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b. Mahmud b. Said el-Cendl 

(ö. 691/1292 [?]) 

ı burada yazd ı. Vefat tarihi ve yeri kesin 
olarak bilinmemektedir. Bağdatlı İsmail 
Paşa vefat tarihini 691 ( 1292). Necib Ma
yil-i Herevi ise 695 (1296) veya 700 (1301 ) 

olarak gösterir. 

şerh yazmış, kardeşi Ahmed Bican bu 
şerhi Kitabü'l-Müntehcl ale'l-Fusus !Sü
leymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 630) adıy

la Türkçe'ye tercüme etmiştir. z. NeflJ.a
tü 'r- rı11J. ve tuhfetü '1 - iütuh. Ce ndi' nin 
Sinop'ta kaleme a l dığı bu Farsça eser 
önsöz. giriş ve iki bölümden meydana 
gelir. Eserin ilk bölümünde marifetullah 
üzerinde durulmuş ve esrna-i hüsnadan 
hay, rahman ve irade gibi Allah'ın bazı 
isim ve sıfatlarının şerhi yapılmış, daha 
sonra insan-ı kamil konusu işlenmiştir. 
İkinci bölümde ise tasawufi haller ele 
alınmıştır. Eser Necib Mayil-i Herevi ta
rafından Cendi ve eserleri hakkında bir 
inceleme yazısıyla birlikte yayımlanmış
tır (Tahran 1362 h ş. ) . Cendi'nin ed-Dü
rerü'l-galiyat (Süleymaniye Ktp , Şehid 
Ali Paşa . nr. 1362), Mul].tasar ii lüzı1mi't
tecridi'l-külli zahiren ve batmen can 
masivallah ( Şehid Ali Paşa , nr. 1439/ 2), 

Divan ve Kaşidetü'l-gaybiyye adlı dört 
eseri daha vardır (son iki eser için bk. 
Brockelmann. CAL Suppl., 1, 8 10) . 

L 

Fusı1sü'l-J:ıikem'in ilk şarihi, 
mutasavvıf- şair. 

Türkistan 'da Cend şehrinde doğdu. 

Doğum tarihi. ailesi ve hayatının ilk yıl
ları hakkında bilgi yoktur. Nisbesinin Ce
nedi şeklinde kaydedilmesi (Brockelmann, 
ı . 588) yanlıştır. Çünkü Cened Yemen'de 
bir kasabanın adıdır (Yaküt. ll, 168, 169) 

Nei}J.atü'r-n1J:ı adlı eserinden hayatı
nın tasawufa intisabından sonraki dö
nemine ait bazı bilgiler elde etmek müm
kündür. Bu eserde an latlığına göre Cen
di süh.1k*ünün başlangıcında tam bir boş
luk içindeyken masivayı terkedip Hakk'a 
yönelmeyi düşünür. Ancak bu yolda ho
calarının ve yakınlarının engel teşkil et
tiğini görüp hayrete düşer ve istihare 
yapmaya karar verir. Duyduğu ilk ayete 
göre hareket etmeyi düşünerek Kur'an 
okunan bir meclise gider. Burada, hiçbir 
şeyin Allah'tan. Allah'ın Resulü'nden ve 
Allah yolunda cihad etmekten daha 
önemli görülmemesi gerektiğini ifade 
eden Tevbe süresinin 24. ayetini işitin 

ce çok duygulanır ve kuwetli bir vecd 
halinin tesiri altında kalır. Tasawufa yö
nelmesine karşı çıkan ve aynı zamanda 
hacası olan babasına, daha önce vefat 
etmiş olan annesinden kalan mirası ba
ğışlar. Mehre karşılık olmak üzere hanı
mına binlerce altın verir. Dünyayı terke
dip Hakk'a yöneli r ve hacca gitmek için 
Cend'den ayrılır . "Kutublar kutbu" ve 
" insan-ı kamil" diye tanıttığı Muhyiddin 
İbnü ' l -Arabi'nin halifesi Sadreddin Kone
vi'nin sohbetlerine katılır ve kendisine on 
yıl hizmet eder (Ne{hatü 'r-rah, s. 142-1 45) 

Sadreddin Konevi ile ilk defa muhte
melen Konya'daki zaviyesinde görüşen 
ve onun yanında sülükünü tamamlayan 
Cendi, şeyhinin vefatı üzerine (673 / 1274) 

