
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 



Cam i c u.l · uşü/ ' ün ilk sayfas ı (İ s ta nbul. ts.J 

tasawufun temel eserleriyle tabakat ki
taplarının adını sayar. 

Cami 'u'l- uşı11'de mukaddi me. bab 
ve hatime gibi klasik şekle uyulmamış, 
konular birbiri ardınca sıralanmıştır. Ön
ce kutub. nüceba. abdal. evtad gibi rica
lü'l-gayb tabakaları ve velflerin makam
ları hakkında bilgi verilmiş (s 7-13). da
ha sonra Bahaeddin Nakşibend, Abdül
kadir-i Geylani, Ebü'I-Hasan eş-Şazeli, 

ibrahim ed-DesOki vb. tarikat kurucusu 
velflerin sahip oldukları belli başlı özel
likler üzerinde durulmuş ve genel ola
rak evliyanın tasarruflarından bahsedil
miştir. Kaşani'nin IştılaJ:ıatü 's-şı1fiyye '

sinde ibnü'I-Arabi'den iktibas ettiği es
ma- i hüsnanın velflerdeki tecellilerine 
dair olan kısım aynen nakledilmiştir (s 
13-48 ı Tarikatların esasları hakkında 

bilgi verilirken sadece Nakşibendiyye, 

Kadiriyye, Şazeliyye tarikatları üzerinde 
duru l muş, diğer tarikatlar hakkında ge
nel ve ortak bir açıklama yapılmıştır (s. 
48-50) 

Şeyhlik ve müridlik adabı tasawufun 
genel prensipleri çerçevesinde anlatıl

mış, zikir. zikrin mertebeleri konusun
da ise Halidi Nakşibendfliği'nin görüş ve 
uygulamaları esas alınmıştır (s. 51-84) 

Nakşfliğin temel ilkelerinden rabıta • me
selesi zikir bahsinde vukuf-ı kalbi ilke-

siyle birlikte anlatılırken rabıta kelime
sinin kullanılmamış olması (s 68) dikkat 
çekicidir. Sohbet adabı. rabbani, tabii 
ve şeytani haller arasındaki farklar. ne
fis, u ku bat. şefaat, kabz -bast. istihare. 
ubbad, zühhad. halvet sabır gibi tasav
vufi terim, makam ve hallerle ilgili bil
giler klasik tasawuf eserlerinden der
lenmiştir (s . 85-2 11 ı Müellif Nakşibendi 
olmasına rağmen konularla ilgili açıkla 
yıcı mahiyetteki sözleri Nakşi meşayihin
den değil genellikle Ebü'I-Hasan eş-Şa
zelf'den nakletmiştir. Tasawufun aksam. 
meratib ve ahvalinin aniatılmaya başlan
dığı sayfalardan (s 212) eserin sonuna 
kadar da (s 263) Nakşibendfliğin görüş

leri anlatılmıştır. Bu bölümde Jetaif-i 
aşere, fena-beka, vahdet-i vücüd ve şü
hOd, velayet-i kübra ve suğra meselele
ri ele alınmış, son iki kavrama bağlı ola
rak Nakşibendflik'teki "daireler" açıklan
mıştır. 

Müellifin eseri tamamladıktan son
ra yaptığı ilaveler (mütemmimat) say
fa kenarlarında yer almaktadır. Eserin 
son sayfasına kadar devam eden ve Ca
mi'u 'l-usı11'ün metninden daha hacim
li olan ilaveler kısmının baş tarafında. 
Kaşani'nin ebced sırasıyla olan ve 510 
tasawuf terimini ihtiva eden lstılôha

tü 's- sı1fiyye 'si alfabetik şekle dönüş
türülerek kaynak belirtilmeden iktibas 
edilmiştir (s 1-38ı Bahaeddin Nakşi

bend ve Abdülkadir-i Geylani hakkın
da kısa bilgi verildikten sonra Cami ' u'l
usı11 metnindeki konulara paralel ola
rak ricalü' 1- gayb ile ilgili ayrıntılı açık

lamalar yapılmış, Nakşibendiyye , Ekbe
riyye ve Şazeliyye tarikatlarının usul ve 
adabı genişçe anlatılmış (s 40-55), bazı 

tasawuf terimleri ve tarifleri yine kla
sik kaynaklardan derlenerek sıralanmış
tır (s. 56-223ı 

Cami' u'!· 
uşal'ün 

unvan sayfası 
(istan buL ts.) 

CAMiU'I-USÜL 

Mütemmimatın sonunda (s 223-265), 

salikin, süiOkünün başlangıcından niha
yetine kadar aşması gereken makamla
rı on bölümde (bidayat. ebvab, muame
lat. ahlak. usul, edviye, ahval, vilayat, ha
kayik, nihayat) ele alıp her bölümde on 
"menzil" olmak üzere 100 menzile ulaş

tıran Herevi'nin Menazilü 's -sa' irin ad
lı eseri örnek alınmış, bu 1 00 m enzilin 
her birinin on bölümdeki tecellileri anla
tılarak makam (menzil) sayısı 1 OOO'e ulaş
tırılmıştır. Eserin adında yer alan "elfü 
makamat" ifadesi buradan kaynaklan
maktadır. Ancak burada 1 000 makam 
fikrinin Gümüşhanevf'ye ait olmayıp Zün
nOn ei-Mısri, Bayezid-i Bistami, Cüneyd-i 
Bağdadi ve E bO Bekir el- Kettani gibi ilk 
mutasawıflarda da bulunduğunu kay
detmek gerekir. 

Asıl metinde bulunmayıp mütemmi
mat kısmında yer alan kırk iki sayfalık 
bu 1000 makam sınıflandırmasına da
yanarak Cômi'u'l -usı1J'ün Menôzilü's
sa, irin 'in genişçe bir şerh i olduğunu 
söylemek (bk. Gündüz, s. 87) yanlıştır. Ay
rıca eserin ibn Kayyim'e ait Medaricü's
salikin 'in bir özeti olduğunu ileri sür
mek de (bk a.e., a y ) isabetli değildir. 

Nakşibendfliğin Halidiyye kolunun is
tanbul'da yayılmasını sağlayan Gümüş
hanevi'nin bu eseri Halidller'ce büyük il
giyle karşıianmış ve bu tarikatın temel 
kitabı haline gelmiştir. 

Cami 'u'l- uşı11'ün sonunda Gümüşha
nevi'nin hocalarından Şehri Hafız. Şeyh 
Murad Tekkesi şeyhi mesnevihan Fey
zullah Efendi. Babanzade Şeyh Ali Har
pOti ve Kemalzade Ahmed Nakşibendi'
nin takrizleri yer almaktadır. Bu sonun
cunun takrizinden eserin telifinin 1276'
da ( 1859) tamamlandığı anlaşılmakta
dır. Cami 'u '1- usul aynı yıl istanbul 'da 
taş baskısıyla basılmış, bunu çeşitli ta
rihsiz baskılar takip etmiş, ayrıca Mısır'
da birkaç defa yayımlanmıştır 1 ı 298, ı 3 ı 9, 
ı 328, 133 1 ı Eserin Rahmi Serin ve Ra
mazan Nazlı tarafından Veliler ve Tari
katlarda Usul (istanbul ı 977) adıyla ya
pılan Türkçe tercümesi eksik ve yeter
sizdir. 
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