
CEMALi YYE 

L 

CEMALİYYE 
( -<::1~ ) 

Halvetiyye- Uşşakıyye tarikatının 
Cemaleddin Uşşaki 'ye 

(ö. 1164 / 1751) 
nisbet edilen bir şubesi 

(bk. CEMALEDDİN UŞŞAKi ). 

CEMALİYYE 
( ':l~) 

Halvetiyye tarikatının 
Cemal-i Halveti'ye 
(ö. 899/ 1493-94) 

_j 

1 

L nisbet edilen ana kollarından biri. _j 

Halvetiyye tarikatının ROşeniyye ·den 
sonra ikinci ana kolu olan Cemaliyye ta
rikatının silsilesi, kurucusu Cemal-i Hal
veti'nin şeyhi Pir Muhammed Sahaed
din Erzincani vasıtasıyla Halvetfliğin ikin
ci pfri Seyyid Yahya Şirvani'ye ulaşır. Ce
maliyye'nin adab ve erkanı bağlı olduğu 
Halvetiyye tarikatıyla aynıdır. Cemaliyye 
tarikatından doğan ilk kol, Cemal-i Hal
veti'nin halifelerinden Şeyh Yusuf Sün
bül Sinan (ö 936/ 1529) tarafından is
tanbul'da kurulan Sünbüliyye tarikatı

dır. Tarikat daha sonra. silsile-i Cemal-i 
Halveti'ye ulaşan Şabaniyye (ku rucusu 
Şeyh Şaba n - ı V elf, ö. 976 / ı 568), Assaliy
ye (kurucusu Ahmed ei-Assalf, ö. ı 048/ 
1639) ve Bahşiyye (kurucusu Muhammed 
ei - BahşT. ö. 1098 / 1687) adlı koliara ayrıl
mıştır. Bu kollardan Şabaniyye'den Ka
rabaşiyye (kurucusu Ka rabaş Veli. ö. I 0971 
ı 686). Karabaşiyye'den NasOhiyye (kuru
cusu Şeyh Muhammed NasühT, ö . I I 30/ 
ı 7 ı 8) ve Bekriyye (kurucusu Kutbüddin 
Mustafa ei-Bekri, ö . ı 162/ ı 749) şubeleri 
meydana gelmiştir. NasOhiyye'den Çer
keşiyye (kuru cusu Çerkeşi Mustafa Efen
di, ö. 1229/ 1813- 14), Çerkeşiyye'den Ha
liliyye (ku rucusu Geredeli Şeyh Halil Efen
di, XIX. yüzy ı l) ve ibrahimiyye (kurucusu 
Kuşada lı İbrahim Efendi, ö. 1262/ 1846) 
tarikatları doğmuş ve Halvetiyye'nin Ce
maliyye kolu Türkiye'de bu şubeler va
sıtasıyla günümüze ulaşmıştır. Cemaliy
ye tarikatı. Şabaniyye kolunun Karaba
şiyye şubesinden doğan Bekriyye tarikatı 
vasıtasıyla Kuzey Afrika, Suriye ve Hicaz'
da da yaygınlık kazanmıştır. Bekriyye ta
rikatından da Kemaliyye, Hifniyye. Tica
niyye, Semmaniyye, Feyziyye, Derdfriyye 
ve Saviyye şubeleri meydana gelmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Lamii, Ne(ehat Tercümesi, s. 579-580 ; Hari
rizade, Tibyan, ı , vr. 245b-254 b; Hüseyin Vas
saf, Se{fne, ı , vr. 228' -233b ; Tomar-Haluetiy
ye, s. 55· 90 ; Osmanlı Müelli{leri, ı , 51-52. 

li! M EH MET S ERH AN T AYŞ İ 

318 

L 

cEMALizADE TEKKESİ 

İstanbul'da 
Eğrikapı dışında bulunan bir 

Halveti-Uşşaki tekkesi. 
_j 

Halvetiyye- Uşşakıyye'nin şubelerinden 

Cemaliyye tarikatının asitanesi ve pir evi 
olan tekke, istanbul'un kara surlarında
ki kapılarından Eğrikapı'nın hemen dı

şında, Kırkçeşme su şebekesine bağlı 

Eğrikapı savaklarının karşısında yer alır. 
Kaynaklarda Cemaleddin Halveti, Cema
leddin Uşşakl. Cemali. Cemali Efendi, Sa
vaklar. Seyyid Cemaleddin, Seyyid Cemal 
Efendi. Şalcızade gibi çeşitli isimlerle 
anılma ktadır. 