Bağdat'a gidip Konevi'nin halifesi sıfa 

tıyla irşad faaliyetinde bulundu. Bağ
dat'ta mehdilik iddiasında bulunan bir 
şahsa karşı çıkınca bir süre sıkıntı çek
ti (Cami, s. 558) . İbnü'l-Arabi'nin Meva

kı cu'n-nücum adlı eserini burada şer
hetti. Daha sonra Bağdat'tan ayrılarak 
Pervaneoğulları'nın hakimiyeti altında 

bulunan Sinop'a gitti. Nefhatü 'r-rı1J:ı ad
lı eserini Farsça bilen ve tasawufa ilgi 
duyan itibarlı bir hanımın ricası üzerine 

Sadreddin Konevi'nin seçkin müridie-
rinden ve halifelerinden olan Cendi, İb
nü'I-Arabi'nin tasawuf anlayışına gönül
den bağlıdır. Şeyhinin arzusu üzerine İb
nü'l-Arabi'nin Fususü 'l -hikem 'ini ilk . . . 
defa o şerhetmiş, bu şerhten daha son
raki Fusuş şarihleri de faydalanmıştır. 

Eserleri. 1. Şerh u Fususi'l- hikem. Cen
di'nin ifadesine göre Sadreddin Konevi 
Fusuşü'l-hikem ' in giriş kısmını kendisi 
için sözlü olarak şerhetmiş, Cendi de o 
sırada mazhar olduğu feyiz sayesinde 
eserin bütün muhtevasını bu şerhin için
de bu lmuş, daha sonra Konevi'nin arzu
su üzerine eserin tamamını şerhetmiştir. 
Abdurrahman Cami, "Öbür Fusus şerhle
rinin kaynağı Cendi'nin şerhidir. Bu şerh 

te diğer eserlerde bulunan birçok haki
kat vardır" (Nefef:ıat, s. 558) diyerek ese
rin önemini ve diğer şerhler üzerindeki 
tesirini ifade etmiştir. Baba Rükni diye 
tanınan Rükneddin Mes'üd b. Abdullah 
eş- Sirazi'nin Nusı1şü'l-l].uşı1s ii terce
meti'l-Fusus (Tahran 1359 hş ı ve Cami'
nin Nakdü 'n-nusuş ii şer}J.i Na~şi'l
Fusus (Ta hran 1398) adlı şerhlerinde bu 
tesir açıkça görülür. Eserin çeşitli yaz
ma nüshaları vardır (mesela bk. Süleyma
niye Ktp .. Nafiz Paşa , nr. 538; Şehid Ali 
Paşa , nr. 1240. 124 1 ; Kılı ç Ali Paşa, nr. 
606; Laleli , nr. 1417). Hacı Bayram-ı Ve
li'nin halifelerinden Yazıcıoğlu Mehmed. 
Cendi'nin şerhine el-Münteha adlı bir 

Cendi bunların dışında Nefhatü 'r- rı1J:ı ' 

ta C Ulum -i A hadi ve Ma carii-i Ahme
di, ljulasatü'l-irşad ve irşadü'l-l].ula

sa, İrşadü'l-kemalclt, Ezraku'l-l].atme
teyn, Kitabü'l-Esma' ve Bağdat'ta iken 
yazdığım söylediği ibnü'l-Arabi'nin Me

vakı cu 'n-nücum'unun şerhi olan Şer
hu Mevakı cı'n-nücum adlı eserlerin
den bahsederek bunlara atıflar yaparsa 
da bu eserler günümüze ulaşmamıştır. 

Eserlerini Arapça ve Farsça yazan Cen
di'nin bu iki dilde şiirleri de bulunmak
tadır ibk. Nefhatü'r-rah, s. 38-45; Cami, 
S. 559) 

Şerh u 

Fuşaşi'l

hii<em 'in ilk 

ve son s ayfa ları 

(Süleymaniye Ktp .. 

