
ha sonra Mevlana'nın (ö 672 / 1273) Meş

nevf'sinden seçmeler gelmekte, ardın
dan sırasıyla Feridüddin Artar (ö 6 ı 8/ 
ı 22 ı ). Seyyid Hüseyni (Emir Hüseyin Hü
seyni, ö. 729 1 ı 329 l?l). Ni'metullah Veli 
(ö 834 / ı43ı). Nasır-ı Hüsrev (ö. 48ı / 

1088) ve Xl/. yüzyıl şairlerinden Edhemi-i 
Sarki'nin eserlerinden derlenmiş bölüm
lerle mecmuanın Farsça olan ilk kısmı 
tamamlanmaktadır. 

Bundan sonra gelen Türkçe kısmın
da, XIV-Xl/I. yüzyıllar arasında yetişmiş 
birçok şairin Türkçe eserlerinden geniş 
bölümler ve seçilmiş manzumeler bulun
maktadır. Halvetiyye'den Gülşeniliğin tek
kesini Kahire'de tesis eden Piri İbrahim 
Gülşeni (ö 940 / ı 533) ve onun şeyhi, Rü
şeniliğin kurucusu Dede ömer Rüşeni 
ile (ö 892 / 1487) Fatih devri şairlerinden 
Cemali, Kaygusuz Vizeli Alaeddin (ö 

970 / ı 563 l?ll ve Kemal Ümmi (ö 880 / 
ı 4 75) gibi şairleri n eserleri de bu bölüm
de yer alır. Dede Ömer Ruşeni'nin, Tür
kiye kütüphanelerinde mevcut en es
ki tarihli yazma külliyatı bu mecmuada 
bulunmaktadır (Uzun, s. 68). Aynı yerde 
Mahmud-ı Sebüsteri'nin (ö 720 / ı 320) 
Farsça Gülşen-i Rdz'ının özeti de kay
dedilmiştir (vr . 2 ı 8-2 ı 9). Daha sonra de
vam eden Türkçe kısımda N esimi (ö 82 ı 1 
I 4 ı 8 1?11. Halili (ö 890/ ı 485) ve Caferi'
nin gazelleri yer almaktadır. Mecmuanın 
en değerli eserlerinden birini teşkil eden 
Yunus Em re· nin 219 ilahisi ve Risdle
tü'n-nushiyye'sinin ardından Kul Ubey
di mahlasıyla Çağatayca şiirler yazan Sey
bani Hükümdan Ubeydullah Han ' ın (ö . 

946 / ı 539) külliyatından seçmeler bu
lunmaktadır. Dini- didaktik mahiyette 
bazı mesnevilerle terciibend ve gazeller
den meydana gelen bu manzumeler. Bu
hara'da yaşayan Ubeydullah Han'ın he
nüz hayatta iken şiirlerinin İstanbul'da 
sevilerek okunduğunu göstermesi bakı
mından dikkat çekicidir. Kaygusuz'un şi
irlerinden seçmelerle sona eren ikinci 
kısım Artar. Nizarni-i Gencevi. Hacü-yi 
Kirmani. Mevlana. Kasım-ı Envar. Ah
med-i Cami ve Hatız-ı Sirazi'den yapı
Ian derlernelerin yer aldığı Farsça bölüm
le sona ermektedir. 

Mecmuanın başında, farklı bir yazı ile 
olduğu için sonradan yapıldığı kabul edi
len bir fihrist bulunmaktadır. Daha ge
niş bir fihrist ise Halili, Caferi ve Kasım'ın 
mecmuadaki şiirlerini neşreden Muhar
rem Ergin'in makalesinde verilmiştir (bk. 
bi bl). 

