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Karshzade Cemaleddin Mehmed'in Osmanlı Tarih ve Mü

verrihleri ad ıy l a basılan ve ası l ismi Jiyine-i lurefa olan 
ki tabı nın iç kapağ ı (isıanbuı1 3141 

Şefik Mehmed, Nişancı Abdurrahman 
Abdi Paşa, Rahmi. Hakim Mehmed, Çeş
mizade Mustafa Reşid, Müsazade, Beh
cetf. Süleyman Molla, Enverf, EdTb, NO
ri Bey. Ahmed Vasıf. Pertev Mehmed, 
Amir Bey. Mütercim Asım, ŞanTzade Ata
ullah ve Sahaflar Şeyhizade Mehmed 
Esad Efendi. 

İkdam gazetesi sahibi Ahmed Cev
det, Ayine-i Zurefa müellifinin bıraktı
ğı yerden son vak'anüvis Abdurrahman 
Şeref Bey'e kadaresere bir zeyil yazmış 
(s_ 78- I 56) ve eseri bu zeyille birlikte Os
manlı Tarih ve Müverrihleri adıyla ya
yımlamıştır (İ stanbul 1314) Zeyilde Esad 
Efendi'nin hayatı tekrar fakat daha ge
niş olarak ele alınmış ve ardından Recai 
Mehmed. Akifpaşazade Nail Bey, Ahmed 
Cevdet Paşa. Ahmed Lutfi, Hayrullah 
Efendi, Ahmed Vefık Paşa, Mustafa NO
ri Paşa. Mehmed Fevzi Efendi, Ahmed 
Midhat Efendi ve Abdurrahman Şeref 
Bey'in biyografileri ilave edilmiştir . Ze
yilde verilen tarih yazarlarının hayat hi
kayeleri daha ayrıntılıdır. 

Ayine-i Zurefa'nın önemi bu alanda 
yazılmış ilk eser olmasından gelir. Eserin 

adı ebced hesabıyla telif tarihine ( 1259) 
tekabül etmektedir. Ayine-i Zurefa'ya, 
sadr-ı alT mektupçularından Hatız Ah
med LutfT ile Raşid efendiler mensur, 
Seyyid Halil FethT-i SivasT ise manzum 
birer takriz yazmışlardır. Cemaleddin 
Mehmed Efendi ayrıca, Me'debetü'l-hı
tan (İ s ta nbu l 1252) adıyla sünnetçi es
nafı için faydalı bir risale de kaleme al
mıştır. 
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~ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

CEMALEDDİN-i sAvt 
( i.SJl., ~..ıliJl-. ) 
(ö. 630 / 1232 -33) 

Kalenderiyye'nin Cevlakıyye 
kolunun kurucusu. 

_j 

iran'da Kum-Kazvin yolu üzerinde bu
lunan Save şehrinde doğdu. Menalpb'
da ( Hatib-i Farsi, s_ 5 ı 382 (992) olarak 
verilen doğum tarihi gerçekle bağdaş
mamaktadır. Zira eserde Cemaleddin'in 
aynı zamanda BayezTd-i BistamT'nin mü
ridlerinden biri olarak gösterilmesi, bu 
tarihin bir hatanın veya Menakıb müel
lifinin bu konudaki bilgisizliğinin sonu
cu olduğunu ortaya koymaktadır. Çün
kü 382'de doğan bir kişinin 261 'de (874-
75) ölen BayezTd-i BistamT'ye mürid ol
masına imkan yoktur. Aynı şekilde Me
na.lob'da CemaleddTn-i SavT ve etrafın
dakiler hakkında verilen bilgiler diğer 

kaynaklardakilerle az çok bağdaşmak

ta, ancak Cemaleddin'in ölüm tarihi ola
rak verilen 463'ün ( 1 070) yerini bunlar
da 630 ( 1232-33) tarihi almaktadır (krş 
Safedi. v. 292) Gerek CemaleddTn-i Sa
vi gerekse onun çok yakın arkadaşı ve 
bir rivayete göre de şeyhi olan Osman-ı 
Rumi'nin BayezTd-i BistamT ile olan iliş

kileri onlara bir şöhret kazandırma ça
basının sonucu olmalıdır. 

