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İbn Ebu Cemre'nin 
(ö. 699/1300), 

Buhar!' nin el-Cami 'u 's-sahih 'inden 
derlediği muhtasar hadis. kitabı. 
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Mul]tasaru İbn Ebi Cemre diye de bi
linen eserin tam adı Cem 'u 'n-nihdye 
ii bed'i'l-l]ayri ve'i-[jaye'dir. Hadis ki
taplarındaki uzun senedler yüzünden 
müslümanların hadis ezberleme konu
sunda tembellik gösterdiğini söyleyen 
müellif, SaJ:ıih -i Bul]dri'den seÇtiği. 297 
(293 veya 296) hadisin sahabi ravisi dı

şındaki senedierini almamıştır. Buharf'
nin muhtelif bablarda mükerrer olarak 
zikrettiği hadislerden en kapsamlı olan
ları seçmiş, muhtasarın kendi içinde bü
tünlüğünü ön planda tutarak bunları bab 
başlıklarıyla ayırmamıştır. ibn EbO Cem
re bu çalışmayı. Allah'a yakınlık vesilesi 
kabul ettiği hadis ezberleme gibi önem
li bir ibadeti canlandırmak maksadıyla 
ve müslümanların bid'atlardan kurtul
masına vesile olması ümidiyle yaptığını 
söyler. 

Kitabın adı bazı kaynaklarda Cem 'u'n
nihdye bi-ba'ii'l-l]ayr ve'l-gaye şek
linde yazılmış (Sezgin, ı. ı 26}, gaye keli
mesi bazılarında cinaye şeklinde kayde
dilmiştir (Serkis. ı . 28) İstanbul kütüpha
nelerinde birçok nüshası bulunan eserin 
çeşitli baskıları yapılmıştır (Kahire 1286, 

1302, ı 314 , ı 32ı. 1349) 

Cem 'u·n-nihdye'nin şerhleri şunlar
dır: 1. Behcetü 'n- nüfus ve tef:ıallihd bi
ma 'rifeti md lehd ve md 'aleyhd. Biz
zat İbn EbO Cemre tarafından tasawufi 
ağırlıklı olarak yazılan, istanbul· da ve 
dünya kütüphanelerinde pek çok nüs
hası bulunan eser dört cilt halinde Ka
hire'de basılmıştır ( 1348, ı 355) Müellif. 
eserini yazdıktan sonra kitabıyla ilgili 
olarak kendisinin ve samimiyetierinden 
emin olduğu kişilerin gördüğü yetmiş 

rüyayı da el-Merd, i'd-ddlle 'ald faili 
mul]tasari'l-Bul]dri el-müseınınd bi
Behceti'n-nüfıls adıyla bir kitapta top
lamıştır. Bu eser el-Merd, i '1- J:ıisdn adıy
la Behcetü'n-nüfıls ile birlikte basılmış
tı r. 2. Şerhu Mul]tasari İbn Ebi Cemre. 
Ali b. Muhammed el-UchOrf'ye (ö 1066/ 

1656) ait olan bu eserin muhtelif yaz
maları mevcuttur (Sezgin, ı. 127). 3. en
Nılrü's-sdri 'ald metni Mul]taşari'l-Bu
l]dri. Ahmed b. Ahmed es-Sücaf (ö 11971 

1783) tarafından yazılan eser henüz ba
sılmamıştır (Sezgin. 1, 127) 4.lj.dşiye. Mu-
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hammed b. Ali eş - Şenevanf'nin lö 1233 / 
1817 - 18) bu eseri Kahire'de birçok defa 
basılmıştır (1274, 1285. 1286, 1297, 1304, 

1314, 1317, 1325, 1326, 1327, 1332, 1347, 

13 53) s. et-Ta'liku'l-fal]ri. Muhammed 
Abbas Ali Han'a ait olan eser Hindistan'
da basılmıştır 1 1314) 6. Abdülmecfd eş
ŞenObf (ö 1348/ 1929) tarafından yazılan 

bir diğer şerh de Kah i re· de ( 1302), ay
rıca hadislerin ve eserde geçen ayetle
rio alfabetik fihristiyle birlikte Beyrut'ta 
1 14061 1986 l basılmıştır. 
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Cemı1m'da bulunan 
Süleym kabilesi üzerine 

