
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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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 


