
ve daha sonraki müellifler için önemli 
bir kaynak olma vasfını kazanan Danr
nin bu eserinde kıraat ihtilaflarıyla ilgili 
rivayetler Taberi'nin tefsir konusunda 
yaptığı gibi geniş şekilde bir araya geti
rilmiş ve bu ihtilaflar genelde sağlam ve 
muttasıl* senedlerle kıraat imaıniarına 
kadar ulaştırılmıştır. Mukaddimede de 
belirtildiği üzere (Cami'u'l-beyan, s. 4), 

kıraat imamlarının okuyuşlarıyla ilgili ola
rak çeşitli kaynaklarda mevcut bilgiler 
ve sema* yoluyla gelen rivayetlerle ye
tinilmeyerek onların kıraatlerini tilavet 
yoluyla rivayet eden ve aynı zamanda 
bunları uygulayan kurranın rivayetleri 
esas alınmış ve kıraatin ravisi olarak ye
di imarnın her biri için bu vasıftaki kişi
ler seçilmiştir. ibnü'I-Cezeri ve Katib Çe
lebi eserde meşhur yedi imama daya
nan SOO'den fazla rivayet ve tarikin bu
lunduğunu zikretmekte ise de (en-Neşr, 
1, 61; Keşfü '?·?unün, 1, 538) bunların sü
rekli göz önünde bulundurulan ve dik
kate alınanlar değil yer yer ve çok sey
rek olarak zikredilen rivayet ve tarikler 
olduğu anlaşılmaktadır. Zira bizzat Da
ni mukaddimesinde bu eserde kırk ri
vayetle 160 tarikin bir araya getirildiği
ni belirtmektedir (Cami'u'l-beyan, s. 7). 

Münkatı•• bazı senedierin de yer al
dığı eserde (b k. a.e., Giriş [Atikl. s. 69; 
a.e., s . . 107) rivayet zincirinde mevcut za
yıf ravilere dikkat çekilmiş, yaniışiara 

işaret edilmiş ve delilleri ortaya konul
muştur (mesela bk. a.e., s. 443, 496, 515, 
528, 534, 535-536, 622). Bu arada yer yer 
doğru veya yanlış olduğu belirtilmeden 
farklı okuyuşlar arasında tercihler yapıl
mıştır (mesela bk. a.e., s. 514) . 

Eserde Davüd b. Ebü Tayyibe'nin (ö 

223 / 838) Kitiibü 'l- Va~f ve'l-ibtida,ı, 
Ebü Ubeyd el-Kasım b. Sellam'ın (ö 224/ 
838) Kitabü'l-Me 'ani ve yirmi beş ima
rnın kıraatini ihtiva eden Kitabü'l-Kı
ra,at'i , ibn Sa'dan'ın (ö 231 / 845) Kita
bü'l- Va~f ve1-ibtida,, el-Cami' ve el
Mücerred'i, Ebü Hatim es-Sicistanfnin 
(ö. 255 / 869) Kitabü1-~ıra,at'i, Ebü Ta
hir Abdülvahid b. Ömer'in (ö 349/ 960) 
el-Faşl ve el-Beyan'ı gibi zamanımıza 
ulaşmayan pek çok kaynaktan faydala
nılmış ve iktibaslar yapılmış olması ese
re ayrı bir önem kazandırmıştır (bk. Ca
mi'u 'l -beyan, s. 200, 224, 356, 444, 537, 
548, 549, 592) . Dani bu eserlerde mevcut 
bilgi ve rivayetleri bize aktarmakla kal
mamış, zaman zaman onları tenkit et
miş, tercihlerde bulunmuştur. ibnü'l-Ce
zerfnin "bir benzeri telif edilmemiştir" 
dediği (en-Neşr, 1, 61) ve Arap şiirinden 

