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İbnü'I-Esir Mübarek b. Muhammed'in 
(ö. 606/1210) 

Kütüb-i Sitte'deki hadisleri 
bir araya toplayan eseri. 

_j 

Kütüb-i Sitte'yi bir araya getirme dü
şüncesini ilk gerçekleştiren. Endülüslü 
muhaddis Rezfn b. Muaviye es-Sarakus
tf'dir (ö. 535/ 1140). İbn Mace'nin es-Sü
nen'i yerine imam Malik'in el-Muvat
ta'ını alarak Kütüb-i Sitte'deki hadis
leri şerhetmeksizin bir araya getirdiği, 
et-Tecrid li's-sıhah ve's-sünen diye de 
anılan eserin.e ~i- C~m' beyne '1- uşilli's
sitte adını vermiştir. İbnü'l-Esfr, Rezfn'in 
bu eserinde birçok hadisin olması gerek
tiği yerde zikredilmediğini, mükerrer ri
vayetlerin fazlaca bulunduğunu. bazı ha
dislerin de eserde yer almadığını tesbit 
etmiş, bu eksikleri tamamlayıp ayrıca 
hadislerdeki gar ib • kelimeleri de açık
lamak suretiyle onu kitap adiarına gö
re alfabetik olarak yeniden tertip etmiş
tir. Buna göre ·ıman ve islam·. "i'tisam·. 
"lla", "aniye·. "ihyaü'l-mevat", "emel ve 
ecel" gibi muhteva itibariyle birbirinden 
farklı konuları hemze ile başladığı için 
elif harfinde toplamıştır. 

Eser başlıca üç bölümden meydana 
gelmiştir. "Mebadf" bölümünde hadis 
usulüne dair bilgiler özetlenmiş, "Maka
şıd" adlı bölümde hadislerin metni veril
miş, "Kitabü' l-Leva~ıl5" adını taşıyan son 
bölümde ise kitap adiarına göre alfabe
tik olarak tertip edilen eserde muhte
vaları itibariyle herhangi bir bölüme ko
nulamayan hadisler yer almıştır. Kitabın 
tertibinde harf-i ta'rifler dikkate alınma
mış ve kelimeyi meydana getiren harf
lerin aslf harf olup olmayışma da itibar 
edilmemiştir. Bunun yanı sıra konuların 
bütünlüğüne önem verildiği için, uygu
lanan sistem gereği başka harflerde yer 
alması gereken kısımlar da ait olduk
ları ana bölüme dercedilmiştir. Mesela 
fey, gulül, nefl, humus ve şehadet (şe
hitlik) konuları ilgileri sebebiyle Kitabü'l
Cihad'da ("cim" harfinde) işlenmiş, alfa
betik olarak bulunmaları gereken harfin 
sonunda her biri için "Kitabü'l -Cihad'da 
geçti" kaydı konulmuştur. 

Hadislerin senedierinde yalnız sahabi 
olan raviler kaydedilmiş, sahabe sözleri
nin rivayetinde ise o sözleri rivayet ed~n 
tabillerin adları verilmiştir. Hadis metin
lerinden önce o hadisin Kütüb-i Sitte'-
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de yer aldığı esere işaret etmek üzere 
('-" • ~ • ü • 1. • t • t) gibi rumuzlar ko
nulmuştur. Bazı dikkatsiz müstensihle
rin bu rumuzları yazmayacağını hesaba 
katan müellif bu işaretleri hadis metin
lerinin sonunda • ... rl--' ISJ~I~.,.>f" şek
linde açıkça yazmıştır. Hadis metinleri
nin Buharf ve Müslim'deki şekliyle veril
mesi tercih edilmiş, öteki kaynaklarda
ki önemli farklar ayrıca kaydedilmiştir. 

İbnü'l - Esfr Şahihayn hadisleri için Hu
meydfnin el-Cem' beyne'ş-ŞafıiJ:ıayn'ı
nı, diğer dört sünendeki hadisler için de 
hocalarından okuduğu kendi nüshaları
nı esas almıştır. Bu eserlerde bulunma
dığı halde Rezfn'in kitabında rastlanan 
hadisleri Cc1mi'u1-uşı1J'e almakla be
raber bunların kaynağını bulamadığım 
göstermek için başlarına rumuz yazma
mış, hadis metninin sonuna " .:ı:3J ~.,.>f • 
kaydını koymakla yetinmiştir. 

Eserin en önemli özelliklerinden biri 
de hadislerde bulunan garfb kelimele- · 
rin her harfin sonunda "Şerhu garfbi'l
elif". "Şerhu garfbi'n-nOn" gibi başlıklar 
altında açıklanmasıdır. 

