha sağlığında 
veya ölümlerinden hemen sonra salta
nat mücadeleleri başlardı. Hanedan üye
lerinin her biri hayatını ortaya koymak 
suretiyle böyle bir mücadeleye her an 
katılabili rdi. Hükümdar tarafından bir 
veliaht tayin edilmiş olsa bile onun ölü
münden sonra bu tayin hukuki değerini 
kaybediyordu. Zira hükümdarın ölümüy
le birlikte bütün kanunlar ve hukuki ta
sarruflar yeni hükümdarın tasdikine ka
dar hukuki mesnedden mahrum sayıl

maktaydı. Nitekim Büyük Selçuklular'ın 
ilk hükümdan Tuğrul Bey. üvey oğlu Sü
leyman'ı veliaht seçtiği halde Süleyman 
kardeşi Alparslan tarafından tahttan 
uzaklaştırılmıştır. Aynı şekilde Berkya
ruk da Sultan Melikşah tarafından tah
ta aday gösterilmişken Terken Hatun 
kendi oğlu Mahmud'u sultan ilan ettir
meyi başarmıştır. Yine Sultan Berkya
ruk'un oğlu Melikşah'ı Sultan Muham
med Tapar, onun veliaht oğlu Mahmud'u 
da amcası Sencer bertaraf etmişlerdi r. 

Büyük Selçuklu imparatorluğu'nun de
vamı olan Anadolu Selçukluları'nda da 
durum pek farklı değildi. ı. Kılıcarslan'ın 

ölümünden sonra oğullarından Melikşah 



ll. Mehmed 'in, ll. Bayezid'in (Lokman. Hünerntlme. 1. TSMK. Hazine , nr. 1523. vr. 1 53~ . 178~ ) ve Kanüni Sultan Sü leyman ' ın CÜ
Iüsunu tasvir eden minyatürler (Süleymanntlme. TSM K. Hazine . nr. 1517, vr. 17b) 

ile ı. Mesud. Mesud'un ölümünden sonra 
da oğullarından Şehinşah ile ll . Kılıcarslan 
arasında kanlı mücadeleler olmuştur. Bu 
tür mücadeleler daha sonraki hüküm
darlar arasında da görülmektedir. 

Büyük Selçuklular'da fiilen isyana kal
kışmayan bir hanedan mensubunun sal
tanatta hak iddia edebileceği endişesiy
le idam edildiği görülmemiştir. Buna kar
şılık Anadolu Selçukluları ' nda cülOs me
selesi yüzünden kardeş katli yoluna gi
dilmiştir. Nitekim ll. Kılıcarslan 1155 'te 
tahta çıkınca kendisine rakip gördüğü 
ortanca kardeşini boğdurmuş. ll. Gıya 

seddin Keyhusrev de bir oğlu olunca Bor
gulu (Uiuborlu ) Kalesi'nde hapsettiği iki 
kardeşini öldürtmüştür. 

Harizmşahlar'da ise genellikle veliaht 
tayini yoluna gidildiği görülmektedir. Ni
tekim Alaeddin Muhammed, önce üç oğ
lundan en küçüğü olan Kutbüddin'i. ar
dından da daha kabiliyetli gördüğü en 
büyük oğlu Celaleddin 'i veliaht tayin et
miştir. 

Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküşün
den sonra kurulan Anadolu beyliklerin
de de devlet hükümdar ailesinin ortak 
malı olarak kabul edilmekteydi. Ailenin 
bey dışındaki öteki fertleri taşrada vali
lik yaparlardı. "Ulu bey" de denilen hü
kümdar (Enveri . s. 26. 31 . 33) aile efradı 
arasından seçilirdi. Nitekim Aydınoğlu 
Mehmed Bey'in ölümünden sonra kah
ramanlığıyla meşhur Umur Bey devlet 
ileri gelenlerince hükümdar seçilmiş ve 
bu seçimi kardeşleri de onaylamıştı. Ka
rakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde 
cülOs Anadolu beyliklerindekinden pek 

farklı değildi. Yeni hükümdar aile ve aşi
ret reisierince seçilir. öteki şehzadeler 
taşrada valilik yaparlardı. 

Memlükler'de ise hükümdar seçimi 
farklı idi. Saltanat bir ailenin tekelinde 
olmadığından ölmeden önce sultanın va
siyet ettiği şehzade hükümdar olabildi
ği gibi emirlerden biri de seçilebilirdi. 
Hükümdar seçiminde ehliyet ve iktidar 
kadar yaşlılık da tercih sebebiydi. Bu se
çimde emirlerden başka kapıkulu asker
lerinin de rolü olurdu. Memlükler'de şeh
zadelerin katliyle ilgili herhangi bir uy
gulama olmayıp bunlar genellikle İsken
deriye veya Suriye'deki bir kalede hap
sedilirdi. 

Osmanlılar'da cülOs sözü daha çok şeh
zadelerin tahta geçişi münasebetiyle kul
lanılmış, bununla ilgili olarak cülOs bah
şişi. cülOs çıkması . cülOs t erakkisi. cü
IOsiye vb. tabirler ortaya çıkmıştı r. Os
manlılar'da da önceleri yerleşmiş bir cü
lOs sistemi yoktu. Bu durum hanedan 
mensupları ve özellikle şehzadeler ara
sında kanlı mücadelelere sebebiyet ver
miştir. Kuruluş devrinde 1 1299-1453 ) tah
ta geçiş, daha önceki Türk- İslam dev
letlerinde olduğu gibi genellikle devlet 
ileri gelenlerinin bir şehzade üzerinde 
ittifakıyla gerçekleşmiştir. Bu şehzade

nin bazan vasiyet yoluyla belirlendiği de 
olmuştur. 

Devlete adını veren Osman Gazi'ye, 
babası Ertuğrul Bey'in ölümünden son
ra. Bizanslılar'a karşı yaptığı başarılı sa
vaşlar sebebiyle Anadolu Selçuklu Sul
tanı lll. Alaeddin Keykubad tarafından 
bağımsızlık ve hükümdarlık alametleri 
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gönderilmiş , ardından da devletin kuru
luşunda önemli rol oynayan ahilerin des
teği ve aşiret iler i gelenlerinin ittifakıy
la beyliğe seçilmiştir. Osman Bey'in cü
IOsu münasebetiyle eski Türk geleneği
ne göre küçük bir merasim yapılmıştır. 

