
ettiği mesnevide !Süleymaniye Ktp . Ha
midiye, nr. 550 / 41 HurşTd yer almakla 
birlikte bunun konusu ötekilerden daha 
farklıdır. 
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Tikeddin es-Sübki'nin 
(ö. 771/1370) 

fıkıh usulüne dair eseri. 

_j 

_j 

SübkT. fıkıh usulü alanında devrinin 
ilmi geleneğinin de tesiriyle, önce Bey
zavf'nin (ö 685 / 12861 Minhclcü'l-vü
sıll'ü üzerine babası Takıyyüddin es-Süb
kf'nin başladığı el-İbhac adlı şerhi ta
mamlamış , ardından ibnü'l-Hacib'in (ö 

646 / 1249) Muhtasarü'l-müntehd ad
lı eserine Ret 'uv'l- Ha ci b adıyla bir şerh 
yazmış, daha sonra da bu iki şerhin öze
ti mahiyetindeki, tam adı Cem' u '1- ce
vamt ii usılli'l- fıkh olan bu eseri ka
leme almıştır. Ancak eser plan ve muh
teva bakımından BeyzavT'nin Minhdcü'l
vüsıll'üne daha yakındır. 

Müellif önsözde, eserin esas itibariyle 
adı geçen iki şerhi kapsadığını. bu ara
da bazı ilavelerin yapıldığını . ayrıca ken
di zamanına kadar yazılan 1 00 civarında 

usul kitabından çeşitli konuları derledi
ğini belirtmektedir (Cem'u ' / -ceuami', 1, 
25 -26) Gerçekten müellif, o güne kadar 
yazılan usul kitaplarında yer alan görüş
leri bazan birer kelimelik atıflarla da ol
sa başarılı bir şekilde özetlemiştir. 

Taceddin es-SübkT. Cem 'u'l-ceva
mt de Hanefi ekolünün usul kitaplarına 
ve görüşlerine de yer vermekle birlikte 
eserini daha çok Şafii (mütekellimln) eko
lüne bağlı kalarak yazmıştır. Ancak ki
tap, kendinden önceki görüşlerin ve usul 
kitaplarının bir sentezi olması bakımın

dan iki metodu birleştiren eserler ara
sında sayılı r. 

Cem 'u'l-cevamt, Minhacü'l-vüsıll'
de olduğu gibi bir mukaddime ile yedi 
ana bölümden (kitab) oluşur. Mukaddi
mede bazı temel kavramların tanımı ya
pılıp şer'i hükümle ilgili konular. teklifi 
ve vaz'i hüküm. hükmün kaynağı, mev
zuu ve muhatabı gibi meseleler ele alı

nır. Yedi bölüm ise sırasıyla kitap, sün
net. icma. kıyas. istidlal. teadül -tercih, 
ictihad konularına ayrılmıştır. Müellif ara 
konulara bazan doğrudan doğruya, ba
zan da "Mes'ele" başlığıyla girmekte, de
lillere inmeden o konuda mevcut görüş
leri. çok defa görüş sahiplerini de belirte
rek vermektedir. Görüş sahiplerinin bir
çok yerde ayrı ayrı zikredilmesi, söz ko
nusu görüşe katılan usulcüleri bir araya 
getirme gayreti kadar diğer eserlerde bu 
şahıslara yapılan yanlış atıfları tashih et
me veya Minhacü'l-vüsıll'de yer alma-

CEM' U' !- CEVAMi' 

yan isimleri ilave etme maksadıyla izah 
edilebilir (Cem'u ' /-ceuami', ll, 438-439) 

Taceddin es-Sübki tercih ettiği görü
şü genellikle önce verip ardından diğer 
görüşlere temas etmekte. bazan da hep
sini ortaya koyup daha sonra tercihini 
belirtmektedir. Fakat müellifin tercihi 
Şafii ekolünde yaygın olarak kabul gö
ren görüşten. bilhassa ibnü'l- Hacib ve 
Beyzavf'nin tercihinden genelde ayrı de
ğildir. Eserde görüş ve tercihierin gerek
çelerine ve karşı itirazlara yer verilmez. 
Müellif. Minhacü'l- vüsıll'de yer alan 
delilleri ihtisar amacıyla kitabına alma
dığını , sadece meşhur kitaplarda açıkça 
belirtilmeyen delilleri zikrettiğini ifade 
etmektedir (Cemcu ' l-ceuami', ll , 438). 
Ancak Sübkf. çok az yerde de olsa ib
nü'l-Hacib ve Beyzavf'ye aykırı görüş be
yan etmekte ve muhalefetinin önemine 
dikkat çekmektedir (a.g.e., ll , 438). 

