
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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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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Haririzade. Tibyan, ı , vr. 225• vd. , 256b; Hü
seyin Vassaf. Se{fne, IV, 243-250; Tomar-Hal
uetiyye, s. 107-108 ; Zakir Şükrü , Mecmaa-i Te· 
kaya (Tayşil. s. 12, 37 , 42. 
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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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CEMALEDDiN el- VA TV AT 

na gelen bir eser olup edebi üslupla ya
zılmıştır. Mısır hakkında ansiklopedik 
bilgi veren eserlerin ilki olması bakımın
dan önemlidir. Birçok yönleriyle çağdaş

ları Zekeriyya el-Kazvfnf'nin 'Acd ,ibü'l
mal]l~aJ ve Şeyhürrabve'nin Nul]be
tü 'd -dehr ii 'acd,ibi'l-ber ve'l-bahr 
adlı eserlerine benzemektedir. Yazma 
nüshaları çeşitli kütüphanelerde bulu
nan (bk. Abdülal Abdülmün'im eş-Şami, 
s. 70-72) bu eser Corcis Meneş el- MarO
ni tarafından tanıtılmış ("el-Menahic fi 
vasfi 'l-Mebclhic", el-Meşnk, sy. 16, Bey
rut 1907, s. 721-729: sy 17lı9071, s. 774-
786). Mağrib ve Endülüs coğrafyasıyla 

ilgili kısımları son derece hatalı bir nüs
hadan E. Fagnan tarafından tercüme 
edilerek yayımlanmıştır (Extraits inedits 

relati{s au Maghreb, Alger ı 924, s. 41 -68). 
Eserin dördüncü bölümünü Ahmed Ab
dülkerim Süleyman, el-Haydtü 'z-zird 'iy
ye ii Mısr ii'l- 'asri'l- memWki ma 'a 
tafılp~i'l-ienni'r-rabt (en-nebat) min 
kitabi Mebiihici'l-iiker ve meniihici'l
'iber adlı mastır tezinde (Kahire Üniver
sitesi, Edebiyat Fakültesi, 1972) incelemiş, 
ikinci bölümünün Mısır coğrafyası ile il
gili kısmı da Abdülal Abdülmün'im eş
Şamf tarafından neşredilmiştir (bk. bi bl.) 
Naşir eserin ihtisarının da yapıldığını be
lirtmektedir (bk. Min Mebahici'l-fiker, s. 
71). 3. Resd,ilü'l-Vatvdt. Fetve'l-iütüv
ve ve mir, d tü '1-m üra v;e veya 'A ynü '1-
iütüvve diye de bilinen bu eser, devri
nin ileri gelen simalarının çeşitli mese
lelere dair mektupla sordukları sorulara 
verdiği cevaplardan meydana gelen bir 
mecmua olup basılmıştır (Kahire 1315) 

Kaynaklarda İbnü'l- Esir'in el-Kamil 
fi't-tiiril] adlı eserine bir haşiye yazdığı 
da kaydedilmektedir. Nitekim Safedi el
Kiimil'in Cemaleddin el-Vatvat tarafın
dan istinsah edilen bir nüshasına sahip 
olduğunu ve bu nüsha üzerinde müs
tensihin haşiyelerinin bulunduğunu söy
lemektedir (bk el- Vaff, II, 17). 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hacer. ed-Dürerü 'l-kamine, III , 298-299; 
Safedi. el-Va{f, Il , 16-18 ; Keş{ü'z-?unün, Il, 1201 , 
1241 , 1380, 1846; Brockelmann. GAL, Il , 67; 
Suppl., Il , 53-54; Kehhale, Mu'cemü 'l-mü,el
li[fn, VIII, 222; Abdüssahib im ran ed- Düceylf. 
A' lamü 'l- 'Arab [i' i- 'u tam ue'l-{ünün, Necef 
1966, Il , 126-127; Ömer Ferrüh, Tarfl]u 'l -edeb, 
III, 728 -729; Abdülal Abdülmün'im eş-Şami, 

Min Mebah ici 'l-{lker ue menahici 'l- 'iber, Kü· 
veyt 1981, s. 7-12, 70-72; C. Zeydan. Adab, Il , 
139 ; Ziriklf. ei-A'Iam (Fethullah), V, 297; Ro
ger Maury, "Gamal al - din al-Watvat libraire 
et auteur egyptien 171 I 3 erne s.)", IBLA, XLVI/ 
152 {I 9831. s. 221-258. r;ı 
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XV. yüzyıl divan şairi 
ve mesnevi müellifi. 