Menalob'da CemaleddTn-i SavT ile Os
man-ı Rumi'nin tanışması diğer kaynak
lardakinden farklı anlatılır; Osman-ı RO
mi de BayeiTd -i BistamT'ye mü ri d olur. 
Bayezid onu Tanrı'ya doğru yolculukta 
kırk bir menzilden kırkına ulaştırır. Kırk 
birinci menzili de CemaleddTn-i SavT'nin 

CEMALEDD]N-i SAV! 

yanında aşmasın ı tavsiye eder ve tari
kat hırkası giydirip onu Dımaşk'a gön
derir. Osman Dımaşk 'ta CemaleddTn-i 
SavT ile buluşur. Bir süre birlikte kaldık
tan sonra bir ara Horasan'a gider ve tek
rar Dımaşk'a dönerler. CemaleddTn-i Sa
vi burada Babüssagir dışındaki mezar
lıkta Ali evladından Zeyneb bint Zeyne
labidTn 'in türbesi civarında sadece mah
rem yerleri yaprakla örtülmüş çıplak bir 
adam görür ve ayaklarına kapanır. Bu 
kişi Celal -i DergezTnT'dir. DergezTnT ona 
dünyadan tamamıyla ilgisini kesmesini 
söyler. Bu sırada kendinden geçen Ce
maleddTn-i SavT ayıldığında vücudunda
ki bütün kılların dökü ldüğünü farkeder 
ve mahrem yerlerini örtrnek için sahra
ya gider. Dönünce bir mezar kazıp içine 
girer. DergezTnT onun bu halini görünce 
büyük bir şeyh olduğunu anlar. SavT eli
ni DergezTnT' nin vücudunda dolaştırır. 

onda da hiçbir kıl kalmaz. İkisi konuş
madan oturur ve sahradan getirdikleri 
otlarla yaşarlar. el- Vafi bi '1- vefeydt'a 
göre ise (V, 292) SavT Osman-ı RümT ile 
birlikte Cebelikasiyün'da ibadetle meş
gulken kendisinin kemale erdiğini anla
yınca Dım aşk' a gelip Babüssagir' deki 
mezarlıkta kalır. Burada bulunduğu sı

rada Celal -i DergezTnT ile Osman-ı GirihT 
gelir ve ona intisap ederler. Bu sonun
cusunun, Ahmed Efiakl'nin Menakıbü 'l

carifin adlı eserinde (ll. 596) adı geçen, 
Ebü Bekr-i NiksarT'nin yakın arkadaşı 
Ömer-i GirihT olması çok muhtemeldir. 
Böyle bir karışıklığa , Ömer ( ,r>- ) kelime
siyle Osman kelimesinin yazılışı ( ~ ) 
arasındaki şekil benzerli ği de yol açmış 
olabilir. Osman Turan'ın Muhammed el
HatTb'e ait el-Fusta(ü'l- cadale ii ~a
va cidi's-saltana adlı eserden naklen 
verdiği bilgiye göre (Köprülü Armağam, 

s_ 558 vd ı SavT Osman-i Rumi'den ayrıl
dıktan sonra Bilal-i HabeşT Mezarlığı'na 
çekilir. Burada Garübed adında ŞTrazlı 

bir çocuk ona intisap eder. Bir süre son
ra Muhammed-i BelhT, EbQ Bekr-i Nik
sarT, Muhammed-i Kurd ve Şems-i Kurd 
adında dört kişi onlara katı l ır. Bu son 
ikisi Mazdek dininden olup. bir süre son
ra ölürler. Kalanlardan Ebü Bekr-i Niksa
rT Konya 'ya gelir ve buraya yerleşir. 

