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rinde ~ilemin ezeliliği ile ilgili düşüncele
rini adeta görmezlikten gelmiştir. Üste
lik daha da ileri giderek şöyle der: "Bu 
iki filozofun yaratma problemini açık ve 
inandırıcı delillerle izah eden takipçileri
nin sayesinde Allah akıl ve düşünce sa
hiplerini kurtarmamış olsaydı insanlar 
hayret ve şaşkınlık içinde kalırlardı" (Fel

sefe Arlciv i, s. 246) Şüphesiz bu iki filo
zofun şahsında felsefeyi savunmak ama
cıyla söylenen bu abartılmış ifadenin ta
rihi ve ilmi açıdan bir değeri yoktur. 
Çünkü İslam kelamcılarının bu hususta 
ortaya koyduğu çalışmaları görmezlik
ten gelmek mümkün değildir. 

Sonuç olarak Farabi. Eflatun ile Aris
to'nun görüşlerini uzlaştırma çabasında 
başarılı olamamış, bazı konularda Ef
latun'un. bazılarında ise Aristo'nun ya
nında yer almıştır. Esasen bu uzlaştır

ma çabaları Helenistik dönemden beri 
süregelmiştir. Bu açıdan Farabi'yi bu ge
leneğin İslam toplumundaki bir devamı 
olarak görmek gerekir. Ancak eser. Fa
rabf'nin diğer kitaplarında yer almayan 
bazı fikirlerini öğrenme imkanı sağladı 

ğı ve faydalandığı kaynakları verdiği için 
gerçekten önemlidir. 

el- Cem c' Farabi'nin bazı risalelerini 
ihtiva eden ve F. Dieterici tarafından eş
Şemeretü'l-marziyye adıyla yayımlanan 

ILeiden 18901 mecmuada ilk risale olarak 
(s. 1-331 yer almıştır. Aynı risaleler el
Mecmu c adıyla tekrar yayımlanırken 1 Ka
hi re 1325 / 1907) el-Cemc burada da yi 
ne ilk risaleyi teşkil etmiştir (s ı-391 . Da
ha sonraki yıllarda yapılan ticari neşir

lerin ardından Albir Nasri Nadir risalenin 
tenkitli metnin i yayım iarnıştır ( Beyrut 
19681 Farsça bir çevirisi bulunan (Cum
bur. s. 6) el-Cemc, Mahmut Kaya tara
fından "Eflatun ile Aristoteles'in Görüş
lerinin Uzlaştırılması" adıyla Türkçe'ye 
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tercüme edilmiş ve Felsefe Arkivi'nde 
neşredilmiştir (sy 24. istanbul ı984 , s. 
221-254) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Aristoteles [Aristo]. De Caelo et Mundo Itre. 
ı. L . Stocks). New York 1941, s. 279b; Fanibi. 
eş -Şemeretü '1-mariiyye {i ba 'ii'r-risalati'l-Fa
rabiyye lnşr. F. DietericiL Leiden 1890, s. 1-
33 ; a.mlf.. "Eflatun ile Aristoteles'in Görüş
lerinin Uzlaşhrılması" Itre. Mahmut Kaya). Fel
sefe Arkiui, sy. 24, istanbul 1984, s_ 221, 224, 
227 -228, 244, 246, 249, 250; Cemi! Saliba. Min 
Ef/atün ila ibn Sina, Dımaşk 1935, s. 39-58; Ab
durrahman Bedevf, E{lütin 'inde' / -'Arab, Kü
veyt 1977; a.mlf .. Aris to. 'inde '/- 'Ara b, Kah i re 
1947; Müjgan Cumbur. Farabi Bibliyoğrafyası, 

Ankara 1973, s. 6; Mahmut Kaya. islam Kay
nalc/an lşığında Aristate/es ue Felsefesi, istan
bul 1983, s. 290-291; M. C. Lyons. "A Greek 
Ethicol Treatise" , Oriens, sy. 13- 14 { 1960-6 1 ), 
s. 56; Roger Arna ldez. "İslam'da Felsefi Dü
şünce Nasıl Kötürümleşti" {tre. Ahmet Aslan). 
DTCFD, XXVIII/1-2 {1974). s_ 231-241. 