Eserde meşhur usulcüler isimlerin
den çok, çağdaşı diğer kitaplarda oldu
ğu gibi onlara alem olan lakaplarla anı
lır. Mesela; "ka di" E bO Bekir el- Bakılla
nf. "kadıyan" Bakıliani ve Kadi Abdül
cebbar. "üstaz" Ebü ishak el-isferayinf. 
"imam" Fahreddin er- Razi, "imaman" 
imamü'l-Haremeyn el-Cüveyni ile Fah
reddin er-Razi, "şeyh" Ebü'I-Hasan ei
Eş'arf. "eş-şeyh el-imam" babası Takıy
yüddin es-Sübkf isimlerini ifade etmek
tedir. 

Cem 'u 'l-cevami', daha önce telif edi
len klasik usul kitaplarını muhtasar da 

Cem cu '1-cevamt in ilk iki sayfası (Süleymaniye K tp. , H illet Efendi, nr. ?95/ ı) 

ç· 

""...s;.ı.!f>-<~6.::.ı;-~~ · ~J'·hı~ı-~ p· . ~ ~ .. ..,. r~~ ... , r . 
~#~,IO,i.!J;i..~!s•ı;.$k~_f.JU...•~·.iLNS•;,f'J:~r.ı-:,.. 
..r2~,c-~j~·'•' .. ·~ı:-rıv•lil~~~1,-d;wtr.~.:.~ı. 
~ .. t-,;,;ı...~ ~~ı;):,.(t,ı't';.ı'.o-;,~ \~!J_;.-~ı·e'Jİ ~v· 
t.~J<J_,-2;-L:~~ı;_,,E~ru':.l\i.<_~. - - w,ı.t..i_;,-,; 1)~b""' 

' · · ·..,~~~~f"'t' " ... 
-:"!ı-;t·-?"J,.ı ;:.L<,;.,ı•~r'.I'J ':"'to-.J.:;ı...;.ı,p:.~"" 
r.;;.ıı,ı;..,.__.t.;.l,i;..U_.6A-'Jı.ı~,.ıı,ı.,;;_,..jf,--; Lr~'~Lfl 

Ji-J..I!:lı.; .. ı~u.;p~._,ı...;..ııt.;J.!(~;;.;:iı~ı~;.ıı~l(,.~ı 
~,;.ı;.,&ı~)-1-~ti'~_;...ı.ı,~t.r .. ~·r-~f,jJ.:.i~~l~,j.:.p'l• 
~·1~~~-f;.~ı~ıa.ıı,~r-"'..;;~-ı.,~.Pıı,J~J,,.._,, 

.JOI~_;,ı.~.mJJ_ı..;_;;_,..r~!t&-'!J..:>f~'f."'~f?\-:o:ı,(" 
!.(,tPı~ı;ıı.:..fo ~ı~ı.,ıı,.,.ı.-ııJ».!l..;;.I!)!V' t..,;.(Jö 
~;...ıa.;..o:J...ı.ı_,.1~J~·~ı;i,ı:'ı.ııfbJ:.J~J·ef"!J:.fiı 
-Çıı,ı'!.,..;;.PJ\-;,..ı-:ıı="ı.J~t..tpı~U;.ı~!;jü1;;;Jı•~ 
.,;~ı;_,)6'~!Jf~'..;'0.JPfl.J' .. ı;r,._,.;,.-_f-.-.:.~.ıiJ'f.P"'-j~ 
..:,ı,ı~ı,J_;.ıı,ı.ı-,J.ı.- :.;_r..N)i'_;,ı..,_ ı;,ı.,-_,w ı., u._;,ı,..._,,;;ı, 

li'J>,.;,ı;.,..;..~ıJt:?ı'•~~·.i.lGJ.".ı"•..;..ı,."-"b~u.ı;.. 
~_;'lt'.kl~~"~ı.;~W~>t,J).ıL-.1'i>..,'!i'.ı>'>~ı.".!F.' 
J>.ııo . · ' ' ' ., • (lı • ,. '' ' '1 ,-:, ' - ,,,.. ' 
~!P,_j)ı,tJ.t."~}-~J-'"'~~lf' ~oot~t.<o~ JU"~J.o..ıı.'&u"':' 

343 



CEM'U'I-CEVAMi' 

olsa derlediği için hem çağdaşları hem 
de sonraki alimler tarafından itibar gör
müş, medreselerde yüzyıllar boyunca 
okutulmuş, zamanla fıkıh usulünün kla
sik eserleri arasına girmiştir. Üzerinde 
birçok şerh, haşiye ve ihtisar çalışması 
yapılmış olan eser ayrıca nazma çekil
miş ve bu çalışmalarla birlikte defalar
ca basılmıştır. 

