
el- CAMiU's -SAH[H 

dan neşredilen (Beyrut 1406/ 1986) eş

Şüluşiyyat'ta (s 45-48) ve Eşref b. Ab
dürrahfm tarafından yayımlanan (Beyrut 
14071 1987) eş-Şüluşiyyat fi'l-hadfşi 'n

nebevf'de (s ı ı 9- ı 23) yer almaktadır. 
Eserdeki "rubaf" hadisiere dair müellifi 
meçhul yirmi üç varaklık bir risale Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndedir (Girullah 
Efendi. nr. 282). Bunlardan başka eserle 
ilgili şu çalışmalar vardır: 1. Feta 'ilü '1 -
kitabi'l- Cami'. Ebü' 1- Kasım Ubeyd b. 
Muhammed b. Abbas el-isirdl (ö 692 / 

ı 293) tarafından yazılan, el- Cami'in 
özelliklerine ve ravilerinin durumlarına 
dair on varaklık bu araştırmanın tek yaz
ması Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Kü
tüphanesi'nde mevcuttur (İsma il Saib 
Sencer, nr. 2167). 2. el-Ehadfsü'l -müs
tagrabeti'l- varide fi'l- Ôim/i's -sardtz 
li't- Tirmi?f. VIII. (XIV.) yüzyılda yaşamış 
olan Ahmed b. Ala! eş-Şafifye ait bu ça
lışmanın bilinen tek nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Şe
hid Al i Paşa, nr. 353. 177 varak). 3. el-İma
mü't- Tirmi?f ve'l-muvazenetü beyne 
Cami'ihf ve beyne'ş-Şahfhayn. NO
reddin !tr tarafından doktora tezi olarak 
hazırlanan bu eser mukayeseli bir araş
tırmadır. Kitapta Tirmizi hakkında ge
niş bilgi verildikten sonra el- Cami' u 's
sahih'in üç rivayeti istinbat* usulleri ba
kımından birbiriyle karşılaştırılmakta

dır. Eser ilk defa 1970 yılında Kahire'de 
basılmıştır. 

J . Robson 'un el-Cami'u·ş-şatzfl!'in ri
vayet zincirlerine dair araştırması (BSOAS, 

s. 258-270) ile eserin bir yazmasına dair 
A. J . Arberry'nin makalesi de (RSO, s. 
315-327) anılmaya değer ilmf çalışmalar
dır. Nasırüddin el-Elbanl. el - Cumi'u'ş
sahih 'in sahih rivayetlerini bir araya ge
tirerek Sal!fhu Süneni't- Tirmi?f adıy
la üç cilt halinde yayımiarnıştır (Beyrut 
1988) 
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IJll!l IS MA İL L. ÇAKAN 

cAMi U' t-TEV ARiH 
( &..Jij.llt"~ ) 

Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani'nin 
(ö. 718 / 1318) 

modern anlamda ilk dünya tarihi olarak 
kabul edilen Farsça eseri. L _j 

Ortaçağ islam dünyasının yetiştirdiği 
seçkin devlet adamlarından , alim ve ta
biplerden biri olan Reşfdüddin Fazlul
lah-ı Hemedanl, bu eserini ilhanlı Hü-

Cami'u·ı

tevarib 'in 
ilk ve son 
sayfalan 
(Süleymaniye .Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 3034) 

kümdarı Gazan Han ' ın isteği üzerine yaz
maya başlamıştır. ilkçağ ' dan itibaren 
Ortaçağ Avrupası ve islam dünyasında 
birçok kişi kendi inanç, kültür ve düşün
cesi doğrultusunda birtakım umumi ta
rihler yazmışsa da Asya ve Avrupa kıta
larındaki çeşitli kavim ve milletlerin. bu
ralarda kurulmuş devletlerin tarihini ilk 
defa tarafsız bir görüşle kaleme alan 
Reşldüddin olmuştur. 