Iii MAH MUT KAYA 

1 
el-CEM' BEYNE's-SAHİHAYN 1 

(~~~~1) 

L 

Buhari ile Müslim'in 
el-Cami cu's-sahih 'lerindeki 
hadisleri bk araya toplayan 

eserlerin ortak adı. 
_j 

En güvenilir hadisleri ihtiva etmeleri 
sebebiyle kısaca Sahı"hayn diye anılan 
Buhari ile Müslim'in el-Camicu's-şa
hlh 'leri, yazıldıkları devirden itibaren 
müslümanlar arasında büyük itibar gör
müş ve değişik türde pek çok çalışmaya 
konu olmuştur. Bu çalışma nevilerinden 
biri olan el- Cem c beyne 'ş-Sahlhayn 
adlı eserlerde Sahlhayn ' ın hadisleri ya 
çok defa senedieri olmaksızın alfabetik 
şekilde veya sahabi ravilerine göre müs
ned* tertibinde bir araya getirilmiştir. Bu 
eseriere alınan hadislerin el-Cami cu'ş-
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sahl}f 'lerden sadece birinde veya her iki
sinde bulunması arasında fark gözetil
memiştir. 

Bu türün ilk örneğini Cevzaki (ö 388/ 
9981 ortaya koymuş, onun Kitabü 's -Sa
lfı"h mine '1- a-tzbô.r adıyla da anılan ese
ri günümüze gelmiştir (Rabat, Evkaf, nr. 
ıı8; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, nr. 20.075 
bi Serkani'nin (ö. 425 / 10341 müsned 
tertibinde olması sebebiyle el-Müsned 
adıyla bilinen eseri ile (Haydarabad, Asa
fi ye Ktp., nr. 1, 670, hadis 595) Humeydf'
nin (ö. 488/ ı 0951 aynı tarzda telif etti
ği el-Cemc beyne's-Şahihayn " i de bu 
gruba dahildir. Aynı konuda Begavi ei
Ferra'nın (ö. 5ı6/ 1122) yazdığı el-Ca
mi' (ei-Cemc) beyne'ş-Şa}fı"}fayn'in gü
nümüze gelip gelmediği bilinmemekte
dir. Ebü Nuaym Ubeydullah b. Hasan b. 
Ahmed'in (ö. 5 171 1123) el-Cami' bey
ne's-Sahi}fayn'i (Dublin, The Chester 
Beatty Library, nr. 3447), ayrıca İbnü'I-Har
rat lö. 58 1/ 11 85) (N uruosmaniye K tp , nr. 
769, 770; Süleymaniye K tp., La lel i, nr. 3951. 
Ebü Abdullah Muhammed b. Hüseyin b. 
Ahmed ei-Meri (ö 582 / 11 86) ve ömer 
b. Bedr ei-Mevsılf'nin de (ö . 622 / 12251 
(British Museum, Or. 591 0) aynı adla anı
lan eserleri bulunmaktadır. Radıyyüddin 
es-Sagani'nin lö 650 / ı252) Meşaril:w'l

envar diye şöhret bulan. senedierini ver
meden 2267 merfU* hadisi alfabetik ola
rak bir araya getiren eseri , Eşref b. Ab
dülmaksüd tarafından el- Cem c beyne 'ş 
Şa}fi}fayn adıyla Beyrut'ta yayımlanmış
tır (1409 / ı9891 İbn Hacer ei-Askalani 
ise (ö . 852 / 1449) hadislerin senedierini 
de zikretmek suretiyle konularına gö
re düzenlediği el- Cem c beyne 's - ŞalJi
]fayn 'inde çeşitli müstahrec*lerden ila
velerde bulunmuştur. Onun bundan baş
ka Humeydi'nin aynı adlı eserini ihtisar 
ettiğini Katib Çelebi zikretmektedir. 

