
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. 
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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 



rikatına da mensup olduğunu ve kendi
sinde bu tarikatları birleştirdiğini söyler 
( Tibyan, 1, vr. 256b, ondan naklen Tomar

Haluetiyye, s. ı 08). Cemaleddin'in bu ta
rikatlarla ilgisi. ikinci şeyh i Hasan Sezai
yi Gülşeni'nin mürşidi La'li-i Gülşeni'nin 
ad ı geçen tarikatlardan da icazeti olma
sı dolayısıyladır. 

Cemaleddin Uşşaki, o dönemde istan
bul'da zayıflamaya yüz tutan Uşşakıyye'
yi yeniden canlandırdığı için (Hüseyin Vas
saf, IV, 243) Uşşakller'ce tarikatın ikinci 
kurucusu sayılır. Halveti- Uşşaki zikir er
kanındaki esrna-i seb'aya (la ilahe illal
lah, Allah. hO, Hak, hay, kayyü m, kahhar) 
fürüat-ı hamse adıyla beş isim daha (fet
tah, vahid, ahad, samed, Allah) ilave ede
rek esma sayısını on ikiye çıkaran Cema
leddin, bunu kendisine rüyasında Hz. Ali'
nin öğrettiğini söyler. Zikir sırasında her 
ismin başına "ya" getirilirken yalnız fü
rüat - ı hamsenin sonundaki Allah ismi 
"ya"sız zikredil ir. Kendisinden sonra bü
tün Uşşakıyye mensupları bu on iki es
ma üzere sülük adabını sürdürmüşler
dir. Halvetiyye'nin diğer kollarında. Uş

şakller'in atvar-ı seb'a dedikleri esrna -i 
seb'a tamamlanınca salike hilafet veri
lirken Uşşakıyye- Cemaliyye ·de hilafet 
verilmesi için fürüat esmasının tamam
lanması şart koşulmuştur. 

Cemaleddin Uşşaki'nin vefatından son
ra yerine oğlu Nizameddin Efendi (ö 

ı ı 991 ı 785) geçmiş ve ölümüne kadar 
otuz dört yıl bu görevde kalmıştır. Kay
naklarda Cemali. Cemalizade ve Savak
lar gibi adlarla anılan kendi dergahının 
yanı sıra 1192 ( 1778) tarihinden itiba-

cemaleddin 
Ussa kı'nin 

mührü 
(M. Erol Kılıç 

özel kol eksiyonu) 

ren yedi yıl da Kasımpaşa'daki Uşşaki 
Asitanesi 'nde şeyhlik yapmıştır. Niza
meddin Efendi'nin oğlu Mehmed Cemali 
(ö 1243/ ı 827) ve tarunu Alaeddin (ö. 

ı 25 ı 1 ı 835) efendiler de Savaklar Derga
hı ve Uşşaki Asitanesi şeyhfiğini birlikte 
yürütmüşlerdir. Alaeddin Efendi'nin ço
cuğu olmadığından yerine kız kardeşi 

Şerife Hanım ' ın oğlu Kerameddin Efen
di 'nin (ö ı 2571 ı 84 ı) geçmesi gerekir
ken bu zat sadece Uşşaki Asitanesi şeyh 
liğinde bulunmayı tercih ettiğinden Sa
vaklar Dergahı'na Eyüp Bahariye 'deki 
Şah Sultan Derga hı şeyhi Ubeyd Efendi 
(ö ı 253/ ı 837) tayin edilmiştir. Cema
leddin Efendi'nin oğlu ve torunları da 
kendisiyle aynı türbede medfundurlar. 
Uşşakıyye tarikatı Cemaliyye şubesi va
sıtasıyla son dönemlere kadar ulaşmış
tır. Cemaleddin Efendi'nin çok sayıdaki 
halifelerinden en tanınmış olanı . dama
dı ve Fatih'teki Tahir Ağa Dergahı şeyhi 
Selahaddin Uşşaki'dir. Bu zat Cemaliy
ye'nin Salahiyye şubesinin de kurucusu
dur. Şeyh Cemaleddin'in halifelerinden 
Yazıcı Şeyh Mehmed Safvetf Efendi (ö 

ı ı 92 / ı 778) Uşşaki Asitanesi şeyhi, Mah
mud Bedreddin Efendi (ö ı ı 971 ı 783) 
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ad lı serhin 
ilk iki sayfa s ı 

(Süleymani ye Ktp ., 

ReisülkUttAb. 

nr. 900) 

CEMALEDDiN el- VATVAT 

Fatih Keçeciler'deki Uşşaki Tekkesi'nin 
kurucusud ur. 

Cemaleddin Uşşaki'nin 345 manzume. 
bir silsilename ve beş tarih beytini ihti
va eden divanı Süleymaniye Kütüphane
si 'ndedir (Uşşaki Dergahı, nr. 92). 
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Iii MAH MUT E ROL KıLlÇ 

CEMALEDDİN el-VA1VAT 
( J.,ı_,kjl .:n..ıliJ[-. ) 

Ebu Abdiilah Cemalüddfn Muhammed 
b. İbrc~hfm b. Yahya ei -Ensarf 

(ö. 718/ 1318) 

Ansiklopedik eserleriyle tanınan 
Mısırlı edip ve alim. 

_j 

632 yılının Zilhicce ayında (Ağustos 1235) 
Kahire'de doğdu . Ailesinin aslen Mervli 
olduğu dışında hayatı hakkında bilgi yok
tur. Kitap meraklısı . aynı zamanda müs
tensih olması ve kitap ticareti yapması 
sebebiyle "ei-Kütübf" ve "ei-Verrak" la
kaplarıyla anılmaktadır. Vatvat (gece ku 
şu) lakabı ise kendisine özellikle gece
leri çok çalışması . fiziki bir özelliği veya 
erken yaşlarda yakalandığı göz hastalı
ğından dolayı verilmiş olmalıdır. Cema
leddin el- Vatvat 1 O Ramazan 718'de (S 
Kasım 1318) vefat etmiştir. 

Eserleri. 1. Gurerü'l-h asa' isi'l- vaiıha 
ve ' urerü 'n-neka'isi'l-İaiı~a. Ahlaka 
dair olan bu eserde müellif iyi ve kötü 
davranışların nelerden ibaret olduğunu, 
ayrıca akıl. ahmaklık. cömertlik, cimri
lik. cesaret. korkaklık. af ve intikam gi
bi kavram ları konuyla ilgili şiiriere de 
yer vererek on altı babda incelemiştiL 
Hükümdar ve şairlerden satranç oyu
nuna kadar çok çeşitli konularda edebi 
ve tarihi bilgilerin yer aldığı bu eserdeki 
malumata o dönemle ilgili başka kay
naklarda pek rastlanmaz. Dolayısıyla is
lam medeniyeti tarihinin değişik taraf
larına ışık tutması bakımından önemli 
bir kitaptır. Muhammed b. Canı Beg es
Seyfi Akbayi tarafından Sultan Kayıtbay 
için Mef:ıasinü 'l-gurer ve mesavi'l- 'u
rer (Sü leymaniye Ktp , Rei sülküttab. nr. 
900, 132 varakl adıyla ihtisar edilen ese
rin muhtelif baskıları bulunmaktadır (Bu
lak ı 284; Kah i re 1299, !3181 2. MebCihi
cü'l-fiker ve menahicü 'l- 'iber. Ast
ronomi. coğrafya- oşinografi. hayvanlar 
ve bitkilere dair dört bölümden meyda-
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