Zeyd b. Harise'nin 6 (627) yılında 
düzenlediği seriyye 
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(bk. ZEYD b. HARİSE). 
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Çeşitli terkiplerle birlikte 
saygı ifadesi olarak kullanılan 

bir tabir. 
L _j 

"Yaklaşmak" ve "uzaklaşmak" mana
sında zıt anlamlı kelimelerden olan ce
nabet kökünden isimdir. Sözlükte "bir 
şeyin yanı. yakını, çevresi" veya "bir şe
yin uzağı " anlamına gelir. Cenb kelime
siyle eş anlamlı olan cenab, mecaz ola
rak "himaye ve gözetim" manasma da 
kullanılır. Cenab kelimesi Kur'an-ı Ke
rim'de geçmemekle birlikte eş anlam
Iısı olan cenb, bir yerde "Allah'ın civarı. 

yakını'' veya "Allah yolu", iki yerde "uzak 
(komşu)" ve "yan taraf" anlamlarında kul
lanılmıştır (b k ez-Zümer 391 56; en-Nisa 
4/36, Yunus 10 / 12) Hadislerde de söz
lük manalarında geçmektedir (ibnü' l-EsTr. 
en-Nihaye, "cnb" md ı Cenab Türk- İslam 
kültüründe "Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah, 
Cenab-ı Kibriya" , ayrıca "Cenab-ı Peygam
ber" ve "Cenab-ı hilafetpenahf" terkip
lerinde olduğu gibi daha çok Allah 'tan 
ve Peygamber'den, bazan da padişahtan 
söz edilirken "hazret" anlamına gelen 
bir saygı ifadesi olarak kullanılır. Cum
huriyet'in ilanından önce müslüman ol
mayan yabancı diplomatlar hakkında da 

"cenapları" tabiri kullanılırdı (ayrıca bk. 

HAZ RET) 
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CENAB ŞAHABEDDİN 

(1871- 1934) 

Servet-i Fünı1n dönemi şair 
ve nesir yazarı. 
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2 Nisan 1871 'de Manastır'da doğdu. 
1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı sırasın
da şehid düşen binbaşı Osman Saha
beddin Bey'in oğludur. Babasının ölümü 
üzerine altı yaşlarında iken ailesiyle bir
likte istanbul'a gitti. Bir süre Tophane' 
de Mekteb-i Feyziyye'ye devam etti: da
ha sonra girdiği Eyüp Askeri Rüşdiyesi'
nin yı kılması üzerine Gülhane Askeri Rüş
diyesi'ne geçti ve 1880 yılında buradan 
mezun oldu. Okulun benimsediği usul 
gereğince kura ile Tıbbiye İdadfsi'ne gir
di, iki yıl okuduktan sonra Askeri Tıbbi
ye 'nin beşinci sınıfına kabul edildi. 1889'
da doktor yüzbaşı olarak okulu bitirdi. 
İyi bir derece ile mezun olduğu için 1890 
yılı başlarında cilt hastalıkları sahasın
da ihtisas yapmak üzere devlet tarafın
dan Paris'e gönderildi. Burada dört yıl 
kadar kaldı. Avrupa dönüşü bir müddet 
Haydarpaşa Hastahanesi 'nde hekimlik 
yaptı: takip edildiği korkusuyla İstan
bul'dan uzak bir yerde görev almak için 
Karantina Dairesi'ne geçmeyi tercih et
ti. Mersin ve Rodos'ta karantina dok
toru olarak çalıştı. 1896' da sıhhiye mü
fettişliği göreviyle Cidde'ye gönderildi. 
1898'de Cidde'den merkez müfettişliği 
vazifesiyle istanbul'a döndü. Bir ara Su-

cenab 
Sahabeddin 