Ertuğrul'un kardeşi Dündar Bey başlan
gıçta Osman Gazi'nin beyliğini onaylamış. 
fakat daha sonra yeğeni aleyhine faali
yetlerde bulununca muhtemelen onun 
tarafından öldürülmüştür. Osmanlılar'

da taht için ilk öldürme olayının bu ol
duğu sanılmaktadır. 

Orhan Bey babasının sağlığında ona 
vekalet etmiş , babasının ünlü vasiyetiy
le beyliğe aday gösterilm i ş ve onun ölü
münden sonra ahiler topluluğu önünde 
tahta çıkmıştır. Öte yandan ahf reisierin
den olduğu bilinen I. Murad da ahiler 
tarafından hükümdar seçilmiştir. Kesin 
olarak bilinen ilk kardeş katli olayı ise 
bu padişah zamanında gerçekleşmiştir. 
Murad Hüdavendigar önce taht için ha
rekete geçen kardeşleri İbrahim ve Ha
lil'i (Ahmedi, s. 15), sonra da Bizans im
paratorunun oğlu Andronikos ile birle
şip kendisine isyan eden oğlu Savcı Bey'i 
devletin selameti için öldürtmek zorun
da kalmıştı r. 

Yıldırım Bayezid Kosova Savaşı sıra

sında babasının şehid edilmesi üzerine 
orduda bulunan beyler tarafından padi
şah ilan edilmiş ve ordunun sol kanadı
na kumanda etmekte olan kardeşi Ya
kub Bey devlet ileri gelenlerinin de reyi 
ile öldürülmüştür. Böylece savaşın so
nunu etkileyebilecek muhtemel bir iç is
yan önlenmek istenmiştir IKaramani Meh
med Paşa, s. 347) Bu olay. daha önceki 
meşru hükümdarlara karşı çıkan isyan 
sonrası öldürmelerden farklı şekilde mey
dana gelen ilk öldürme hareketi olarak 
görülür. Ancak bazı tarihçilere göre Ya
kub Çelebi taht iddiasında bulunduktan 
sonra öldürülmüştür (D. Kantemir. ı. 43). 

ll. Selim'in 
Belgrad' da 

cülüsunu 
tasvir eden 

bir minvatür 
(Şahndme - i 

Se lim Han. 

TSMK. ll l. Ahmed. 

nr. 3595. vr. 26~) 
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Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda 
esir alınması ve ölümünden sonra oğul
ları arasında çıkan uzun mücadeleler 
neticesinde Çelebi Mehmed kardeşleri
ni bertaraf ederek Edirne 'de hüküm
darlığını ilan etmiştir. Onun ölmeden ön
ce büyük oğlu Murad'ı Amasya'dan ça
ğırtması üzerine ll. Murad vasiyetle, fa
kat devlet erkanı ve yeniçerilerin de ona
yı ile cüiOs etmiştir !Aş ı kpa şazade. s. 94) 
Bu padişah da önce Yıldırım Bayezid 'in 
oğlu olduğunu ileri sürerek saltanat id
diasında bulunan ve tarihlere Düzmece 
Mustafa olarak geçen amcasını, sonra 
da kendisine isyan eden kardeşi Mus
tafa Çelebi'yi öldürtmek zorunda kalmış
tır ( NeşrT, ll. 557) 

Fatih Sultan Mehmed'in cülOsu daha 
değişiktir ve babası ll. Murad'ın kendi 
isteğiyle tahttan çekilmesi üzerine 1444 
yılında on iki yaşında tahta geçmiştir. 

Onun bu ilk saltanatı 1446 yılında sona 
ermiş, yerine tekrar babası Sultan Mu
rad cülOs etmiştir. Tahtın tek adayı olan 
ll. Mehmed 'in ikinci ve kesin cülOsu. ba
basının 1451 yılında ölümünden sonra 
gerçekleşmiştir. istanbul 'un fethinden 
sonra Fatih Sultan Mehmed hakimiyetin 
bölünmezliği ilkesini benimsemiş ve bu
nu kanunlaştırmıştır. Fakat devletin teş
kilat ve teşrifat kanunlarını derleyip to
parlarken cülOs sistemine o da bir açık
lık getirmemiş, sadece, "Her kirnesneye 
eviadımdan saltanat müyesser ola, ka
rındaşların nizam-ı alem için katietmek 
münasiptir. Ekser-i ulema dahi tecviz et
miştir. Anınla amil olalar" demekle ye
tinmiştir (Özcan, TD, s. 46) Fatih bu hük
mü koymakla bütün oğullarını eşit bi
çimde tahtın varisi kılmış ve cülOs ede
nin "nizam-ı alem için" diğerlerini öldürt
mesini uygun görmüştür. Nitekim ölü
münden hemen sonra oğulları Bayezid 
ve Cem Sultan arasındaki taht kavgaları 
adeta onu haklı çıkarmıştır. Bununla be
raber ll. Bayezid 'in kendisine halef olarak 
büyük oğlu Ahmed' e teveccühü, daha sağ
lığında şehzadeler arasında taht müca
delelerinin başlamasına sebep olmuştur. 

Sonunda babasının özellikle Doğu politi
kasını benimsemeyen ve ona karşı isyan 
eden Selim, yeniçerilerin de desteğiyle ll. 
Bayezid'in tahttan ayrılmasını sağlamış 
ve cülOs etmiştir. Ancak Yavuz Sultan 
Selim kardeşlerinden başka kardeşleri

nin oğullarını da öldürtmek suretiyle ka
nunnamenin kapsamını genişletmiştir. 

KanOnf Sultan Süleyman rakipsiz ola
rak tahta geçtiğinden cülOsu esnasında 
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Cülüsu münasebetiyle ı. Mahmud'un Sirvan ha nın a gön

derd i ğ i bir mektup (Başbakanlık Osmanlı Arşiui Rehberi. An

kara 1992, s. 580) 

herhangi bir olay çıkmamıştır. ll. Selim 
de daha babasının hükümdarlığı sıra

sında kardeşleri öldürüldüğü için taht 
kavgası olmadan cülOs etmiştir. 

