
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). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Sübki, Cem 'u 'l·cevami' (Bennani haşiyesiy
Je birlikte). Kahire 1358, I, 25-26; ll, 438-439; 
İbn Hacer, ed-Dürerü'l-kamine, lll, 140; Seha
vi, ecj.-[)av'ü'l -lami', 1, 242, 343; VI, 5; VII, 40, 
41; IX, 25, 66, 218; Keşfü '?·zunan, ı, 595-597 ; 
ibnü'I-imad, Şe?erat, VI, 222; Şevkanf, el-Bed
rü}tali', ı , 41; ll, 255; Serkis. Mu'cem, ı , 208, 
468-487, 510-511, 538-539, 591, 722, 936, 
968, 1004; ll, 1271, 1315-1316, 1336, 1536, 
1568; Brockelmann. GAL, ll, 109-110, 112, 124, 
138, 624; Suppl., ll, 105-106, 118, 223, 727 ; 
Hediyyetü 'l-'ari{fn, ı, 21-22, 135-136, 149, 163, 
301, 343·344, 555-556,739, 810; ll, 233,241, 
254, 352-353; Abdülvehhab Hallaf, islam Hu
kuk Felsefesi (tre. Hüseyin Atay), mütercimin 
girişi, s. 134 -1 35. r:;:ı 

ıf.ıı ALi 8ARDAKOGLU 

L 

CEM'U'I-CEVAMİ' 

( 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 



belirtmiştir . Yalnız güvenilir hadisleri de
ğil ulaşabildiği bütün hadisleri toplama
yı arzu etmiş, bu sebeple eserde birçok 
zayıf. hatta mevzü rivayetler de yer al
mıştır. Bunda müellifin, eserini yeniden 
gözden geçirme fırsatını bulamaması

nın da tesiri vardır. 

Müttaki ei-Hindf lö. 975 / ı 567). Cem 'u'J
cevô.mi' ile el-Cô.mi'u's-sagir'i birleş
tirerek bazı ilaveler yaptıktan sonra 
hadisleri kitap ve bablara göre tertip et
miş, kitapları da isimlerine göre alfabetik 
sıraya koymak suretiyle Kenzü'l- 'um 
mal* ii süneni'l- akvô.l ve'l- et'ô.l adlı 
eserini meydana getirmiştir. 

En eski yazma nüshası Süyütf'nin ve
fatından otuz sekiz yıl sonraki bir tarihi 
(949) taşıyan Cem 'u'l- cevô.mi', 1970 
yılına kadar yazma olarak çeşitli kütüp
hanelerde (Darü'l - kütübi'I-Mısriyye, nr. 95. 

3 ı6.956; Hidiviyye K tp .. nr. 47 3; Mektebe
tü'I-Ahmed iyye, YOsuf Şerkavf bölümü, nr. 
ı 4 ı ı ; Za hiriyye Ktp. nr. 195) kalmıştır. 

Bu tarihte Mecmau'l-buhüsi 'l-islamiyye 
(Ezher) tarafından kurulan üç kişilik bir 
komisyon eser üzerinde çalışmaya baş
lamış ve 1970'te Kahire'de eserin neşri
ne geçilmiştir. Sekiz veya on cilt olaca
ğı tahmin edilen eserin IV. cildi 1992'de 
yayımlanmıştır. 
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(ö. 911 / 1505) 
nahiv ilmine dair eseri. 
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Süyütf 1 OO'e yakın eserden derlediği 
bu kitabına Arapça ile ilgili bütün konu
ları ihtiva ettiği için Cem 'u']- cevô.mi' 
adını verdiğini söylemektedir. Ondan ön
ce de bu adı taşıyan birkaç kitap yazıl
mıştır (bk Keş{ü'z.zunan, I, 595-598) Ta
ceddin es-Sübkf'nin (ö 77 ı 1 ı 370) usül-i 
fıkha dair eseri bunların en eskilerin
dendir. Ayrıca Süyütf'nin hadise dair ay
nı isimde bir eseri daha vardır. Cem 'u'l
cevô.mi' "Mukaddemat" adlı bir girişle 
yedi bölüm (kitab) halinde tertip edilmiş
tir. Giriş bölümünde kelime ve kısımla-

