
CAMiU'I- ELHAN 

zameddin Abdürrahim 'e mOsiki ilmini 
öğretmek maksadıyla kaleme aldığını 

ifade ettiği giriş kısmından sonra beş 
fasıldan meydana gelen mukaddime yer 
alır. Mukaddimede mOsikinin tarifi. or
taya çıkışı , konusu ve gayesi ele alınmış
tır. MOsiki nazariyatının ana konularını 
işleyen on iki bablık asıl kısım ise top
lam kırk üç fasıldan meydana gelir. Bu
rada incelenen konular şu şekilde özetle
nebilir : Savt ile nağmenin tarifi ve mey
dana gelmesi. nağmenin işitilmesi. tesi
ri ve ondaki tizlik ve pestlik sebepleri: 
desatinin (mOsiki aletindeki teller üzerin
de 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. Da
ha sonra iki, üç, dört ve beş telin pozis
yonları 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 al
maktadır. Ardından meşhur devirleriri 
topluca gösterilmesi. uyumlu nağmele
r in Arapça ve Yunanca isimleri. avaze 
ve şubelerle perdelerin münasebetleri, 
udda güç pozisyonlar ve udla icranın ka
ideleri. hanende olacakların ses eğitimi , 

yakın ve uzak anlamlı terkipler. altı par
mağı kullanma yolları ve mOsiki form-

ları gibi konular işlenmiştir. MOsiki usul
lerine ait bilgilerin yer aldığı on birinci 
babda müellifin yaşadığı devirde ve da
ha önceki dönemlerde kullanılan usul
lerle kendi buluşu olan usuller açıklan
mıştır. Hatimede ise mOsikide şed ko
nusu. mOsiki öğrenmeye başlayanların 
uyması gereken meclis adabı, mOsikide 
meleke kazanma yolları. kökler (Türk, Mo
ğol ve Hıtaylar tarafından çalınan mOsi
ki parçaları), meşhur mOsikişinaslar ele 
alınmıştır. 

Cami 'u'l- eLf:ıan ·ın üçü İstanbul'da. 
üçü de Avrupa kütüphanelerinde olmak 
üzere altı nüshası tesbit edilmiştir. is
tanbul'daki nüshalardan ikisi Nuruosma
niye Kütüphanesi'nde bulu,nmaktadır (nr. 
3644, 3645) istanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı'nda kayıtlı olan (Belediye Yaz
ma l arı. nr. 0.57) nüshanın XX. yüzyılın baş
larında Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde
ki nüshadan (nr 3645) istinsah edildiği 
anlaşılmaktadır. Avrupa'daki nüshalar 
ise Oxford Bodleian Kütüphanesi 'nde ka
yıtlı iki nüsha ile (biri Marsh, nr. 282) Paris 
Bibliotheque Nationale'de kayıtlı (Supple
ment. nr. ı 774) yazmalardır. Bunlar ara
sında Nuruosmaniye (nr. 3644) ve Oxford 
Bodleian (Marsh, nr. 282) kütüphanele
rinde bulunan nüshalar müellif hattı olup 
Safer B1B (Nisan 1415) tarihini taşıyan il
kini Meragı Sultan Şahruh'a, diğerini Mu
harrem BOB'de (Temmuz 1405) kendi oğ
lu Nüreddin Abdurrahman'a ithaf etmiş
tir. Daha sonra gözden geçirdiği bu nüs
haya bazı ilaveler yapmıştır. Oxford Bad
leian'deki ikinci nüsha ise (bk. Ahmed 
Münzevf, s. 3892, kütüphane numarası ve-

Cii.mi'u·/-e iJ:<ii.n'ın müellif hattı nüshasının son sayfas ı ile diğer bir nüshasının iki sayfas ı 

(N uruosmanıye Ktp., nr. 3644 ve 3645, vr. SSb · 59~) 
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rilmemiştir) Sultan Şahruh'un oğlu Bay
sungur Mirza 'ya ith af edilmiştir. Ca
mi'u'l-elhan ' ın Paris nüshası , 16 Rebf
ülewel 1067 (2 Ocak 1657) tarihinde Ali 
b. Laçin Mahmüdf Muhammedf tarafın
dan isfahan'da istinsah edilen, ilk üç ba
bı eksik bir yazmadır. Baran Rodophe 
D'erlanger, Oxford Bodleian Kütüphane
si 'nde kayıtlı (nr. 828) bir Cami 'u'l- el
han nüshasından söz ediyorsa da bu 
eserin yukarıda belirtilen aynı bölümde
ki (nr. 282) nüsha olduğu ve bir dizgi ha
tası sonucu numarasının yanlış verildiği 
anlaşılmaktadır. 