Cdmiu 'l-meanf'nin özelliklerinden bi
ri, eserlerini derlediği şairler kadrosu 

içinde, Osmanlı ülkesi sınırları dışındaki 
belli başlı kültür merkezlerinde yaşayan 
mutasawıf ve şairlere de yer vermesi 
ile bunların eserlerine İstanbul'da duyu
lan ilgiyi, dolayısıyla da şöhretlerinin yay
gınlığını göstermiş olmasıdır. 
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CAMİU'n - NEzAiR 
( _;U;.:Jit"~) 

Eğridirli Hacı Kemal tarafından 
918'de (1512) hazırlanan 

şiir mecmuası. 
_j 

Eserde, XIII. yüzyıldan ·Xl/I. yüzyılın baş
larına kadar Anadolu'da yaşayan şairler
den bir kısmının şiirlerinden örnekler
le bunlara yapılan bazı nazireler yer al
maktadır. 

Hayatı hakkında Eğridirli olduğundan 

başka hemen hiçbir şey bilinmeyen şair 
Hacı Kemal. bu mecmuada 266 şairle 

birlikte kendisinin de bazı manzumele
rine yer vermiştir. Ömer b. Mezid'in 840'
ta (1437) tamamladığı Mecmuatü'n-ne
zdir'inden sonra düzenlenmiş ikinci na
zire mecmuası olan ve ondan çok daha 
hacimli bulunan eserin yakın zamana 
kadar bilinen tek nüshası, Beyazıt Dev-

CAMiU 'n- NEZAiR 

Jet Kütüphanesi'ndeki (nr. 5782) 496 va
raklık nüsha idi. Daha sonra Ankara Üni
versitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülte
si Kütüphanesi yazmaları arasında (i s
mail Saib, !, nr. 804-805) iki cilt halinde 
biraz eksik yeni bir nüshası bulunmuş
tur. 

Hacı Kemal, Beyazıt Devlet Kütüpha
nesi'ndeki nüshanın iki sayfalık mukad
dimesinde eserle ilgili olarak, " İsmini Ca
miu'n-nezair koydum. 496 varak birle 
mücelled bir kitap eyledim" dedikten 
sonra eser hakkında çeşitli bilgiler ver
mektedir. Buna göre mecmua 29.461 be
yitten meydana gelmektedir. Mecmua
da mevcut 232 kasidenin otuz üçü tev
hid, on beşi na't. on ikisi terciibend. dör
dü mersiye. ikisi felekname, otuz dördü 
murabba. dokuzu muhammes, biri mü
seddes. on üçü müstezad, dördü bahr-i 
tavil, ikisi muaşşer. on üçü münacattır. 
Bunlardan başka eserde 2832 gazel yer 
almakta, bunların içinde de müveşşah
lar, müfettahlar. mülemma'lar. muam
malar ve ilahiler bulunmaktadır. "Müel
lif Hacı Kemal ' in bu kitap içinde ebyat 
ve eş ' arı vardır" demek suretiyle de son 
kısımlarda kendi şiirlerinin bulunduğu

nu belirtmektedir. Mecmua bu mukad
dirneden sonra klasik manzum eserler
deki sıraya göre (tevhid, na't, kasideler, 
gazeller vb ) düzenlenmiştir. 

Ahmed Fakih, Seyyad Hamza, Gülşeh
ri gibi Anadolu· daki Türk edebiyatının 
başlangıç dönemini temsil eden şairle

rin eserlerinin de yer aldığı Cdmiu'n
nezdir, birçok şair ve eser için tek kay
nak olması bakımından büyük bir önem 
taşımaktadır. Ahmed Fa ki h· in Çarhnd-
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CAMiU'n-NEZAiR 

me adlı mesnevisinin bilinen tek nüsha
sı da bu mecmuadaki manzumeler ara
sında bulunmaktadır (vr. 289•-291 b). Ay
rıca eserde, Ömer b. Mezid'in Mecmı1a
tü'n-nezair'inde yer vermediği Yunus 
Emre'nin şiirlerinin bulunması ve ilahi 
tarzında yazılan başka şiirlerin de isa
betli olarak Yunus Emre'ye nazire ola
rak gösterilmesi dikkat çekmektedir. Bu
nun yanı sıra mecmuada bazı iran şair
lerinin şiirlerine de yer verilmiştir. 

