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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ne dair olup iki bölümden oluşur. Birinci bölüme ait eksik bir yazma nüshası
Library of lndia Office'de bulunmaktadır (bk Ethe. s. 145).
Bazı kaynaklarda Cemal ei-Hüseynfnin bunlardan başka aruza dair Farsça
Tekmilü's - sınd 'a adlı bir eserinden de
bahsedilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

Cemal ei-HüseynT. Raviatü 'l·ahbab Itre. Benlizade Mahmüd e i- Mağn i savl), istanbul 1268,
1·111; HandmTr, Habfbü 's·s iyer, N, 112, 332·333,
358·359, 377, 515, 583, 616; Nürullah et-TüsterT. Mecalisü 'l·mü 'm inin, Tahran 1365 h ş., s.
526·528; Hür ei-AmiiT. Emelü 'l-amil lnşr. Ahmed ei-Hüseyni). Bağdad 1385, ı , 170 ; Ethe,
Catalogue of the Persian Manuscripts, s. 145 ;
Storey. Persian Literature, 111, s. 184, 189·
191; 1/ 2, s. 1254 -1255 ; Hanbaba. Fihrist, ll,
2703; Kehhale. Mu' ce mü 'i-mü' ellifin, VI, 285;
Rieu. Catalogue of the Persian Manuscripts, 1,
147; Hediyyetü'l-'ariffn, l, 664; A'yanü'ş·Şf'a,
VIII , 145; "Cemalülhüseyni", iA, lll, 88; R. M.
Savory, ";Qiamiil al-Husaynl", E/ 2 !ing.). ll,
420.
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628'de (1230-31) Almalığ civarında
Balasagunlu bir hafız olup
annesi Merv şehrinden köklü bir aileye
mensuptur. İlk öğrenimini Zahirüddin
Eşref b. Necib ei-Kasanfden yaptı. Daha sonra, eseri Mülhakö.tü'ş-Şurdh'ta
büyük bir İslam alimi olarak tanıtıp övdoğdu. Babası

düğü Bedreddin Muhammed ei-Farahfnin hizmetine girdi (646/ ı 248-49). Ardından Tuğrul Han unvanıyla bir hanedan kuran Buzar'ın oğlu Suğnak Tegin'in
teveccühünü kazanarak Suğnak ' ın oğlu
İlbutar ile Cuci'nin kızı olan Moğol Prensesi Bulgan Biki'nin hocalığına getirildi.
Divanda kendisi için yer sağlayan Sadr
Burhaneddin'in himayesinden de faydalandi ve Karşi lakabıyla anılmaya başlan
dı. 662'de (1263 -64) Kaşgar'a sürgün
edildi, burada Sadr Kemaleddin ile tanışarak onun iltifatlarına mazhar oldu.
Bundan sonra 1303'e kadar Orta Asya'nın önemli şehirlerini dolaştı ve devrin
pek çok alim ve şeyhiyle tanıştı. Bu seyahatler, ünlü eseri MülJ:ıakö.t'ın hazır
lanmasında faydalı oldu. Nitekim 1273
yılında Şaş'tan (Taşkent) Aşağı Seyhun
boylarına inerek Barçkend ve Çend şe
hirlerini ziyaret eden Karşi, Barçkend'de tanıştığı Hüsameddin Hamid b. Asım
ei-Barçınlıgi ( BarçınT, BarçkendT) adlı fıkıh
aliminin eserlerini inceleme imkanı buldu ve Mülf:ıalf.ö.t'ta bu eseriere dair bilgiler verdi.

Cemal-i Karşi'nin ölüm tarihi bilinmemekle birlikte Mülha]f.ö.l'ın Çağatay Hanı Kaydu'nun oğlu Çapar'ın tahta geçişinin ilk yıllarında tamamlanmış olması,
702'den (1303) sonra fazla yaşamadi
ğını düşündürmektedir. Karşi nisbesi
(karşi- saray) kendisine Almalığ'daki yöneticilerle ilişkilerinden dolayı verilmiş
olup Kureyş ile bir ilgisi yoktur.
Eserleri. 1. es-SurôJ:ı mine's-SılJ.ôh. Cemal-i Karşi 1282'de kaleme aldığı bu
eserinde Cevherfnin es-Şıhôh adlı Arap-
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ça lugatını kısaltarak her kelimenin Farsça karşılığını vermiştir. Birçok yazması
bulunan eser defalarca basılmıştır (bk.
GAS, V/ll , 220-2 2 I) Z. Mül}ıa]f.ö.tü's-SurôJ:ı.
eş-Şurô.J:ı mine'ş-Şıhô.J:ı 'a
şında yazdığı

XIV. yüzyıl bauzunca bir zeyildir. Barth-

old'un Turkestan v epoxu Mongol' skogo naşestviya adlı eserinin 1. cildini (Petersburg ı 898) oluşturan "Metinler" (s.
ı 28- ı 52) içinde bir özeti yayımlanan MülJ:ıakö.t Arapça'dır. Eser Türkistan'da kurulan devletler. özellikle Karahanlılar ve
Çağatay hanları hakkında değerli bilgiler ihtiva eder; ayrıca şöhret kazanmış
olan şeyhler ve alimlerden de bahseder.
Verilen bilgiler çoğunlukla efsane kabilinden ise de bazan tarihi ve kronolojik
malumata rastlanır. Özellikle müellifin
çağdaşı şeyh ve alimler hakkında eserde yer alan rivayetler bu devrin fikir hayatı bakımından önemlidir. Barthold'a
göre, eserde zaman zaman Arap- Fars
ve Türk dillerinin mukayeselerine rastlanması, bugüne kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde ilk karşılaştırma örnekleri olarak dikkati çeker. M. Fuad Köprülü ise eseri, Karahanlılar devrinde Doğu Türkistan'da İslami ve edebi ilimlerdeki gelişmenin önemli bir delili kabul
eder. Karşi bu eserinde ayrıca gezdiği
yerlerin coğrafyası ile bölge insanlarının
etnik yapıları hakkında da bilgiler verir.
Mesela Siğnak'ın da içinde bulunduğu
bazı şehirleri Türkmen ülkeleri (biladü'tterakime) olarak adlandırır ve özellikle
Barçkend'in Türkmen yurdu olduğunu
belirtir. Faruk Sümer, Aşağı Seyhun bölgesi hakkında verd i ği bi lgilere dayanarak bu bölgedeki Türkmenler'in Selçuklular'la ilgili hatıraları saklayabilmiş olacaklarını ifade eder.

