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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 

(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 ) 



adıyla kendi zamanına kadar gelen bir 
zeyil yazmıştır (Keş{ü 'z-zunan, 1, 366)_ 
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CENEVİZ 

İtalya'nın kuzeybatı kesiminde 
Akdeniz kıyısında yer alan 

Cenova (Genova) ve Cenovalılar'a 
Türkler tarafından verilen ad. 

_j 

Ceneviz adı İtalyanca Genovesi'den gel
mektedir. Burası Ortaçağ'ların sonları
na doğru Akdeniz'de ticari bakımdan 
önem kazanan bağımsız şehir devletle
rinden biri olarak Amalfi. Pisa ve Yene
dik gibi diğer İtalyan deniz cumhuriyet
leriyle rekabet halinde, Doğu ticaretine 
bağlı zengin ve önemli bir tarihi geçmi
şe sahip bulunmaktadır. Bağımsızlığına 
1 099'da kavuştuktan sonra 1355-1356 
ve 1421 -1436 yılları arasında Milana Du
kalığı. 1396-1409, 1499-1505 ve 1797-
1813 yılları arasında Fransa. 1814-1860 
yılları arasında Sardunya Krallığı'nın ha
kimiyeti altına girmiştir. 

Bizans İmparatorluğu ile 12 Ekim 
11 55'te Pisa ve Venedikliler'e tanınmış 
olan hakların aynısını veren antlaşma 

imzalandığında Ceneviz'in Pisa ve Yene
dik'le rekabeti. Ege denizini taeirierin 
seyahat etmelerini engelleyecek ölçüde 
karışıklığa sokmaktaydı. 1204'te özel
likle Venedik'in çabaları sayesinde Doğu 
Latin İmparatorluğu'nun kurulmasından 
sonra güç duruma düşen ve Venedik'e 
cephe alan Ceneviz, Girit, Korfu ve Mal
ta'ya sahip çıkan korsanlarının eylemle
rini destekleyerek buna karşılık verdi. 

Fakat bir müddet sonra 13 Mart 1261'
de Latinler'i İstanbul'dan kovmak için 
Bizans imparatoru VIII. Mikhail Palaiolo
gos ile Ninfeo'da (Nymphion. Nif = Kemal -

paşa) imzalanan dostluk anlaşması so
nucunda Ceneviz Akdeniz'in sahibi. en 
zengin ve güçlü cumhuriyet haline gel
di. Galata'nın yanı sıra Ege'de Edremit. 
Kadı iskelesi, İzmir, Sakız. Foça, Midilli. 
Enez, imroz, Taşöz. Karadeniz'de Fino
gonya (Kefken). Amasra, Sinop, Samsun, 
Fatsa. Trabzon, Balaklava. Kefe ve Suğ
dak 'ta da önemli ticaret kolonileri bu
lunmaktaydı. Dolayısıyla Cenevizliler ön
ce Selçuklular, Moğollar. sonra da Ger
miyanoğulları. Aydınoğulları. Menteşe

oğulları. Candaroğulları ve Osmanoğul
ları gibi Anadolu beylikleriyle ilişkiye gir
mişlerdi. Osmanlılar'la irtibatları ise da
ha Orhan Gazi zamanında Pelekanon Sa
vaşı'ndan sonra Kantakuzenos ile olan 
iyi ilişkiler sayesinde oldukça erken baş
lamıştır. 