Cdmi 'u'l- uşill'ün muhtelif neşirleri 
vardır. Hindistan· da (Merut 1346), Mu
hammed Hami d el - Fıkr tarafından on 
iki cilt halinde Kahire'de (1370/ 1950). Ab
dülkadir ei-ArnaOt tarafından on bir cilt 
olarak Dımaşk'ta ( 13891 1969) yayımlan

mıştır. Bu sonuncu neşri esas alan YO
suf Muhammedel-Bikar eserdeki hadis
lerin fihristini yaparak iki cilt halinde neş
retmiştir (Beyrut 1405/ 1984) . Fıkr neş

rine göre eserde 9483, Arnaat neşrine 
göre 9523 hadis bulunmaktadır. Arada
ki kırk hadislik fark numaralama siste
minden kaynaklanmış olmalıdır. Arnaat 
neşrinde hadislerdeki garfb kelimelerle 
ilgili açıklamalar, ait oldukları hadisin 
hemen altında verilmiştir. 

Cdmi 'u'l- uşill'ün Müttakr el- Hindf 
tarafından yapılan el-Fuşill adlı bir şer
hi bulunduğunu kaydeden Brockelmann 
(GAL, 1, 438), adı geçen şerhi Müttakr ei
Hindf'nin eserleri arasında zikretmemiş
tir (GAL, ll, 503-504; Suppl., ll, 518-5 19). 

Eser üzerinde yapılan çeşitli ihtisar ça-
·lışmalarının başlıcaları, İbnü'I - Barizf Hi
betullah' ın yazdığı Tecridü '1 - uşill ( Tec· 
rfdü Cami'i'l-uşal min e/:ıadfşi'r - Resal) 
(GAL, 1, 438-439; Suppl., 1, 608) ile İbnü'd
Deyba' Abdurrahman'ın kaleme aldığı 

Teysirü1-vuşill ild Cc1mi'i1-uşill min 
J:ıadişi'r-ResUl'dür (Kalküta 1252; Lek
nev 1884; CavnpCır 1897; Lahor 1904-1909; 

Kahire 133 1, 1346). Ayrıca Mecdüddin ei 
FrrOzabadi, eserle ilgili olarak Teshilü ta-

riip'l-vuşill ile1-ehcldişi'z -zc1'ide ' ald 
Cc1mi 'i1-uşUJ adlı bir zevıiid* kaleme 
almıştır (Kettanf. s. 175 ). ROdanf diye bi
linen Muhammed b. Süleyman ei - Mağri 

bf de Cdmi'u'l-usill'deki hadislerle Hey
seıni'nin Mecma ,·u·z-zevd 'id'inden seç
tiği hadisleri Cem 'u1-tevc1 'id min Cc1-
mi 'i1-uşill ve Mecma'i'z-zevu'id adıy
la bir araya getirmiştir (Cidde 1973). 

BİBI..İYOGRAFYA: 

ibnü'I-Esfr. Cami'u 'l · uşa/ (nşr. Abdülkadir ei
Arnaüt), Dımaşk 1969· 74, 1-XI; Kettanf. er-Risa
letü'l-müstetra{e, s. 174 -176; Serkfs. Mu 'cem, 
1, 106; Tecrid Tercemesi, I, 263; Brockelmann, 
GAL, 1, 438-439; Il, 503-504; Supp l., 1, 607 -
608; Il, 518-519; İsmail L. Çakan. Hadis Ede
biyatı, istanbul 1985, s. 102-104; lmtiaz Ah
mad, "Ibn al-Atbir al-Mul;ıadd.ith-Life and 
Works", IS, XXIII /1 (1984), s. 33-43. 

L 

~ İsMAİL L. ÇAKAN 

cAMiYYE 
(..;o~) 

Ahmed-i Cami'ye 
(ö. 536/1141) 

nisbet edilen bir tarikat. _j 

Cami hayatta iken bir tarikat kurma
mış olmakla birlikte etrafında toplanan 
müridieri ve halifeleri ölümünden son
ra onun fikirlerini Türkistan, Horasan ve 
daha sonra Anadolu'da yaydılar. Cami
ler adını alan bu dervişlerin faaliyetleri 
hakkında fazla bilgi yoktur. Ancak Vahi
di 929'da (1523) yazdığı Mendkıb-ı Hd
ce -i Cihdn ve Netfce-i can adlı eserin
de çağındaki Cami dervişleri hakkında 
önemli bilgiler verir. Vahidf'nin anlattı
ğına göre Camller aşk ehli olup sema ve 
mOsikiye düşkün idiler. Güzel sese önem 
verir, mOsiki aletleri çalar ve dinlerlerdi. 
Sakallarını keser, bıyık bırakırlardı. Ya
lın ayak gezer. ayaklarına halhal. belle
rine zincir ve kemer. kulaklarına küpe 
takar, çok defa keçeden aba giyerlerdi. 
Saçları uzun ve örgülü idi. Camller'in bu 
özel kılık kıyafetleri ve davranışları belli 
sembolik manalar taşır. Nitekim anlat
tıklarına göre vücut gemisini sabit hale 
getirmek için ayaklarına. İblis'le el birli
ği etmesin diye ellerine demir halkalar 
geçirir, ilahi sırdan başka bir şey işitme

