
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). 
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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 
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CEM SULTAN 

anlaşıp Konya'yı almaya kalkıştıysa da 
geri püskürtüldü, taraftarları dağıtıldı. 

Artık Anadolu'da kalma imkanı ortadan 
kalkan Cem otuz kadar adamı ile Ro
dos'a gitti. Bundan sonra bir daha va
tanına dönemedi ve böylece maceralı 

Avrupa hayatı başlamış oldu. 

29 Temmuz 1482'de Rodos'a varan 
Cem Sultan, Rodos şövalyelerinin isbi
tariyye reisi Pierre d'Aubusson tarafın
dan büyük bir törenle karşılandı. Cem 
Sultan şövalyelerin yardımı ile Rumeli 
tarafına geçmeyi umarken şövalyeler 

onu Osmanlı Devleti'ne karşı bir koz 
olarak kulanınayı düşünüyorlardı. P. 
d'Aubusson papaya, Macaristan ve Na
poli krallarına mektup yazarak durumu 
izah etti ve nasıl bir yol takip edileceği
ni sordu. İltica haberini öğrenen ll. Ba
yezid ise Rodos şövalyeleriyle anlaşma 

yolunu seçti. Cem'e yardım edilmemesi 
için Venedik'le de aniaşan ve onlara ver
gi muafiyeti bahşeden ll. Bayezid, şöval
yelere 40.000 altın vermeyi kabul etti. 
Şövalyeler Cem'in Rumeli'ye gitme iste
ğini geri çevirdikleri gibi kontrollerini 
daha da arttırdılar ve kendisini gizlice 
Fransa'ya gönderdiler. 

15 Ekim 1482'de Savoia dükasına bağ
lı Villefranche'ye götürülen Cem, veba 
salgını sebebiyle Nice şehrine gönderil
di. Burada dört ay kaldı, bu süre içinde 
Batı dünyasının sosyal yaşayışma şahit 
oldu, adı çeşitli söylentilere karıştı. 5 Şu
bat 1483'te Chambery'e götürüldü. Ora
da iken Macar kralına yolladığı adamla
rının yakalanıp öldürüldüğünü haber al
dı. Bu arada ll. Bayezid de kardeşi ve 
Avrupa'nın durumu hakkında bilgi al
mak için sürekli olarak casuslar gönde
riyordu. Cem'in Avrupa 'da bulunması ve 
ll. Bayezid'in faaliyetleri, Venedik dahil 
olmak üzere Macaristan kralı , papa, Na
poli kralı ve hatta Memlük sultanının ko-
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nu ile ilgilerini canlı tutmaktaydı . Bütün 
bunları yakından takip eden ll. Bayezid, 
Cem'in sağ olarak iadesi için çeşitli te
şebbüslerde bulunuyor, öte yandan baş
ta Barak Reis olmak üzere gizlice gön
derdiği adamlarından onun hakkında bil
gi almaya çalışıyordu . Bu arada Macar 
kralı Cem'i kaçırma teşebbüsünde bu
lunduysa da başarılı olamadı. Memlük 
sultanı 1487'de 20.000 filori karşılığın
da Cem'in kendilerine verilmesi teklifin
de bulundu. Papa VIII. Innocente bir haç
lı seferi gerçekleştirmek için Cem'den 
faydalanmayı umuyordu. Pierre d'Aubus
son ile anlaşarak Cem'i Roma 'ya getirtti 
(4 Mart 1489) ll. Bayezid durumdan ha
berdar olunca Cem'i muhafaza altında 
tutması için şövalyelere vereceği parayı 
papaya gönderdi. 30 Kasım 1490'da Ro
ma'ya giden Osmanlı elçisi Mustafa Bey, 
papaya üç yıl için 120.000 altın verdi. Pa
pa Innocente'in ölümünden sonra Fran
sa Kralı VIII. Charles, Cem'in Napali 'ye 
sevki için yeni Papa VI. Alessandro ile 
anlaştı. Fransa kralı onu siyasi emelleri 
için bir koz olarak kullanmak istiyordu. 
Ancak 27 Ocak 1495'te Roma 'dan ayrı
lan Cem, Castel Capuana denilen yerde 
29 Cemaziyelewel 900 (25 Şubat 1495) 
tarihinde öldü. Onun, elindeki kıymetli 

rehineyi bırakmak zorunda kalan papa 
tarafından zehirlendiği rivayet edilmek
tedir. 

Cem'in ölümünü haber alan Bayezid 
üç günlük yas ilan ettiği gibi gıyabf ce
naze namazını da kıldırtmıştır. Tahnit 
edilmek suretiyle sadık adamları tara
fından Gaeta denilen yerde toprağa ve
rilen cesedi 1499'da Napali kralı tara
fından Osmanlılar'a teslim edilerek Bur
sa'da Muradiye Camii haziresine defne
dilmiştir. 

Hayatı oldukça maceralı geçen ve Av
rupalı devletlerin siyasi oyunlarına hedef 
olan Cem Sultan iyi bir şair olup Farsça 
ve Türkçe iki divanı vardır. Ayrıca adına 

birçok eser yazılmıştır. Doğu 'da ve Ba
tı ' da portreleri yapılmış olan Cem Sul
tan'ın hayatı sonraki dönemlerde çok il
gi çekmiş, hakkında çeşitli ilmi araştır
ma yapıldığı gibi roman, piyes ve çizgi 
romanlara da konu olmuştur. Avrupa li
teratüründe isminin "Zizim" şeklinde ya
zılması muhtemelen "Cimcime"den kay
naklanmaktadır. 
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Edebi Yönü. Henüz küçük bir çocuk
ken Edirne Sarayı ' nda aldığı özel ders
lerle Arapça ve Farsça'yı öğrenmeye baş
layan Cem'in. 873 ( 1469) yılında devri n 
kültür merkezlerinden biri olan Kasta
monu sancak beyliğine tayin edildiği sı
rada on yaşlarında iken gazel yazdığı 
rivayet edilir. 147 4 'te Şehzade Musta
fa'nın ölümü üzerine sancak beyi olarak 
gönderildiği Konya'da tahsiline devam 
eden Cem Sultan. ilim ve kültür faaliyet
lerinin yanı sıra silahşörlük ve binicilik 