_j 

Fatih devri şairlerindendir. Şeyhf' nin 

yeğeni olup asıl adı Bayezid'dir. Sehf ve 
ondan sonra gelen kaynaklar Cemaif'nin 
bu adından bahsetmezler. Şairin adı, do
ğum yeri ve babasının adı, Şeyhf'nin ölü
mü üzerine Hüsrev ü Şirin'e yazdığı zey
lin başlığındaki ibareden öğrenilmekte
dir (geniş bilgi için bk. Demirtaş, TDED, 
IV/ 3, s. ı92) . Bu ibare Hüsrev ü Şirin 
mesnevisinin çeşitli nüshalarında farklı 

olup kaynaklardaki karışıklık da muh
temelen bu farktan ileri gelmiştir. Faruk 
K. Timurtaş'ın (Demirtaş) gördüğü nüs
hada Bayezfd b. Mustafa b. Şeyh Ah
med-i Tercümanf el-Akşehrf olarak yer 
alan şairin isim zinciri, Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde
ki nüshada (Milli Ktp ., nr. 4447) Bayezfd 
b. Mustafa el-Meşhur Şeyhoğlu şeklin
dedir (Günay Kut Al pay, JTS, 1 ı 9771, s. 
ı25 -126) 

Cemaif'nin Şeyhoğlu Mustafa ile ka
rıştırılması meselesi Faruk K. Timurtaş 
tarafından etraflı bir şekilde ele alınarak 
Cemaif'nin kimliğine ve eserlerine açık
lık kazandırılmıştır ( TDED, IV 1 3, s. 189-
2ı3) Ancak burada düzeltilmesi gereken 
bir husus. Timurtaş'ın Uzunçarşılı'nın Ce
malf'yi Şeyhoğlu olarak gösterdiğini söy
lemesidir. Aslında Uzunçarşılı Cemaif'yi 
Şeyhoğlu olarak göstermemiş, hatta tez
kirelerin Şeyhoğlu Mustafa ile Şeyhoğlu 
Cemaif'yi karıştırdıklarını belirtmiştir. 

Ayrıca diğer kaynaklar göz önüne alın
dığında Timurtaş'ın verdiği bilgilere ilave 

Cemali'nin 
Hümii ve 

Hümayan ad lı 

mesnevisinin 
bil inen 

tek nüshas ı n ın 

ilk ve son 
sayfala rı 

(iü Ktp., TY, 

nr. 5680) 

olarak Cemali'nin Şeyhoğlu (Şeyhoğlu Ce
mali) diye de tanınmış olabileceğini söyle
mek mümkündür. Veya uzak bir ihtimal
le Hümii ve Hümiiyı1n yazarı olan Ce
malf tamamen başka bir kimsedir. 903 
( 1497 -98) gibi oldukça eski bir tarihte 
istinsah edilen Hüsrev ü Şirin 'in Bursa 
nüshasında Cemaif'nin lakabı Şeyhoğlu 
olarak geçer ki Timurtaş bu nüshayı gör
memiştir. Cemaif'nin XIV. yüzyıl şairle

rinden Şeyhoğlu Mustafa ile karıştırıl

ması hususu Sehf'den başlar. 

Bir kısım kaynaklar Cemaif'nin Kara
manit olduğunda birieşirken (Sehi, Ali, 
Bursalı Tah ir) bir kısmı da Sursalı oldu
ğunu kaydeder (Riyazi, S. N. E rgun) Er
gun onu Bursa'da birtakım kitabelerde 
tarihleri bulunmasına bakarak Sursalı 

kabul eder. Latifl ise şairin Karamanit 
veya Sursalı olabileceğini bildirmekte
dir. Bu bilgilere dayanarak Cemaif'nin 
Karamanit olmakla birlikte bir süre Bur
sa'da da bulunduğu söylenebilir. Cema
If'nin doğduğu tarih bilinmemekle bera
ber onun Hüsrev ü Şirin'e zeyil yazdı
ğında on sekiz yirmi yaşlarında olduğu
nu düşünerek 813-815 (1410-1412) yıl
ları arasında doğduğuna hükmedilebi
lir. Yine birçok kaynağın, özellikle Lati
n'nin verdiği bilgilere dayanarak Cema
If'nin Bayezid devrinin (ı481 - 1512) son
larında öldüğü kuwetli bir ihtimal ola
rak ileri sürülebilir. Osmanlı Müellifle
ri'nde onun Edirnekapı dışında Emfr Bu
harf Tekkesi yakınında gömülü olduğu 
kayıtlıdır {ll, 122) 

Cemaif Hüsrev ü Şirin 'e zeyil mi yaz
dı yoksa onu tamamladı mı meselesine 
gelince, genellikle kaynaklarda "itmam" 
kelimesi geçmektedir. Hüsrev ü Şirin 
nüshalarında ise bu hususta değişik iba-