Cami 'u'l- ell;an, Nuruosmaniye Kü
tüphanesi'ndeki nüshalardan biri (nr 
3644) esas alınarak bazı açıklamalarla 

birlikte Tak! Bfniş tarafından neşredil

mişse de (Tahran 1 366 h ş. 1 ı 987) eserin 
tenkitli yeni bir neşrine ihtiyaç vardır. 
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~ NuRi ÖzcAN 

cAMiU'I· EZHER 

(bk. EZHER). 

CAMİU'I· FUSÜLEYN 

( ~,....oıı c:-~ ) 

Bedreddin Simavi'nin 
(ö. 823/1420) 

İslam hukukuna dair 
Arapça eseri. 

_j 

_j 

Mecdüddin el - ÜsrOşenf'nin (ö 632 / 
1235) el-Fusul'ü ile Zeynüddin ei-Mer
ginanf'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 



tekrar ve ayrıntıları. ayrıca Merginanfnin 
Fuşulü'l-iJ:ıkam'ındaki "Feraiz" bölümü
nü eserine almamış, gerekli gördüğü 
yerlerde ise ilavelerde bulunarak kendi 
görüşünü belirtmiştir. Cami 'u '1- tuşu
leyn bu iki eserin dörtte bir hacminde 
olup kırk fasıldan ibarettir. 

Hem muamelat hem de yargılama hu
kukuyla ilgili önemli konulara yer veren 
Cami 'u '1-tuşuleyn, özellikle kaza ve 
fetva ile ilgili meseleleri ele alması se
bebiyle uzun süre müftü ve kadıların 

müracaat kitabı olmuş, Mecelle'nin de 
kaynakları arasında yer almıştır. Hane
fi mezhebinden olan müellifin hukuki 
meseleleri serbestçe tartışması ve oto
rite kabul edilen klasik müelliflerin bazı 
görüşlerine itiraz etmesi dikkatleri üze
rinde toplamış, sonraki devirlerde yazı
Ian bazı eserlerde müellifin bu itirazla
rı tartışma konusu olmuştur. Bunlar
dan Süleyman b. Ali ei-Karamani'nin (ö. 

924/ 151 8) el-Es'ile ve'l-ecvibetü 'l-mü
te 'alli~a bi- Cami 'i'l - fusuleyn (Süley
maniye Ktp. , Turhan Valide Sul tan, nr. 
97). Zeynüddin b. Nüceym'in (ö 970 / 
1563) Cami'u'l-fuşuleyn'e yaptığı ha
şiye (Brockelmann, ll , 402) ve Nişancıza 

de Muhyiddin Mehmed'in (ö 1031 / 1622) 
Nurü'l- 'ayn fi ışlaJ:ıi Cami 'i'l-fuşı11eyn 
adlı eseri (Süleymaniye Ktp , Aşir Efend i, 
nr. 127) önemli olanlarıdır. Cami'u'l-fu
şuleyn 'de ele alınan konuları yeniden 
tertip eden Nişancızacte. ayrıntılı buldu
ğu bilgileri çıkararak bazı yeni ilaveler 
yapmıştır. Necmeddin er- Remli, babası 
Hayreddin er-Remli'nin (ö 1081 / 1670) 
Cami'u'l -fusuleyn'in kenarına kaydet
tiğ i haşiyeyi temize çekerek ayrı bir eser 
haline getirmiş ve kitabına el-Le ' ali'd
dürriyye fi'l-feva 'idi 'l-ljayriyye adını 
vermiştir. 

Cami ' u'l-fuşuleyn, Üsrüşeni'nin Ca
mi 'u'ş-sıgar (Ahkamü 's -sıgar), Zenbilli 
Ali Efendi'nin Adôbü 'l- evsıyô ' adlı eser
leri ve Necmeddin er- Remli'nin el-Le' a
li'd-dürriyye'siyle birlikte iki cilt halin
de basılmıştır (Kahire 1300). Eserde kay
naklara işaret için kullanılan harflerle 
hangi kitapların kastedildiğini gösteren 
bir cetvel ı. cildin baş tarafına konmuş
tur. Bulak 1301 baskısının kenarında da 
Remli'nin haşiyesi vardır. 
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el- CAMİU'I-KEBİR 

(bk. el-HAvi). 

el- CAMİU'I-KEBİR 

( ~' e:--~') 

Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'nin 
(ö. 189/ 805) 

"zahirü'r-rivaye" diye bilinen 
ve Hanefi mezhebinin 

ana kaynaklarını oluşturan 
altı eserinden biri. 