sin diye kulaklarına küpe takar, kendi
lerini Hakk'a ulaştıracak bir "sağlam ip" 
(habl-i metin, bk. Al -i imran 3/ 103) olsun 
diye saçlarını örerlerdi. 

Vahidf'nin, di nin ·hükümlerine önem 
vermeyen ve yollarını şaşıran bir zümre 
olarak nitelendirdiği Camller pir olarak 
Şirvanlı Baba Mahmud'u tanır, o vasıta 
ile Ahmed-i Cami'ye mensup oldukları-



nı iddia ederlerdi. Dünyaya hiç değer ver
mediklerini ve zahid olduklarını iddia et
tikleri halde zevk ve keyiflerine düşkün 
olup ibadetler konusunda çok ihmalkar 
davranırlardı. Vahidi aslında zahiri ve 
şer'i hükümlere son derece bağlı bir 
mutasawıf olan Cami'ye mensup olduk
Iarını iddia eden CamTier'i şer'T hüküm
lere bağlı kalmayan batı! bir zümre ola
rak tanıtır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vahidf, Mentikıb·ı Htice·i Cihan, Süleymani· 
ye Ktp., Halet Efendi, nr. 242; Zebfdf, 'ik:d, s. 
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CAMLIKÖŞK 

Dolmabahçe Sarayı'nın 
cadde kenarındaki alay köşkü 

(bk. DOLMABAHÇE SARA YI). 

CAMMÜ 

Hindistan'da 
Cammu-Keşmir eyaletinde 

bir idari bölge 
ve bunun merkezi olan şehir. 

_j 

_j 

Hindistan- Pakistan sınırında yer alan 
çok eski bir yerleşim merkezi olup Cam
mO - Keşmir eyaJetinin başşehir Srina
gar'dan sonra ikinci büyük şehri ve kış
lık idare merkezi durumundadır. Hima
Iaya dağlarının eteklerinde Tavi nehrinin 
sağ kıyısında ve deniz seviyesinden 400 
m. yükseklikte kurulmuştur. Kuzeyinde 
Sivalik sıradağları yer alır, Pakistan· ın 
sınır şehri Siyalküt'a 40 km. mesafede 
bulunur: nüfusu 206.135'tir 1 ı 98 ı ). 

Genellikle tarihte Keşmir'e hakim olan 
güçler CammO'ya da hakim olmuşlardır. 
Buraya giren ilk müslüman güç, Pencap'
ta hüküm süren son Gazneli Sultanı Hüs
rev Malik'in 1 ı ı 60- ı ı 87) ordusud ur: Gaz-

Amar Mahal Sanat Galerisi . Cammü 1 Hindistan 

neliler şehri yağmalamış, fakat idarele
ri altına alamamışlardır. Daha sonra Gaz
ne'yi fetheden 11173) ve bir süre sonra 
da Pencap'ta Hüsrev Malik' i esir alarak 
Gazneliler'i ortadan kaldıran Gurlular'ın 
son büyük hükümdan Muizzüddin Mu
hammed'in eline geçmişse de onun ölü
mü üzerine 11206) devletin parçalanma
sı sebebiyle yine yerli HindO racaların 

yönetiminde kalmıştır. Timur'un Delhi se
feri sırasında 11398) esir aldığı CammO 
racasının canının bağışlanması için müs
lüman olduğu, fakat ondan sonra gelen
Ierin HindO dininde kaldıkları bilinmek
tedir. Keşmir sultanlarından Zeynelabi
din Şahi Han'ın 11417-1467) CammO raca
sının kız ları ile evlenmesi ve Seyyidler'
den Sultan Müizzüddin Mübarek Şah'ın 
11421-1433) Lahor'u alırken CammO ra
casından yardım istemesi, bölgede Hin
dO ağırlığının devamlı olarak hissedildi
ğini gösterir. 1480'Ierde CammO raca
ları Pencap hakimi Tatar Han LOdT'nin 
saldırısına karşı koymak için Keşmir'de
ki Hasan Şah ile iş birliği yaptılar. Cam
mO XVII. yüzyılda Babürlü imparator
luğu'nun hakimiyetine girdi ve bu du
rum XVIII. yüzyıla kadar devam etti. Keş
mir Sih Devleti'nin eline geçtiği zaman 
11819) CammO da bu devlete katılmış ve 
Keşmir'i ingilizler istila ettiklerinde de 
bölge valisi Cammoıu Gulab Singh 
1834 'te, Si h Devleti adına aldığı Lada k 
ve Kisthwar'da hakimiyetine devam et
miştir. Nihayet ingilizler Keşmir bölge
sini 1846'da 7.5 milyon rupi karşılığın