Ceneviz'in Bizanslılar'ı ve Aragonlar' ı 

kendi tarafına çekmeyi başaran Vene
dik'e karşı rekabeti, 1350' den 1355'e 
kadar süren bir savaşa da yol açmıştı. 
Galata'nın Cenevizli " podesta" sı. anava
tandan Paganino Doria'nın kumanda
sındaki altmış kadırgalı bir donanma ile 
takviye kuwetleri elde ettikten sonra 
Doria'yı Osmanlı Sultanı Orhan ile gö
rüşmeye razı etmişti. Görüşmenin sonu
cu olumlu olmuş ve 1352 başlarında bir 
antlaşma imzalanmıştı. Bu antlaşmanın 
metni bugüne ulaşmamakta birlikte bun-

Piri Reis' in Killib- ı Balıriyye ad l ı eserindeki Ceneviz hari

tas ı (Millet Kıp .. Cografya, nr. I. vr. 99~) 

CENEVİZ 

dan sonraki olaylar muhtevası hakkın
da fikir vermektedir. Böylece Orhan Ga
zi Cenevizliler'in yanında yer a lmış, Ga
lata'ya erzak yardımında ve askeri des
tekte bulunmuştu. Venedik- Aragon do
nanmasının uzaklaşması. Kantakuzenos'u 
Paganino Doria ile barış imzalamak zo
runda bırakmış ve 1261 antlaşmasını çok 
az değişikliklerle tekrarlayan bir antlaş
ma imzalanmıştır. 

Ceneviz ' le dostluk siyaseti. Bizans'a 
karşı olan tasawurları sebebiyle 1. Mu
rad zamanında da devam etmiştir. Bu 
siyaset her şeyden önce Çanakkale Bo
ğazı'ndan Gelibolu'ya geçmek için Os
manlılar· a gemi kiralama imkanı veri
yordu. Nitekim 1363'ten başlayarak ll. 
Mehmed zamanına kadar gerek Gala
talı gerekse Foçalı Cenevizliler yüksek 
miktarda altın karşılığında (ilk defa 60.000 
a ltın) Anadolu'dan Rumeli 'ye yerleştiril
rnek üzere asker ve halk geçirmişlerdiL 

Bu arada Galata Cenevizlileri'nin. Bi
zans imparatoru V. loannes'e yardım için 
doğuya gelmiş olan Savoia Kontu Arne
deo'nun hizmetine girmeleri. Osmanlı
Ceneviz ilişkilerini kısa süre için kesinti
ye uğrattı ( 1366). Savoia kontu ile ma
ceranın bitiminde ise Türk-Ceneviz dost
luğu kaldığı yerden ve daha güçlü bir 
şekilde devam etti. Babası loannes'e is
yan eden Andronikos'u Ceneviz donan
ması hapisten kurtardığı zaman 1. Mu
rad da 4000 azeb ve 6000 süvariden 
oluşan bir yardım kuweti göndermişti. 
Bu kuwet sayesinde otuz iki günlük bir 
kuşatmadan sonra Andronikos İstan
bul'a girerek Bizans tahtına oturabilmiş
ti (Ağustos 1376). Yeni imparator şükran 
borcu olarak Cenevizliler'e, loannes'in 
Venedikliler'e bıraktığı Bozcaada'yı ver
di. Hatta Bozcaada'nın. her iki kıyısı da 
Türkler'in elinde bulunan Çanakkale Bo
ğazı'ndan geçişteki stratejik önemi yü
zünden kısa zaman sonra Venedik ile 
Ceneviz arasında savaş patlamış ve an
cak 8 Ağustos 1381'de Savcialı Amedeo·
nun ara buluculuğu ile barış sağlanabil
mişti (Torino ba rı ş ı). Buna göre Bozca
ada ne Venedikliler'e ne de Cenevizli
ler' e veriliyordu; Savoia kontu buraya 
bir yönetici tayin edecekti. Bu iki güçlü 
İtalyan devleti arasındaki savaştan fay
dalanan 1. Murad durumunu kuwetlen
dirdiği gibi IV. Andronikos'tan yardım
larının karşılığı olarak Amedeo tarafın
dan 1366'da alınıp Bizans'a bırakılmış 
olan Gelibolu'yu geri almıştı. 

1382'de Pera podestası Lorenzo Gen
tile ve Bizans imparatoru V. loannes ara-
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