Başlangıçtan beri genellikle babadan 
oğula, birkaç istisna dışında özellikle bü
yük şehzadeye intikal eden saltanat 1. 
Ahmed'den itibaren değişmiş. "seniorat" 
sistemi de denilen "ekberiyet" ve "erşe
diyet". yani hanedanın en büyük ferdinin 
cülOsu usulü benimsenmiş, öteki şehza
deler sarayın özel bir yerinde tutulma
ya başlanmıştır. Ancak şehzadelerin tah
ta çıkışında saray ağaları ve valide sul
tanların büyük rolleri olmuştur. Nitekim 
Sultan Ahmed'in genç yaşta ölümü üze
rine saltanatın intikalinde değişiklik ya- · 
pılarak yerine akli dengesizliğ i bilinen 
kardeşi Mustafa cüiOs ettirilmiştir. Fa
kat Sultan Mustafa üç ay sonra tahttan 
indirilmiş, yerine 1. Ahmed 'in henüz on 
beş yaşındaki büyük oğlu Osman geti
rilmiştir. Sultan Osman padişah olunca 
orduya gönderdiği hatt-ı hümayunda, 
babasının ölümünden sonra saltanatın 

"kanun-ı kadim"e göre kendisinin hak
kı olduğunu bildirmiş ve böylece "ekbe
riyet" usulüne karşı çıkmıştır. Bununla 
birlikte daha sonraki cülOslarda hep bu 
usul uygulanmıştır. 

Yeniçerilerin ayaklanması sonucunda 
ll. Osman'ın öldürülmesi üzerine ikinci 
defa cülOs eden Sultan Mustafa bir sü
re sonra tekrar tahttan indirilmiş ve ye
rine ı. Ahmed'in öteki oğlu IV. Murad Os-

manlı tahtına çıkarılmıştır. IV. Murad baş

langıçta kardeşlerine dokunmamış , fa
kat Revan Sefer i ( 1635) arefesinde bun
lardan Bayezid ve Süleyman ' ı, Bağdat 

Seferi (I 638) arefesinde de Kasım ' ı öl
dürtmüştür. 

IV. Murad ölünce yerine kardeşi İbra
him cüiOs etmiştir. Bu padişaha da ha
nedanın hayattaki tek şehzadesi olan 
oğlu IV. Mehmed halef olmuştur. Yedi 
yaşında tahta geçen IV. Mehmed cülO
su münasebetiyle yayımladığı ferman
da Allah ' ın yardımıyla ve kabiliyeti saye
sinde sultan olduğunu, vezirler, ulema 
ve halkın reyleriyle tahta çıktığını söyle
miştir. Bundan sonra kardeş katli uygu
lamasından vazgeçilerek bazı istisnalar 
dışında buna artık başvurulmamıştır. Ni
tekim tahttan indirilen IV. Mehmed'in 
yerine cüiOs eden kardeşi ll. Süleyman 
ağabeyini öldürtmemiştir. ll. Ahmed ve 
1. Mahmud 'un cüiOsları sonrasında çı

kardıkları fermanlarda ise cülOsta bir 
şehzadede ittifakın devamı usulünün 
esas alındığı görülmektedir. 1. Mahmud'
dan sonraki cülOslarda "ekberiyet" esa
sına uyularak hanedanın en yaşlı üyesi 
tahta geçmiş, öteki şehzadelere doku
nulmamıştır. lll. Ahmed Patrona isyanı 
sırasında tahttan indirileceğini anlayın
ca hanedanın en yaşlı üyesi olan karde
şinin oğlu Mahmud'u çağırarak ona ön
ce kendisi biat etmiş , daha sonra da da
iresine çekilmiştir [SubhT, vr. 9b) Aynı 

şekilde lll. Selim de Kabakçı isyanı 'nda 
kendisinin yerine büyük şehzadesi Mus
tafa ' nın istendiğini anlayınca yanına gi
dip saltanatı ona bırakmıştır. 

Gerek Sultan Abdülmecid gerekse kar
deşi Sultan Abdülaziz saltanatın tekrar 
"primogenitur" sistemine göre en büyük 
şehzadeye intikali usulünü getirmek is
temişlerse de başarılı olamamışlardır. 

Meşrutiyet taraftarı Yeni Osmanlılar Sul
tan Abdülaziz'i tahttan indirdikten son
ra şartlı olarak Sultan Murad'ı cülOs et
tirmişler. daha sonra yine Meşrutiyet'i 
ilan etmesi şartıyla Şehzade Abdülha
mid 'i tahta geçirmişlerdi r. "Seniorat" 
usulünün 1876 KanOn-ı Esasisi 'ne gire
rek (md. 3) yazı l ı kanun maddesi haline 
gelmesi bu padişah zamanında olmuş
tur. Sultan Reşad ve son padişah Vah
deddin bu maddeye göre cüiOs etmiş
lerdir. 

Cülfıs Merasimi. islam ve müslüman 
Türk devletlerinde şehzadelerin tahta 
geçmesi münasebetiyle tören düzenle
nirdi. Bu tören herhangi bir taht kavga-



sına engel olmak için ölen hükümdarın 
cenaze merasiminden önce yapılırdı. Es
ki Türk ve Moğol devletlerinde cülüs için 
uğurlu bir saat seçilir, yen i hükümdar 
yüksek rütbeli iki noyanın refakatinde 
tahta oturur. bu sırada üzerinden etra
fa paralar saçılırdı. Selçuklular'da cülü
su müteakip yeni hükümdarın verdiği 
toy sırasında sofranın yağmalanması, 

eectat türbelerinin ziyaret edi lmesi, fu
karaya sadaka dağıtılması . biattan son
ra rütbelerine göre devlet ileri gelenle
rine h il' at giydirilmesi usuldendi. i ran 
Moğolları'nda hükümdarın cülüsunda ha
tunla ra. şehzadelere. noyanlara ve öte
ki emirlere hil'atler. bahşişler verili rdi. 
Yeni hükümdarın sağında sandalyelere 
oturmuş halde hatunlar. solunda ise 
ayakta şehzade l er ve noyanlar dururlar
dı. Cülüsun ardından içkili ziyafet tertip 
edilirdi. 