rından, kelam, kelim (anlam ifade etsin 
etmesin üç veya daha fazla kelime grubu). 
cümle, kavl. i'rab, bina, munsarif ve gay
ri munsarif, nekre ve ma'rifeden ; birin
ci bölümde "el-umde" adını verdiği mer
füattan; ikinci bölümde "el-fadalat" de
diği mansübattan; üçüncü bölümde mec
rürat. meczümat, cezmetmeyen edatlar 
ve ma na harflerinden; dördüncü bölüm
de amiller. iştigal ve tenazü'dan; beşin
ci bölümde tevabi'den ve terkipierin i'ra
bı ile ilgili ihbar. hikaye, tesmiye ve za
rürat-ı şi'riyye gibi değişikliklerden bah
sedilmektedir. Bu beş bölüm nahve da
irdir. Altıncı bölümde kelimelerin vezin
leri (ebniye); yedinci bölümde tasrif, işti
kak, terkipleri oluşturan kelimelerdeki 
ziyade, hazif. ibdal. nakil ve idgam gibi 
sarfı ilgilendiren değişiklikler ele alın

maktadır. Eser hat ve imla kaidelerine 
dair bir hatimeyle sona ermektedir. 

Süyüti' eserini, mukaddimeler ve yedi 
bölüm halinde tertip etmesini, o zama
na kadar kimsenin yapmadığı orijinal 
bir düzenleme olarak nitelemekte, eser
de usulcülerin yolunu takip ettiğini söy
lemektedir. Ona göre bu çalışma muh
tasar kitaplardaki özet bilgileri (cevami') 
ve farklı görüşleri kısa ve tutarlı bir şe

kilde ihtiva ettiği gibi ibn Malik ' in (ö 
672 / ı273) et-Teshil ve Ebü Hayyan ei
Endelüsi'nin (ö 745 / 1344) İrtişô.fü'çl
darab adlı kitaplarının özetini de ihtiva 
etmektedir. 

Eserinin hocası Şümünnf tarafından 

çok beğenildiğini . ona takriz yazıp tale
belerine tavsiye ettiğini söyleyen Süyü
tf talebelerio bu eseri anlamakta güç-

Celaleddin 
es-Süyüti'nin 

Cfmcu'L· 
cevllmi' adlı 

eserinin 
ı. ci ldinin 

unvan 
sayfası ile 
ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 500) 

CEM' U'! - CEVAMi ' 

lük çektiklerini öğrenince ona. "alelacele 
hazırlanmış bir kumanya"ya benzettiği 

Hem 'u'l-hevô.mi' adlı bir şerh yazmış
tır. Esasen Cem 'u'l-cevô.mi' bu şerhle 
değer kazanıp şöhrete ulaşmıştır. Ömer 
b. Muhammed ei-Fariskürf (ö ıoı 8/16 ı oı. 

Cem'u 'l-cevô.mi' ve şerhini Cevô.mi'u'l
i 'rab ve hevô.mi 'u 'l-ô.dô.b adıyla 6000 
beyit halinde nazma çevirmiştir. Ayrıca 
Ahmed b. Emin eş- Şinkrtf de ( ö ı 9 ı 3) 
ed-Dürerü'l-levdmi' 'ald Hem 'i'l-hevô.
mi' adlı eserinde (Kahire 1328) Hem'u'l
hevô.mi' i ve örneklerini (şevahid ) açık
lamıştır. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları 
bulunan Cem 'u'l-cevô.mi' müstakil ola
rak basıldığı gibi (Kah ire ı 3 ı 8) Hem'u 'l 
hevô.mi' ile birlikte de yayımlanmıştır 
(1- 11 , Kah i re ı 327- ı 328). Bu neşirden de 
Beyrut'ta tarihsiz bir baskı yapılmıştır . 

Ayrıca Hem 'u'l-hevô.mi'in ı. cildi Ab
düsselam Muhammed Harün ile Abdül'al 
Salim Mükerrem. diğer ciltleri ise yalnız 
Abdül'al Salim Mükerrem tarafından tah
kik edilerek yayımlanmıştır (1 -Vı. Küveyt 
1400 / 1980). 
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