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BayatiHasan b. Mahmud'un 
kaleme aldığı Osmanlı silsilenamesi. 

L ~ 

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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CAMASBNAME 

Abdi Ciimasbniime 'yi Bandırma· nın 

Aydıncık kasabasında bir yılda kaleme 
almış ve 833'te (1429-30) tamamlamış
tır. S 122 beyitten meydana gelen m es
nevi "failatün 1 failatün 1 failün" kalıb ıy

la yazılmıştır. Eserde ayrıca aruzun de
ğişik kalıplarıyla yazılmış seksen sekiz 
beyit tutarında on dört gazel vardır. Cii 
masbndme'de bundan başka mesnevi 
tarzında bir tevhid, bir na't, biri Sultan 
ll. Murad, diğeri Sadrazam Hoca Meh
med Paşa için söylenmiş iki methiye ile 
gazel şeklinde bir de mersiye yer alır. 

Danyal peygamberin oğlu Camasb'ın 

başından geçenleri ve Şahmaran'ın (Şah-ı 
Maran) yanında geçirdiği günleri anlatan 
Ciimasbniime, iç içe girmiş birkaç hika
yeden meydana gelmektedir. Bunlar Bul
kıya , Şah Sahre. Kaf dağı . Cihan Şah . 

Mürg Şah. Şah Peri , Gevhernigfn Kale
si. Şems Bana. Kigal Hindf ve Giriftar-ı 
Şehrişah hikayeleridir. Masal unsurları
nın hakim olduğu eserdeki ana hikaye
nin konusu şöyledir: Danyal peygamber 
kainatın bütün sırlarını bilen. her derde 
çare bulan hikmet sahibi bir kimsedir. 
Öleceğine yakın hikmet dolu kitabını. do
ğacak çocuğuna büyüdükten sonra ver
mesi için hanımına teslim eder. Danyal'ın 
ölümünden sonra doğan oğluna Camasb 
adı veril ir. Camasb yedi yaşına girince 
annesi onu mektebe gönderir: fakat Ca
masb bir harf bile öğrenemez ve herhan
gi bir sanatta da başarı sağlayamaz. Bu
nun üzer ine dağdan odun getirip sat
maya başlar. Bir gün arkadaşlarıyla çık
tıkları dağda yağmur dolayısıyla bir ma
ğaraya sığınırlar ve burada bal dolu bir 
kuyu bulurlar. Kuyuya inen Camasb'a ar
kadaşları ihanet ederek balı alırlar ve 
onu kuyu dibinde bırakıp giderler. Ku
yuda açtığı bir delikten yerin altına gi
ren Camasb bir sarayla karşılaşır. Bura-
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camasbname'nin 
manzum 

nüshalarından 

birinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Millet Ktp. , 

Ali Emiri, 

Manzum , 

nr. 1202) 
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sı yılanlar ülkesidir. Ancak yılanların şa
hı Şahmaran kendisine iyi muamele eder 
ve ikramda bulunur. Camasb başından 
geçenleri anlatır. Şahmaran da ona Bul
kıya hikayesini nakleder. Daha sonra Ca
masb Şahmaran'dan kendisini yurduna 
göndermesini rica eder. Şahmaran. gör
düklerinden hiç kimseye bahsetmemesi 
şartıyla onu bal kuyusundan dışarı çı

karır. Bu sırada ülkenin hükümdan olan 
Keyhusrev çok hastadır. Hastalığına Şah
maran ' ın etinden başka hiçbir şeyin ça
re olamayacağını öğrenen hükümdar Ca
masb'dan Şahmaran'ın yerini söyleme
sini ister. O da öldürüleceği korkusu ile 
sırrını açıklar. Şahmaran tılsımla yaka
lan ıp öldürülür ve etinden yapılan ilaçla 
hükümdar kurtulur. Bu arada Camasb 
Şahmara n· dan öğrendiği ve babasının 

kendisine bıraktığı kitaptan edindiği bil
gilerle bütün dünyanın sırlarına vakıf 

büyük bir hakfm olur. 

Ciimasbnôme'nin yurt içi ve yurt dışı 
kütuphanelerinde pek çok yazma nüs
hası bulunmaktadır (Ankara Cebeci Halk 
Ktp . nr. 239 [ başı ve sonu eksik. 2863 be
yit lik bir nüsha[; TTK Ktp ., nr. 429; Ata
türk Üniversitesi Ktp ., Seyfettin Özege, nr. 

camasbname'n in 

mensur 
nüshalarından 

birinin iki 
safyası 

(iÜ Ktp .. 

