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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. 
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Ebu Abdiilah Bahaüddin Muhammed 
b. Yusuf b. Ya'küb el -Cenedi 
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Kitabü 's -SülUk adlı eseriyle tanınan 
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Yemen li tarihçi. 
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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 ) 


