CEMAL EFENDi. Aksaraylı
müridi Abdullah Karamani'ye. onun vefatından sonra da Tokat'a giderek Üm-
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okuma tavrı. bu camide kendinden sonra gelen müezzinler tarafından uzun
müddet devam ettirilmişse de günümüze kadar ulaşmamıştır.
BİBLİYOGRAFYA :

Eukaf Um um Müdürlüğü Hayrat Hademesi
Maaş Defter/eri, 1937-38, s. 184; 1939· 40, s .
178 ; 1941 -42, s. 178; 1943-44, s. 173; 1945·
46, s. 177 ; Ali Rıza Sağ man. Meşhur Hafız Sa·
mi Merhum, İstanbul 194 7, s. 97 · 104 ; Ergun.
Anto /oj i, ll , 634; Tür/( iye Maarif Tarihi, V, 1832;
Rıdvan Lale. "Üstat ve Maruf Bestekar Zeki
Arif Bey", TMO, sy. 35 11950). s. 16-17 ; H. Zeki Altın. " Hafız CernaliAksaraylı)", Kök, 11 / 14,
İstanbul 1982, s. 23; R. Ekrem Koçu, "Cemal
Efendi !Aksaray\ ı H afız)" , ist.A, VI, 3438-3439;
Öztuna. BTMA, 1, 175.
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Halvetiyye tarikatının
Cemaliyye kolunun kurucusu ve
bu tarikatın İstanbul'daki
ilk temsilcisi, alim ve şair.

Çelebi Halife diye meşhur olan Cemal-i
Halveti'nin tam adı Ebü'l-FüyOzat Muhammed b. Hamidüddin b. Mahmud b.
Muhammed b. Cemaleddin el-Aksarayi'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tomar-ı Turuk-ı Aliyye ve Osmanlı Müellifleri'nde Amasya'da doğduğu kayıtlı
ise de diğer kaynaklar onun Aksaray'da
doğduğunda birleşirler. İlk tahsilini doğ
duğu yerde yaptıktan sonra istanbul'a
gitti. Medrese ilimleriyle meşgul olurken
tasawufi hayata meyletti. Setine 'ye göre (lll , 230) Zeyniyye tarikatı şeyhlerin
den olup Hacı Halife diye tanınan Seyyid Abdullah el - Kastamoni'ye intisap etti. SOlükünü tamamladıktan sonra icazet aldı. Bir müddet sonra içinde duyduğu tatminsizliği gidermek için yollar
aramaya başladı. Önce Karaman'da olduğunu duyduğu Alaeddin Halveti'nin
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mi Şeyh Tahirzade'ye intisap etti. Nefahatü '1- üns ve eş -Şe~a, i~'ta Tokat'ta
yaşadığı çetin riyazet hayatı ile ilgili dikkat çekici bilgiler vardır. Daha sonra Bakü'de bulunan Halvetiyye'nin ikinci piri
Seyyid Yahya Şirvani'den istifade etmek
üzere yola çıktı. Onun vefat haberi üzerine Molla Piri diye bilinen halifesi Muhammed Bahaeddin Erzincani'ye intisap etti. icazetnamesini aldıktan sonra
bir süre Amasya'da hizmet veren Cemal-i Halveti. Il. Bayezid ve Koca Mustafa Paşa'nın daveti üzerine istanbul'a
geldi. Önce Ayvansaray'da Gül Camii'nin
yanında. daha sonra da Kocamustafapaşa'daki dergahta postnişin olarak irşad vazifesinde bulundu. Padişah tarafından veba hastalığına yakalananlara
dua etmesi için kırk dervişiyle beraber
hacca gönderilen Çelebi Halife, yerine
Sünbül Sinan'ı vekil bırakarak yola çık
tı. Yolda Tebük yakınlarında vefat etti.
Vefatına. "kad mate şah-ı evliya" (899)
cümlesi tarih olarak düşürülmüştür.
Cemal-i Halveti'nin tasawuf tarihi ve
Anadolu'da gelişen tasawufi düşünce
açısından en önemli özelliği. Halvetiyye
tarikatının istanbul'daki ilk büyük temsilcisi olmasıdır. Hüseyin Vassaf'a göre
istanbul'da ilk Halveti ayinini Cemal-i
Halveti icra etmiştir (Se{fne, lll. 229)
Tasawuftan başka tefsir ve hadisle de
olan ve aynı zamanda şair olan
Çelebi Halife kısa zamanda istanbul'un
meşhur şeyhlerinden biri olmuştur. ll.
Bayezid'in Amasya valisi iken onunla tanışması. valinin kapucubaşısı Mustafa
Ağa ' nın (Koca Mustafa Paşa) şeyhe mürid
olması , onun istanbul'daki durumunu
hazırlayan sebeplerin başında sayılma
meşgul