Etrafü 'ş -Şa]fı"}fayn adıyla anılan eser
leri de bu tür arasında değerlendirmek 
mümkündür. Bu eserlerde Saf:ıilwyn ha
dislerini rivayet eden sahabilerin isimle
ri alfabetik olarak sıralandıktan sonra 
rivayetlerinin baş tarafından bir bölüm 
yine alfabetik olarak zikredilmekte ve 
bu hadislerin çeşitli isnadları verilmek
tedir. Halef ei-Vasıtf (ö 40 ı 1 ı O ı Ol Etra 
fü'ş - Şahı"J:ıayn adlı eseriyle ISezgin, ı. 220) 
bu nevin ilk örneğini meydana getirmiş
tir (bk. ETRAF). Hem Sahı"h -i Bul]arı" hem 
Şahı"}f-i Müslim'de bulunmaları sebe
biyle "müttefekun aleyh" adı verilen ha
disleri bir araya geti rme faaliyetleri de 
daha dar kapsamlı olmakla beraber el
Cem c beyne 's -Sahı"hayn çalışmasının 



bir türü kabul edilmelidir. Bilindiği ka
darıyla bu sahanın ilk eseri, Ebü'I-Mecd 
İsmail b. Hibetullah b. Bati ş el- Mevsıli 
(ö. 65 5/ 1257) tarafından telif edilen el
Beyan 'amme ' ttefe~a 'aleyhFş - Şey
tzan 'dır !At ı f Efendi K tp . nr. 599). 

Sahihayn 'daki hadisleri olduğu ka
dar onların ravilerini de bir araya getir
mek üzere Darekutni'nin (ö. 385 / 9951 
Tesmiyetü men atzrecehümü 'l-Butzari 
ve Müslim (Beyrut 14071 1987) adlı ese
riyle başlattığı çalışma türü gelişerek de
vam etmiştir (bk. SAHİHAYN). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Saganf. el-Cem' beyne'ş-Sahihayn (nşr. Eş
ref b. Abdü lmaksud), Beyrut 1409/1989, naşi 
rin gir i ş i , s. 17-19 ; Zehebi, A'tamü'n-nübela', 
XIX, 440; Tecrid Tercemesi, 1, 262-263; Keş

{ü 'z -zunün, 1, 599-600 ; Brockelmann, GAL, 1, 
458 ; Suppl., 1, 61 O, 634; Sezgin, GAS, 1, 132, 
142- 143, 220; Kettani, er-Risaletü '1 -müstetra{e, 
s. 1 73, 179; Şiikir Mahmud Abdülmün'im, ibn 
Hacer el- 'Askalani, Bağdad , ts. (Darü 'r-Risale). 
1, 335. r.:ı 

~ M. yAŞAR KANDEMİR 

1 
el-CEM' BEYNE's-SAHİHAYN 1 

(~1.):::'~1) 

L 

Humeydi'nin 
(ö. 488/ 1095) 

Sal_ıihayn'ı müsned şeklinde 
bir araya getiren eseri. 

_j 

Buhari ile Müslim'in el-Cami'u's-sa
hih 'leri üzerinde yapılan muhtelif çalış
ma nevilerinden biri de bu iki eseri bir 
araya getirme (cem') faaliyetidir. Cevza
kl (ö 388 / 998) ile başlayan ve günümü
ze kadar değişik hacimlerde ondan faz
la eserin yazılmasıyla sonuçlanan bu ça
lışmaların en güzeli, İbnü'I-Esir'in de be
lirtti ği gibi Humeydi'nin bu kitabıd ı r. Tam 
adı el- Cem' beyne 's -Sahi'l:zayn Şahi
hi'l-Butzôri ve Şahihi Müslim olan eser
de, aşere-i mübeşşere* başta olmak 
üzere Sa}ıi}ıayn 'da rivayeti bulunan sa
habiler fazilet derecelerine göre sıralan 

dıktan sonra her birinin rivayet ettiği 

hadisler bir arada topluca verilmiştir. 

Humeydi Sahi}ıayn üzerine yazılan müs
tahrec*lerden faydalanarak bunlardaki 
bazı rivayetleri de eserine almış, ancak 
Sahihayn'da olmayan bu rivayetleri ki
tabına ilave etmesi sebebiyle Zeynüddin 
el-lrakl tarafından tenkit edilmiştir. Mü
ellif. İsmaili ve Serkani'nin müstahrec
lerinde gördüğü bazı bilgileri eserine al
makla beraber Buhar! ve Müslim'in riva
yetlerinin nerede başlayıp nerede son 
bu lduğunu , ilavelerin kime ait olduğu
nu çok defa belirtmiş ve karışıklığa mey-

dan vermemiştir. İbnü' I -Esir Cami'u'l
usı11'ünü telif ederken Şahi}ı - i Butzari 
ile Sahilı-i Müslim 'deki hadisler için 
Humeydi'nin bu eserini esas almıştır. 