Vezir Hıramf Ahmed Paşa ta rafından 

XVI. yüzyılın son çeyreğinde bir mescid
zaviye olarak kurulan tekkenin başlan
gıçta hangi tar ikata bağlı olduğu tesbit 
edilememiştir. Muhtemelen XVIII. yüzyı 

lın başlarında Halvetiyye'ye intikal etmiş, 

1742'de postnişin olan Uşşakıyye' nin Ce
maliyye şubesinin kurucusu Edirneli Şeyh 
Mehmed Cemaleddin Efendi'nin (ö ı 164/ 
ı 75 1) buraya gömülmesi üzerine adı ge
çen tarikatın asitanesi ve pir evi vasfını 
kazanmıştır. Mehmed Cemaleddin Efen
di'nin oğlu ve halefi Şeyh Mehmed Niza
meddin Efendi mescid- tevhidhanenin 
darülkurra olarak da kullanılması için 
bir vakıf yapmış ve bu görevi Ayvansa
ray'daki Toklu Dede Mescidi'nin imamı 
Şeyh Halil Efendi 'ye (ö ı 167 1 1753-54) 
havale etmiştir. Cemalizade Tekkesi'nin 
bundan sonra geçirdiği merhaleler ara
sında , tahvil kesedan Sabih Ali Efendi'
nin (ö 1183 / 1769-70) mescid-tevhidha
neye minber koydurması ve tekkenin ya
kınında bir mektep inşa etti rmesi. Sad
razam Silahdar Seyyid Mehmed Paşa ' nın 

(ö. 1788) ahşap minarenin yerine tuğla
dan bir minare yaptırması . Cemaleddin 
Uşşakf'nin torunlarından Mevleviyye'ye 
mensup Seyyid Mehmed Nuri Efendi ile 
yakınlığı olan ünlü Halet Said Efendi'nin 
1817' de türbeyi tamir ettirmesi zikredi
lebilir. Tekke son olarak 1305 ( 1887 -88) 
yılında ll. Abdülhamid, türbe ise 1905'te 
padişahın bendeganından olduğu anla
şılan Harndi Bey tarafından yenilenmiş

tir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasın

dan sonra mescid-tevhidhanesi cami ola
rak kullanılmaya başlanan tekke 1958'
den az önce yanındaki türbeyle birlikte 
onarım görmüş, bu tarihten sonra ise 
cami harimi ile türbe arasına duvar çe
kilerek yapının en önemli mimari özelli
ği yok edilmiştir. Söz konusu bölümler 

dışında kalan tekke birimleri tamamen 
yok olduğu gibi son yıllarda cepheleri se
ramik karoları ile kaplanan türbe de ta
nınmaz hale gelmiştir. 

Cemaifzade Tekkesi'nden artakalan ve 
aynı çatı altında toplanan mescid- tev
hidhane ile türbe bölümleri bugünkü şe
killerini son devirde almış olduklarından 
tekkenin daha önce sahip bulunduğu 

yerleşim düzeni ve mimari özellikleri ay
dınlatılamamaktadır. Yine de önceki mes
cid-tevhidhanenin bugünkü ile aynı yer
de bulunduğu , aşağı yukarı aynı boyut
lara ve tasarım özelliklerine sahip oldu
ğu, derviş hücreler iyle diğer tekke bö
lümler inin de bunun kuzeyinde muhte
melen şadırvanlı bir avlunun çevresinde 
sıralandığı tahmin edilebilir. Birbirine 
bitişik tasarlanmış olan mescid- tevhid
hane ile türbe dikdörtgen planları, mo
laz taş ve tuğla örgülü duvarları, ahşap 
çatılarıyla son devir Osmanlı mimarisi
nin özelliklerini sergileyen alelade me
kanlardır. Mescid-tevhidhane kapalı son 
cemaat yeri, kuzey duvarının eksenin
deki girişi, doğu ve batı duvarları boyun
ca sıralanan yuvarlak kemerli pencere
leri, zemindeki erkek mahfiileri ve son 
cemaat yer inin üstüne rastlayan kafesli 
kadın mahfilleriyle herhangi bir geç de
vir mescidinden farksızdı r. Silindir göv
deli bodur minarenin kesme köfeki ta
şından örülü kaidesiyle prizmatik üçgen
lerden oluşan kürsü kısmı günümüze 
kadar değişmeden gelebilmiştir. Meh
med Efendi ve halefierine ait altı adet 
ahşap sandukayı barındıran türbenin 
pencereleri sepet kulpu biçiminde ke
merlerle taçlandırılmış, doğu yönünde 
de mekana müstakil bir giriş tasarlan
mıştır. Eğrikapı yönüne bakan güney 
cephesinin ekseninde üst üste yerleşti-