lıdır.
" Mefhar-ı aktab-ı devran" diye anılan
Cemal-i Halveti. Envarü 'l-~ulı1b adlı risalesinin ilk satırlarında isra sOresinin
70-72. ayetlerini naklettikten ve bu ayetlere işari izahlar getirdikten sonra tasawufi hayattaki yedi mertebeyi bunlara dayandırmıştır. Bu mertebeler şun
la rdır: Sadr, kalb. ruh. sır. fena fillah,
hayret. fena filfena. Ona göre bu mertebeler sırayla şu seyir çeşitleri ile ilgilidir : Seyr ilellah, seyr lillah. seyr alellah,
seyr billah. seyr maallah. seyr fillah. seyr
aniilah (Harl rlzade, \, vr. 247 b- 254b) . Aynı
risalede Mü'minOn süresinin ilk on bir
ayetinden hareketle etvar-ı seb'a diye
meşhur olan yedi tavrı açıklamıştır. Bu
tavırlar şunlardır: Sadr, kalb. ruh. sır.

tevhid- sırrü's-sır. hayret. fenaü 'l-fenacem'u'l-cem' . Bu tavırla r açıklanırken
başka ayet ve hadisler de delil olarak
gösterilmiştir.

Mü'minün süresinin, " İşte onlar. temelfirdevs cennetine varis olanlardır " mealindeki 11. ayetini açıklarken
dört çeşit cennetten bahsetmiştir. 1.
Cennetü'l-efal. Cennetü'n-nefs diye de
adlandırılan bu cennet arnel-i salihlere
karşılık maddi arzuları tatmin eden bir
cennettir. 2. Cennetü'l-varise. Cennetü'lahlak adını da alan bu cennet Hz. Peygamber'e samimi olarak tabi olmakla
kazanılır. 3. Cennetü ' s-sıfat. Cennetü'lkabz diye de adlandırılan bu cennet ilahi isim ve sıfatiarın tecellilerinden meydana gelir. 4. Cennetü'z-zat. Cennetü'rrOh diye de adlandırılır. İlahi cemalin müşahedesiyle içiçe olan bu cennet ancak
tezkiye, tasfiye ve tecliye ile gerçekleli

kalacakları

şebilir.

Cemal-i Halveti'nin Sünbül Efendi'den
başka meşhur halifeleri şunlardır: İdris

Efendi. Cemal Efendi. Kasım Efendi. Alaeddin-i Uşşakl. Hayreddin Tokadi, Üveys
Dede. Cemşah-ı Karamani. Sinan-ı Erdebili, Muslihuddin Efendi, Selahaddin
Efendi. Bayezid Halife. Ali Dede. Davud
Dede (Hüseyin Vassaf, lll. 233)
Cemal-i Halvetf'nin kurucusu olduğu
Cemaliyye tarikatı Halvetiyye tarikatının
dört ana şubesinden biridir. Cemaliyye'den Sünbüliyye. Şabaniyye, Assaliyye ve
Bahsiyye adlı dört tali kol doğmuş, bunlardan Şabaniyye birçok alt kala ayrıl
mıştır.