bazı örneklerin şahid olarak kullanıldığı 
eserde (mesela bk. Cami'u'l-beyan, s. 55, 
662), kıraat ihtilaflarının tesbitine esas 
olmak üzere, kıraat imamlarından ge
len rivayetlerle bu konuda telif edilmiş 
kitaplar ve Hz. Osman'ın muhtelif şehir
lere gönderdiği mushaflar yanında za
man zaman ibn isa ei-Küff (ö. 130/ 747), 
Muhammed b. Seb'On (ö 212/827) ve 
Yahya b. Muhammed ei-Uieymi (ö. 243 / 
857) gibi bazı alimierin özel mushafların
dan da faydalanılmış olması onun ori
jinalliğini daha da arttırmıştır (mesela 
bk. a.e., s. 623). 
Geniş muhtevası sebebiyle daha çok 

bir müracaat kitabı vasfını taşıyan eser 
üzerinde M. Kemal Atik Atatürk Üniver
sitesi ilahiyat Fakültesi'nde bir doktora 
çalışması yapmıştır. Atik Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde (nr. 62) mevcut en es
ki yazma nüshayı esas alıp bu nüsha
dan istinsah edilmiş olan Kahire (Darü'l
kütübi'I-Mısriyye, I, 94) ve Bankipür (Pat
na, I, 13, ll O) nüshalarından da faydala
narak eserin edisyon kritiğini yapmış, 

buna Danfnin hayatı ve eserine dair 88 
sayfalık bir de mukaddime eklemiştir. 
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~ M . KEMAL ATİK 

CAMİU'I-BEYAN 
fi TEFSİRİ'I - KUR' AN 

( üi.,<ll ~ ı.} ül::-:llt<~ ) 

Muinüddin ei-İci'nin 
(ö. 905/1500) 
Kur' an tefsiri 

(bk.ICİ, Muinüddin). 

CAMİU'I-BEYAN 
an TE'VİLİ AYİ'I - KUR'AN 

< ü!,<J ı -sı ..ı:_,~ cr 01::-:ll t"~ ı 

İbn Cerir et-Taberi'nin 
(ö. 310/923) 

Kur'iin-ı Kerim tefsiri. 

_j 

_j 

Zengin tefsir malzemesini bir araya 
toplayan eser, gerek daha sonraki tef
sir çalışmaları gerekse ilmi ve tarihi tet
kikler için çok değerli bir kaynak niteli
ğinde olup Cami' u '1- beyan if tefsfri'l
Kur, an ve Tefsfru İbn Cerfr, Tetsfrü't
Taberf adlarıyla da bilinmektedir. 

Talebelerinden EbO Bekir Ahmed b. 
Kamil, Taberfnin bu tefsirini kendileri-

CAMiU'I-BEYAN an TE 'VlLi AVi'I-KUR'AN 

ne 270 (883) yılında yazdırdığını söyle
diğine göre (Yaküt, XVIII, 62) eserin bu ta
rihten önce telif edildiği anlaşılmakta
dır. Ebü Bekir b. Balüye, onun bu eseri
ni talebelerine 283-290 (896-903) yılla
rı arasında yazdırdığını söylemekte ise 
de (Hatfb, II , 164; Yaküt, XVIII, 42) bunun 
ayrı bir talebe topluluğu olduğu tahmin 
edilmektedir. Taberf, tefsirine yazdığı 

uzunca mukaddimede Kur'an-ı Kerim'in 
diğer sözlere olan üstünlüğü, Kur'an'ın 
Arap diliyle nazil olduğu, Kur'an'ın tefsiri 
ve te'vili, yedi harf (el-ahrufü's-seb'a*), 
Kur'an'ın re•y• ile tefsiri, Kur'an'ı tefsir 
eden sahabTier, Kur'an'ın tefsir edilme
sini hoş görenler ve görmeyenler, Kur'an 
ve sürelerin isimleri, süre ve ayetin ına
naları gibi konuları işlemekte, özellikle 
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dil üzerinde 
durarak Kur'an'da Arapça'dan başka ke
limeler bulunduğunu iddia edenlerin gö
rüşlerini reddetmektedir. Taberrye gö
re Kur'an'da mevcut olduğu ileri sürü
len yabancı kelimeler lafız ve mana iti
bariyle Arapça ile uyuşmuş, Kur'an'ın nü
zOlünden önce Arapçalaştırılmış kelime
ler olup sayıları da çok azdır ve Kur'an'ın 
Arap diliyle nazil olduğu gerçeğini zayıf
Iatacak şeyler değildir. 