Memlükler'de yeni hükümdar saltanat 
alayı ile. maiyetinde ümera ve askerler 
olduğu halde cülus ederdi. Arkadan ge
len çavuşlar da alkış'' tutarlardı. Cülu
su müteakip emirler yer öperlerdi. Bu 
sırada yeni hükümdar ümeraya eziyet 
etmeyeceğine. emirler de kendisine bağ
lı kalacaklarına dair Kur'an üzerine ye
min ederlerdi. Daha sonra yeni hüküm
ctarın saltanatı her yere duyurulur. böy
lece hutbenin onun adına okunması sağ
lanırdı. Yeni sultanın cülusu halife tara
fından gönderilen kara atlastan yapıl

mış hil'atlerle tasdik edilir ve kendisine 
ahidname'' verilirdi. 

Küçük bazı farktarla hemen bütün is
lam ve Türk devletlerinde gerçekleşti ri

len cülus merasimi en güzel şekliyle Os
manlı Devleti'nde görülmektedir. Osman
lılar· da hükümdar ölünce Darüssaade 
ağası durumdan hemen sadrazamı ha
berdar ederdi. Sadrazam da vezirleri. 
kaptanpaşayı . şeyhülislamı ve kazasker
ler i. defterdarı. nişancıyı , nakibü leşrafı . 

istanbul kadısını. yeniçeri ağasını. sek
banbaşıyı ve kul kethüdasını çağırarak 
hep birlikte saraya giderler. 1-<:ubbealtı'n
da veya Sünnet Odası'nda toplu halde 
yeni padişahın çıkmasını beklerlerdi. Fa
kat ı. Ahmed ve ll. Mustafa örneklerin
de olduğu gibi bazan bu usulün dışına 
çıkarak devlet ileri gelenlerini bekleme
den tahta cülus eden padişahlar da ol
muştur. XVII. yüzyıl başlarından itiba
ren , tahta geçecek şehzade kızlar ağası 
ve silahtar ağa tarafından şimşirlik*
ten alınır. padişahın vefat ettiği ve sal
tanat nöbetinin kendisine geldiği söy
lenip tebrik edilirdi. Bu arada Selçuklu-

Vahdeddin' in cülüsu sı ras ında Topkap ı Sarayı 'nda yapı la n 

biat töreninden fotoğraflar !Harb Mecmuası. y. 3. sy. 27 [H•· 

ziran 1334]. s. 4 18- 41 9 ) 

lar'da olduğu gibi Osmanlılar'da da ba
zan tahta yeni geçen hükümdara ölen 
padişahın naaşı gösterilirdi. Padişah , bir 
kolunda Darüssaade ağası. diğer kolun
da silahtar ağa olduğu halde önce H ı r

ka-i Şerif Dairesi 'ne götürülürdü. Bura
da sadrazam ve şeyhülislamın biatın

dan sonra başında saltanat alameti ola
rak yusufi destar ve sırtında sarnur er
kan kürkü ile eski bir Türk töresine gö
re müneccimbaşı tarafından belirlenen 
eşref-i saatte Babüssaade önünde ku
rulan tahta oturtulur (Cevdet. IV. 236-
237) ve hemen öteki devlet ricali de ken
disine biat ederdi. Bir yandan yeni pa
dişah için cülüs töreni yapılırken öte yan
dan ölen padişah için de cenaze mera
siminin hazırlıklarına başlanırdı. lll. Meh
med'e matem elbiseleriyle biat edilmiş
ti (Selani ki. 11 . 434) 

Sadrazam ve şeyhülislam yeni padi
şaha Hırka-i Saadet Dairesi 'nde biat et
tiklerinden genellikle tören yerinde hü
kümdara önce nakibüleşraf biat ve dua 
ederdi. Ardından bayram tebriklerinde 
o lduğu gibi Kırım hanzadesi. rikab-ı hü
mayun ağaları ve kapıcıbaşı ağalar biat 
ederlerdi. Kubbealtı' nda bekleyen şey

hülislamın gelip dua etmesinden sonra 
sadrazam ve öteki vezirler. kazaskerler. 
diğer devlet ileri gelenleri. ocak ağaları 
biat ederek tebriklerini sunarlardı. Ni
hayet teşrifatçı efendinin etek öpmesiy
le merasim biterdi. Yeni hükümdar tah
tından kalkıp hazır bulunan l arı selamla-
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dıktan sonra selefi olan hükümdarın ce
naze namazını kılar ve Enderun'a döner
di. Padişahın tahta oturuşunda ve kal
kışında veziriazamın. şeyhülislamın . öte
ki vezirlerin ve kazaskerlerin tebrikleri 
sırasında Divan-ı Hümayun çavuşları ta
rafından alkış tutulması tören gereğiy
di. Yeni padişahın cülustan sonra sakat 
bırakması adet olup buna "tesrih-i lih
ye" denirdi. Padişah birkaç gün içinde 
paşa kapısına yeni kazdırdığı mühürle 
birlikte bir hatt-ı hümayun göndererek 
sadrazama makamında kald ı ğını bildirir 
ve bazı öğütlerde bulunurdu. Bu hatt-ı 
hümayun reisülküttab tarafından dev
let erkanının huzurunda merasimle oku
nurdu. Sadrazam da cevap olarak bir te
şekkür mektubu yazar ve hatt-ı hüma
yunu getiren saray görevlisiyle gönderir
di. Bu arada görevliye kürk. maiyetine 
de hil'atler giydirilip hediyeler veri li rdi. 
Buna "umum hil'ati" denirdi. Birkaç gün 
sonra sadrazam ve şeyhülislamın teşek
kür için saraya gitmeleri. huzura çıkma 

ları teşrifat kuralı gereğiydi. Ardından 

yeni padişahın Eyüp Sultan'a götürüle
rek orada kılıç ı~uşanma merasiminin 
yapılması da devletin sonuna kadar de
vam etmiş törenlerdendir. Kılıç kuşan

ma merasimini padişah türbelerinin zi
yareti takip ederdi. Önceleri bütün pa
dişah türbelerini kapsayan bu ziyaret 
daha sonra sadece Fatih Sultan Meh
med'in türbesine inhisar etmiştir. Cülu
sun on beşinci günü yeni padişahın Mu
kaddes Emanetler Dairesi'ne gitmesi ve 
kayıt defterlerini gözden geçirmesi de 
adetti (Ata Bey, ı. 254-257) 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda cülüs tören
leri sırasında bazı padişahlar başlarına 
yusufi denilen bir sarık sarar veya bu 
adla anılan bir serpuş giyerlerdi. Riva
yete göre Hz. Yusuf'a ait olan bu sarığ ı 