el-Cem' beyne 's -Sahihayn'ın bir kı
s ım yazma nüshaları Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (Uileli, nr. 437 ; 
Yusuf Ağa, nr. ı O ı ; diğer nüshala rı için b k. 
GAL Suppl., 1, 5781. Eser üzerine bazı şerh 
ve ihtisar çalışmaları da yapılmıştır. Bun
lardan Vezir İbn Hübeyre ·nin el- İfsah 
(e t -lzah } 'an me 'ani's-şı}ıa}ı adlı eseri 
Muhammed Ragıb Tabbah tarafından 

Halep'te basılmıştır 1 1928). Ziyaeddin 
Makdisi'ye ait olan Kelômü'i-Ziya' el
Makdisi 'ald şey'in min ehôdişi'l-Cem' 
beyne's-Şahihayn 'ın bir nüshası ise Za
hiriyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(MecmOa, nr. 85 1 12) Ayrıca Hasan b. Ha
tir ez-Zahir'in el-İfsdh'ı ihtisar edip bazı 
ilavelerde bulunmak ~uretiyle el -Cem 'e 
el-Hücce adıyla bir şerh yazdığı, İ bn Ha
cer ei -Askalani'nin de el- Cem 'i ihtisar 
ettiği bilinmektedir (bk. Keş{ü 'z-zunan, 1, 
600). 
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CEM SULTAN 

(ö. 900 / 1495) 

Osmanlı şehzadesi. 
_j 

Fatih Sultan Mehmed'in üçüncü oğlu 
olup 27 Safer 864'te (23 Aralık 1459) Edir
ne'de doğdu . İki la l ası ile birlikte henüz 
on yaşında iken 1469'da Kastamonu'ya 
sancak beyi olarak gönderildi. Burada 
kısa bir süre ka ldıktan sonra önce İstan
bul'a, oradan da Rumeli'ye gitmesi emre
dildi. Babasının 1473'te Otlukbeli'de Ak
koyunlular'la mücadelesi sırasında mağ
IOp olduğu yolundaki söylentiler üzeri
ne lala ları Nasuh ve Kara Süleyman ken
disine biat ettiler. Ancak bunu duyan 
Fatih oğlunu azarladığı gibi lalalarını da 
öldürttü. 

Ağabeyi Şehzade Mustafa'nın Konya'
da ölümü üzerine 1474'te sancak beyi 
olarak oraya gönderildi. Bu görevi sıra-

CEM SULTAN 

sında Karamanoğulları ile iyi geçindi ve 
bu sayede onların gizli emeller ini engel
leyebildi. Burada etrafına topladığı alim 
ve sanatkarlarla mümtaz bir kültür çev
resi meydana getiren Cem, babasının 

ölümü ve Bayezid'in tahta geçmesiyle 
hak iddiacısı olarak ortaya çıktı. Baba
sının taht için kendisini seçtiğini . Baye
zid'in haksız olarak başa geçtiğini ileri 
sürerek ordu topladı ve Bursa'ya gitti. 
On sekiz gün kadar şehirde kaldı, bu sı
rada adına para bastırdı, hutbe okut
tu ve kendisini padişah ilan etti. Ancak 
1481 Haziranında Yenişehir'de ağır bir 
yenilgiye uğradı; çekildiği Konya· da da 
yeterince destek bulamayınca Tarsus'a, 
Mısır sultanından aldığı davet üzerine 
de Kahire 'ye gitti. Kahire'de büyük bir 
ilgi gördü ve orada kaldığı süre içinde 
Mekke'ye giderek hac vazifesini yerine 
getirdi. Anadolu 'dan gelen haberler onu 
taht yolu için tekrar ümitlendirdi. Fakat 
Ankara sancak beyi Mehmed Bey'in ıs

ran ile giriştiği harekat bir sonuç ver
medi. 1482'de Karamanoğlu Kasım ile 

Cem Su lta n ' ın Meşairü·ş - şuara'daki minyatürü 
(Millet Ktp. , Ali Emiri. nr. 772, vr. 96 b) 
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