da Gulab Singh 'e verdiler. 1947'de Hin
distan- Pakistan ayırımı sırasında müslü
manlar Pakistan'a katılmak üzere ayak
lanınca HindO mihrace Hari Singh Cam
mO- Keşmir bölgesi adına yaptığı bir an
laşma ile Hindistan· ın idaresine geçti. 
Ancak müslümanların çoğunlukta olma
sı sebebiyle Hindistan bugün bölgeyi tam 
kontrolü altında tutamamakta ve Cam
mO- Keşm i r eyaleti halk oylaması yapa
rak bağımsız bir ülke olmaya çalışmak
tadır (bk. KEŞMİR). 

CammO ile diğer yerleşim merkezleri 
arasındaki ulaşım, yolların özellikle ba
har selleri yüzünden çok defa kapanma
sı sebebiyle oldukça güçtür. En uygun 
ulaşım vasıtası olan SiyalkOt-CammO de
miryolu. SiyalkOt'un Pakistan tarafında 
kalması sebebiyle 1948 ·den beri kulla
nılmamaktadır. Hindistan ' ın kuzey de
miryolunun son durağı burasıdır. Şehir

de racaların oturdukları saraylar, resmi 
binalar. üniversite, minyatürlerin sergi
lendiği Amar Mahal Sanat Galerisi ve Ra-

CAM MÜ 

gunath HindO Mabedi bulunmaktadır: 

sokaklar dar ve düzensiz, evler basit gö
rünümlü ve çamur sıvalıdır. Eğitim her 
seviyede ücretsizdir. Şehrin yakınlarında 
HindOlar tarafından ziyaret edilen Sudh 
Mahadev, Mandelek ve Sakrala Devi Şi

va gibi ma bedler vard ı r. Rajaori kasaba
sındaki Şahidra Şerif Türbesi ise müs
lümanların sıkça ziyaret ettiği bir yer
dir. Şehirde halkın çoğu el sanatlarıyla 
uğraşır: maden işlemeciliği, oymacılık, 

kakmacılık, dokumacılık ve çömlekçilik 
yapılır. 

Önceleri Tavi nehrinin her iki kıyısın
da uzanan CammO idari bölgesi XVI. yüz
yılda nehrin bir tarafı CammO, diğer ta
rafı Bahu idari bölgeleri olmak üzere iki
ye ayrılmış, XVII. yüzyılda Babürlüler ida
resine geçince tekrar birleşmiştir. Bu
gün yüzölçümü 3165 km 2 olan CammO 
idari bölgesi başta CammO olmak üze
re Samba, Aknur, Kathua, Riasi, Rajaori, 
Udhampur, Bhadarva, Kisthwar şehirle
riyle bunların yanında birçok küçük ka
sabayı içine a lır. Genel nüfus 943.395'
tir 1 ı 98 ı ). Bölgede Dogra RacpOtları, Gu
cerler ve Catlar gibi mahallT topluluklar 
yaşamaktadır. Bun ların büyük bir kısmı 
göçebedirler ve el dokumacılığı, derici
lik, hayvancılık ve tarımla uğraşırlar. Ko
yun. keçi, yak ve midilli besler, mısır, ar
pa. buğday ve pirinç yetiştirirler. Orta
Iama sıcaklık ocak ayında 14' C. temmuz 
ayında 33' C' dir. Halkın çoğu Dogri Pen
cabi dilini konuşur. Müslümanlar Cam
mO, Udhampur ve Kathua şehirlerinde 
yoğun olmakla birlikte idari bölge nüfu
sunun ancak% 34'ünü oluştururlar: hal
kın geri kalanı Hi nd O ve Si h 'tir. Bugün 
bağımsızlık için mücadele eden Cam mO
Keşmir eyaJetinin genelinde müslüman
lar çoğunluktadır : 1981 'de 5.987.389 olan 
nüfusun 3.843.451 'i müslümandı. 

cammü'da 
elde dokunmuş 

yün ha lı 

(D. N. Saraf. 

Arls and 

Cra{ts 

Jammu 

and Kashmir. 

NewDellıı 

1987. s. 98) 
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