Yavuz Sultan Selim Mısır'dan getirmişti. 
lV. Murad kılıç a layından sonra hırka-i 
şerife yüz sürmüş ve Hz. Yusuf'a izafe 
edilen sarığı başına giyerek iki rek'at na
maz kılmıştır (Evl iya Çe lebi, 1, 227) lV. 
Mehmed cülüsu sırasında henüz yedi ya
şında olduğundan başına müceweze''' 
giymiş. Edirne'de cülüs eden ll. Ahmed 
ise yusufi destarın istanbul'da kalma
sından dolayı geçici olarak küçük bir des
tara iki büyük yumru zümrüt sorguç ta
kılmak suretiyle yapılan sarığı giymiştir 

ISilahtar, ll , 573) lll. Ahmed cülüsu sıra
s ında s ı rtına padişahlara mahsus sarnur 
kapaniçe giymiş ve üç sorguçla süslen
miş yusufi sarığ ı sarmış IRaşid , lll , 70). 
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aynı şekilde lll. Selim de cülüsunda ba
şına yüsufi serpuş giymiştir. 

Biat merasimine Kanün-ı Esasi'nin ila
nından ( 1876) sonra da devam edilmiş
t ir. Fakat V. M ura d ve Sultan Reşa d 'a 
eski yerinde değil Bab-ı Seraskeri'de biat 
edilmiştir . Sultan Reşad'ın vüzera ve ule
ma tarafından elinin öpülmesi, hatta ba
zan tutulmasıyla adeta bi at töreninin as
If şekli uygulanmiş, bu padişaha telgraf
larla da biat edilmiştir. 

Yeni padişahın cülüsu istanbul'da del
laHar ve top atışlarıyla ilan edilir. ayrıca 
devletin her tarafına gönderilen ferman
larla bütün tebeaya duyurulurdu. Böyle
ce şenlikler yapılır. hutbenin yeni hüküm
dar adına okunması . sikkenin de onun 
adına kestirilmesi emredilirdi (BA. MD, 
nr. ıo2. s. 4). 

Cülüsun elçiler vasıtasıyla dost ve kom
şu devlet hükümdarlarına bildirilmesi 
de adetti: buna "cülüs tebliği " denirdi. 
Bu arada yabancı devletlerden cülüs teb
riki için elçiler gelir. bunlar için de ka
bul törenleri düzenlenirdi. Yeni padişa
hın cülüsu ayrıca Osmanlı Devleti'ne ta
bi Kırım hanına. Eflak ve Boğdan voyvo
dalarına. Erde! kralına da bildirilirdi (BA, 
Cevdet-Saray, nr. 5934). 

Cülı1s Bahşişi. Yeni padişahın cülüsu 
münasebetiyle devlet ve saray erkanı
na. ulemaya ve kapıkulu ocakları men
suplarına bahşiş verilirdi. XVII. yüzyıldan 
itibaren "cülüs in'amı" da denilen bu 
adet Osmanlılar ' dan önceki İslam dev
letlerinde de görülmektedir. Abbasiler'
de "hakku'l-bey'a" denilen bahşiş, bazan 
devlet hazinesini sarsacak kadar ağır bir 
masraf haline gelirdi. Aynı adet Sama
niler'de. Gazneliler'de. Selçuklular'da, Ha
rizmşahlar' da. diğer islam- Türk devlet
lerinde ve Moğollar'da da vardı. Mem
lükler'deki cülüs bahşişine "nafakatü' 1-
bey'a" denirdi. Kansu Gavri'nin cülüsunda 
memlük denilen köle askerlere 1 00 ·er. 
cülban adı verilen çoğu Habeşf köle as
kerlere 50'şer ve karanisa denilen ay
lıklı korsan askerlere de 30'ar duka ve
rilmişti. Hazinede para bulunmadığı za
manlarda bu bahşişlerin verilemernesi 
yüzünden askerler ayaklanır ve karışık
lık çıkarırlardı. 

Osmanlılar'da ilk cülüs bahşişini Yıldı
rım Bayezid vermiş , bu adet Fatih Sul
tan Mehmed veya oğlu ll. Bayezid za
manında kanun haline getirilmiştir. Os
manlılar'da bazan cülüs bahşişiyle ka
rıştırılan bir de sefer bahşişi vardır. Bir 
padişahın cülüsunu müteakip sefere çık-

ll l. Murad' ı n 

cülüsunu 
tasvir eden 
bir minyatür 
(Şehinşahname, 

iü Ktp., FY, 

nr . 1404, vr. I 1 b) 

tığı zaman verilen bu bahşişi ilk defa ll. 
Mehmed'in Karaman seferinden ( ı45 ı ı 

dönüşü sırasında yeniçeriler padişahtan 
zorla almışlardır. ll. Mehmed'in verdiği 
bu fo kese akçe daha sonraki cülüslara 
örnek olmuş ve hem askeri düzenin bo
zulmasının hem de devlet hazinesiniri 
boşalmasının başlıca sebebini teşkil et
miştir (bk. SEFER). 

