
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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~ 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 .) 
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~ 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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