TY. nr. 9542) 

427; Koyunoğlu Müzesi K tp., nr. 11398. 
istanbul Arkeoloii Müzesi Ktp. nr. 237; 
Millet Ktp., Ali EmTrT, Manzum. nr. 1202; 
istanbul Belediyesi Atatürk Kitap\ığı, Os
man Ergin, nr. 587; Biblioteca Apostolica. 
Barb. Orientale. nr. 103 [Mevlana Mah
mud tarafından XV yüzyılda istinsah edil
diği anlaşılan bu nüsha mevcut yazmala
rın en eskisidiri; Bibliotheque Nationale. 
nr. 1363; British Museum, Ad d . 24.962. 
Oxford Bodleian Ktp., nr. 2086; Biblioteca 
Vaticana. Turco. nr. 52 .1 56; Leiden Ktp., 
nr. ı 558 vb ) 

Sade ve akıcı bir üsiQpla kaleme alınan. 
Arapça, Farsça kelimelere az yer verilen 
Ciimasbniime'de halk söyleyişine ve de
yimlere oldukça sık rastlanır . Kelime ha
zinesi ve dil bilgisi bakımından Eski Ana
dolu Türkçesi · nin özelliklerini taşıyan 

eser üzerinde Şerif Ali Bozkaplan bir 
doktora çalışması yapmıştır [bk bibl) 

Türkçe'de Daf ve Abdi'nin Cdmasbnd
me'lerinden başka bir kısmı Abdi'nin 
eserinden faydalanılarak yazılmış, yer 
yer ondan alınmış bazı manzumeler ih
tiva eden mensur Ciimasbniime 'ler de 
vardır (iü Ktp . TY. nr. 9542 rıı59/ 1746 

tarihli[; istanbul Belediyesi Atatürk Kitap
lı ğı, Osman Ergi n. nr. 16 ı ) . Bunlardan 
1196'da (1780) Yazıcı Öksüz'ün kopya 
ettiği ve yalnız Cihan Şah'ın maceraları 

nı ihtiva eden nüshada hikaye Abdi'nin
kinden daha geniş biçimde anlatılmak

tadır (Kocatürk, s. 219) 1911 yılında Ah
med adlı bir halk şairi tarafından der
lenen M üntiizetü '1- emiisfl 1 Şahmaran 
Hikiiyesi ise Abdi'nin mesnevisinden kı
saltılmıştır ıa ge . s. 219) Ayrıca halk 
arasında dolaşan ve "Şahmaran" adıyla 
bilinen hikayeler de (S Abdullah Himmet
zade, Şahmaran Hikayesi, istanbul 1333; 
Süleyman Tevfik, Şahmaran [Hikayesi], is
tanbul 134 ı) Ciimasbniime'den özetlen
miştir. 
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CAM ED AR 
()J.ı.o~) 

Bazı İslam devletlerinde 
hükümdarın elbiselerine nezaret eden 

saray görevlisi. 
_j 

Farsça came (elbise) ve dar (tutan, sa
hip olan) kelimelerinden oluşan bu ta
bire Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu
lar gibi İslam devletlerinin saray teşki
latlarında rastlanmaktadır. Ortaçağ'da 

hil'at vermek saraylardaki en yaygın ve 
en eski adetlerden biriydi. Bu maksat
la yapılan ve içinde kumaşların ve ha
zır elbiseterin bulunduğu camehane adı 
verilen odalar vardı. Hil'at verilmek is
tenen kişi iki hacib tarafından bu elbi
seterin bulunduğu odaya götürütür ve 
kendisine uygun bir elbise (hil'at) giydi
rilirdi. 

Camedarlık saraydaki önemli görev
lerden biriydi. Hükümdarın elbiseleri
ne bakmakla yükümlü olan camedarlar 
onun elbiselerini giyip çıkarmasına da 
yardımcı olurlardı. Bunlar arasında terfi 
ederek önemli mevkilere yükselenler de 
vardır. Mesela Gazneli Mesud zamanın
da camedar olan hacib Yarık Toğmuş 
daha sonra ordu kumandanlığına kadar 
yükselmişti. 

Camedar kelimesi Memlük devlet teş

kilatında cemdar (cemdariyye) şeklinde 

kullanılmıştır. Sultanın muhafız birliğine 

mensup köleler arasından seçilen cem
darlar hükümdarıo elbiselerine nezaret 
eder ve alaylarda sultanın arkasında bir 
bohça taşırlardı. Ayrıca hükümdarın baş
ka hizmetlerini de görür ve hükümdar 
uyuyuncaya kadar yanından ayrılmaz

lardı. Uyuduktan sonra da kapısında sı
ra ile nöbet tutariardı (Kalkaşendi, N , 

49). Cemdarların emir veya reisine "re'sü 
nevbeti'l-cemdariyye" denilirdi. 
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CAMEGAH 
( .13' .... ~ ) 

Doğu hamam mimarisinde 
hamama girerken elbiseterin çıkarılıp 

bırakıldığı, camekan da denilen 
soyunma yeri 
(bk. HAMAM). 