OrUinalinin bazı bölümleri Farsça, ba
zı bölümleri Moğolca yazılmış ve daha 
sonra kısmen Arapça 'ya da çevrilmiş olan 
Cami'u't-tevarilJ'in iki ayrı versiyonu 
vardır. 1306-1307 yıllarında tamamlanan 
birinci versiyonu üç cilt, 131 O'da tamam
lanan ikinci versiyonu ise dört cilt ola
rak düzenlenmiştir. Gazan Han'ın eser 
tamamlanmadan vefatı üzerine ( 1304) 

müellif tarihini halefi Olcaytu'ya ithaf 
etmeyi düşündüyse de Olcaytu bunu ka
bul etmedi ve eseri yine Gazan Han'a it
haf etmesini, kendisi için de ayrı bir 
umumi tarih yazmasını istedi. Bundan 
dolayı ı. cilt Turil]-i GazunL Taril]-i Mü
barek-i Gazani veya Dastan-ı GazCin 
!jan adlarını taşır. Bu cildin birinci bö
lümünde Türk ve Moğol kabileleri, bun
ların çeşitli kolları. şecereleri, Gazan 
Han 'ın soyu, Argun Han'ın (1284-1291) 

tahta çıkışı, Gazan Han'ın hanımları ve 
çocukları hakkında bilgi verilir. ikinci bö
lüm ise Cengiz Han'dan Gazan Han dö
nemine kadar gelen Moğol tarihinden 
ibarettir. 

Cami 'u 't- tevaril] 'in ı. cildinin ilk bö
lümleri geniş çapta "Altın Defter" adın
daki bir Moğol tarihine dayanmaktadır. 
Bu eser zamanımıza ulaşmamış, ancak 
1284 tarihli Çince bir çevirisi Sheng- W u 
Ching-Cheng Lu (kutsal savaşçının -Cen
giz'in- şahsi mücadelelerinin tanıtımi) adıy
la günümüze kadar gelebilmiştir. Reşl
düddin I. cildi kaleme alırken eldeki kay
naklardan. Kubilay Han (ı 260-1294) ve 
oğlu Mengü Timur'un (ı 294- ı 307) sal
tanatları zamanındaki resmf yazışmalar
dan, Doğu Asya'dan gelen tüccar ve el
çilerle yapılan görüşmelerden de fayda
lanmıştır. Moğol tarihinin başlangıcı ve 
Çin hakkındaki yazılarında büyük han 
Ögedey'in temsilcisi Bolad Ching-sang'ın 
verdiği bilgilere güvenmiş, Kubilay'ın se
ferlerini anlatırken de doğrudan Moğol 
ve Çin kaynaklarından istifade etmiştir. 
Bu kaynaklar Yuan Shih'in topografik ve 
kronolojik bilgilerine dayalı olması ya
nında birçok folklorik unsuru da ihtiva 
etmekteydi. 