NS. fi z Paşa . 

nr. 538) 

.J\;.I'ö.J_,.,.:,y·,~],~l,ıuUI.:..l_,U!"_,ıl 
_;.t6,:,~.JI~ \ô .ı:;ı.ı~ı,,;ı11\;J!..J;~Jd'.Ü\J~}"I 

· - .s~l~lı:=-ı~li'i'ı,0,3~1_,~<__,..,1..j>.;Jlı:-:' 
· .ı_::,ı;_y.L J_,...)i!i_,~Uy.;loiJ..ı_,..,Jj<~j:aliJ_:;,i 

~ı.:.Gt,...ıı\I.:;.>~.YJ:lis-'!~-'y_).o.~l.s_,..l\:r~L. 
ı.:..t,.ı__,\,~.;--'JJI.,;.iu~<;o.;Wi..tf~J( 
._s:'.wı:sı;·.u;,..sb~~,,~J: ... G~:r 

•u~, G.)ı,; l_fl}oı>ı,ı. .:ı_t., \.._.,:,s~ JJ..Jj~,ı 
> \l.:_.l(i'-""\.ı, \..._..,<'L>>GJYl.ı~_,;I\;i.ı.ıJıt> 

· i!-,.,,~~~11l\}ı.,ı!;.yı~u:&.v.~_ı,~}'!,cı 
• . .. 1 

:ı;Ju\>.:.:,.:..ı'J-,L.Uı,.;_,..,.ıl\;:1:._, ,~y•,\l,_,,!J_.y ı 

;.:..;,_,,..;.ı>,"""~o.;.ı.L.ıı.._,t.,;;:l.,w__;,L,~.L., 

t;u'-'.}--){L.~.ıiı'J...--' .ı:;\,11'.\.ı...J~-'-'~ 
t-.V(""-'~.i).'·~N\&~>;.?ı.r'~Jfy>;.J'-'-' 
.ıı..ı,-<\ı~'·\.;l.;l'(l,;,._,,_:l.,.:ııı~.Jp..U.lı,.:..ı...ll 
il>lı.»»y ı.:.Gı;<-.ı.; ~ı .i ı, ...;,,}>-.-:.,ı....ı.;,ıwı.:,_, 
.SJ:P.i.,:._.,~:.;:>\,!--o.J>bi..r.:...;.\s~);._,ıl®ı 

. ~~t.oL..;ı'ı~:,ı,ıi,W..J>)A<

'"'' ~,L:.1 '-' . ------. ·r . 

#.\l!ı-'&J\.fll>-0~'""' .\ 
. .i-'!.;>J' t\:. e:!ı .;.._,ı ı el<..\.:....~ .;JJ.ı..t.<.;..W!.ı,
.,.ı~"""J..Yl'J.\-Y~.J.4!-'.;..t~~~'Uo:.ı'~-' 
;;ı; .<..lll.J".;:J)~.J ı..;. ~J~~)'e_~.N)I.ıi:•_,ll 

;.~~&~~~~J .C\:t--ı~~;-\~~~..t.ti\~j.\.i~ 

}~"L,.:-!r'-t.:,:'-'~~.ı;:.u~J.~;;.~ı,_, 
~jrıı.:,.._t..t..,.!\,..ı;I_,;~\J;.:.ıhj::>__,.uı;,.. 

·Y.!'·"~~~~'.J..'-";...~-"t~'Y~ 
. .... \l).J"..Ii.J.>llo~,_u,.;...;_,:ll; 4(ij.,:...,.()'.J J.ı.'G:ll 

4~j~,~ö~_~u;~~.}~ ~~~u~ -cl 
~\oÇ "~~~~y~~l,;tk.'-f'J«.i_.;.i 
<L,. _ı..IJ -';,.L\,ı~.)'.J .\_:,_,.\];_, ol:,;l."-'.ı_;,,;.,.l_, 

#..ıo\.:o.J"'-;-!'~ ""'I~'flyljj 1'-:--'-'~ ·l.-'J 

~ c• .u.c_,.,IJ;_, a;:_,;· o~.:J.c J~,.ı.o.o'= 

~J"'-:~-~ "' ·~_..l);,,l.;:.,,.ı_;,),l y.'< .. \];-· 
o \,J..wı...,_...:.ıı._;,_,t",.,~~~_r>_,.k_,.lt_, 

;_/~.v.'jc::.wY~:.ı'...,.Y\.....:,11 -ılı ' :ı~~ 
..u._i;ı~~_,._,.ı..l._.\:l!.._,\ı...-"~'t-'"Y-''·~ l. 

