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(~lr.~~) 

BayatiHasan b. Mahmud'un 
kaleme aldığı Osmanlı silsilenamesi. 
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Müellif hakkında çok az bilgi vardır. 
Eserinden anlaşıldığına göre Oğuzlar'ın 
Bayat boyundan olup uzun süre Tebriz'
deki Dede Ömer Rüşeni Dergahı'nda bu
lunmuş, 886 ( 1481) yılında Şam hacıla
rıyla birlikte Hicaz·a gitmiş, orada yaz
dığı bir Farsça gazel münasebetiyle Şeh
zade Cem'le tanışmıştır. Adını bu şeh
zadeden alan Cam -ı Cem-ayin, müelli
fin yanında bulunduğunu söylediği bir 
"Oğuzname"den Cem Sultan'ın emriyle 
özetlenmiş ve ona ithaf edilmiştir. Eser
de Osmanoğulları 'nın ataları ve Kayı bo
yunun ileri gelenlerinden söz edilmiş, 

Osmanlı padişahlarının şeceresi efsane
vi bir şekilde Hz. Adem'e kadar götürül
müştür. Müellif. Cem Sultan'ın Mısır'a 
dönmek üzere olmasından dolayı eseri
ni bir hafta gibi çok kısa bir sürede ta
mamladığını belirtmektedir. Daha sonra 
Mısır'a giden Bayati Hasan, orada iken 
Cem'in Roma'da başına gelenleri öğren
miş ve Cam-ı Cem-ayin'i tekrar ele 
alarak bazı ilavelerde bulunmuştur. Gü
nümüze eserin her iki şekli de intikal et
miştir. 

Behcetü 't-tevaril]. müellifi Şükrullah 

da Osmanlı silsilesini bir "Oğuzname"den 
almıştı. İlk Osmanlı tarihlerinin verdiği 
silsilenamelerde Osmanlılar'ın Mavera
ünnehir' den geldikleri belirtilir, ancak 
bu bilginin kaynakları gösterilmez. Da
ha sonraki silsilenameler ise genellikle 
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Cam-ı 

Cem -ayfn'in 
ilk s ayfas ı 

(Millet Ktp .. 

Tarih. nr. 203) 

Aşıkpaşazade'nin Tevarih-i A l-i Os
man 'ı. N eş ri' nin Cihannüma 's ı ve İd
ris-i Bitlisi'nin Heşt Bihişt'indeki liste
lere dayanır. 

Cam -ı Cem-ayin'i adı geçen tarih
çiler gibi ll. Bayezid zamanında yazmış 
olan Bayati Hasan eserini onlardan ön
ce bitirmiştir. Bu sebeple eser bilinen 
en eski silsilenamedir. Ayrıca kaynağı
nın "Oğuzname" olduğunu belirtmesi. 
mahiyeti henüz bilinmeyen Türk tarihi
nin bu en eski kaynağından Şükrullah'ın 
Behcetü 't - tevari!J 'i dışında nakillerde 
bulunan bir başka eserin mevcut olma
yışı, Cam-ı Cem-ayin 'in değerini daha 
da arttırmaktadır. Müellif kendi zama
nına kadar gelen Osmanlı padişahları
nın her birinin ismini, bu isimlerin ma
nalarını. her padişahın şahs iyetin i açık

ladığı gibi peygamberlerden, halifeler
den, ünlü hükümdarlardan da söz eder. 
Bayati Hasan'ın özellikle ensab* ve ta
r ih ilminde geniş bilgi sahibi olduğu an-
laşılmaktadır. ' 

Cam -ı Cem-ayfn 'in ilk neşri Ali Emi
ri tarafından "Nevadir-i Eslaf Külliyatı" 

nın beşinci kitabı olarak yapılmış 1 133 ı), 
daha sonra Fahrettin Kırzıoğlu eseri sa
deleştirerek Nihai Atsız'ın "Osmanlı Tarih
leri" serisi arasında yayımiarnıştır 1 ı 949). 
Ali Emiri neşri, naşirin Yanya vi layetinin 
Delvine kazasında 1896'da bulduğu, 1005 
( 1596) yılında müellif nüshasından istin
sah edilen bir yazmaya dayanmaktadır. 
Kırzıoğlu ' nun neşrinde ise yine Ali Emiri 
tarafından daha sonra bulunan. Millet 
Kütüphanesi 'nde kayıtlı (Tarih, nr. 203). 
1 008 ( 1599) yılında istinsah edilmiş baş
ka bir nüsha esas a lınmıştır. 
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Iii ABDÜLK AD iR Ö ZCAN 