I. cildin Moğollar'la ilgili bölümünü E. leri. Frank imparatorları, Hindistanlılar. 

M. Quatremere Fransızca tercümesiyle Buda ve Budizm hakkında bilgi verilir. ll. 
birlikte (Histoire des Mongols de la Per· cildin Farsça nüshası meşhur olmakla 
se, Paris ı 836). diğer bazı bölümlerini de birlikte Arapça nüshaları da vardır. Av-
I. N. Berezin Rusça tercümesiyle bera- rupa, Orta Asya ve Uzakdoğu hakkında 
ber (Sbomik letopisei. lstoria Mongolou, coğrafi kayıtları da ihtiva eden eserin 
sochinenie Rashid·edina, St. Petersburg özellikle Moğol tarihiyle ilgili bölümü de-
l 858- I 888) yayımlamıştır. Bu ci lt G. J. E. ğerlidir. ll. ci lt I. cilt kadar önemli değii-
Biochet (Leiden-London I9I 1) ve Karl se de Reşidüddin burada Moğollar ' ın mü-
Jahn (London I 940) tarafından da neş- nasebet kurduğu bütün Asya ve Avrupa 
redilmiştir. Blochet'nin yayımladığı me- halklarının genel bir tarihini özet halin-
tin Tahran'da (I3I3 hş .), Jahn'ın neşret- de kaleme almıştır. Camicu't-tevari{J'in 
tiği metin de İsfahan 'da (I336 h ş. ) tek- bu cildinin sonunda "Zeyl-i Ebü Hamid" 
rar basılmıştır. Karl Jahn eserin Abaka adında bir bölüm yer almaktadır. Bura-
Han. Ahmed Teküder, Argun Han ve Gey- da Ebü Hamid b. İbrahim adlı bir kişi, 
hatu ile ilgili bölümünü 1941'de Viyana'- son Irak Selçuklu hükümdan Sultan ll. 
da yayımlamış, daha sonra da ofset ola- Tuğrul devrine (ı ı 77- I ı 941 dair oldukça 
rak neşretmiştir (Gravenhage I 957) . ı. cil- geniş bilgi vermiştir. 
din metni ve tercümesi Rus İlimler Aka- Camicu't-tevari{J'in Gazan Han ve 01-
demisi tarafından dört cilt halinde ya- caytu dönemleriyle ilgili olayları bizzat 
yımlanmıştır (I 946- ı 960) Abdülkerim Ali- Reşidüddin tarafından kaleme alınmış, 
oğlu da Cami cu't-tevari{J 'in altı nüsha- diğer bölümler ise onun planına uygun 
sını karşılaştırarak İlhanlı Hükümdan olarak değişik bilginiere yazdırılmıştır. 
Hülagü'dan Gazan Han'a kadar gelen Mesela Moğol tarihini, büyük Moğol ha-
kısmını Farsça orijinali ve Rusça tercü- nının İlhanlı sarayındaki temsilcisi Ching-
mesiyle birlikte neşretmiştir (Bakü ı 957) . sang, Çin tarihini Li Tachi Maksun (Kam-
Eserin ithantılar devriyle ilgili kısmı neş- · sun). Avrupa tarihini Tebriz'de bulunan 
redilirken Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp- hıristiyan rahipler kaleme almıştır. Ya-
hanesi'ndeki nüsha ile (Revan Köşkü , nr. zılanların doğruluğunu tahkik içih de 
I 5 ı 8) Süleymaniye Kütüphanesi'nde bu- başka bilginlerden faydalanılmış, yapı-
lunan Arapça nüsha (Ayasofya, nr. 3034) ı, lan düzeltmeler ve açıklamalar esere ek
dikkate alınmamıştır. Bu cildin tamamı ' lenmiştir. Hindistan tarihi hakkında İl-
1960'ta Tahran'da yayımlanmıştır. Cen- hanlı sarayında yaşayan Keşmirli bir Hin
giz Han'dan sonraki Moğol tarihiyle ilgi-
li bazı bölümler O. I. Smirnova tarafın-
dan Rusça'ya (Sbomik letopisei, Mosko-
va-Leningrad I952), Muhammed Sadık 
Neş'et ve arkadaşları tarafından Arap
ça'ya (Kah i re I 960). J. A. Boyle tarafından 
da İngilizce'ye (The Successors of Geng· 

his Khan, London- New York ı 97 I) çevril-
miştir. 

Olcaytu Han'ın emriyle yazılan ve umu
mi tarih niteliğini taşıyan ll. cildin ori
jinal nüshasının başına, bu cildin birinci 
bölümünü oluşturan. Olcaytu Han'ın do
ğumundan 706 ( 1306-1307) yılına ka
dar geçen dönemin bir tarihi eklenmiş
tir. 1312'de tamamlanan bu bölümün bir 
nüshası Zeki Vetidi Togan tarafından 

Meşhed'de bulunmuştur. İkinci bölüm
de Hz. Adem ile Beni İsrail peygamber
leri, Hz. Muhammed'in hayatı. Hulefa-yi 
Raşidin, Emeviler ve 1258 yılında yıkılı
şma kadar Abbasiler'in tarihi anlatılır. 

Ayrıca Gazneliler. Selçuklular. Harizmşah
Jar. Salgurlular. ismaililer, Oğuz Han'ın 
ahfadı, Türkler. Çinliler. yahudiler. Orta
çağ'ın Germen ve Avrupalı diğer kavim-

Gimi'u 't ·tevilrio 'ten minvatürlü bir sayfa 

(Aramca World Magazine, XXXII/1 :(New York 198 1], s. 7) 
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CAMiU't- TEVARIH 

dü rahip bilgi vermiştir. Franklar'a dair 
bilgiler de Avrupalı rahiplerden elde edil
miştir. Eserde tarihi olaylar yanında çe
şitli dini inançlar ve gelenekler hakkın
da da önemli bilgiler verilir. 

ll. cildin Frank tarihiyle ilgili kısmı Fran
sızca tercümesiyle birlikte Karl Jahn ta
rafından (Leiden 195 ı ; tı pkıbas ım Tahran 
ı 3391. Gazneliler (Ankara 19571 ve Selçuk
lular'a (Ankara ı 960) dair kısımları Ah
met Ateş tarafından. İsmaililer. Fatımı
ler ve Nizariler'le ilgili bölümleri ise Da
niş-Padjuh ve Muhammed Debfr-i Siya
kl tarafından (Tahran ı 3381 yayımlanmış
tır. Bu cildin Hindistan tarihi hakkında
ki bölümünün özet İngilizce çevirisi Bib
liographical Index to the Historians ot 
Muhammedan India'nın I. cildinde neş
redilmiştir (Delhi 1850. I976 ) Diğer bö
lümler ise henüz basılmamıştır (Cami'u 't· 

teuari!;ı ' in neşirler i için bk. Hanbaba, ll, 
ı 49I-ı 492 ) . ll. cildin son kısımlarının ti
tiz bir çalışmanın ürünü olduğu anlaşıl
maktadır. 