Bugüne kadar eserin tamamının ilmi 
neşri yapılmadığından ve divan edebi
yatının başlangıç dönemiyle ilgili olarak 
tam bir kronoloji de bulunmadığından 
Camiu'n-nezair'de zaman zaman, da
ha sonra yaşayan şairlere daha önce ya
şayanların nazire yazmış gibi gösterildi
ği yolundaki eleştiriler (mesela bk. Köp

rülü. ilk Mutasavvıflar, s. 263) tam bir açık
lığa kavuşmamıştır. 

Fuat Köprülü, Hammamizade ihsan'ın 
yaptığı bir fihristten faydalanarak eser
de yer alan şairleri Arap harflerine göre 
alfabetik sıra ile vermişse ·de (Millf Ede· 

biyat Cereyanının ilk Mübeşşirleri, s. 61-
62) bazı şairlerin adının iki defa yazıl
ması, bazılarının iki ayrı yerde farklı şe
killerde gösterilmesi sebebiyle (Avni-Sul
tan Muhammed Han, Ahmed-i Dai-Dai, 
Sultan Cem-Cem. Ahizade-İbn Ahi vb.) 
liste bir hayli kabarmıştır. Bu liste tek
rarlardan arındırıldığında Hacı Kemal'in 
belirttiği gibi mecmuada 266 şairin yer 
aldığı görülür. 
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el -CAMİU's-SAGİR 

( .;::i-al 1 t" 6:J 1 ) 

Muhamme.d b. Hasan eş-ŞeybAni'nin 
(ö. 189/805) 

"zahirü'r-rivaye" diye bilinen 
ve Hanefi mezhebinin 

ana kaynaklarını oluşturan 
altı eserinden biri. 

_j 

Hanefi fıkhının ilk yazılı kaynakların
dan olup imam Muhammed'in. hocası 
Ebu Hanife· den Ebu Yusuf vasıtasıyla 
kendisine ulaşan görüşleri bir araya ge-

112 

tirerek telif ettiği bir eserdir. Kaynak
larda Şeybanf'nin el-Cami'u·ş-şagir'i 
Ebu Yusufun isteği üzerine kaleme al
dığı belirtilmektedir. Tamamlanmasın
dan sonra eserini Ebu Yusuf'a okuyan 
imam Muhammed onun iltifatına maz
har olmuştur. Bazı kaynaklarda el-Ca
mi'u·ş-şagir'in imam Muhammed'le 
Ebu Yusuf'un müştereken kaleme aldık
ları bir kitap olduğu ileri sürülmektey
se de gerek eserin Ebu Yusuf'un isteği 
üzerine yazıldığı ve onun tarafından tak
dir edildiği rivayeti, gerekse her bölü
mün başında "Muhammed, Ya'küb'dan 
(Ebü Yusuf). o da Ebu Hanife'den rivayet 
etmektedir ki" ifadesi, el-Cami'u's-şa
gir'in tek başına Şeybani tarafından te
lif edildiği görüşünü kuwetlendirmek
tedir. Eseri imam Muhammed'den fsa b. 
Eban ve ibn Semaa rivayet etmişlerdir. 

Füru*a ait olan el-Cami'u·ş-şagir 
1 532 fıkhi meseleyi ele almakta ve bun
lar hakkındaki hükümleri delillerini be
lirtmeksizin nakletmektedir. Şeybani ese
ri ni, muhtemelen muhtasar oluşu sebe
biyle bölüm ve alt bölümlere ayırmadan 
kaleme almışsa da daha sonra Ebu Ta
hir ed-Debbas kitabı bablar halinde ter
tip ve tasnif etmiştir. Hasan b. Ahmed 
ez-Za'ferani tarafından ayrı bir tasnifi
nin daha yapıldığı bilinmektedir. Deb
bas'ın tasnifinin baş tarafında imam Mu
hammed 'in eseri kırk kitap halinde ka
leme aldığı belirtilmekte, ancak onun 
tasnifi otuz üç kitabı ihtiva etmektedir. 
Bu farklılığa, birbirine yakın konuları iş

leyen bazı kitapların Debbas tarafından 
birleştirilmesi yol açmış olmalıdır. 