Vakıflardan veya 
devlet bütçesinden verilen aylık 

anlamında kullanılan 

bir İslam hukuku terimi. 

_j 

_j 

Farsça'da "elbise parası; hizmetçitere 
verilen ücret, maaş" anlamlarına gelen 
camegi kelimesinin Arapçalaştırılmış şek
lidir. Maaştı kişilere de camegi- har de
nilmektedir. Camekiyye islam hukukun
da ve özellikle Osmanlı uygulamasında 
bir hukuk terimi olarak devlet hazine
sinden veya bir vakfın gelirinden genel
likle aylık şeklinde verilen maaş ve tah
sisat manasında kullanılmıştır. 

Vakfın gelirinden vakıf görevlilerine 
veya vakıftan faydalananlara (mevküfün 
aleyh) verilen maaş ve tahsisatlara vazi
fe adı verilmektedir. Müretteb de de-

CAMEKiYYE 

nen bu vazifeler aylık olarak veril iyorsa 
camekiyye veya rızık. altı aylık veya yıl

lık olarak veriliyorsa ata adını alır. Bü
tün vazifelerde olduğu gibi camekiyye 
adıyla ödenenler de verilen şahsın du
rumuna. ayrıca veriliş sebebine göre hu
kuki açıdan ayrı ayrı nitelendirilmekte
dir. Camekiyye bir hizmet karşılığı veri
liyorsa hukuki bakımdan bir ücret mahi
yetindedir. Hizmet karşılığı değilse ya 
fakiriere verilen sadakadır, yahut söz ko
nusu tahsisatı vakfedenin şartı gereği 
bir hizmet karşılığı olmadan zengine ve
rilir ki buna da sıla adı verilir. Osmanlı 
uygulamasında daha çok bir hizmet kar
şılığı olmadan verilen aylık maaş ve tah
sisatlara camekiyye denilmiştir. Ancak 
fıkıh kitaplarında böyle bir ayırım yapıl
mamaktadır. 

islam hukukundaki bütçe esaslarına 
göre devlet başkanı, kaynağı cizye, ha
raç ve benzeri şeyler olan gelirler fas
lından (beytülmal-i haracT) uygun gördü
ğü kimselerle ihtiyaç sahibi kişilere (as
kerler. alimler, fakirleri aylık, altı aylık ve
ya yıllık olarak belli bir tahsisatta bulu
nabilir. Bu tür tahsisatın aylık olanları
na da vakıflardan yapılan ödemelerde 
olduğu gibi camekiyye veya rızık. diğer
lerine ise ata denilmiştir. Osmanlı uygu
lamasında Hz. Peygamber'in neslinden 
gelen seyyid ve şeriflere, son zamanlar
da ise Osmanlı sülalesinden gelenlere 
bu çeşit tahsisatlar ayrılmıştır. 

Camekiyye İslam hukukundaki mücer
red haklar grubuna girer. Bu tür hakla
rın başkalarına bedelli veya bedelsiz ola
rak devreditip edilerneyeceği hukukçu
lar arasında tartışılmıştır. Hanemer'in 
bir grubu ile diğer İslam hukukçuları bu 
çeşit hakların, dolayısıyla camekiyyele
rin başkasına devredilemeyeceğini, me
sela satım akdine konu teşkil edemeye
ceğini belirtmişlerdir. Bazı Hanefi alim
leri ve özellikle Osmanlı hukukçuları ise 
camekiyyenin de içinde bulunduğu bu 

tür hakların bedelli veya bedelsiz olarak 
başkasına devredilebileceğini (nüzQJ ani'1-
vezaif, ferağ) kabul etmişlerdir. Bilhassa 
sadaka ve sıla mahiyetindeki camekiyye

lerin buna dahil edilmemesi gerektiğini 
savunan görüşlere rağmen, 1295 ( 1878) 
tarihinde söz konusu hakların devredi

lebileceğini destekleyen resmi bir karar 
da çıkarılınca, camekiyyeler birer çek gi
bi tedavül etmeye başlamış ve vakıfların 
bozulmasında bu uygulamanın da büyük 
tesiri olmuştur. 
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