CA'BER1
şüphesiz bütün bu vak'alar, Anadolu
Türkleri arasında acı hatıralar ve akisler bırakarak Osmanlılar'a intikal etmiş
tir. Dolayısıyla Osmanlılar'ın Selçuklu Süleyman Şah'ı kendi cedleri arasında göstermelerine. Anadolu Türkleri'nin ve özellikle Osmanlılar'ın mensup olduğu Kayı
lar'ın arasında yüzyıllarca yaşayan rivayetlerin yeni nesillere bu şekilde intikali nazarıyla bakmak mümkündür. Ayrıca bu rivayetlerin, çevrede çok mücadeJ·oli bir hayat geçirdikleri bilinen Kutalmışoğulları'ndan veya Kayı boyundan
bir başka şahsın burada medfun bulunması ile ilgili olması ihtimali de mevcuttur.

Bugün Ca'ber arkeologlar için mühim
bir çalışma alanıdır. Kale ve civarında
yapılan kazılardan elde edilen buluntuların önemli bir bölümü ZengTier ve EyyübTier devrine aittir.
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AYDINTANE

Şüca' el- İsfahanf'nin Gayetü'1-il]tişdr'ı
gibi eserler de vardı.

CA' BERi

( -s.r.:=:d 1 )
Burhanüddin Ebu İshak İbrahim b. Ömer
b. İbrahim b. Halil el-Ca'beri

(ö. 732/1332)

L

Kıraat

alimi, muhaddis ve fakih.

_j

640 ( 1242) yılı başlarında Ca'ber Kalesi'nde (Suriye) doğdu. Takıyyüddin, İb
nü's-Sink. İbnü'l-Müezzin, Şeyhu'l - Halil
gibi lakap ve künyelerle de anılmıştır.
Ancak daha çok Burhaneddin lakabıyla
ve doğduğu yere nisbetle Ca'berl diye
meşhur olmuştur.

Köklü bir aileye mensuptur. Ca'ber'in
ileri gelen şahsiyetlerinden ve Ca'ber müezzini olarak tanınan babası Ömer b. İb
rahim, oğulları İbrahim'le ondan iki yaş
küçük olan Muhammed'in iyi yetişme
leri için büyük gayret sarfetti. Devam
ettiği ilim meclislerine ve ders halkalarına onları da götürdü. Ca'berr henüz sekiz yaşlarında iken Halep'e giden ve burada tanınmış muhaddis Ebü'l-Haccac
Yüsuf b. Halil 'den Cüz'ü İbn cAreie'yi
okuyan babasına bu derslerde de refakat etti. Buradan Musul'a geçerek Taceddin Abdürrahim b. Yünus'tan, Şafii
fıkhına dair et- Ta c ciz ii mul]taşari'l
Veciz adlı eserini okudu. Dokuz yaşın
da Kur'an-ı Kerfm'i hıfzetti. Ezberlediği
metinler arasında kıraat dalında Ebü
Amr ed -Danf'nin et- Teysir'i, fıkıhta Ebü

1262 yılından sonra tahsilini ilerietmek için Bağdat'a giden ve akaidde Selefiyye'yi, fıkıhta Şafii mezhebini benimseyen Ca'berr burada Nizarniye Medresesi'ne girdi. Ayrıca Müstansıriyye Medresesi"ndeki hocaların derslerine de devam etti. Şafii fakihi Ebü'l-İz Muhammed b. Abdullah el- Basri'den fıkıh dersleri aldı. Çocukken Musul'da okuduğu
et- Ta cciz ii mul]taşari'l - Veciz adlı eseri burada müellifinden ikinci defa okuma fırsatı buldu. Kıraat-i seb'a*yı Ebü'lHasan Ali b. Osman el-Vücühf'den, aşe
re*yi Ebü Ali Hüseyn b. Hasan et-Tikrftf'den okudu. Kıraat ilminde İbnü'l-Hayr
İbrahim b. Mahmüd el-Ezcl'den de icazet aldı. Bu sırada yazdığı Nüzhetü '1-