CemaleddTn-i SavT'nin kaybolduğunu 
sanarak müridleriyle aramaya çıkan Os
man-ı RümT onu acayip kılıkta görünce 
müridierinin yanına döner. Bu arada Belh 
bilginlerinden Muhammed-i BelhT gelir; 
o da SavT ve iki arkadaşı gibi baş, kaş, 
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CEMALEDDiN-i SAVi 

bıyık ve sakalını tıraş edip (çardarb*) on
ların kılığına girer. Bu topluluğun şöh
retini duyan Ebü Bekr-i İsfahani de ge
lerek onlar gibi olur ve her biri bir me
zara yerleşir. Savi çardarb oluşunu, rü
yasında bir gece Hz. Peygamber'in bir 
bakışı ile vücudundaki bütün kılların dö
külmesine bağlamaktadır (Hatib-i FarsT, 
s. 47). Ancak Dimyat'taki Kalenderi Han
kahı'nı ziyaret eden İbn Battüta, Savi'nin 
çardarb oluşunu tamamen farklı bir ola
ya bağlamaktadır : Savi gençliğinde çok 
yakışıklı ve aynı zamanda dindar bir ki
şidir. Bir kadın ona aşık olur ve kendisi
ni elde etmek için bir hileyle onu evine 
getirir. Savi kadından kurtulmak için ba
şını, kaşını, bıyığını ve sakalım usturayla 
kazır: aşığı da onu bu kılıkta görünce 
evden kovar. 

Mena~ıb'a göre (s . 55) Savi, kendisi
nin ve arkadaşlarının etrafındaki insan
lar çağalınca Muhammed-i Belhi'yi yeri
ne bırakıp Mısır 'da Dimyat'a gider. An
cak üzerindeki kaba çul ve acayip çeh
resiyle herkesin dikkatini çeker ve ha
karete uğrar. Sonunda bir mezarlığa gi
rip orada yaşamaya başlar. Bunu duyan 
bir kadı onu ziyarete gider, sorduğu so
rulara aldığı yerinde cevaplar karşısın
da onun müridi olur. Savi burada altı yıl 

kaldıktan sonra ölür ve oraya gömülür. 
İbn Battüta bu kadının İbnü'I-Amid adın
da biri olduğunu, ölmeden önce orada 
bir hankah yaptırdığını, burada birlikte 
kaldıklarını, Savi'nin hankah ın içine, ka
dının da hankahın kapısı altına gömül
düğünü kaydeder. 

Savi'nin Cevlakıyye tarikatının kurucu
su olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ka
hire'de bu kala ait bir zaviye vardır (Mak
rizi, ll , 433) İbnü'l-Cezeri, Savi'nin kendi 
el yazısı ile yazılmış "kürase"ler (forma
lar) halinde bir tefsirini gördüğünü kay
detmektedir (bk Sa fedi , V, 293) 
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CEMALEDDİN et-TÜRKİ 
( ..} .,;JI .:r. . ..UIJ\-. ) 

XIV. yüzyılda yaşayan 
Türk dilcisi. 

_j 

Tam adı Cemaleddin Ebü Muhammed 
Abdullah et-Türki olan bu dil bilgininin 
hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Nis
besinden Türk asıllı olduğu aniaşılmak
ta ve Memlük ülkesinin kuzeydoğusun
da Suriye'de bulunduğu tahmin edilmek
tedir. Kıpçak Türkçesi için çok önemli bir 
kaynak olan Kitabü Bulgati'l-müştak 
ii lugati't-Türk ve'l-Kıfçak adlı eseriy
le tanınmıştır. 

Yazılış tarihi kesin olarak bilinerneyen 
Bulgatü'l-müştak'ın tek yazma nüsha
sı Bibliotheque Nationale'de bulunmak
tadır. Bu yazma harekeli ve okunaklı bir 
nesihle istinsah edilmiştir. Metin zikzak
lı ve alt alta iki satır halinde beş ve dört
lü kare şekiller oluşturacak biçimde ya
zılmıştır. Her sayfadaki karelerin topla
mı yirmi üçtür. Arapça -Türkçe bir söz
lük niteliğinde olan eser iki bölümden 
oluşur. 1. İsimler bölümü (vr. 7a-2ı • ı . Bu 
bölümdeki kelimeler konulara göre grup
landırılmış ve sıralanmıştır. z. Fiiller bö
lümü (vr . 2 I a-88b) Bu bölümdeki keli
meler Arap alfabesine göre diziimiş olup 
fiilierin belirli geçmiş zamanı . geniş za
manı ve emir şekilleri gösterilmiştir. Top
lam 1500 kadar madde başı kelimeyi ih
tiva eden eserde az sayıda Oğuzca keli
me de bulunmaktadır. 