Bazı kaynaklarda Reşidüddin'in coğ

rafyaya dair "el-mesalik ve'l-memalik" 
tarzında müstakil bir eseri olduğu kay
dedilirse de diğer bazı kaynaklarda bu 
eser Camicıi ' t-tevari{J'in lll. cildi ola
rak gösterilir. Suverü'l-e~alim adı ve
rilen bu cildin, Moğol imparatorluğu'nun 
yol sistemi, yollardaki mesafe taşları ve 
posta konaklama yerlerine dair bilgileri 
ihtiva ettiği belirtilmektedir. Ancak lll. 
cildin bir nüshasına henüz rastlanma
mıştır. 

~rijinal adı Şu c ab-ı Pençgane olan 
IV. cilt Arap, Türk, yahudi, Frank ve Çin
liler'den müteşekkil devlet idaresinde 
söz sahibi olan beş büyük sülalenin şe
cerelerini, Türk ve Moğol hanlarının aile 
fertlerini , yüksek rütbeli memurlarını 

ve ordu mevcudunu anlatan bir eserdir. 
Bu cilt de 1927'de Zeki Vetidi Togan ta
rafından Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde ortaya çıkarılmıştır (lll. Ah
med. nr. 2937) IV. cildin, Timurlular dev
rinde Şahruh Mirza'nın (ı405-1447) em
riyle kaleme alınan Mu cizzü'l-ensab ad
lı esere kaynak teşkil ettiği ve asıl nüs
hasının diğer ciltlerden ayrı olarak Mo
ğolca yazıldığı rivayet edilmektedir. Bu 
cildin bir kısmı. Mecmu ca-i Tevari{J-i 
Reşidiyye adlı eserin içinde Nuruosma
niye Kütüphanesi 'nde bulunmaktadır (nr. 
34ı 5) 

Camicu 't-tevari{J'e Hatız-ı Ebrü ta
rafından yazılan zeyil, 'feyl-i Camicu't-
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CAMiU't- TEVAR!H 

tevarfl]-i Reşfdf adıyla iran'da neşredil
miştir (Tahran 1350/ 1971 ). 

Cami'u't-tevarfl] birçok tarihçi tara
fından kaynak olarak kullanılmıştır. Be
nakiti'nin Raviatü üli'l-elbôb if tevarf
l]i'l- ekabir ve '1- ensab (Tarif]- i Benaki

tf) adlı eseri esas itibariyle Cami'u·t -te
varfl] 'in özeti mahiyetindedir. Reşidüd
din Cami'u't-tevarfl]'te İslam dünyası
nın dışında kalan toplurnlara ayrı bir uy
garlığın mensupları nazarıyla bakmış ve 
onlara özel bir yer ayırmıştır. Bundan 
başka eserini sanat değeri yüksek min
yatürlerle süslemiş, müesseselere ve ik
tisadi konulara yer vermiş ve islam ta
rih yazıcılığında yeni bir çığır açmıştır. 
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CAMİU'I- ULÜM 
( r_,wıt"~ ) 

Fahreddin er-Razi'nin 
(ö. 606 / 1209) 

Farsça ansiklopedik eseri. _j 

H ada, i~ u '1- en var if }ıa~a, iki '1- es
rar adıyla da tanınan ve müellifin yaşa
dığı dönemdeki ilimierin tanımını, tas
nifini ve bu ilimierin konularıyla ilgili çe
şitli bilgileri ihtiva eden eser (telifi 574 / 
ı ı 78). Harizmşahlar' dan Alaeddin Te
kiş'e ithaf edilmiştir. Müellifin, kendi dö
nemine kadar bu alanda yazılmış olan 
Cabir b. Hayyan'ın Kitôbü'J -Hudud, Ha
rizmf'nin Mefatf}ıu'J- 'ulı1m, Farabi'nin 
İ}ışa , ü '1- c ulı1m, Re sa , il ü İl] vani'ş-Sa

