
el- CAMi U' 1- KEBlR 

zade kütüphanelerinde bulunan nüsha
larla Hasiri ve Ebü Nasr ei-Attabf'nin 
şerhlerinden faydalanmış, bu neşirde 

istanbul nüshasını esas alarak diğer nüs
halardaki farkiara işaret etmiştir. İstan
bul ve Tonk nüshalarında, başta Ebü Yü
suf'un el-Emdli'si olmak üzere İmam 
Muhammed'in el-Aşl (el·Mebsat) ve ez
Ziydddt'ı ile İbn Semaa ve Hişam b. 
Ubeydullah'ın Nevddir'lerinden yapılan 
ilavelere de bu baskıda metinden ayrı 
olarak yer verilmiştir. Bunlar muhteme
len kitabı rivayet edenler tarafından ko
nuyla ilgileri dolayısıyla konulmuş not
lard ır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybani, ei·Olmi'u 'l· 
kebfr (nşr. Ebü'I-Vefa ei-Efgani), Haydarabad 
1356; ayrıca bk. naşirin mukaddimesi, s. 3·7; 
Keş{ü '? ·?unan, ı, 567-570; İbn Abidin, Resa'il, 
Beyrut, ts. (Daru ihyai't-türasi'J-Arabi). ı , 18·19; 
Brockeımann. GAL, ı , 178·179; Suppl., ı, 289· 
290 ; M. Ebu Zehre, Eba I:Janf{e, Kahire 13691 
1947, s. 211 ·213; Sezgin, GAS, ı , 423·428; M. 
Zahid Kevseri, Bulagu' l·emanf, Humus 1969, 
s. 79·80; Mustafa eş-Şek'a, el-imamü'I ·A'zam 
Eba I:Janf{e en·f'lu'man, Kahire 1403/1983, 
s. 228·230. r:;;;ı 

ımı YuNus VEHBi YAvuz 

L 

cAMiu KERAMATi'I -EVLİYA 
(. \-1_, ~ ı ül..l} t"l:o:- ) 

Yusuf b. İsmail en-Nebhani'nin 
(ö. 1932) 

sı1filerin hayatı, menkıbe ve 
kerametierine dair eseri. 

_j 

Müellif eserin mukaddimeden önceki 
sayfalarında (I, ı -7) kaynakları hakkın
da bilgi vermiştir. Kaynak olarak sırala
nan elli eserin müellifleri arasında Ku
şeyrf, İbnü'I-Arabf, Şa ' rani, Nablusi, Ya
fii, İskenderi gibi süff müellifler yanında 
Fa h reddin er-Razi gibi alimler de vardır. 

Nebhani kaynaklar konusunda bilgi ve
rirken İbn Hanbel'in Kitdbü 'z- Zühd'ü 
Ebü Nuaym'ın Hilyetü'l-evliyd' adlı ese
ri, Ebü'I-Ferec İbnü'I -Cevzfnin Şıfatü'ş
şafve'si gibi bazı eserlerdeki bilgilerin 
daha sonra yazılan eserlerde aktarılmış 
olduğunu, bundan dolayı söz konusu ilk 
kaynakları okumaya gerek görmediğini 
belirtir. Kaynaklarda kendilerine dair bil
gi bulunmayan veya hakkında müstakil 
eserler yazılan süfflere eserde daha az 
yer ayırdığını söyler. Osmanlı dönemi sü
fileri hakkında sadece eş-Şe~ü 'i~u 'n 
Nu cmdniyye 'nin kullanılmış olması bu 
dönemle ilgili bir eksiklik olarak görül
mektedir. 

Eserin mukaddimesi (I, 7-55) dört bö
lümden meydana gelmiştir. Birinci bö-
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!ümde keramet- mücize- istidrac mese
leleri, ikinci bölümde tayy-i zaman, tayy-i 
mekan, ölüleri diriltmek, su üzerinde yü
rümek vb. yirmi beş keramet çeşidi söz 
konusu edilmiştir. Üçüncü bölümde iba
detin önemi ve gereği vurgulanarak ke
rametlerin ancak ibadet ve taatlerin ne
ticesinde ortaya çıkabileceği konusu iş

lenmiştir. Dördüncü bölüm ise velflerin 
mertebe ve sınıfları hakkındaki bilgile
ri ihtiva eder. Burada velfler başlıca üç 
grupta ele alınmıştır. Birinci grup aktab, 
abdal, nükaba, nüceba, havariyyün, re
cebiyyün gibi sayıları belli olanlar ; ikinci 
grup melamfler, fakirler, süfiler, ubbad, 
zühhad, kurra, ahbab, muhaddesün gi
bi sayıları bilinmeyenlerdir. Üçüncü grup
ta ise sayıları belli olan ve olmayan veli
ler vard ı r ; nebfler, resuller, sıddfklar, şe

hidler, salihler gibi. Nebhani velflere ait 
kerametierin aslında Hz. Peygamber'in 
mücizesi olduğunu söyleyerek bu eseri
nin Hüccetullah cale'l -ediemin ii mu'ci
zdtı seyyidi'l-mürselin adlı kitabının 

bir devamı olarak değerlendirilmesini 

ister. 