' ·..l..ı>-Y. 

361 



C EN DT 

BİBLİYOGRAFYA: 

Cendf. f'lef/)atü'r-rüh ve tufı{etü 'l-{ütüh ( nş r. 

Necfb Mayil -i Herevi), Tahran 1362 hş. , ayrıca 

bk. naşirin önsözü, s. 1-31 ; Yakut, Mu 'cemü 'l 
büldarı, ll , 168-169 ; Eflakf. Mena(cıbü 'l- 'arifin, 
1, 359-360; Camf. f'le{ehat, s. 464, 558-559 ; 
Keş{ü "z-?unün, ll, 1540;. Hediyyetü '1-'ari{in, ll , 
484; Ma'sum Ali Şah, Tara'ii!:,ll, 341 , 357-359; 
Brockelmann, GAL, 1, 588; Suppl., ı , 810 ; Keh
hale, Mu'cemü 'l-mü'elli{in, XIII, 54 ; Dihhuda. 
Lugatname, X, 122. r;.ı 

lii!lıJ SüLEYMAN ULUDAG 

ı ı 
CENEDİ, Mufaddal b. Muhammed 

L 

( S~\ ~ .j-! j.a..i.JI ) 

Ebu Said el-Mufaddal b. Muhammed 
b. İbrahim eş-Şa'bi el-Cenedi 

(ö. 308/920) 

Yemenli muhaddis ve tarihçi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Aslen Yemen'in Cened şehrine mensup 
olduğu için Cenedi nisbesiyle anılır. Muh
temelen Mekke'de doğdu ve orada öl
dü. Mekke'de pek çok kişiye hadis akut
tu. Selerne b. Şebib gibi muhaddislerden 
hadis rivayet etti ve Bezzfden kıraat il
mi tahsil etti. Kendisinden de İbn Müca
hid, Abdülvahid b. Ebü Haşim gibi kıraat 
alimleri, Ukayli, İbn Hibban, Taberani, İb
nü'l-Mukri el-İsfehani vb. meşhur mu
haddisler rivayette bulunmuşlardır. Ce
nedfnin bilinen eserleri şunlardır: 1. Fe
id 'ilü'l-Medfne (Zahiriyye Ktp. Mecmüa, 
nr. 71 /6. vr. 62• -69b). z. Feia'ilü Mek-

ke. Takıyyüddin el- Fasi (ö 832 / ı 429). 

Şifa' ü'l- gardm bi- al]bôri'l- beledi 'l
Jıaram adlı eserinde (1, 201 , 293) Cene
dfnin zamanımıza intikal etmeyen bu 
kitabından nakillerde bulunur. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Sem'anf. ei-Ensab, II , 320-321; İbn Semure 

ei-Ca'di, Tabal!:atü {ukaha' i'l- Yemen (nşr. Fuad 
Seyyid), Kahire 1377/1957 - Beyrut, ts. (Da
rü'I-Kalem), s. 69-71; Yakut. Mu'cemü 'l-bül
dan, II , 169-170 ; Zehebi, A'lamü'n·nübela', 
XIV, 257-258; Takıyyüddin ei-Fasf. Şifa'ü 'l·ga 
ram bi-af)bari'l-beledi'l-haram (nşr. Ömer Ab
düsselam Tedmüri), Beyrut 1405/ 1985, 1, 201 , 
293 ; İbn Hacer, Lisanü'I-Mizan, VI, 81-82; Ket
tanı. er-Risaletü 'l-müstetra{e, s. 60; F. Rosenthal . 
A History of Muslim Historiography, Leiden 
1968, s. 4 75, 480; Sezgin, GAS, 1, 346. 

~ ABDÜLKERİM Ö ZAYDIN 

ı 
CENEDİ, Muhammed b. Yusuf 

ı 

(s~,......_~.:.r.~ı 

Ebu Abdiilah Bahaüddin Muhammed 
b. Yusuf b. Ya'küb el -Cenedi 

(ö. 732 / 1332) 

Kitabü 's -SülUk adlı eseriyle tanınan 

L 
Yemen li tarihçi. 