ll. Bayezid daha cülüs etmeden Amas
ya'dan istanbul'a gelirken askerin bah
şiş talebiyle karşılaşmış, bunun üzerine 
hem cülüs bahşişlerini vermiş hem de 
ulüfelerine zam yapmıştır. Bu adetin ge
nişletilerek vezir ve devlet adamlarını 
da içine alması yine bu padişah zama
nında olmuştur. Böylece Osmanlılar'da 
cülüs bahşişi, biri bir defaya mahsus, di
ğeri ise kapıkulu askerlerinin maaşla
rına yapılan zam şeklinde olmak üzere 
ikiye ayrılmıştı. İkincisine "cülüs terak
kfsi " de denirdi (aş . bk ). Tahta çıkan pa
dişahın, " Kullarımın bahşiş ve terakkile
ri makbulümdür. verilsin" demesi, ardın
dan başçavuşun ölen padişaha ve yeni
çerilere dua etmesi, çavuşların da "amin" 
demeleri ve bütün bu sözleri askerin 
işitmesi adetti. Yavuz Sultan Selim'e ka
dar askeri sınıfların her birine farklı mik
tarda bahşiş verilmiştir. Bu padişah her 
yeniçeriye 3000 'er akçeye denk 50 ' şer 

altın vermiş, gerek bu miktar gerekse 
yeniçerilerin yevmiyesine "terakki" adı 

altında ayrıca 2'şer akçe zam yapılma
sı daha sonraki bahşişler için örnek ol
muştur. Acemi ağianiarına 2000'er. ce
beci ve topçulara ise 1 OOO'er akçe bah
şiş dağıtılırdı. 

Bahşiş meselesi zaman zaman devle
tin başında bulunanları zor durumda bı
rakmış ve isyanların çıkmasına sebep ol
muştur. Cülüs bahşişi sebebiyle isyana 
ilk teşebbüs, kanuna uyulmadığı baha
ne edilerek ll. Selim'in tahta çıkması sı
rasında olmuştur. Belgrad'da cülüs eden 
Sultan Selim, bazı yakınlarının telkinle-

riyle söylenmesi adet olan sözleri söyle
meyince asker arasında huzursuzluk baş
lamış ve muhtemel bir isyan, Vezfriazam 
Sokullu Mehmed Paşa'nın ikazı üzerine 
askere 3000'er akçe cülüs. 1 OOO'er ak
çe de sefer in'amı verilerek önlenebilmiş
tir. ll. Selim'in cülüsunda vezir ve devlet 
adamlarından başka ulemaya da bahşiş 
verilmiş ve bu bahşiş Sahn-ı Sernan'ın ha
riç müderrislerine kadar teşmil edilmiş
tir. Ulemaya ayrıca softan birer cübbe ih
san edilmiştir. ll. Selim'in cülüs bahşişi, 
o sırada fethedilen Sakız adasından ge
len ganimetlerle karşılanmıştır. 

lll. Murad'ın cülüsunda Enderun hazi
nesinden her kesede 10.000 altın olmak 
üzere 75 kese altın çıkmış ve bunun 70 
kesesi başta yeniçeriler olmak üzere ka
pıkulu askerlerine dağıtılmıştır. lll. Meh
med'in cülüsu münasebetiyle sadrazam 
ile şeyhülislama 30.000'er. vezirler ve 
kazaskerlere 20.000'er, yüksek rütbeli 
kadılara 15.000'er. müderrislerin büyük
lerine 5000'er. küçüklerine 3000'er, me
şayihin bazısına 1 000 ·er. defterdarlara 
20.000'er, nişancıya 30.000, çavuşbaşı 
ile kapıcılar kethüdasına 15.000'er. ri
kab-ı hümayun ağalarına 1 O.OOO'er. mü
teferrikalara 2000'er. reisülküttaba 7000. 
defter-i hakani eminine 5000, evkaf mu
hasebecisine, mukataacıya. teşrifatçıya, 
Anadolu ve haraç muhasebecilerinin her 
birine 3000'er, öteki memurlara da be
lirli miktarlarda bahşiş dağıtılmış, bazı

sına ayrıca elbiselik kumaş ve hil 'at he
diye edilmiştir (Ay n Ali. s. ı 08-1 ı 2) 

Başlangıçta padişahların bir ihsanı 

olan cülüs bahşişi sonraları zorla alınan 
bir ücrete dönüşmüş ve bu yolda birçok 
kanlı olay meydana gelmiştir. Sık sık 

gerçekleşen cülüslar münasebetiyle ve
rilen bahşişler devlet hazinesini büyük 
sıkıntılara sokmuştur. Mesela ı. Ahmed'in 
ölümünden ( 1617) sonra 1. Mustafa'nın. 
birkaç ay sonra ll. Osman'ın, dört yıl son
ra tekrar ı. Mustafa ' nın. dört ay bile ol
madan IV. Murad'ın cülüsları yüzünden 
beş yılda dört defa bahşiş verilmesi dev
leti çok zor durumda bırakmış, hatta IV. 
Murad'ın cülüs bahşişi saraydaki altın 

ve gümüş kap kacakların eritilerek pa
ra kestirilmesiyle verilebilmiştir. Her cü
lüs hazineye yaklaşık 300 milyon akçeye 
mal oluyordu. 

1648 yılında tahta geçen IV. Mehmed'in 
cülüsu münasebetiyle yeniçeri ağasına 
1 00.000, sekbanbaşıya 30.000, yeniçeri 
katibine 9000, kethüda beye 7000, ya
yabaşıların her birine 3000'er. ayrıca ya
yabaşılara "hi!' at- baha" adıyla 400'er 



