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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). 
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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-



cemali'nin 
Mi{t!J.hu 'f.{erec 

ad lı eserinin 
son sayfası 
(iü Ktp ., 

TV, nr. 2331. 

reler kullanılmıştır. Cemali'nin Hüsrev ü 
Şirin 'e yaptığı ilave iki bölümden mey
dana gelmektedir. Birinci bölümde Ce
mali Şeyhf'nin ölümünden söz eder: "ze
yil" dediği ikinci bölümde ll. Murad'ın 
methi vardır. Bu kısımda Cemali mahla
sı yerine esas adı olan Bayezid'i kulla
nır. Bu ek kısmın beyit miktarı nüshala
ra göre 44, 77. 1 03 ve 109 gibi değişik 
sayıdadır. 

Eserleri. 1. Divan. Cem ali' nin, varlığı 

sadece Latifı'nin Tezkire 'si ile Mittah u '1-
ferec'den öğrenilip de görülemeyen di
vanının yakın zamanlarda bir nüshası 
ortaya çıkmıştır (Erimer, s. 265-28 ı) . Ka
yahan Erimer, elindeki nüshanın baş ve 
sonunda ll. Bayezid'in mührünün bulun
duğunu söylemektedir. Örnek olarak ve
rilen foto klişesinde (vr 58 ' ) görülen mü
hür ise lll. Murad'a aittir. Bu nüsha üze
rinde Çukurova Üniversitesi'nde bir yük
sek lisans tezi hazırlanmıştır (i . Çetin Der
diyok, Cemali Diuam linceleme -Metinl. 
Adana ı 988). Cemali'nin nazire mecmu
alarında da şiirlerine rastlanır. 2. Hümô 
ve Hümôyun (Gülşen-i Uşşak ) . Cemali 
bu eserini ll. Murad adına 850 (1446) yı
lında telif ettiğini bizzat bildirir. Şimdi
lik bilinen tek nüshası. 959'da (1552) is
tinsah edilmiş olup İstanbul Üniversite
si Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (TY, 
nr. 5680). 4630 beyitten ibaret olan bu 
mesnevi aruzun remel bahriyle kaleme 
alınmıştır. Fuat Köprülü Hümô ve Hü
môyun'la Gülşen-i Uşşôk'ı iki ayrı eser 
telakki etmişse de eserin iki adı olduğu. 
aslında ona Gülşen-i Uşşôk adı veril
mişken daha çok kahramanlarının adıy
la şöhret bulduğu belirtilmiştir . Hümô 
ve Hümôyun 'un Fatih Sultan Mehmed 
veya ll. Bayezid adına yazılmış olduğu 
şeklindeki yanlış görüşler eseri görme
mekten kaynaklanmıştır. Mesnevi. Arap 
Hanı Menüşek'in oğlu Hüma ile Çin pa-

dişahının kızı Hümayün'un aşk hikaye
sini konu edinir. Divan edebiyatının iki 
kahramanlı mesnevileri geleneğinde ol
duğu gibi iki aşık. başlarından geçen 
birçok maceradan sonra mutlu bir be
raberliğe kavuşurlar. Eser üzerinde Os
man Horata tarafından bir doktora tezi 
hazırlanmıştır (bk bibl.). 3. Miftôhu'l -fe
rec. 860 ( 1456) yılında Fatih Sultan Meh
med adına yazılan bu eser de mesnevi 
tarzında ve aruzun remel bahriyledir. Bi
linen üç nüshası İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi (TY, nr. 233 ı ), Üsküdar Ha
cı Selim Ağa Kütüphanesi (Kemankeş, nr. 
447) ve Berlin Kraliyet Kütüphanesi'nde 
(W Pertsch, s. 37 ı, nr. 378) bulunmakta
dır. Ayrıca Cômiu'l-medni'de de (Nuru
osmaniye K tp ., nr 4904, vr. ı O ı b _ ı 06h) 

bazı parçaları yer alır. 4. er-Risôletü'l
acibe fi's-sanôyi' ve'l-bedôyi'. Tek nüs
hası Cambridge Üniversite Kütüphane
si'ndedir (Browne, s. 87, nr. 465). Müelli
fin adı burada Cemali el-Fakih şeklinde 
kayıtlıdır. Eserin, Cemali'nin Mittdh u '1-
ferec'de (iü Ktp ., TY, nr. 233ı , vr 4 a· bı "her 
iki beytinden hurüf alındığında bir beyit 
olduğu. acayip sanatların toplandığı, Türk
çe'sinden Farsça, Farsça'sından da Arap
ça ibareler çıkarıldığını" söylediği kasi
de olması çok muhtemeldir. 5. Risdle. 
Bu eserinden de Miftdhu'l-ferec'de bah
seder (vr 4 b). Bazı sözlerinden medih 
anlaşıldığı halde aslında zem olduğunu. 
bazılarının da bunun tersi olduğunu söy
ler ki burada "zem bima yüşbihü'l-medh " 

denilen bedf' sanatı söz konusudur. 

Cemali'nin eserlerinde Şeyhi etkisi faz
laca görülür. Latiff'nin, onun şiirlerinin 

güzelliğine rağmen divanının şöhret bul
mayışına şaştığını söylemesine karşılık 

Kınalızade şiirlerinde fazla güzellik ve 
açı klık olmadığını söyler ve örnekler ve-
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rir. Cemali aslında bir divan şairinden 
çok bir mesnevi müellifidir ve Miftdhu'l
ferec adlı eserinin ortaya koyduğu gibi 
tasawufa meyli kuwetlidir. 
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