Taberi eserinde önce Hz. Peygamber'
den gelen haberlere, sonra sahabe ve 
tabiTierin görüşlerine dayanır. Said b. Cü
beyr, Mücahid, ikrime, Katade, Hasan-ı 
Basri, ibn Cüreyc, Süddf. Abdürrezzak, 
Ferra. EbO Ubeyde, Ali b. Ebü Talha ve 
daha pek çok kişinin nakillerinden ve 
tefsirlerinden faydalanır. Kisai, Ferra, 
Ahfeş, Ebü Ali el-Kutrub gibi Basra ve 
Küfe lugatçı ve nahivcilerinin görüşleri
ne yer verir. Tarih kitaplarından da fay
dalanarak Vehb b. Münebbih, ibn ishak 
ve diğerlerinden nakillerde bulunur. Mu
hammed b. Saib ei-Kelbi, Mukatil b. Sü
leyman ve Vakıdf'den meşhur tarihinde 
istifade ettiği halde hadis tenkitçileri 
tarafından itharn edilmeleri sebebiyle 
bunların rivayetlerini tefsirine almamış
tır. 

Tefsir etmek istediği ayete "el -kavlü 
fi te'vTii kavlihT teala" diye başlarve da
ha sonra ayetin tefsirini yapar. o ayet 
hakkında Hz. Peygamber. sahabe ve ta
biTierden gelen haberleri nakleder; bu 
rivayetleri kendi aralarında birbirine uy
gun olup olmama açısından tasnif eder. 
Ayeti ayetle ve sünnetle, eğer bunlar 
yoksa Arap dili kaideleriyle açıklamaya 
çalışır. Bu bakımdan onun bu eseri nak
li (rivayete dayalı) tefsirler türüne girer-
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se de tenkit ve tercihlere yer verilmiş 
olması ona ayrı bir özellik kazandırır. 

Taberi Kur'an ayetlerini sadece re'y 
ile açıklamaktan kaçınmış ve bu şekilde 
hareket edenlere karşı çıkmıştır. Bir kim
senin Hz. Peygamber'den gelen bir nas 
veya ona delalet edecek bir husus bu
lunmadıkça Kur'an'ı tefsir etmesini doğ
ru bulmaz. Bu kişinin re'yinde isabet de 
etse hata etmiş olacağını söyler. Taberi 
bu görüşünü, Hz. Peygamber'den riva
yet edilen ve hadisçiler tarafından ga
rib* olarak değerlendirilen, "Kim Kur'an 
hakkında kendi re'yiyle söz söylerse, isa
bet etmiş de olsa. hata yapmış olur" (Ebü 
Davüd, "cİlm", 5; Tirmizi, "Tefsir", 1) ha
disiyle teyit etmeye çalışır. 

Hadis ilmine vakıf olan ve hadis ten
kitcilerince de güvenilir bir alim sayılan 
Taberi, tefsirinde yer verdiği rivayetle
rin isnadlarını genellikle tam olarak ve 
titizlikle zikreder; hatta bazı raviler hak
kında bilgiler verir ve ravinin adını unut
muşsa bunu da açıkça söyler (mesela bk. 
Camtu'l·beyan, 1, 32). Ancak zaman za
man ilk şeyhinin adını zikretmeden, "had
deseni ba':iu ashabina" diyerek rivayet
te bulunduğu da olur. Dil yönünden ke
limelerin sözlük anlamları üzerinde du
rur ve onların Arap dilindeki kullanılış
Iarını inceler. Sarf ve nahiv meselelerin
de Basra ve Küfe alimlerine dayanır. An
cak genelde Küfe nahivcilerinin görüşle
rini tercih eder. Zaman zaman kelime
lerin i'rabları üzerinde önemle durur ve 
nahivcilerin manayı açıklayıcı mahiyet
teki görüşlerine yer verir. Kelimelerden 
kastedilen manayı açıklamak için bazan 
şairin adını zikrederek, bazan da zikret
meden eski Arap şiirlerinden bol mik
tarda örnekler (şevahid) getirir. 