akçe ve her yeniçeri ve baltacı neferine 
3000'er akçe bahşiş verilmiş, toplam ola
rak bütün ocak halkına 660.000 akçe da
ğıtılmıştır (Eyyabr Efendi Kiinunnamesi, 
vr. 25b-26b) . Aynı şekilde 1687'de tahta 
çıkan ll. Süleyman'ın cülüs bahşişi 4SS7 
kese yani 1 00 milyon akçeye yakın bir 
meblağ tutmuştur. Bu para bir defada 
verilememiş, 12S6 kesesi iç hazineden, 
3301 kesesi Mısır irsaliyesi ile Bağdat, 
Basra ve Erzurum eyaJetlerinin tuğ ca
izelerinden sağlanmıştır. Dört yıl sonra 
cülüs eden ll. Ahmed'in bahşişi, sürekli 
savaşların da tesiriyle devleti güç du
rumda bırakmıştır. lll. Ahmed'in cülü
sunda ise hazine boş olduğundan devrin 
defterdan Sarı Mehmed Paşa çok zor 
durumda kalmış, sonunda onun şahsi 
gayretleri ve maktut şeyhülislam Seyyid 
Feyzullah Efendi'nin metrükatıyla ge
rekli meblağ sağlanabilmiştir. ı. Mah
mud'un cülüs bahşişi ise maktut sadra
zam Nevşehirli İbrahim Paşa ve akra
balarından müsadere edilen paralardan 
karşılanmıştır (Şem'danizade, ı. 13). Da
ha önce Il. Süleyman'ın cülüsu sırasında 
yeniçeri emeklilerine de teşmil edilen 
bahşiş lll. Osman zamanında tekrarlan
mıştır. lll. Osman'ın tahta çıkması dola
yısıyla sadece cülüs bahşişi dağıtılmış, 

terakki verilmemiştir. 

Savaş zamanına rastladığından ı. Ab
dülhamid ve lll. Selim'in cülüsları sıra
sında bahşiş verilmemiştir. IV. Mustafa 
da babasını ve amcazadesini örnek gös
tererek bahşiş vermek istememiş, fa
kat kendisini tahta çıkaran Kabakçı Mus
tafa ve yeniçeri ileri gelenlerinin ısrarı 
üzerine yeniçerilere 180.000, yarnakla
ra 1 00.000 kuruş cülüs bahşişi vermiş
tir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından 
sonra ( 1826) bu adet tarihe karışmış ol
makla birlikte cülüs masrafları devam 
etmiş, ll. Abdülhamid 60.000 altın tutan 
bu masrafları kendi servetinden karşı
lamıştır (Tahsin Paşa , s. 10-11). 

Osmanlılar'da cülüs bahşişinin tevzii 
münasebetiyle bir divan toptanır ve bah
şiş ulüfe tertibi üzere dağıtılırdı. Cülüs 
bahşişi divanında ulüfe divanında oldu
ğu gibi arz*a girilmez, bahşişin dağıtıl
ması için padişahın yazılı emri gelince 
önceden keseler içinde hazırlanmış olan 
paralar hemen tevzi edilirdi. 

Cülfis Terakkisi. Osmanlılar'da bir şeh
zadenin tahta çıkması münasebetiyle 
başta kapıkulu askerleri olmak üzere 
devletten maaş alanların ücretlerine ya
pılan zam için kullanılan bir tabirdir. Ti-

marlı sipahilerin timariarına yeni gelir 
kaynaklarının eklenmesi için de aynı ta
bir kullanılırdı. Bu zamlar sadece cülüs 
münasebetiyle değil savaşlarda gösteri
len başarıların ardından da yapılırdı. Te
rakkTierin miktarı çeşitli tarihlerde de
ğişmiş olmakla birlikte genellikle günde 
2 akçe, bazan da 3-4 akçe olurdu (bk. 
TERAKKI). 

Cülfis Çıkması. Osmanlı padişahlarının 
tahta çıkmaları dolayısıyla yapılan me
rasimli tertilere "büyük çıkma". "um um 
çıkması" veya sadece "cülüs çıkması" de
nirdi. Cülüs münasebetiyle Acemi Ocağı 
neferlerinin kıdemlileri Yeniçeri Ocağı'
na kaydedilirlerdi. Saray hizmetiileri de 
genellikle taşra hizmetlerine gönderilir , 
bazan da saray içinde derecesi daha yük
sek bir hizmete verilirlerdi. Sünnet, ni
kah gibi olaylar sırasındaki çıkmalara 

ise "küçük çıkma" adı verilirdi. Kapıkulu 
süvarileri arasına efrad alınmasına ise 
"bölüğe çıkma" denirdi; bu da yine en 
çok cülüs münasebetiyle yapılırdı (Ka
tib Çelebi, ı. 46; Naima, 1, ı 14; Silahdar, 
ll, 302) 

Cülfisiye. Padişahların tahta çıktıkları 
zaman dağıttıkları bahşiş (Raşid, ll, 20) 
veya daha çok bu münasebetle yazılmış 
manzumeler, bazan da mensur yazılar 
için kullanılan bir tabirdir. Yüzyıllarca 

nazım halinde ve çoğunlukla kaside şek
linde yazılan cü!Qsiyelerin ll. Abdülhamid 
devrinde gazetelerin ve gelişen gazete
ciliğin tesiri ile mensur olarak yazıldığı 
da görülmüştür. Cülüsiyelerde yeni hü
kümdarın tahta çıkması münasebetiyle 
ülkenin mutluluk, huzur ve refaha ka
vuştuğu, halkın sevinç duyduğu vurgu
tanır ve Allah'a şükredilirdi. Manzum cü
lüsiyelerin en meşhurlarından biri Ba
ki'nin ll. Selim için, bir diğeri de Nef'f'
nin ll. Osman için yazdığı şiirdir. Baki'
nin cülüsiyesi şu beyitle başlamaktadır: 
"Bi-hamdillah şeref buldu yine mülk-i 
Süleymani 1 Cülüs etti saadet tahtına 
İskender-i sani". Nef'i'nin yazdığı cülü
siyenin son beyti ise şöyledir: "Şehinşah-ı 

adalet - pişe Osman han - ısani kim 1 Vü
cüdiyle hayat- ı taze buldu mülk-i Osma
nf". Nev'izade Atai'nin IV. Murad'ın cü
lüsu münasebetiyle yazdığı kaside de bu 
vadide yazılmış en güzel örneklerdendir 
(Atai, s. 766-768). Manzum cülüsiyelerin 
son örneklerinden biri, 1876'da V. Mu
rad'ın tahta çıkması üzerine Ali Emiri 
tarafından kaleme alınmıştır. 