_j 

Hayatının büyük bir bölümünü Zebid'
de geçirdi. Yemen'in çeşitli şehirlerinde 

kadılık, müderrislik, Aden ve Zebid'de 
muhtesiblik yaptı. Bilinen tek eseri Ki
tdbü's-Sülı1k if taba~ati'l- 'ulemd' ve'l
mülı1k'tür. Yemen'in İslami dönemi hak
kında önemli bilgiler ihtiva eden bu eser 

Muhammed b. Yusuf el- Cenedi' nin Kitabü ·s -Sülük {i tabaka ti'l· 'ulema' ue'l-mü/Qk adlı eserin in unvan sayfas ı ile ilk 
sayfas ı (Köprülü Ktp., nr. 1107) 
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Tdril]u '1 -C enedi ve Taba~atü '1- Cenedi 
adlarıyla da tanınmaktadır. Müellif tari
hin önemine dair bir mukaddimeyle baş
ladığı eserinde Hz. Peygamber'in hayatı 
hakkında kısa bilgi verdikten sonra Ye
menli ve Yemen'e gelmiş olan sahabiler, 
tabiin, tebeü't-tabiin, Yemenli kadılar, 

alimler, edip, şair ve mutasawıflar, 730 
( 1330) yılına kadar Yemen · de hüküm 
süren Resüli hükümdarları, vezirleri ve 
emirlerinden bahseder. Biyografilerini 
yazdığı şahısların nesepleri. doğum ta
rihleri , varsa hocaları , öğrencileri ve yap
tıkları görevleri anlatır. Hocası allame 
Ebü'l-Hasan el -Asbahi'nin teşvikiyle yaz
dığı Kitdbü 's -Sülı1k ' ün başlıca kaynakla
rı, İbn Semüre ei-Ca'di'nin Taba~atü fu
~ahd'i'l- Yemen, Ahmed b. Abdullah er
Razi es-San' ani'nin Tdrfl].u Şan 'a', İshak 
b. Cerir es-San' ani'nin Tarif] u Şan ca'; 
Umare el-Yemeni'nin Taril]u'l- Yemen 
(ei-Mü{fd {f al]bari Şan 'a' ue Zebfd), İbn 
Hallikan ' ın Vefeyatü'l - a eyan adlı eser
leridir. 

Cenedi büyük bir dikkat ve itina ile 
kaleme aldığı eserinde daha önceki ba
zı tarihçiterin yaptığı hataları düzeltmiş, 
kabile ve yer adlarını doğru olarak tes
bit etmiştir. Ancak eseri, tertibi ve bazı 
şahıslar hakkında çok kısa bilgi veril
mesi, hatta doğum ve ölüm tarihlerinin 
dahi zikredilmemesi gibi sebepler yü
zünden tenkit edilmiştir. 

Ali b. Hasan el-Hazreci, Hüseyin b. Ab
durrahman el-Ehdel ve Ebü Mekreme 
gibi birçok tarihçiye kaynak olan Kitd 
bü 's-Sülı1k'ün tamamı henüz neşredil
memiştir. Başta Köprülü Kütüphanesi 
(nr. l l 07) olmak üzere çeşitli kütüphane
lerde yazma nüshaları mevcuttur (yazma 
nüshaları için bk. Ahmed b. Hafız el- Hi
kemi, s. 97-98) . Eserin Yemen'deki Fatı
mi dar' leri ve Karmatiler'le ilgili bölü
mü Henry Cassel Kay tarafından İngiliz
ce tercümesi ve geniş notlar ilavesiyle 
Yaman, lts Early Mediaeval History 
adlı eserin içinde neşredilmiş (London 
1892), Hasan Süleyman Mahmüd H. C. 
Kay' ın mukaddimesini ve notlarını Arap
ça'ya çevirerek bu bölümü tekrar yayım
lamıştır (Kahire 1957). Umare ei-Yemeni 
adlı meşhur tarihçinin hayatı ve eseriy
le ilgili kısmı ise Hartwig Derenbourg ta
rafından 'Oumara du Yemen, sa vie 
et son oeuvre adlı eserin ll. cildi içinde 
neşredilmiştir (Paris ı 902). 

Hüseyin b. Abdurrahman el-Ehdel (ö. 

855 / 1451) Kitabü 's-Sülı1k'ü ihtisar et
miş ve esere TuJıfetü 'z- zemen fi tdril]i 
sadati'l- Yemen (a'yani ehli 'I-Yemen ) 


