CAMi U' 1- ELHAN
diği anlaşılmaktadır

(bk Keramet Ra'na
HüseynT. s. 646-650). Muhammed Ali esSabüni 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).

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
rivayetleri toplayan eseri.

Cami 'u'l-beyan J. Cooper tarafından
giriş ve notlar ilavesiyle ingilizce'ye de

L

muhtasar olarak tercüme edilmiştir. W.
F. Madelung ve A. Jones tarafından The
Commentary on the Qur'an, Being an
Abridged Translation of Jami' al-Bayan 'an ta 'wil al- Qur'an adıyla neşre
dilmekte olan bu tercüme, Cami 'u'l-beyan 'ın Ahmed Muhammed Şakir ve Mahmüd Muhammed Şakir baskısına dayanılarak yapılmış, Kur'an ayetlerinin tercümesinde genellikle Arbery, bazan da
M. Pickthall'ın İngilizce Kur'an tercümeleri esas alınmıştır. Tamamı beş cilt olarak planlanan bu çalışmanın Bakara süresinin 103. ayetine kadar gelen birinci
cildi yayımlanmıştır (Oxford ı 987). Caini' u '1- beyan 'ın Pierre Gode tarafından
yapılan ve ilk cildi Paris'te 1983 yılında
basılan muhtasar Fransızca tercümesinin de ( Commentaire du Co ran, Abrege,
traduit et annote) şimdiye kadar üç cildi

Tam adı Cami 'u beyani'l- 'ilm ve
failihi ve ma yenbagiii rivayetihi ve
J:ıamlihi'dir. Müellif mukaddimesinde
belirttiğine göre kendisinden, ilmin mana ve ehemmiyeti, ilim yolunda sarfedilen çabaların değeri , tartışmanın ilmiliği , Allah'ın dini hakkında bilmeden konuşmanın uygun olmadığı , delilsiz hüküm vermenin haram olduğu, tartışma
nın adabı , taklidin caiz görüleni ve haram olanı gibi konularda bir kitap yazması istenmiş , o da öncelikle ilim öğ
renmenin adabını inceleyerek bu eserini kaleme almıştır.

basılmıştır.
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Bir mukaddimeden sonra altmış dokuz bab ve on bir fastın yer aldığı eserde her ne kadar temel konular ana baş
lık halinde gösterilmemişse de müellifin bazan "cami"' başlığı altında zikrettiği belli başlı bölümler şunlardır: ilmin
her müslümana farz oluşu, ilmin ve alimin fazileti, ilim tahsilinde dikkat edilmesi gereken noktalar, ilmi yayma, eği
tim ve öğretimde hoca ve talebenin dikkat etmesi gereken prensipler. ilimle
amel etme, ulemanın ihtilaflarında dikkate alınacak hususlar. Cami 'u beyani'l- 'ilm'de Hz. Peygamber başta olmak üzere ashap, tabiin ve daha sonraki İslam büyüklerinin ilim, ilim tahsili,
eğitim ve öğretim konuları etrafındaki
tavsiye ve tecrübeleri senedieriyle birlikte tesbit edilmiştir.
ilim konusu öteden beri gerek hadis
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 müstakil 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 adlarını 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" manasında kullanıldığı dikkati çekmektedir. Yine bu eserlerde "er- rihle fl ta lekitapla rının

bi'!- ilm" ifadesi, genel anlamda yapılan
ilim yolculuklarından ziyade hadis tahsil
etmek maksadıyla yapılan seyahatler
için kullanılmıştır.
Ahmed b. Ömer ei-Mahmesani ei-Beyrüti tarafından önce Muhtasaru Cami 'i beyani'l- 'ilm adıyla ;en~dleri zikredilmeksizin (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. Abdurrahman Muhammed Osman!; l-11, Kahire 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,
r:;:ı
1702.

~ ALi

YAR DIM

CAMİU'I- ELHAN

( .;,W')'It"b:- )
Abdülkadir-i Meragi'nin
(ö. 838/1435)

L musiki nazariyatma dair temel eseri.
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Hepsi müsiki konusunda altı eseri bulunan 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 incelendiğinde Meragi'nin diğer kitaplarından tamamen farklı bir üslüp ve muhteva ile
karşılaşılmakta, bu da kitabın Meragrye ait olduğu görüşünü oldukça zayıflat
maktadır. Gittikçe olguntaşmak üzere
birbirlerini tamamlayan bu eserlerin en
meşhurları Cami'u'l-elhô.n ve Makaşıdü'l-elhô.n olup Ma~aşıdü'l-elJ:ıan diğerlerinin özeti sayılabilir.
Meragr, müsiki nazariyatının en değer
li eserleri arasında yer alan Cô.mi 'u '1 elhan'ı 1405 yılında Semerkant'ta yazmış ve oğlu Nüreddin Abdurrahman'a ithaf etmiştir. Eser yazıldıktan sekiz yıl
sonra müellif tarafından yeniden gözden geçirilerek bazı ilavelerle 1415'te Timurlular Devleti'nin üçüncü hükümdan
Sultan Şahruh'a, 1418'de de onun oğlu
Gıyaseddin Baysungur'a ayrı ayrı ithaftarla 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 inceleyerek bilgisini ilerlettiğini, eserini
oğulları Nüreddin Abdurrahman ve Ni-
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zameddin Abdürrahim 'e mOsiki ilmini
öğretmek maksadıyla kaleme aldığını
ifade ettiği giriş kısmından sonra beş
fasıldan meydana gelen mukaddime yer
alır. Mukaddimede mOsikinin tarifi. ortaya çıkışı , konusu ve gayesi ele alınmış
tır. MOsiki nazariyatının ana konularını
işleyen on iki bablık asıl kısım ise toplam kırk üç fasıldan meydana gelir. Burada incelenen konular şu şekilde özetlenebilir : Savt ile nağmenin tarifi ve meydana gelmesi. nağmenin işitilmesi. tesiri ve ondaki tizlik ve pestlik sebepleri:
desatinin (mOsiki aletindeki teller üzerinde parmak ucunun yerleri) taksimi; Safıy
yüddin Abdülmü'min'in sistemine ve bir
başka sisteme göre on sekiz sesin elde
edilmesi; mOsiki aletlerinde perdeleri
meydana getiren telin boyu ve en az iki
ses arasındaki tizlik ve pestlik farkını
gösteren buutların nisbetleri. birleştiril
mesi, cinsleri. sayıları ve tasnifi; dörtlü
ve beşiiierin uyumlu şekilleri: birinci ve
ikinci tabakadaki kısımların birleştiril
mesinden meydana gelen devirler. Daha sonra iki, üç, dört ve beş telin pozisyonları ile meşhur devirler (on iki makam),
devirlerin tabakaları. Kutbüddfn -i Şfra
zf'nin Safiyyüddin'e ve Abdülkadir'in her
ikisine cevapları ile bazı itirazları yer almaktadır. Ardından meşhur devirleriri
topluca gösterilmesi. uyumlu nağmele
rin Arapça ve Yunanca isimleri. avaze
ve şubelerle perdelerin münasebetleri,
udda güç pozisyonlar ve udla icranın kaideleri. hanende olacakların ses eğitimi ,
yakın ve uzak anlamlı terkipler. altı parmağı kullanma yolları ve mOsiki form-