Aynı zamanda bir kıraat alimi olan Ta
beri. yeri geldikçe kıraat ihtilaflarına işa
ret eder ve bunlar arasında tercihler ya
par. Bu tercihlerinde genellikle Küfe kur
rasının okuyuşlarını dikkate aldığı görü
lür. Bazan da her iki kıraati uygun bul
duğundan tercihi okuyuculara bırakır 

(mesela bk. Cami'u' /-beyan, IV, 328-329; 

VIII, 35 1 ). Zaman zaman "cedelciler" di
ye adlandırdığı kelamcıların görüşlerini 
ele alıp tartışan Taberi esas olarak Sele
fiyye görüşünü benimser (el-Hüfi, s. 140) 

Fıkıhta ise müstakil bir mezhep sahibi 
olup (Abdülhalim Mahmüd, s. 39) bu sa
hada ayrı eserler vermiş olmasına rağ
men tefsirinde bilhassa ahkam ayetle
rinde fıkhi görüşlere yer verir. Burada 
önce alimler ve mezhepler arasındaki 
tartışmaları nakleder, sonra bunlardan 
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tercih ettiğine işaret eder; bu görüşler
den hiçbirini beğenmiyorsa kendi görü
şünü delilleriyle birlikte ortaya koyar. 

Taberi. tefsirinde pek fazla olmasa 
da israiliyat'a yer vermiştir. Genellikle 
bu gibi haberlerin isnadı Ka'b el-Ahbar, 
Vehb b. Münebbih, İbn Cüreyc, İbn is
hak ve Süddi'ye dayanmaktadır. Tarihin
de daha çok olan bu tür rivayetleri Ta
beri sadece bir haber olarak nakletmiş, 
isnadlarını vererek bunları değerlendir

meyi genellikle okuyucuya bırakmıştır. 

Taberi'nin eseri, gerek ilk deviriere ait 
olan ve günümüze intikal etmemiş bulu
nan tefsirlere ulaşmak, gerekse lugat, 
tarih, fıkıh, kıraat, kelam, nahiv ve eski 
Arap şiiri konularında araştırma yapmak 
isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak
tır. Eserin önemi sadece bu deviriere ait 
bilgi ve haberleri toplayıp daha sonraki 
nesillere aktarmasında değil , aynı za
manda değerli bir alim olan müellifinin 
görüş ve tercihleriyle daha da zengin bir 
kaynak haline gelmiş olmasındadır. Bu 
bakımdan onun nakli tefsirin en mükem
mel ve hacimli örneğini teşkil ettiğini 

söylemek gerekir. Nitekim İbnü'I-Kıfti 
bu eserden daha büyük ve faydalı bir 
tefsir görülmediğini söyler. Süyüti de 
bunu tefsirlerin en değeriisi olarak nite
lendirir (İnbahü'r-ruuat, lll. 89; e/-İtk:an, 

IV, 212; el-Hüfi. s. 157). 

Noeldeke'nin 1860'1ı yıllara kadar tam 
bir yazma nüshasının bulunmadığına işa
ret ederek, "Bu kitap elimizde olsaydı 
daha sonra yazılmış tefsir kaynaklarının 
hepsinden müstağni olurduk" (bk. Goldzi
her, S. 108) dediği Taberi tefsiri,_ naşir 
Mustafa b. Muhammed ei-Babi ei-Hale
bi'nin anlatlığına göre (bk. Fihrist, s. 2L 
Necid emirlerine ait özel bir nüsha esas 
alınarak Mısır'daki Hidiv ve Halep'teki 
Ahmediyye kütüphanelerinde mevcut 
nüshalarla karşılaştırılmış ve eser Ezher 
alimlerinden bir heyet tarafından tas
hih edilerek kenarında Nizameddin Ha
san b. Muhammed en- Nisabüri'nin (ö. 
850/ 1446) Tefsiru gara ,ibi'l-~ur, an ve 
regö.,ibi1 -furkö.n adlı eseri olduğu hal
de fihristle birlikte otuz bir cüz olarak 
basılmıştır (Kahire 1321). Daha sonra bu 
matbu nüsha H id iv Kütüphanesi· nde 
mevcut yazma nüsha ile tekrar karşılaş
tırılıp gerekli tashihler yapıldıktan son
ra Mısır Hidivi ll. Abbas Hilmi Paşa'nın 
himaye ve desteğiyle otuz cüz olarak tek
rar basılmıştır (Ka hi re 1323- I 330). Eser 
için Hermann Haussleiter Register zum 
Qur, ankommentar des Tabari adıyla 

bir fıhrist hazırlamıştır (Strassbourg 1912). 