berere ii

kırd, dti'l- e 'immeti'1- eaşere

ve cU~üdü-'1 -cümdn ii tecvidi'1-~ur'an
adlı eserleriyle dikkati çekti ve Bağdat
alimleri arasında yerini aldı. Siyasi istikrarın bozulması ve şehirde ulema sınıfı
nın azalması üzerine Bağdat'tan ayrılıp
Şam'a gitti. Burada dönemin muhaddisleri İbnü 'l-Buha rf Ali b. Muhammed ve
İbnü'l -Ba'lebekkf Muhammed b. Abdurrahman' dan hadis dersleri aldı. Daha
sonra BeledülhalTI'e (Filistin) geçen ca·berf 1289 yılında hac için Mekke'ye gitti. Bu sırada Medine'de Ijulôşatü'1-eb
hdş ii şerl_ıi Nehci'1-kırd 'dti'ş-şe1aş adlı eserini yazdı. Bir ara Mısır'a da seya-

Ca'beri'nin Kenzü'l-me ciinf {f şe rf"}. i /jırzi'l-emanfadlı eserinin ilk ve son sayfalan (Süleymaniye Ktp. , Şehid Ali Paşa, nr. 18)
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CA' BERI
hat eden Ca'beri, hayatının bundan sonraki kırk yılı aşkın dönemini Beledülhalfl'de ders okutarak ve eser yazarak geçirdi. Alemüddin el-Birzalf, Şemseddin
ez- Zehebf, Şemseddin İbnü' ı- Lebban,
Takıyyüddin es-Sübki, Takıyyüddin Muhammed b. Rafi' es-Selam gibi tanınmış
alimler ondan faydalanan pek çok talebe arasında yer aldı.
Kaynakların üstün ahlak ve engin bilgi sahibi, güzel ve güler yüzlü bir zat olarak tanıttığı Ca 'beri, 1S Ramazan 732'de ( 1O Haziran 1332) Beledülhalfl'de vefat etti.
Eserleri. Ca'beri el-Hibdtü 'l -heniyyat
ii'l -muşanneiati'l-Ca' beriyyat adlı risalesinde (Darü ' l-kütübi'l -M ı s ri yye . Mecami'. nr. 50). 725 (1325) yılına kadar muhtelif ilim dallarında telif ettiği 1SO kadar
eseri bir arada zikretmiştir. Bunlardan
bazıları şunlardır :

A) Kur'an İlimleri. 1. Kenzü'l-me'ani
şerJ:ıi Hırzi'l -emani. Ca'beri'nin en
önemli eseri olup Ebü'l-Kasım eş-Şatı
bi'nin kıraat - i seb'a konusunda manzum olarak yazdığı 1173 beyitten meydana gelen lfırzü1-emani adlı eserinin
şerhidir. İki ciltten meydana gelen eserin muhtelif kütüphanelerde pek çok
yazma nüshası bulunmaktadır (mesela
bk. Süleymaniye Ktp .. Ayasofya, nr. 47, 215
va rak. Denizli. nr. 1O, 154 varak, İbrah im
Efendi, nr. 24, 3 16 varak, Laleli, nr. 52,4 16
varak, Şe hid Ali Paşa. nr. 18, 40 I varak; Nuruosmaniye Ktp., nr. 45; ayrıca bk. Brockelmann. GAL, ı. 521) . z. Cemiletü erbdbi'l-

ii

meraşıd ii şerlzi 'A~ileü etrabi'l- ~a
şa 'id. el-EbJıaşü'l-cemile şerfıu 'l- '~i