Bulgatü'l-müştak, Polonyalı Türkolog 
A. Zajaczkowski tarafından birinci bölü
mü Fransızca . ikincisi Lehçe olmak üze
re iki bölüm halinde neşredilmiştir ( ı . 

bölüm : Manuel arabe de la langue des 

Tu rcs et des Kiptchaks, Warszawa 1938. 

XXI . 57 + 16 s.+ 4 sayfa tıp k ıbas ı m ; 2. bö
lüm : Slownik Arabsko·Kipczacki z okresu 

Pan 'tswa Memeluckiego, Warszawa I 954, 

86 + ı 38 sayfa t ı pkıbas ım ı. Birinci bölü
mün 1958' de fotoğraf usulü ile ikinci 
baskısı da yapılmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Blochet. Catalogue, s. 300·301 ; A. Zajacz
kowski . Manuel arabe de la langue des Turcs 
et des i<:iptchaks, Warszawa 1938, tür.yer. ; a.mlf.. 
S/ownik Arabsko ·Kipczacki z okresu pa 'nstwa 
Mameluckiego, Warszawa 1954, tür. ye r. ; Ah
met Caferoğlu . Türk Dili Tarihi, istanbul 1964, 
ll , 200 ·201 ; O. Pritsak. "Das Kiptsclıakisclıe 
A Mamluk Kiptsclıakisclıe", Ph. TF, 1 ( 19591. 
s. 75· 76 ; A. F. Karamanlıoğlu. "Kıpçaklar ve 
Kıpçak Türkçesi" , TDED, XII 119631, s. 182 · 
183. ~ NuRi YücE 

L 

CEMALEDDİN UŞŞAKi 

(ö. 1164/ 1751) 

Halvetiyye- Uşşakıyye tarikatının 
Cemaliyye şubesinin kurucusu, 

mutasawıf- şair. 
_j 

Edirne'de doğdu. Asıl adı Mehmed Ce
maleddin, künyesi EbO Nizameddin'dir. 
Kaynaklarda seyyid* olduğu nakledilir. 
Gençliğinde Edirne'de Uşşakf şeyhlerin
den Mehmed Harndi Efendi'ye (ö. ı 146/ 
I 733) intisap etti. Tekkelerde yemekler
den sonra okunması adet haline gelen 
Hamdiye ilahisiyle de tanınan Harndi 
Efendi vefat edince Halvetiyye-Gülşeniy
ye'nin Sezaiyye şubesinin kurucusu Ha
san Sezai-yi Gülşenfnin (ö ı ı 50/ I 737) 

halkasına katıldı. Onun vefatından son
ra Edirne'de dört yıl irşad görevinde bu
lundu. 115S'te (1742) manevi bir işaret 
üzerine İstanbul'a giderek Eğrikapı Sa
vaklar'daki Hırami Ahmed Paşa tarafın
dan kurulan mescid- zaviyenin şeyh i ol
du. Ölümüne kadar bu dergahta irşad 
faaliyetinde bulunan Cemaleddin Efendi, 
vefatında dergahın haziresine defnedil
di. Türbesi bugün Hırami Ahmed Paşa 
adıyla anılan caminin yanında olup ziya
ret edilmektedir. Halifesi Selahaddin Uş
şakf (ö I I 971 1783) ölümüne. "Cemalul
lah'a döndü cemal-i aşk ile pirim Cema
leddin" mısraını tarih düşürmüştür. 

Uşşakf silsilesi, şeyhi Mehmed Ham
di. Edirneli Osman Sıdkı (ö ı ı I4 / 1702). 
Gümülcineli Abdülkerim ve Halil, Bola
yırlı Sinan, Gelibolulu Ömer Karibi ve Sa
ruhanlı Memi Can (ö. 1008/ 1599) efen
diler vasıtasıyla tarikatın kurucusu Hüsa
meddin Uşşakf'ye (ö ı 00 ı 1 I 593) ulaşır. 
Haririzade, Cemaleddin Uşşaki'nin ayrı
ca Halvetiyye'nin Gülşeniyye, Sünbüliyye, 
Şabaniyye şubeleriyle Nakşibendiyye ta-

cemaleddin Uşşak!' n i n Hırami Ahmed Paşa camii'ne biti
şik türbesi içindeki sa ndukas ı · Eğrikapı 1 istanbul 