Cami cu 'l-beyan Mustafa es-Sekka'nın 
tahkikiyle Mustafa ei-Babi ei-Halebi mü
essesesi tarafından otuz cüz halinde iki 
defa daha basılmıştır (Kah i re ı 373- ı 376/ 

ı 954- ı 957) . Son olarak Ahmed Muham
med Şakir ve Mahmüd Muhammed Sa
kir kardeşler, eserin matbu ve Kahire'
de mevcut yazma nüshalarını, ayrıca da
ha sonraki tefsir kaynaklarında Taberi'
den nakledilen metinleri karşılaştırarak 
eserin yaklaşık üçte birini (Enfal süresinin 
47. ayetine kadar) tahkik ve tahric edip 
on üç cilt halinde basınışiarsa da (Kahi
re I 955-1958) bu ortak çalışma Ahmed 
Muhammed Şakir'in 1958'de ölümü üze
rine Mahmüd Muhammed Şakir tara
fından tek başına sürdürülmüş, o tarih
ten bu yana üç cilt daha (İbrahim süresi
nin 27. ayetinin sonuna kadar) neşredil

miştir (Kahire ı 958- 1969). 

Muhtasarları ve Tercüme! eri. Cami c u 1-
beyan, Ebü Yahya Muhammed b. Suma
dih et-Tücibi (ö 419/ 1028) tarafından 

Mu.l]taşar min Tefsiri1-İmam et- Tabe
ri adıyla ve eserdeki garibü'l-Kur'an*
la ilgili metin ve açıklamaların bir araya 
getirilmesi suretiyle ihtisar edilmiştir. 

Yazma bir nüshası San'a'da (Mütevekki
liyye Ktp., nr. 107, 242 varak) bulunan ese
rin birinci cüzü Muhammed Hasan ez
Zefıti'nin tahkikiyle el- Hey'etü'l- Mısrıy

yetü'l-amme tarafından Kahire'de neş
redilmiştir (bk. Muhammed Abdülgani 
Hasan, s. 5). Fuat Sezgin bu muhtasarın 
bir heyet tarafından Farsça'ya tercüme 
edildiğini söylerse de ( GAS, ı, 328) Fars-, 
ça'ya tercüme edilen eserin Tücibi'ye ait 
olan bu eser değil Sezgin'in müellifi meç
hul olarak kaydettiği aşağıdaki muhta
sar olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim eser 
Mansür b. Nüh es-Samani'nin (ö . 366/ 

977) emriyle kurulan bir heyet tarafın

dan setıedleri, bazı rivayet ve haberleri 
çıkarılarak Farsça'ya tercüme edilmiş

tir. Çeşitli kütüphanelerde yazma nüsha
ları bulunan ve Terceme-i Telsir-i Ta
beri adını taşıyan eser Habib Yağmai ta
rafından yedi cilt olarak neşredilmiştir 
(Tahran I 339 h ş./ 1960). İşte Fuat Sezgin 
bu eseri müellifi bilinmeyen bir muhta
sarın tercümesi olarak zikretmekte ise 
de bu Farsça eserin Arapça muhtasar 
bir aslından söz etmenin doğru olmadı- , 
ğı, Cami c u ·ı- beyan 'ın Bağdat'tan geti
rilen Arapça nüshasının bir heyet tara
fından ihtisar edilerek doğrudan Fars
ça'ya tercüme suretiyle meydana getiri!-



diği anlaşılmaktadır (bk Keramet Ra'na 
HüseynT. s. 646-650). Muhammed Ali es
Sabüni ve Salih Ahmed Rıza'nın birlikte 
yaptıkları ihtisar çalışması ise Mul]taşa
ru Tefsiri't- Taberi adıyla iki cilt olarak 
basılmıştır (Beyrut 1403/ ı 983). 