Cemalizade Tekkesi'nin mihrap duvarı ile Şeyh Cemaled
din Türbesi'nin orij inal durumunu gösteren bir karaka lem 
çizi m (is i.A. ı. 4401 



rilmiş ta'lik hatlı iki manzum kitabeden 
alttakinin nazımı ve hattatı Yesariza
de Mustafa İzzet Efendi'dir. 1232 (1816-
17) tarihli olan bu kitabe türbenin Halet 
Efendi tarafından yenilendiğini belge
ler. Tekkenin 190S'te Harndi Bey tara
fından yeniden inşa ettirilmesi sırasın
da konmuş olan üstteki kıtabenin ise na
zımı Ahmed Bahai Efendi, hattatı Meh
med Hulüsi Efendi'dir. Hemen önünde 
ilk mescid-zaviyenin banisi Hırami Ah
med Paşa ile oğlu Mustafa Bey'in gömü
lü oldukları türbe kapısı da metni Şeyh 
Ali Fakri Efendi'ye (ö . 1929) ait olan ve 
tekkenin ll. Abdülhamid eliyle yenilen
diğini belgeleyen ta'lik hatlı bir kitabe 
ile taçlandırılmıştır. 

Cemalizade Tekkesi'nin tasarımında 

dikkate değer yegane mimari özellik, 
mescid-tevhidhane ile türbenin duvarla 
ayrılmayıp aynı mekan içinde birbirleri
ne kaynaştırılmış olmalarıdır. Türbenin 
mescid-tevhidhanenin kıble yönünde yer 
alması ve zemininin harime göre yük
sekte tutulmuş olması söz konusu kay
naşmayı daha da anlamlı kılmaktadır. 

Birtakım başka tekkelerde de görülen 
bu durum. tarikat ehlinin velflere duy
duğu bağlılıktan kaynaklanan telakkile
rin mimariye yansıması olarak değerlen
dirilmelidir. 
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Iii M. BAHA TANMAN 

cEMAziYELAHiR 

(bk. CEMA.zİYELEVVEL). 

CEMAzİYELEWEL 
( J_, ')'\(.$'~\-. ) 

Hicri yılın beşinci ayı. 

Rebfülahirden sonra, cemaziyelahirden 
önce gelir. Türkçe'de cemadilüla ve ce
madilahire, daha yaygın olarak da cema
ziyelewel ve cemaziyelahir şekillerinde 

kullanılan iki ayın Arapça'daki asıl adla
rı cumadelüla ( J_, ')' l ~..pt-. ) ve cumade
tahiredir ( ;;_,.>')tll5~t-. ). Cahiliye dönemin
de diğer aylar gibi bu iki ayın da başka 
adları bulunduğu. bu isimlerin İslam'ın 
doğuşu sırasında kullanılmaya başlan

dığı nakledilmektedir (Cevad Ali, vııı. 

454) Ayrıca yılın beşinci ve altıncı ayları 
olmalarından dolayı cumadelülaya cuma
da hamse, cumadelahireye cumada sit
te de denilmiştir. Cumacta "soğuk" ve 
"kurak" anlamlarına gelir. Söz konusu 
ayların isimleri değiştirildiği sırada şid 

detli soğuk veya kuraklık hüküm sürdü
ğünden bu şekilde adlandırıldıkları riva
yet edilir. 

Arapça'da bütün ay adları kelime ola
rak müzekker olduğu halde sadece bu 
iki ay müennestir. Fakat bazı Arap ül
kelerinde halk ağzında bu ayların cuma
delewel ve cumadelahir şeklinde müzek
ker olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Türkçe'deki kullanırnın da bundan etki
lendiğini söylemek mümkündür. 

Eskiden cemaziyelewel ca ( ~ ), cema
ziyelahir ( c ) şeklinde kısaltılırdı. Os
manlıca vesikalarda bu iki ayın kısalt

ması "cemazeyn" ( ~~\-. ) olarak yapı
lır, ulüfe dağıtımında ise rebfülahirle bir
likte "recec" ( ~J ) veya "recac" ( (~J ) 

şeklinde ifade edilirdi. 