ları gibi konular işlenmiştir. MOsiki usullerine ait bilgilerin yer aldığı on birinci
babda müellifin yaşadığı devirde ve daha önceki dönemlerde kullanılan usullerle kendi buluşu olan usuller açıklan
mıştır. Hatimede ise mOsikide şed konusu. mOsiki öğrenmeye başlayanların
uyması gereken meclis adabı, mOsikide
meleke kazanma yolları. kökler (Türk, Moğol ve Hıtaylar tarafından ça lınan mOsiki parçaları), meşhur mOsikişinaslar ele
alınmıştır.

Cami 'u'l- eLf:ıan ·ın üçü İstanbul'da.
üçü de Avrupa kütüphanelerinde olmak
üzere altı nüshası tesbit edilmiştir. istanbul'daki nüshalardan ikisi Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulu,nmaktadır (nr.
3644, 3645) istanbul Belediyesi Atatürk
Kitaplığı'nda kayıtlı olan (Belediye Yazma l a rı. nr. 0.5 7) nüshanın XX. yüzyılın baş
larında Nuruosmaniye Kütüphanesi'ndeki nüshadan (nr 3645) istinsah edildiği
anlaşılmaktadır. Avrupa'daki nüshalar
ise Oxford Bodleian Kütüphanesi 'nde kayıtlı iki nüsha ile (biri Marsh, nr. 282) Paris
Bibliotheque Nationale'de kayıtlı (Supplement. nr. ı 774) yazmalardır. Bunlar arasında Nuruosmaniye (nr. 3644) ve Oxford
Bodleian (Marsh, nr. 282) kütüphanelerinde bulunan nüshalar müellif hattı olup
Safer B1B (Nisan 1415) tarihini taşıyan ilkini Meragı Sultan Şahruh'a, diğerini Muharrem BOB'de (Temmuz 1405) kendi oğ
lu Nüreddin Abdurrahman'a ithaf etmiş
tir. Daha sonra gözden geçirdiği bu nüshaya bazı ilaveler yapmıştır. Oxford Badleian'deki ikinci nüsha ise (bk. Ahmed
Münzevf, s. 3892, kütüphane numarası ve-

rilmemiştir) Sultan Şahruh'un oğlu Baysungur Mirza 'ya ith af edilmiştir. Cami'u'l -elhan ' ın Paris nüshası , 16 Rebfülewel 1067 (2 Ocak 1657) tarihinde Ali
b. Laçin Mahmüdf Muhammedf tarafın
dan isfahan'da istinsah edilen, ilk üç babı eksik bir yazmadır. Baran Rodophe
D'erlanger, Oxford Bodleian Kütüphanesi'nde kayıtlı (nr. 828) bir Cami 'u'l- elhan nüshasından söz ediyorsa da bu
eserin yukarıda belirtilen aynı bölümdeki (nr. 282) nüsha olduğu ve bir dizgi hatası sonucu numarasının yanlış verildiği
anlaşılmaktadır.

Cami 'u'l- ell;an, Nuruosmaniye Kütüphanesi'ndeki nüshalardan biri (nr
3644) esas alınarak bazı açıklamalarla
birlikte Tak! Bfniş tarafından neşredil
mişse de (Tahran 1366 hş. 1 ı 987) eserin
tenkitli yeni bir neşrine ihtiyaç vardır.
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NuRi ÖzcAN

cAMiU'I· EZHER

(N uruosman ı ye Ktp., nr. 3644 ve 3645, vr. SSb · 59~)
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(bk. EZHER).
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Bedreddin Simavi'nin
(ö. 823/1420)
İslam hukukuna dair

L

Arapça eseri.
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Mecdüddin el - ÜsrOşenf'nin (ö 632 /
1235) el-Fusul'ü ile Zeynüddin ei-Merginanf'nin (ö 670 / 1271) Fuşı1lü'l-if;kôm

ii usuli'l-af;kam adlı eserinin bir araya
getirilmesinden oluşmuştur. Müellif bu
iki eseri özetlerken bunlarda bulunan
~08