Eserleri. Cemal-i Halvetf Osmanlı döneminde en çok eser yazan safilerden
biridir. Bundan dolayı onu sadece Halvetiyye'nin değil genelde tasawuf ve tarikat kültürünün tanınması ve yaygın
laşmasında eserleriyle katkıda bulunan
süfilerden biri olarak görmek gerekir.
Eserlerinin hemen hepsini Arapça olarak kaleme alan Cemal-i Halveti'nin risalelerinin çoğu bazı süre ve ayetlerin
tasawufi tefsir ve yorumlarıyla ilgilidir.
1. Tefsirü 'l-FatiJ:ıa ve'ci-PuJ:ıa, 2. Risaletü hüviyyeti'l- mutlaka, 3. Te, vilü
"J:ıubbü 'd- dünya re, sü külli l]ati, etin" (bu üç eser Süleymaniye Ktp., Şe hid
Ali Paşa, nr. 1352'de kayıtlı mecmua içindedir) 4. Kitabü 'n - Nuriyye. Ayetü'lkürsi'nin tefsiridir (bu eser ve bundan
sonraki on bir eser Süleymaniye Ktp., Lala İsm a i l, nr. 686'daki mecmua içindedir).
s. Risaletü 'l-kevşeriyye. Haşr süresinin
son ayetlerinin atvar-ı seb'a* açısından

CEMAL el- HÜSEYN1
hıdır. 16. Teisiru "halekallahü Ademe
'ald şılretih" (Süley~aniye Ktp., Carullah
Efendi, nr. 1084) 17. Sirdcü'l-~ulılb. Kırk
bir bab içinde bazı tasawufi terimler incelenmiştir (Süleymaniye Ktp., Cirullah
Efend i. nr. 1084) 18. Divançe (Süleymaniye Ktp , Esad Efendi, nr. 2709) 19. Faşl
ii dddbi'?--?-ikr (Süleymaniye Ktp ., Halet
Efendi, nr. 805) ZO. Risdle ii ismeyni'la 'zameyn: Allah ve Rahmdn (Süleymaniye Ktp , Tahir Ağa, nr . I 42) .
BİBLİYOGRAFYA

Cema l-i Halveli'nin Te{sfrü'I · F~Uha ve ve'd-QuM
ad lı risalesinin ilk iki sayfası
(Silleymaniye Ktp .. Şehid Ali Paşa , nr. 1352 )

tefsiridir. 6. Envdrü '1- ildhiyye. 7. Risdletü '1- İsldmiyye. Feridüddin Attar"a ait
bazı beyitlerin şerhidir. 8. Sirdcü 's -sdlikin ve minhdcü't- tdlibin. Müellif eseri
önce Türkçe yazmış. daha sonra Arapça'ya çevirmiştir. 9. Envdrü'l-~ulUb litalebi rü'yeti 'l-maJıbılb. İsra süresinin
70-73. ayetlerinin tefsiridir. 10. Esrdrü'lvudu' . Yedi fasılda abdestin sırları anlatılır. 11. Risdletü 'r- raJıimiyye. Eüzü
besmelenin izahına dairdir. 12. Ma~ale
tevşikıyye ve risdle tevhidiyye. Molla
Cami'nin kelime-i tevhidle ilgili bir beytinin şerhidir. 13. Habbetü 'l -mahabbe.
14. Şerh u erba 'ine hadişen kudsiyyen.
Kırk hadis -i kudsinin şerhini ihtiva eder.
15. Te'vildtü erba'ine hadisen. Zühd
ve takvaya dair kırk hadisin tefsir ve iza-

:

Lamii. Ne{ehat Tercümesi, s. 579; Taşköpri
zade, eş-Şe~a ' ik, s. 267 ; Aif. Künhü '1-ah bar,
iü Ktp. , TV, nr. 5959, vr. 131 •·b ; Cemaıeddin
Hulvi, Lemezat-i Huluiyye, M illet Ktp., Ali Emi·
ri-Şer ' iyye, nr. l l 00, vr. 152 b·l77b; Ayvansarayi, Ve{eya t-ı Se latin, vr. 3• ·b; Müstakimzade.
Mece/letü'n-Nisab, Süleymaniye Ktp. , Halet
Efendi, nr. 628, vr. 459 b; Haririzade. Tibyan, 1,
vr. 245b·254 b; Tarikatname- i Pfran ue Meşa·
yih-i Tarikat-ı Aliyye·i Haluetiyye, istanbu l 1290,
s. 16-17; Sicill-i Osman~ IV, 105 ; Osmanlı
Müelli{leri, 1, 51-52 ; Tomar -Haluetiyye, s. 55,
57; Hüseyin Vassaf. Se{lne, lll , 228-233 ; Tahsin Yazıcı. "Fetihten Sonra İstanbul'da İlk Halveli Şeyhleri", istanbul Enstitüsü Dergisi, sy.
2, istanbul 1956, s. 150.
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Şiraz'da doğdu . Timurlular'dan Ebü
Said Mirza zamanında 11457-1469) ailesiyle birlikte Herat'a yerleşti. Vaaz ve tefsir sahasında zamanının önde gelen alimlerinden biri olan amcası Seyyid Asilüd-
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Cemal ei-Hüseyni'nin Mirek Şah diye
Emir Nesimüddin Muhammed de çeşitli ilimlerde, özellikle hadis
ilminde zamanının ileri gelen alimlerindendi. Babasından sonra aynı camide
vaizlik yapmış ve aynı medresede ders
vermiştir.
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Sultan Hüseyin tarafından vezirlik magetirilen Cemal ei-Hüseyni anlayış, kabiliyet ve zekası sayesinde sultan katında büyük bir itibar kazandı. Hüseyin Mirza'nın ölümünden sonra resmi
görev kabul etmediyse de emirler ve vezirler pek çok konuda onun görüş ve tavsiyelerine başvururlardı. Bu dönemde
inzivaya çekildi. vaktini ibadetle geçirdi
ve 2 Rebiülewel 927'de ( 1O Şubat 1521)
vefat etti.
kamına

tanınan oğlu

Emir Cemalüdd!n Ataullah
b. Mahmud b. Faziiilah ei-H üseynl
ed- Deşteki eş- ŞIraz!
iranlı vaiz ve tarihçi.

din'den tefsir, hadis ve diğer dini ilimleri okudu. Zühd ve takvası ile kısa zamanda tanındı, vaazlarıyla halkı etkiledi.
Sultan Hüseyin Mirza. Ebü Said'in oğul
larına karşı verdiği mücadelede onun tesirli vaazlarından faydalandı. Herat'ı almak için büyük bir ordu ile yola çıkan
Sultan Hüseyin asker arasındaki isteksizlik ve kargaşayı haber alınca cuma
günü Horasan'da mola verdi. Cemal eiHüseyni Ulucami'deki hutbesinde Hz.
Peygamber ve on iki imarnın menkıbe
lerinden bahsederek cemaati coştur
du. Herat'ın alınmasından sonra birkaç
yıl Sultaniye Medresesi ' nde ders okuttu; haftada bir gün de Ulucami'de vaaz
verdi.

Cemal
el- Hüseyni'nin
RaviaW'/-ahbilb

eserinin
ilk iki sayfas ı
adlı

(SOleymaniye Kip ..

Ayasofya.
nr. 3208)

Eserleri. 1. Raviatü'l-af:ıbdb ii siyeri'nnebi ve'l-dl ve'l-aşJıdb . 900 (1494-95)
yılında tamamladığı bu eserini Ali Şir Nevai'nin isteği üzerine yazmış ve ona ithaf etmiştir. Üç bölüm halindeki eserin
birinci bölümü Hz. Peygamber'in nesebi, doğumu . sireti ve aile hayatına dair
bilgiler ihtiva eder. İkinci bölümde Hulefa-yi Raşidin dönemi ve ashab-ı kirarn
hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölüm Hz. Ali 'nin fazileti ve on iki imarnın
hayat hikayelerini, Emeviler ve Abbasiler'in sonuna kadar meydana gelen olayları ihtiva eder. Eser Leknev ( 12971 ve
Haydarabad ·da (ı 31o) yayımlanmıştır.
Osmanlı alimlerinden Benliziide Mahmüd el- Mağnisavi tarafından 1695 yılın
da Farsça'dan Türkçe'ye yapılan tercümesi de iki defa basılmıştır (1-111. istanbul 1268. 1-IV. 1288) 2. Tuhfe tü 'l-af:ıibbd'
ii mendkıbi'l- dJ ve '1- dbd,. Riydiü 's siyer diye de bilinen eser Hz. Peygamber. Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın faziletleri-
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