da bilinen eser, Ebü'l-Kasım
eş-Şatibf'nin resm-i hat (mushaf yazısı )
konusunda telif ettiği el- Kaside tü 'r'iyye'si üzerine yazılmış blr Şerh olup
muhtelif yazma nüshaları mevcuttur (bk
Süleymaniye Ktp., Kad ı zade Mehmed Efendi. nr. 7, 18 1 varak. Reş id Efendi. nr. 1255,
200 va rak) . 3. Ijulaşatü '1- ebJıaş ii şerJ:ıi
Nehci'l- ~ıra' aü'ş- şeldş. Mütevatir yedi kıraatin imarolarına ilave olarak üç
imarnın kıraati hakkında müellifin daha önce kaleme aldığı Nehcü'd-dimaşe ii ~ıra'aü'l-e'immeü'ş-şelaşe adlı manzum eserine yine manzum olarak
yaptığı şerhtir (b k. Ca' beri, s. 60; Brockelman n, GAL Suppl., ll, 135). 4. el-Meded
ii ma 'riieü'l- 'aded. Surelerin Kur'an-ı
Kerim'deki sı rasıyla , Mekki mi Medeni
mi olduğuna, ayet, kelime ve harf sayı 
sı ile fasıla* larına dair bir risaJedir (Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah Efendi,
nr. 13/3, vr. 101 b_ 147 8 ) . Zerkeşi bu eseri el-Müfied ii ma'riieü'l- 'aded adıy
la zikretmektedir (el-Burhan. I, 266). 5.

le
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Hüsnü '1- Meded ii ma 'riieü ienni'l'~ded. Mukaddimesinde Kur ' an-ı Kerim'-

lifin mukaddimede belirttiği üzere, İb

in süre, ayet, kelime ve harf sayısı ile
fasılalarına dair umumi bilgilerin verildiği bu eser, yukarıda zikredilen el-Meded ii ma 'riieü 'l- 'aded adlı risalenin
genişletilmiş şeklidir (Süleymaniye Ktp .,
Halet Efend i, nr. 362 /2 , vr. 17b-52 8 ; Hamidiye, nr. 18 / l, vr. Jb- 76 8 ). 6. Nüzhetü '1- berere ii ~ıra' aü '1- e' immeli '1- (tr
me?ahibi'L- kurra' i'L-) 'aşere. Meşhur on
kıraat imamının usul ve kaidelerinin ele
alındığı bir manzume olup müellifin Bağ
dat'ta bulunduğu sırada telif ettiği bu
eserini, hocalarından Ebu Ali Hüseyn b.
Hasan et- Tikr!ti de kendisinden dinlemiştir (Süleymaniye Ktp., Şe hid Ali Paşa ,
nr. 36, 39 varak ; SankipOr Hud abah ş Kt p.,
nr. 1426, 39 varak). 7. 'Uküdü'l-cüman
ii tecvidi 'l-~ur' an. Tecvid ilmi konusunda 802 beyitlik bir manzume olup
muhtelif yazma nüshaları mevcuttur (b k.
Süleymaniye Ktp. , Kılı ç Ali Paşa, nr. 1029,
vr. 85b - J06 8 ). 8. Hadikatü 'z -zeher ii 'ad-

Jıadiş adlı

di ayi's-saver. · ,İ~d-ü'd-dürer ii 'addi
ayi's- süver adıyla da bilinen eser, su-

relerdeki ayet sayıları hakkında elli sekiz beyitlik bir manzumedir (MÜ ilahiyat
Fakültesi Ktp., Ü sküdarlı , nr. 36, vr. 169 8 170b; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 59 1
10. vr. 67b-68•, Kılıç ali Paşa , nr. 1029, vr.
209b-2 JO• ). 9. Esbabü'n -nüzul. Ebü'IHasan el-Vahidi'nin (ö 468 / 1976) aynı
adı taşıyan eserinin (Kahire 1316) senedleri terkedilerek yapılan bir muhtasarı
dır (Süleymaniye Ktp., Fati h, nr. 654, vr.