Cami 'u'l-beyan J. Cooper tarafından 
giriş ve notlar ilavesiyle ingilizce'ye de 
muhtasar olarak tercüme edilmiştir. W. 
F. Madelung ve A. Jones tarafından The 
Commentary on the Qur'an, Being an 
Abridged Translation of Jami' al-Ba
yan 'an ta 'wil al- Qur'an adıyla neşre
dilmekte olan bu tercüme, Cami 'u'l-be
yan 'ın Ahmed Muhammed Şakir ve Mah
müd Muhammed Şakir baskısına daya
nılarak yapılmış, Kur'an ayetlerinin ter
cümesinde genellikle Arbery, bazan da 
M. Pickthall'ın İngilizce Kur'an tercüme
leri esas alınmıştır. Tamamı beş cilt ola
rak planlanan bu çalışmanın Bakara sü
resinin 1 03. ayetine kadar gelen birinci 
cildi yayımlanmıştır (Oxford ı 987). Ca
ini' u '1- beyan 'ın Pierre Gode tarafından 
yapılan ve ilk cildi Paris'te 1983 yılında 
basılan muhtasar Fransızca tercümesi
nin de ( Commentaire du Co ran, Abrege, 

traduit et annote) şimdiye kadar üç cildi 
basılmıştır. 
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Muhammed Abdülganf Hasan, "Al).deşü ma nü
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Taberi en-Nahvi e1-Kılfi min hildli tefsirih", 
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~ İSMAİL CERRAHOGLU 

CAMİU BEYANİ'I-iLM 

( rl-JI.:ı\:.? t"b:- ı 

İbn Abdülber en-Nemeri ei-Kurtubi'nin 
(ö. 463 / 1071) 

ilim, ilim tahsili ve 
eğitim öğretim konularına dair 

L rivayetleri toplayan eseri. _j 

Tam adı Cami 'u beyani'l- 'ilm ve 
failihi ve ma yenbagiii rivayetihi ve 
J:ıamlihi'dir. Müellif mukaddimesinde 
belirttiğine göre kendisinden, ilmin ma
na ve ehemmiyeti, ilim yolunda sarfedi
len çabaların değeri , tartışmanın ilmili
ği , Allah'ın dini hakkında bilmeden ko
nuşmanın uygun olmadığı , delilsiz hü
küm vermenin haram olduğu, tartışma
nın adabı, taklidin caiz görüleni ve ha
ram olanı gibi konularda bir kitap yaz
ması istenmiş, o da öncelikle ilim öğ
renmenin adabını inceleyerek bu eseri
ni kaleme almıştır. 

Bir mukaddimeden sonra altmış do
kuz bab ve on bir fastın yer aldığı eser
de her ne kadar temel konular ana baş
lık halinde gösterilmemişse de müelli
fin bazan "cami"' başlığı altında zikret
tiği belli başlı bölümler şunlardır: ilmin 
her müslümana farz oluşu, ilmin ve ali
min fazileti, ilim tahsilinde dikkat edil
mesi gereken noktalar, ilmi yayma, eği
tim ve öğretimde hoca ve talebenin dik
kat etmesi gereken prensipler. ilimle 
amel etme, ulemanın ihtilaflarında dik
kate alınacak hususlar. Cami 'u beya
ni'l- 'ilm'de Hz. Peygamber başta ol
mak üzere ashap, tabiin ve daha sonra
ki İslam büyüklerinin ilim, ilim tahsili , 
eğitim ve öğretim konuları etrafındaki 
tavsiye ve tecrübeleri senedieriyle bir
likte tesbit edilmiştir. 