i 

_j 

i 

_j 

el-Cami'u 'ş-şagfr'de sadece hocası 
Ebü Hanife'den Ebü Yüsuf vasıtasıyla 
gelen görüşleri bir araya getiren Şey
bani, el-Cômi'u'l-kebir 'i bizzat kendi
si telif etmiştir. Eseri yazdıktan sonra 
tekrar gözden geçirmiş, bazı bablar ve 
meseleler ilave ederek daha hacimli ve 
kapsamlı hale getirmiştir. Ebü Hafs ei
Kebir. Ebü Süleyman ei-Cüzcani, Hişam 
b. Ubeydullah er-Razi, ibn Semaa ve di
ğer bazı talebeleri tarafından rivayet edi
len el - Cami 'u '1-kebir'de müellif me
seleyi ve hükmünü söylemekle yetinir. 
hükmün dayandığı deliliere yer vermez. 
Eseri şerhedenlerden Cemaleddin ei
Hasiri (ö . 1238), et - TaJ:ırir adlı şerhinde 
her konu başlığından sonra o konuda 
Şeybani'nin dikkate aldığı ana prensibi 
zikretmektedir. Eserde deliliere yer ve
rilmemesine karşılık Ebü Hanife, Ebü 
Yüsuf ve Şeybani arasında görüş ayrılığı 
bulunan konulara işaret edilmiştir . Ay
rıca meselelerin özet halinde bile olsa 
bütün yönleriyle ele alınmadığı . konuyla 
ilgili sadece bazı meselelere yer verildi
ği dikkati çekmektedir. Mesela "Babü's
salat" ile başlayan kitapta bu başlık al
tında sadece üç meselenin hükmü zikre-

Hilati'n in 
el-Cami'u'/-kebir 

muhtasarının 

MevkOfati 
tarafından 

yapı lm ıs 

Türkçe 
tercüme ve 

serhinin 
ilk ve son 
sayfa l arı 

{Süleymaniye Ktp., 

, Şehid 

Ali Paşa, 

nr . 719) 
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el- CAMi U' 1- KEBiR 

dilmiştir. Eserde genel olarak ibadet ko
nuları çok kısa tutulmuş, buna karşılık 
muamelat nisbeten genişçe ele alınmış
tır. 

el- Cômi 'u '1- k e bir üzerinde şerh ve 
ihtisar mahiyetinde birçok çalışma ya
pılmış, ayrıca eser manzum hale de ge
tirilmiştir. Katib Çelebi bu kitaba şerh 
yazan kırktan fazla kişinin adını sayar 
( Keşfü '?·zuna.n, 1, 568-570) . Yazma nüs
haları bugüne ulaşan başlıca şerhlerin 

müellifleri şunlardır: Ebu Bekir ei-Ces
sas. Ahmed b. MansOr el-isbicabi, Şem
süleimme es-Serahsi, Sadrüşşehid Ömer 
b. Abdülaziz. Haherzade, Rükneddin ei
Kirmani. Alaeddin ei-Üsmendi, Ebü Nasr 
ei-Attabi ve Cemaleddin ei-HasirT. Ah
med b. Ebü'I-Müeyyed en-Nesefi tara
fından manzum hale getirilen el- Cô
mi'u 'l -kebir' i Ebu Nasr ei-Attabi ve 
Muhammed b. Abbad Hılati de ihtisar 
etmişlerdi r. Hılati'nin meşhur muhtasa
rına yapılan ve yazmaları bugüne ula
şan önemli şerhler arasında ibn Balaban 
ei-Farisi, Mes'üd b. Muhammed ei-Guc
duvani, Ekmeleddin ei-Baberti ve Sa'ded
din et-Teftazani'nin şerhleri zikredilebi
lir (bu eserlerin yazma nüsh a l arı için bk. 
Sezgin, 1, 423-428). Hılati'nin muhtasa
rının bir kısmı Mevküfati Muhammed 
Efendi tarafından Türkçe 'ye çevrilerek 
şerhedilm i ş olup bir nüshası Kitôbü Ter
cemei Telhisi'l -Cômii'l-kebir adıyla Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Şe

hid Ali Paşa, nr. 719). 

Haydarabad"da neşredilen kitabın (ı 356) 
Beyrut'ta ofset baskısı yapılmıştır ( 1399). 
Eseri neşre hazırlayan Ebü'I-Vefa ei-Ef
gani, istanbul 'da Beyazıt Devlet (Veliy
yüddin Efendi ). Kahire'de Darü'l-kütübi'I
Mısriyye ve Tank'ta Abdürrahim Sahib-
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