
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. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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CEM'U'l-CEVAMi' 

( t"ir:-llt-- ) 

Süyfıti'nin 

(ö. 911 / 1505) 
nahiv ilmine dair eseri. 

.J 

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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Süyüti, Hem'u·l·heuami' şer(ıu Cem'i'l·ce· 
uami', Beyrut, ts . ; a.mlf.. Bugyetü ·1. u u 'at, I, 
282, 377 ; Keş{ü 'z.zu nan, I, 595·598; Serkis. 
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ti, Kahire 1401/1981 , s. 213·220; Ma'a·l·Mek· 
tebe, s. 283·284. 
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