ilim konusu öteden beri gerek hadis 
kitaplarının bir bölümü olarak gerekse 
müstakil eserler halinde işlenegelmiş

tir. Nitekim çeşitli hadis kitaplarında bu 
konu "Kitabü'l-' ilm" başlığı altında ele 
alındığı gibi Ebü Hayseme Züheyr b. Harb 
tarafından Kitabü'l- 'İJm adıyla müsta
kil bir eserde de işlenmiştir (nşr. ve tre. 
Salih Tuğ, istanbul 1984) Hatib el-Bağda
di de Talqidü 'l- 'ilm, Şerefü aşJ:ıabi'l
J:ıadiş ve el-Cami' li -al]lô.kı'r-ravi ad
larını taşıyan üç eserinde bu konuları 

daha geniş bir şekilde ele almıştır. Bu 
dönemde eserlerin bölüm başlıklarında 
ve ayrıca kitap isimleri arasında geçen 
"ilim" kelimesinin genellikle "hadis" ma
nasında kullanıldığı dikkati çekmekte
dir. Yine bu eserlerde "er- rihle fl ta le-

CAMi U' 1- ELHAN 

bi'!- ilm" ifadesi, genel anlamda yapılan 
ilim yolculuklarından ziyade hadis tahsil 
etmek maksadıyla yapılan seyahatler 
için kullanılmıştır. 

Ahmed b. Ömer ei-Mahmesani ei-Bey
rüti tarafından önce Muhtasaru Ca
mi 'i beyani'l- 'ilm adıyla ;en~dleri zik
redilmeksizin (Kahire ı 320), daha sonra 
da senedieriyle birlikte (1-11, Kahire 1346, 
ı 368) yayımlanan eserin başka neşirleri 
de vardır (1 -11 , Kah i re 1388/ 1968 Jnşr. Ab
durrahman Muhammed Osman!; l-11, Ka
hire 1978 lnşr. Abdülkerim el-Hatibl; l-11, 
Beyrut, ts .) 

BİBLİYOGRAFYA : 
ibn Abdülber. Cami'u beyani'l·'ilm, Kahire 

1368/ 1948; Serkfs. Mu'cem, 1, 159-160; ll , 
1702. r:;:ı 

~ ALi YARDIM 

CAMİU'I-ELHAN 
( .;,W')'It"b:- ) 

Abdülkadir-i Meragi'nin 
(ö. 838/1435) 

L musiki nazariyatma dair temel eseri. _j 

Hepsi müsiki konusunda altı eseri bu
lunan Abdülkadir-i Meragr kitaplarını, 

H. G. Farmer'in bildirdiğine göre, Leiden 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde kayıtlı (Or., 
nr. I 175) Türkçe Kitô.bü'l-Edvar dışında 
(İA, ı. 84) dönemin ilim dili olan Farsça 
ile yazmıştır. Ancak bu eser incelendi
ğinde Meragi'nin diğer kitaplarından ta
mamen farklı bir üslüp ve muhteva ile 
karşılaşılmakta, bu da kitabın Meragr
ye ait olduğu görüşünü oldukça zayıflat
maktadır. Gittikçe olguntaşmak üzere 
birbirlerini tamamlayan bu eserlerin en 
meşhurları Cami'u'l-elhô.n ve Maka
şıdü'l-elhô.n olup Ma~aşıdü'l-elJ:ıan di
ğerlerinin özeti sayılabilir. 

Meragr, müsiki nazariyatının en değer
li eserleri arasında yer alan Cô.mi 'u '1 -
elhan'ı 1405 yılında Semerkant'ta yaz
mış ve oğlu Nüreddin Abdurrahman'a it
haf etmiştir. Eser yazıldıktan sekiz yıl 

sonra müellif tarafından yeniden göz
den geçirilerek bazı ilavelerle 1415'te Ti
murlular Devleti'nin üçüncü hükümdan 
Sultan Şahruh'a, 1418'de de onun oğlu 
Gıyaseddin Baysungur'a ayrı ayrı ithaf
tarla sunulmuştur. 

Eser bir mukaddime, on iki bab ve bir 
hatimeden oluşmaktadır. Müellifin. kü
çük yaşta çeşitli ilimler tahsil ettikten 
sonra müsikiye yöneldiğini, kendisinden 
önce bu konuda yapılan çalışmaları in
celeyerek bilgisini ilerlettiğini, eserini 
oğulları Nüreddin Abdurrahman ve Ni-
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