Cemaziyelewel, Türkçe'de "cemaziye
lewelini bilmek" deyimi içinde bir kim
senin kısmen lekeli olan ve herkesçe bi
linmeyen geçmişinden kinaye olarak kul
lanılmaktadır. 

İslam tarihinde cemaziyelewel ve ce
maziyelahir ayları içinde birçok hadise 
cereyan etmiştir. Mesela Hz. Ali cema
ziyelewelin sekizinde doğmuş, Cemel 
Vak'ası bu ayın on beşinde olmuştur. Hz. 
ömer cemaziyelahirin altısında halife ol
muş, Ca'fer es-Sadık bu ayın altısında, 
Hz. Fatıma ise yirmisinde dünyaya gel
mişlerdir. Araplar arasında cemaziyela
hirde pek çok olayın vuku bulduğunu 
ifade eden şöyle bir söz vardır: "Hayret 
verici pek çok olay cumada ile receb ara
sında meydana gelir" (ayrıca bk. TAKviM) 
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CEMDAR 

(bk. CAMEDAR). 

C EMEL 

(M.I) 

CEM EL 

Ebu DavıJ.d Süleyman b. Ömer 
b. Mansur e l-Uceyll' ei-Ezherl' 

(ö. 1204/ 1 790) 

Müfessir ve Şafii fakihi. 

Cemel lakabıyla tanınır. Mısır'ın batı
sında bulunan Minyetü Uceyl köyünde 
doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilin
memektedir. ilim tahsili için Kahire'ye 
gitti. Burada Şeyh Hifnf'nin derslerine 
devam etti. Ondan fıkıh ve Halvetiyye 
tarikatının esaslarını öğrendi. Hacası onu 
evinin bitişiğindeki mescidde imam- ha
tip olarak görevlendirdi. Cemel, Eşrefi
ye ve Meşhed-i Hüseynf'de tefsir, hadis 
ve fıkıh okuttu, yüzlerce talebe yetiştir
di. Mısır'da Hifni, Hasan ei -Medabigi ve 
Ahmed es-Sabbağ'dan, Hicaz'da Ebü'l 
Hasen es-Sindi ve diğer bazı alimlerden 
rivayette bulundu. 

Kaynaklarda verilen bilgilere göre Ce
me! okuma yazması olmayan, hesap bil
meyen ümmi bir kişi idi. Gerekli gördü
ğü kitapları başkalarına okutarak dinler, 
hafızası çok güçlü olduğu için dinlediği 
metinleri hemen ezberlerdi. Tefsir dersi 
için çevresinde toplanan öğrencileri ken
disine muhtelif tefsirlerden bölümler 
okurlar, o da okunanlardan çıkardığı so
nuçları öğrencilerine yazdırırdı. 

Cemel Halvetf tarikatına girmiş zühd 
ve takva sahibi, afif ve kanaatkar bir ki
şiydi. Nasıri (ö 1239/ 1823). Mısır'da on
dan daha üstün bir veli bulunmadığını 
söyler. Hayatında hiç evlenmemiş olan 
Cemel, 11 Zilkade 1204'te (23 Temmuz 
1790) Kahire'de vefat etti. 

Eserleri. 1. el-Fütı11_ıôtü1-ilôhiyye bi
tavii}ıi Tefsfri'l-Celôleyn bi'd-de~cı.'i
~ı'l-l.J.aiiyye. Tefsfrü'l-Celôleyn'in ha
şiyesi olup 1198'de (1783) tamamlan
mıştır. Dört cilt olan eserin muhtelif bas
kıları yapılmıştır (kenarında Tefsirü'l -Ce

laleyn olduğu halde Kahire ı 275, 1282, 
1287, 1293; metnin üstünde Te{sfrü'l-Ce
laleyn, altında Te{sfru İbn cAbbas olduğu 
halde Kahire ı 302; kenarında Te{sfrü 'l-Ce
laleyn ile Ebü'l-Beka el-Ukberi'nin İmla' ü 

ma menne bihi 'r-raf:ıman ' ı ve Süyüti'nin 
Müfahhamatü'l-~ur'an'ı olduğu halde 
Kahire 1303, 1308) 2. Fütahôtü'l-vehhdb 

319 