Eserin ilk sayfalarında müellif Hz. Pey
gamber'in mücizeleriyle ilgili 100 hadis 
metnini iktibas etmiş, daha sonra elli 
dört sahabiden nakledilen kerametleri 
bunların adiarına göre alfabe sırasıyla 

vermiştir O. 75-97) 

Nebhani Hz. Peygamber' e hürmeten 
adı Muhammed olan süfileri öne almış, 

daha sonra harf sırasını takip ederek 
1450 kadar süffyi hayat ve kerametleriy
le birlikte tanıtmıştır. Şeyhi Ali ei-Ömeri 
eş-Şazeli et-Trablusi (ö . 1904) hakkın
da geniş bilgi veren müellif (Il. 202-216). 
"Hatimetü'l - kitab" bölümünde (II. 297-
330) kaynaklarda zikredilen, fakat belli 
bir şahsa nisbet edilmeyen kerametleri 
sıralamıştır. 

Nebhani eserin sonunda yer alan "Ki
tabü Esbabi't-te'lff" adlı risalesinde (Il, 

331-394) kendi eserleri ve bu eserleri ka
leme alırken dikkat ettiği hususlar hak
kında bilgi vermiş ve kitaplarına dair 
meşhur kişilerin yazdıkları takrizleri ik
tibas etmiştir. 

Cdmicu kerdmdti 'l-evliyu', başlan
gıçtan XX. yüzyıla kadar yaşayan pek çok 
süffyi kısaca da olsa konu edinmesi, özel
likle son asırda yaşayan bazı süfileri ta
nıtması, ayrıca müellifin, mürşidi başta 
olmak üzere görüştüğü ve tanıştığı sü
filerin yanı sıra özellikle Yemenli Ba Ale
vf ailesine mensup mutasawıflar hak
kında geniş bilgi vermesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır. 

Eser, önce hamişinde Yafif'nin Neş
rü ·ı- meJ:ıdsini'l- galiye ii faili meşd
yff]i'ş-şufiyye adlı eseriyle birlikte (1-11, 
Kahire ı 329), daha sonra da müstakil ola
rak (l-ll, Kahire 1394/ 1974) basılmıştır. 
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CAMİU'I- MEANi 
( ~ls.llt"l:o:- ) 

XII -XVI. yüzyıllarda yaşayan 
çeşitli şair ve müelliflerin Türkçe ve 

Farsça manzum-mensur eserlerinden 
seçmelerin yer aldığı mecmua . 

_j 

Kimin tarafından tertip edildiği bilin
meyen eser. sonundaki istinsah kaydın
dan anlaşıldığına göre 940 yılı Şaban ayı
nın başlarında (Şubat 1534) İstanbul'da 
tamamlanmıştır. Mecmuayı hazırlayanın 

Farsça ve Türkçe'yi iyi bilen. kültürlü, 
devrine göre iyi bir hattat, zevk sahibi 
ve bilgili bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. 
Derleyicisinin hattıyla yazıld ığı kabul edi
len mecmuanın bilinen tek nüshası Nuru
osmaniye Kütüphanesi'ndedir (nr. 4904). 

Cdmiu1-medni, çeşitli şairlerin eser
lerini bir araya getirmesi bakımından 
nazire mecmualarına benzemekteyse 
de daha çok bir antoloji mahiyetindedir. 
Yer yer şiir ve eserlerinden örnekler kay
dettiği şair ve yazarların hemen hemen 
bütün eserlerini toplamakta, bu sebep
le bilhassa Türkçe manzumeler bakımın
dan, bazı XIV-XVI. yüzyıl şairlerinin şiir
lerine geniş bir şekilde yer veren tek ve
ya en eski kaynak olma niteliğini taşı
maktadır. Başta M. Fuad Köprülü olmak 
üzere Abdülbaki Gölpınarlı ve S. Nüzhet 
Ergun gibi araştırmacılar, Yünus Emre 
ve Kaygusuz'un eserleri üzerinde ilk ça
lışmaları yaparken bu yazmayı kullan
mışlardır. 

Farsça, Türkiye Türkçesi ve Çağatay 
Türkçesi'yle yazılmış hemen hepsi dini 
ve tasawuff metinlerden ibaret olan mec
mua, Seyyid Yahya-yı Şirvanfnin (ö . 868/ 
1463-64) Farsça dokuz risalesiyle başla
maktadır. Ahmet Ateş'in mecmuadaki 
bütün Farsça eserlerle beraber geniş bir 
şekilde tavsif edip fıhristini verdiği bu 
külliyat, Halvetiliğin ikinci piri kabul edi
len Seyyid Yahya· nın eserlerinin istan
bul kütüphanelerinde bulunan en iyi nüs
hası durumundadır (FME, s. 371-373). Da-