CAMASBNAME 
( .... l; '-:-'1..~ ) 

Divan edebiyatında 
klasik mesnevi konularından biri, 

XV. yüzyıl şairi Musa Abdi'nin 
bu konudaki manzum eseri. 

İl k örneklerine Farsça'da rastlanan Ca
masbname'lerin as lı , Keyaniler'den Şah 
Güştasb'ın kainat ve yaratılışla ilgili so
rularına. İran mitolojisinde ileri görüşlü 

CAMASBNAME 

ve hakim diye nitelendirilen Vezir Ca
masb'ın verdiği cevaplardan oluşan , Peh
levice yazılmış yaklaşık SOO beyitlik bir 
risaledir IGr.!Ph., ıı. 11 0; R ızazade- i Şa

fak. s. 53) . Bu soru ve cevaplarda çeşitli 
dini ve ahlaki konular ele alınmış. Keyü
mert'ten Lohrasb'a kadar olan dönemin 
tarihi ve İran hükümdarlarının efsane
leri anlatılmıştır. Risalenin son kısımla

rında İran ülkesinin geleceğinden ve Zer
düşt dinindeki vaadlerden söz edilmiş
tir (D/'1F, 1-11 . 725). Eser Yeni Farsça'ya 
da çevrilmiştir IFerheng -i Fars~ V. 4 ı 9). 

Farsça kaleme alınan bir başka Ca
masbname ise Nasirüddin-i Tüsi'nin lö 
672 / ı274) gizli ilimlerden bahseden "yıl

dızname " türünde otuz üç beyitlik mes
nevisidir lbk. Süleymaniye ı<tp ., Ayasofya, 
nr. 4795. vr. 1 bJ_ 

Türkçe'de manzum ve mensur birkaç 
Camosbname tercümesi mevcuttur. Bi
lindiği kadarıyla bunların ilki. Ahmed-i 
Dai'nin lö 824/ 142 ı 'den sonra). Nasirüd
din- i Tüsi'nin aynı adlı eserinden biraz 
genişleterek yaptığı çeviridir. Yetmiş üç 
beyit olan mesnevi Farsça 'sında olduğu 

gibi "feülün 1 feülün 1 feOiün 1 feOI" ka
lıbıyla kaleme alınmıştır. İsmail Hikmet 
Ertaylan iki nüshadan faydalanarak ese
ri eski harflerle yayımiarnıştı r (Ahmed-i 
DarHaya tı ueEserleri,s. 75-78. 144-154). 

Türkçe'deki en önemli Camosbname 
çevirisi. )01_ yüzyıl şairlerinden Müsa Ab
di 'ye aittir. Kaynaklarda hayatı hakkın
da yeterli bilgi bulunmayan Abdi. ll. Mu
rad devri şairlerinden olup eserinde ad ı

nı Müsa. mahlasını Abdi olarak vermek
tedir lvr 4 b - sa ı Camasbname 'yi ll. Mu
rad'ın isteği üzerine kaleme aldığını söy
leyen Abdi lvr sa. ı 18"). onu aynı adı ta
şıyan bir kitaptan nazmen tercüme et
tiğini bildirmekte lvr ı 6• ı. fakat eserin 
aslı ve dili hakkında bilgi vermemekte
dir. Muhtemelen Farsça mensur bir Ca
masbname 'den tercüme edild i ği belir
tilen IKocatürk. s. 2 ı 91 Abdi'nin eseriyle 
Farsça Camosbname 'ler konuları bakı
mından birbirinden oldukça farklıdır. Bu 
husus. 'Abdi 'nin eserini başka bir kay
naktan faydalanarak kaleme almış ola
bileceğini düşündürmektedir. Nitekim 
Gibb, bunun Bin Bir Gece Masalları' n

daki "Yılanlar Kraliçesi" hikayesinin man
zum tercümesi olduğunu (HOP, ı . 432). 
M. Melikoff ise Taberi tarihinden alındı- · 
ğını ileri sürmektedir IJA, s. 453) . Ancak 
Abdi. Tevrat kaynaklı olan ve sonradan 
İslami şekle sokulan Camasbname'nin 
konusunu daha geniş bir biçimde naz
ma çekerken eserine pek çok telif un
suru da katmıştır. 
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