ta ve İbn Sina'nın Risale ti'l-hudud gibi 
temel eserleri gördüğü şüphesizdir. Fa
kat Razı. sistematik bir ilimler tasnifi 
yapmak yerine sadece ilimierin adlarını 
zikredip mahiyet ve muhtevalarını tanıt
makla yetinmiştir. Eserin bazı nüshala
rında (mesela bk. Süleymaniye Ktp ., Aya
sofya, nr. 3832) kırk ilmin adı yer almak
tadır. Bazı kaynaklar. kitabın altmış ilim 
ihtiva ettiğini ve bu sebeple Sittim adıy
la anıldığını kaydediyorsa da (bk. Safa. ll , 

ı O ı 6) böyle bir nüshanın mevcudiyeti tes
bit edilememiştir. 

Camicu'l- culı1m'un 866'da (1461-62) 

Dımaşk'ta istinsah edilen ve 246 varak 
olan Süleymaniye nüshasında kırk ilim 
şöyle sıralanmaktadır: Kelam. fıkıh usu
lü. cedel. hilafiyat, ilmü'l-mezheb, ilmü'l
feraiz, ilmü'I-vesaya, tefsir, delailü'I-i 'caz. 

cami cu'f. 
c:ulQm'un 

ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 3832) 

kıraat. hadis, esami'r-rical, tarih, mega

zi, nahiv, sarf. ilmü'l-iştikak, ilmü'l-em
sal, ilmü'l-kavafi, ilmü'I-aroz, ilmü beda
yii'ş-şi'r, ilmü'l-beyan, mantık, ilmü't

tabTiyyat, ilmü't-ta'bfr. ilmü'l-firase, tıp, 

ilmü't-teşrih, ilmü's-saydele, ilmü'l-ha
vas. ilmü 'l-iksir, ilmü'l-cevahir, ilmü't
tılesmat. ilmü'I-filaha, ilmü ka l'i'l-asar, 
ilmü'l-buzat, hendese, ilmü'l-baytara. il
mü'l-mesaha, ilmü cerri 'l-eskal. Eserde 
bu ilimler dolayısıyla bazı tarihi bilgiler 
verilmekte ve kıssalar anlatılmaktadır. 

Fahreddin er-Razf'nin bu tasnifi. aynı 

dönemde yaşayan SekkakT'nin Miftahu 'l 
'ulum adlı eserinden ayrı bir nitelik ta
şır. 

Cami'u'l-'ulum Bombay (1323) ve 
Tahran'da (ı 346 hş ) basılmıştır. 
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~ RızA KuRTULUŞ 
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CAMİU'I- USÜL 

( J-"""~\t"~ ) 

Ahmed Ziyaedd.in Gümüşhanevi'nin 
(ö. 1893) tarikatların usul ve 
adabı ile tasavvuf terimlerini 

ihtiva eden eseri. 
_j 

Nakşibendiyye-Halidiyye tarikatının İs
tanbul'da XIX. yüzyılın sonlarındaki en 
önemli siması olan Şeyh Ahmed Ziyaed
din tasawufun usul ve adabının kaybol
maya yüz tuttuğunu, bunu önlemek 
amacıyla tarikatların özellikleri, velTlerin 
nitelikleri ve tasawuf terimlerini ihtiva 
eden bu eseri kaleme aldığını söyler. 
Arapça olan eserin unvan sayfasında tam 
adı Camicu'l-uşı11 fi'l-evliyd' ve en
va 'ihim ve evşafihim ve uşuli külli 
tarikın ve mühimmati1-mürfdi ve şü
ruti'ş-şeyl]i ve kelimati 'ş-sufiyye ve 
ıştıla}ıihim ve en va 'n- taşavvuf ve 
elfi makamat şeklinde kaydedilmiştir . 

Müellif eserin baş tarafında Nakşiben
diyye, Kadiriyye, Şazeliyye, Rifaiyye, De
sOkıyye, Bedeviyye, Ekberiyye. Mevle
viyye, Sühreverdiyye, Halvetiyye, Celve
tiyye, Bektaşilik. Gazzaliyye ve Rümiy
ye tarikatlarını temel eserleriyle birlikte 
kaydettikten sonra ayrıca yirmi dört ta
rikatın daha adını zikreder; ardından da 