Cülfis Yıl Dönümleri. Osmanlılar'da di
n! olaylar dışında yıl dönümü kutlama-
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ları olmamakla birlikte ll. Abdülhamid 
doğum yıl dönümleriyle birlikte cülüs 
yıl dönümlerine de önem vermiştir. Bu 
günlerde erkenden Mabeyn'e çıkan pa
dişah akşama kadar vekillerin, vezirle
rin, müşirlerin ve yabancı sefirlerin, ak
şam da harem halkının ve ailesinin teb
riklerini kabul ederdi. Bu münasebetle 
sarayın bahçesi ve daireleri fener ve bay
raklarla donatılır, kapıların üstüne "Pa
dişahım çok yaşa" yazılı levhalar asılır
dı. Gece de eğlence, davet ve ziyafetler
le geçirilirdi. Abdülhamid'in kızı Ayşe 

Sultan (Osmanoğlu ) hatıralarında bu hu
susta geniş bilgi vermektedir (bk. bibl.). 

Cülüs yı l dönümü şenliklerinin en muh
teşemi, Il. Abdülhamid'in tahta çıkışının 
yirmi beşinci yılında olmuştur. O gün sa
bahleyin Şale Köşkü'ne geçen padişah 
tebrik ve hediyeleri kabul etmiştir. Özel
likle yabancı sefirlerin kabulü sırasında 
temsil ettikleri devletin milli marşının 
çalınmasına itina gösterilmiştir (Osma
noğlu, s. 82 -85). Sultan Abdülhamid'in 
doğum ve cülüs yıl dönümlerinde kut
lamalar mektup ve telgraflarla da ya
pılmış, padişah da bunlara cevabi teşek
kürnameler göndermiştir (örnekler için 
bk. Abdülkadir Özcan - İlhan Şahin, s. 
417-474). 

Sultan Reşad'ın dördüncü cülüs yıl dö
nümü şenlikleri 27 Nisan 1912 tarihin
de Hürriyet-i Ebediyye tepesinde yapıl

mış, bu sırada Yeşilköy'den havalanan 
ilk Türk uçağı da bir gösteri yapmıştır 
(Karatamu, s. 490). 
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el-CÜMELÜ'I-KÜBRA 
( s,.r.SJIJ.;:.JI ) 

Ebü'l-Kasım ez-Zeccaci'nin 
(ö. 337 / 949) 

Arap gramerine dair eseri. 
__j 

"ei-Cümel" adıyla eser yazan dil alim
lerinin çalışmalarına bu adı vermeleri, 
Halil b. Ahmed'in (ö . ı 75 / 791) kendi ese
ri olan el-Cümel'e yazdığı mukaddime
den de anlaşılacağı gibi. bu kitapların 

Arapça'nın gramerine dair başlıca konu
ları ihtiva etmesinden kaynaklanmak
tadır. Zeccaci de geleneğe uyarak sarf. 
nahiv, esvat (i'lal. idgam ve imla mesele
leri), zarürat-ı şi'riyye ve edatlarla ilgili 
142 (veya 145) babdan oluşan bu en meş
hur eserine el-Cümelü'l-kübrii adını 
vermiştir. Muhtemelen hayatının son yı l

larında Mekke'de, her bab bitiminde Ka
be'yi tavaf ederek ve eserinin faydalı ol
ması için Allah'a niyazda bulunarak sade 
bir dille yazdığı eserinde müellif Kur'an-ı 
Kerim. şiir ve emsalden bol miktarda ör
nekler verir. Konu ile ilgili çeşitli görüş
leri verdikten sonra bunların bir değer
lendirmesini yapar ve sonuçta yeni ku
rallar çıkarmayı başarır. Böylece kitap
tan her seviyede okuyucunun faydalan
masını sağlamaya çalışır. 

Eserini "el-kübra" diye nitelendirme
sinin sebebi. ele aldığı konuları çok ay
rıntılı bir şekilde işlemesi olmalıdır. Ba
zılarının zannettiği gibi onun bir de el-

Cümelü's-şugra adlı eseri yoktur. Nite
kim kaynaklarda bu eserin şerhleri, Şer
hu 'l-Cümel, cAvnü'l-Cümel gibi adlar
la geçmekte olup bunlarda "kübra" ve 
"suğra" sıfatları bulunmamaktadır. Ese
re Kitiibü1-Cümeli'l-meşhur, ZeccacT'
ye de "Sahibü'I-Cümel" denmesi, kitabın 
müellifınden ç~k tanındığını göstermek
tedir. İbnü'l- Kıfti Mısır. Mağrib, Hicaz, 
Yemen ve Suriye'de İbn CinnT'nin el-Lü
mac ve Ebü Ali el-Farisi'nin el-lia}ı adlı 
eserleri ortaya çıkmadan önce el- Cü
mel'in çok rağbet gördüğünü kaydeder. 
Ancak adı geçen iki eserden sonra el
Cüme]'e gösterilen rağbetin giderek 
azaldığı şeklindeki kanaat de pek isabet
li görülmemektedir. el - C üm el şerhle
rinin hemen hemen tamamının bu iki 
eserden sonra yazılmış olması da onun 
önem ve şöhretinin VIII. (XIV.) yüzyıla ka
dar devam ettiğini göstermektedir. 

İlk defa Muhammed b. Ebü Şeneb ta
rafından el-Cümel (Cezayir I 926; Paris 
ı 957). ikinci defa Ali Tevfik el- H amed ta
rafından Kitiibü'l-Cümel fi'n-na}ıv (İr
bid 1402 / I 982 ; 4. bs. 1408/ ı 988) adıyla 
yayımlanan eser birçok nahiv alimi tara
fından şerhedilmiştir. Brockelmann. bir 
kısmı Keşfü'~-~unun'da zikredilmeyen 
on yedi şerhin adını vermekte, bazı mü
ell ifler ise Mağrib'de yazılan şerhlerinin 
sayısının 120 olduğunu kaydetmektedir 
(Yafil, ll , 332 ; ibnü'l-imad, ıı , 357). Ancak 
eseri son olarak neşreden Ali Tevfik ei 
Hamed. 120 rakamının mübalağalı oldu-

ei·Cümelü'l· fcübrii'n ı n ilk ve son savfala rı iKöprü l ü Ktp .. nr. 14621 