Şeybanf'nin daha önce telif etmiş ol
duğu el-Mebsı1fun aksine, bu eserin
de Ebu Hanife ile Ebu Yusuf ve kendisi 
nin görüş birliği içinde oldukları mese
leleri bir araya getirmek istediği ileri sü
rülmüşse de (Desüki. s. 152) 170 kadar 
meselede ihtilafların da zikredilmiş ol
ması. bu hedefın her zaman göz önün
de bulundurulmadığını ortaya koymak
tadır. Bununla birlikte bazı bölümlerde 
imam Züfer'in görüşlerinin de belirtil
mesi bir tarafa bırakılacak olursa ese
rin esas olarak Ebu Hanife ile iki tale
besinin fıkhi görüşlerini ihtiva ettiği gö
rülmektedir. 

Ebu Yusuf'un el-Cami 'u·ş-şagir'i ya
nından hiç ayırmadığı belirtilmekte, özel
likle ilk dönemlerde kadı ve müftü ol
mak isteyenlerin bu eseri ezberlemeleri 
gerektiği bilinmektedir. el- Cami 'u 'ş 
şagir küçük hacmine rağmen Hanefi fı-

kıh literatürü içerisinde önemli bir yer 
tutmuş, üzerine çok sayıda şerh ve ha
şiye yazılmıştır. Leknevi bunlardan otuz 
üç kadarını zikretmektedir (en-Na{i'u ' l 

kebfr, s. 46-60). Bu şerhlerden, özellikle 
günümüze ulaşmış bulunan Ebü'l-Usr el 
Pezdevi, Şemsüleimme es-Serahsi, Mu
hammed b. Ahmed el-isbicabi, Ebu Ta
hir ed-Debbas, Sadrüşşehid Ömer b. Ab
dülaziz, Ebü'l-Mefahir Taceddin el-Ker
deri. Ebü'l-Leys es-Semerkandi, Ebu 
Nasr el-Attabi, Kadihan. Cemaleddin ei
Hasiri. Zahirüddin Ahmed b. ismail et-Ti
murtaşi (yazma nüshaları için bk. Brockel
mann. GAL, I, 179 ; Suppl., I, 290-291; Sez
gin, ı . 429-430) ve Abdülhay ei-Leknevf'
nin eserleri sayılabilir (şarihlerin geniş bir 
listesi için bk. Keşfü'?·?unan, ı . 562-564; 
Leknevi. s. 46-60). Öte yandan el-Ca
mi'u'ş-şagir Necmeddin en-Neseff, Mah
mud b. Ebu Bekir ei-Ferahi ve Şam müf
tüsü Mahmud Hamza tarafından man
zum hale getirilmiştir (yazma nüshaları 
için b k. Sezgin, 1, 430; eseri nazına çevi
renlerin geniş bir listesi için ayrıca bk. Keş
fü'? ·?unan, ı. 564) 

el-Cami'u·ş-şagir Leknev (1291 , 1294, 
1328). Bulak (1302, Ebü Yusuf'un KWJ.bü'l

ljarac'ının kenarında) ve Beyrut'ta (1406/ 
1986) basılmıştır. Beyrut baskısında Ab
dülhay ei-Leknevfnin şerhive bu şerhin 
başında mukaddime mahiyetinde onun, 
Hanefi fakihlerinin tabakaları, önemli 
metin kitapları, el-Cami'u·ş-şagir ve 
şerhleri hakkında bilgi veren en-Nafi 'u1-
kebfr li-men yutali'u'l-Cami'a'ş-şa
gir adlı risalesi de yer almaktadır. el-Ca
mi'u·s-şagir'in bir bölümü I. Dimitroff ta
rafından Almanca'ya çevrilmiştir ("Asch
Schaibani und sein corpus juris al-ğiimi 
as-sagir", MSOS,XI [1908l.s. 60-206). 
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