Kitabü 'l -Erba'in ii'l-ahkiim li-nei'i'lenam. Kitabü'l-Erba'i~ ii'l-Jıadiş diye
de bilinen eserde ibadat ve muamelata dair kırk hadis bir araya getirilmiştir
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 506 / 2. 8
varak).
C) Fıkıh . 1. el -İihiim ii 'ilmi'l-aJıkiim.

dairdir. z. Tahrirü '1- ebhds
ii ta~riri v~ü 'rt- tala~·ş--şelaş. Bu. d~
Şafii fıkhına dairdir. 3. Teümmetü't- tatriz ii şerlzj't- Ta 'ciz. Ca'beri'nin, hoca~ı
Şafii fıkhına

Taceddin Abdürrahim b. Yunus'un Şafii
fıkhına dair et- Ta' ciz ii mul]taşari'l
Veciz adlı eserine yazdığı bir şerh olduğu anlaşılmaktadır (Ca'berT. s. 57) . 4.
Na~mü'l-le'ali; Nazmü'l-fera'ii olarak da anılan manzum bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4827 / 3, 18
varak) .
D) Dil, Edebiyat, Siyer ve Tarih. 1. Diva1324). Z. Tedmişü't-te?kir fi ' t-te'niş ve't-te~kir. Nuni
bir kasidedir (Strazburg 19 10) . 3. Meva 'i-

nü 'l- Ca' beri (Kahire

dü'l-kiram ii mevlidi'n -nebi 'aleyhi'sşeliim.

Hz. Peygamber'in mucizelerini ve
nübüwetini konu almaktadır (Zahiriyye
Ktp ., nr. 77 ı , 23 varak; Darü ' l-kütüb i' I- M ı s
riyye, TeymOr, nr. 769) . 4. i'lamü'z-zure-

~wl

ta' ii eyyami'l--fJ-uleia' (Süleym~niye

Ktp., Ayasofya, nr. 39; Ca'beri'nin diğer
eserleri için bk. Ca'berf, s. 53-69; Brockelmann. Suppl., ll, 134-1 35).

Yahya Tevfik, nr. 13/ 2/ 2). 11.
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AJıkamü'l

hemze li- Hişam ve f:iamza (Süleymaniye Ktp ., Kılıç Ali Pa şa, nr. I 029, vr. 203b 206• ; Ayasofya, nr. 591 8). 12. Nefisü'l -icza' ii ma'riieü'l-ecza ' . Kitiibü'l-İcza'
ii ma 'riieü'l- ecza' adıyla da bilinen
eserde Kur'an-ı Kerim'in cüz, hizip gibi
bölümlere ayrılmasıyla ilgili rivayetler incelenmektedir (Süleymaniye Ktp., İbra
him Efendi, nr. 14, vr. 46b·5 78 ) . 13. el- Vaiıha

'UWmü 'l-

eserinin hülasası niteliğinde
olup sonuna fıkıh ve usule dair bazı konular ilave edilmiştir (Süleymaniye Ktp. ,
Şe hid Ali Paşa, nr. 1637, vr. 54b-90 8 ; Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Mecami'. nr. 50). 3.

(Süleymaniye Ktp.,

32b·J33•) 10. el-Ijillü'n-naşıJı
li'l - müşkili'l-vaiıfı

nü' s-Salah ' ın (ö. 643 / ı 245)

ii tecvidi'l- Faüfıa . el- Kuyudü ·ı
ii tecvidi'l-FaüJıa adıyla da anı

vaiıJıa

lan ve muhtelif kütüphanelerde yazma
nüshaları bulunan eser yirmi iki beyitlik
bir manzume olup Abdülhadi el- Fa d li'nin tahkikiyle neşredilmiştir (Beyrut, ts. )
B) Hadis. 1. Rüsul]u'l - afıbiir ii mens ul]i '1- al]bdr. Nasih ve mensuh hadis-

lerin konularına göre tertip edildiği I;ıir
eser olup Hasan Muhammed MakbQii
ei-Ehdel tarafından tahkik edilerek neş
redilmiştir (Beyrut 14091 ı 988) z. Rüsumü't - tafıdiş ii 'ulumi'l-Jıadiş. Rüsumü'l -Jıadiş adıyla da anılan eser, müel-
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