A) Şerhleri. Esere ilk şerhi müellifin 
yazdığına dair kaydı (Brockelmann, GAL, 
ll, 109 ; Suppl. , ll, 105) ihtiyatla karşılamak 
ve bunu bazı ilk devir kaynaklarda mev
cut ifadenin (İbn Hacer, III, 140 ; ibnü'l
imad, VI, 222) yol açtığı bir yanılma ola
rak görmek gerekir. Kaynakların bir kıs
mı, müellifin sonradan yazdığı Men cu'l
mevant (Mısır 1322) adlı eseri Cem cu'l
cevamt in şerhi olarak göstermek tema
yülünde iseler de Mencu'l-mevani'in 
bu kitaba o devirde yapılan itirazlara mü
ellifin verdiği cevapları içine alan bir eser 
olduğu anlaşılmaktadır. Eserin on beş 
civarındaki şerhinden belli başlıları şun
lardır: 1. Bedreddin ez- Zerkeşi, Teşni
iü'l-mesamic (Kahire 1332). 2. Şemsed
din Muhammed b. Muhammed ei-Ese
di ei-Gazzi, el-Bun1~u'l-levami c. Gazzi 
bu eserde Cem 'u 'l -cevamic ile ilgili ba
zı görüş ve tartışmaları yazıp Sübki'ye 
göndermiş, müellif de onun soru ve iti
razlarına verdiği cevapları Men cu'l-me
vani' adlı eserinde toplamıştır. Kaynak
larda Gazzi'nin Teşniiü'l-mesami' adıy
la yaptığı bir başka şerhten de söz edil
mektedir (Sehavf, IX, 218; Keşfü'?·?unan, 
ı. 596). 3. Ebü Zür'a el-lraki, el-Gayşü'l
hamic. Zerkeşi'nin şerhinin muhtasarı 
mahiyetindedir (Brockelmann, GAL Suppl., 
ll , 105). 4. Celaleddin el-Mahalli, el-Bed
rü't-talic ii fıalli Cem 'i'l-cevamt. Ese
rin en güzel şerhlerinden biridir. Metin
le ve haşiyeleriyle birlikte defalarca ba
sılmıştır (Bulak I 285, I 287; Kahire ı 308, 
I3ı8, ı 358; Mısır 1304 ; Fas ı327) . Mahal
li şerhi üzerine yapılan belli başlı haşi 

yeler: a) ibn Hatib ei-Fahriyye diye tanı
nan Bedreddin Muhammed b. Muham
med'in haşiyesi. Mahalli'nin öğrencisi 

olan müellif, haşiyesinde İbn Ebü Şerif'in 
hocasına yönelttiği tenkitleri cevaplan
dırmaya çalışmıştır (Sehiiv'i, IX, 25). b} 
Kemaledoin İbn Ebu Şerif el-Makdisi, 
ed-Dürerü'l-levamt bi-tahriri Cem 'i'l
cevamic (Fas I3ı2) . Müelllf 886 (1481) 
yılında tamamladığı bu haşiyesini yazar
ken Molla Gürani'nin Cem cu'l -cevamic 
şerhinden büyük ölçüde faycialanmış, ona 
tabi olarak bazı aşırılıklara ve zorlama
lara da düşmüştür (SehavT, IX, 66) c) NQ-
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reddin es-Semhüdi. Şadfıu's-sevaci' 
(Brockelmann, GAL Suppl., ll, 105). d) Ze
keriyya ei-Ensari, lfaşiye 'ala Cem 'n
cevamic (TSMK, Revan, nr. 539). e) İbn 
Kasım ei -Abbadi, el-Ayatü'l-beyyinat 
(I-IV, Bulak 1289 ; Kahire 1316) f) Abdur
rahman b. Cadullah ei-Bennani'nin ha
şiyesi. İbn Kasım ei-Abbadi'nin metoduy
la fakat muhtasar olarak yazılmıştır (Bu
la k ı285 , 1297; Kahire 1308) Abdurrah
man b. Muhammed eş-Şirbini de Ma
halli şerhi ve Bennani haşiyesi üzerine 
ilave ve notlar (takrTrat) yazmış, ikisi bir
likte basılmıştır (Kahire ı 358) . g) Hasan 
b. Muhammed ei-Attar'ın haşiyesi (Ka
hire ı316, 1358). h) Muhammed Hase
neyn Mahlüf ei-Adevi'nin haşiyesi (Kahi
re ı34ı) . s. Molla Gürani. ed-Dürerü'l
levamic. Süleymaniye Kütüphanesi'nde
ki (Karaçelebizade Hüsameddin, nr. 8 ı ; 

Yozgat, nr. ı 72) yazmaları ile bazı kay
naklarda (Keş{ü'?·?unan, ı. 596; Hediy· 
yetü'l· 'ari{fn, I, ı 35) bu adla geçen eser, 
Brockelmann tarafından el-Budurü '1-le
vamic şeklinde kaydedilmiştir (Brockel
mann, GAL Suppl., ll , 106). Molla GüranT 
eserinin birçok yerinde Mahalli'yi tenkit 
etmiş, buna karşılık Mahalli'nin öğren

cileri de yazdıkları eserlerde Molla Güra
ni'nin yanlışlarını ortaya koymaya çalış
mışlardır (Se h avi, ı, 242; VII, 4 ı ı 6. Ebü'I
Abbas Ahmed b. Halef b. Abdurrahman 
Halülü ei-Kayrevani, et-Ziya 'ü'l-ldmi'. 
Abdullah b. İbrahim ei -Aievi'nin Neşrü'l
bunud adlı eserinin kenarında basılmış

tır (1-111, Fas ı326). 7. Muhammed Bahit, 
el-Bedrü's-satı' 'ald Cem 'i'l-cevami' 
(Kahire ı 332, I. cüz). 

B) Manzum Hale Getirilmiş Şekilleri. 1. 
Radıyyüddin Muhammed b. Muhammed 
ei-Gazzi. ed-Dürerü'l-leviimt ii nazmi 
Cem 'n- ceviimic . Radıyyüddin 'in ~ğlu 
Bedreddin ei-Gazzi tarafından el- 'ik
dü'l-camt ii şerfıi'd-Düreri'l-levan{t 
adıyla şerhedilmiştir. 2. Süyüti, el- Kev
kebü's-satıc (Kahire 1923) Süyüti bu 
manzumesin! yine kendisi şerhetmiştir. 
3. Ebü'l -Hasan Nüreddin ei-Üşmüni, el
Bedrü'l-lamt ii nazmi Cemci'l-ceva
mt (Kahire ı 332) B~ eseri de müellifi 
şerhetmiştir. 4. Ahmed b. Abdürrezzak 
b. Muhammed ei-Mağribi er-ReşidT, Na?
mü'l-usw. 5. Fas Sultanı Abdülhafiz el
Alevi, el-Cevahirü'l-levamic ii nazmi 
Cem ci'l-cevamic (Fas ı 327). . 

C) Muhtasarları. 1. Zekeriyya ei-Ensa
ri. Lübbü'l-usw. EnsarT bu muhtasarını 
daha sonra Giiyetü'l-vüşw ila lübbi'l 
uşw adıyla şerhetmiş ve ikisi birlikte 
basılmıştır (Kahire 13ıO, ı 330). Şerh üze-

rine İbnü'I - Cevheri bir haşiye yazmış, söz 
konusu metin. şerh ve haşiye birlikte ba
sılmıştır (Kahire 1360/ 194ı). 2. Mahmud 
b. ömer ei-Bacüri. el-Fuswü'l-bedi'a ii 
uşwi'ş - şerica (Kahire 1323). 
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( t"I_,=:.JI~ ) 

Süyüti'nin 
(ö. 911/1505) 

bütün hadisleri toplamak üzere 
kaleme aldığı eseri. 

.J 

SüyGtf bütün hadislerin 200.000 ci
varında olduğunu düşünmekte ve bun
ları bir araya getirmeyi arzu etmektey
di. el- Cami' u '1 -k e bir adıyla da bilinen 
ve müellifin vefatı üzerine yarım kalan 
Cem 'u'l -cevamic bu düşüncenin mah
sulüdür. İki bölüm halinde tertip edilen 
eserin birinci bölümünde kavli hadisler 
alfabetik olarak sıralanmakta, ikinci bö
lümde ise fiili veya kavli - fiili hadisler bu
lunmaktadır. Bu kısım da aşere-i mü
beşşereden başlamak üzere diğer saha
bi ravilerin adına göre alfabetiktir. Her 
hadisten sonra onu rivayet eden saM
bilerin adları verilmektedir. 

Eserde yetmiş bir kaynaktan derle
neo 1 OO.OOO'e yakın hadis bulunmakta
dır. Bu kaynakların bir kısmı günümüze 
intikal etmemiştir. Bu sebeple Cem 'u 'l 
cevamic, aynı zamanda büyük bir kül
tür mirasının bir kısmını büsbütün kay
bolmaktan kurtarmıştır. Süyütf gerek 
Cem c u '1- cevami c deki, gerekse ondan 
kısa metinli 10.000'den fazla hadisi se
çerek meydana getirdiği el-Camicu'ş
sagir* deki hadislerin sahih, hasen ve za
yıf oluşunu, mukaddimede kaynaklarını 
sadece sahih hadis ihtiva edenler; sahih, 
hasen, zayıf hadis ihtiva edenler; sade
ce zayıf hadis ihtiva edenler şeklinde üç 
grup halinde sınıflandırmak suretiyle 


