
de mermer bir şadırvan havuzu bulu
nur. Büyük kemerleriri içlerindeki dolgu 
duvarlarında ortadaki büyük, yanlarda
kiler daha küçük olmak üzere üçer pen
cere açıldığından hamamın bu kısmı ol
dukça aydınlıktır. Kubbenin ortasında 

da ayrıca bir aydınlık feneri vardır. 

iki kapıdan geçilen ılıkhk kısmı. klasik 
Türk hamamlarından çok değişik bi r bi
çime sahiptir. Burada birbir lerine ve du
varlara kemerler le bağlanmış dört sü
tun. ortadakiler geniş, yanlardakiler dar 
dokuz bölüm meydana getirir. Ortadaki 
bölümlerin bir beşik tonoz ve bir kubbe 
ile örtülü olmasına karşılık yan bölüm
leri aynalı tonozlar örter. iki bölüm mer
merden perdelerle birer hücre halinde 
ayrılmıştır. Bu perdelerin kapıları barak 
profillidir. Buradaki sütunların başlıkla
rı da Türk sanatına tamamen yabancı 
bir üslupta yapılmış, üst köşeleri volüt
lü ve ortaları birer oval madalyonlu ola
rak işlenmiştir. Başlığı ayrıca barak dört 
yaprak süsler. llıklık bölümünün sağın
da, kadınlar tarafı ılıklığına taşan. göre
vinin ne olduğu bilinmeyen beşik tonaz
lu dikdörtgen bir mekan bulunur. Solun
da ise helalar sıralanır. Ancak 0 ,70 m. 
kadar genişlikteki bir kapıdan geçilen 
halvet kısmı 12,50 m. ölçüsünde bir ka
re olup hiçbir Türk hamamında rastlan
mayan bir mekan düzenine sahiptir. Or
tada uzun sekiz sütun bir sekizgen mey
dana getirir. Bu sekizgen üç taraftan 
klasik Türk mimarisinin üç eyvanı ile 
ileriye taşar. Ancak bu eyvanlar tonozlu 
değil kubbelidir. Köşelerde dört halvet 
hücresi yer alır. Ayrıca sağ taraftaki ey
vanda bulunan şevli bir geçitten kubbe
li küçük bir mekana geçilir. Bunun bir 
benzeri de kadınlar tarafında bulunur. 
Bu mekanlar da Türk hamamlarında 
rastlanmayan bir özelliktir. 

Kadınlar tarafının soyunma yeri, er
kekler tarafından hangi gaye ile yapıl 

dığı aniaşılamayan büyük kare bir boş
lukla ayrılmıştır. Girişi yan sokaktadır. 

Muntazam bir planı olmayan ılıkitğın so
lunda iki sütunla ayrılmış üç bölüm var
dır. ortayı ise büyük bir kubbe örter. Hal
vet erkekler tarafının benzeri bir mima
ridedir. yalnız köşelerde halvet hücrele
rinin perde duvarları ile ayrılmamış ol
ması bir farklılık teşkil eder. Her iki bö
lümün dışında boydan boya su deposu 
uzanır. 

Cağaloğlu Hamamı, Türk hamarnı mi
marisinde dört eyvanlı ve dört halvet 
hücreli tipin çok değişik ve yeniliklerle 

dolu bir örneğidi r. Bu bakımdan Süley
maniye, Çemberlitaş ve iznik'te Yeni Ha
mam' da temsil edilen bu çeşitleme. Türk 
hamam mimarisinin istisnai bir tipi ola
rak ortaya çıkmıştır. Ayrıca Cağaloğlu 

Hamarnı istanbul'un son büyük çarşı ha
mamı olarak da şehir tarihinde önemli 
bir yere sahiptir. Zira Sultan lll. Musta
fa 1182 Rebfülewelinde (Temmuz - Ağus

tos 1768), istanbul'un su ve odun ihtiyacı 
sebebiyle bundan böyle şehrin içinde, 
Galata. Üsküdar. Eyüp ve Boğaziçi kıyı
larında yeni hamam inşa ettirilmemesi
ni istemiş, yasaklamaya rağmen yapı

lanların derhal yıktınlmasını ve harap 
durumda olanların da ihya edilmemesi
ni bir fermanla bildirmişti r. Gerçekten 
de bundan sonra artık çarşı hamarnı in
şa edilmemiştir. Ayrıca yapısında barak 
üslübun belirli oluşu da Türk sanatında 
yabancı sanat akımının başlangıcına işa
ret eder. Şehir tarihi ve Türk sanatı ba
kımından değeri azımsanamayacak olan 
ve sultan vakfı olduğu da açıkça bilinen 
bu kıymetli eserin özel mülkiyette de
ğerini hiçe sayan bir tutum içinde kal
ması üzücüdür. Ayrıca 191 7'de Glück'ün 
bazı zorluklar yüzünden çok eksik ola
rak çizebildiği planının daha iyi bir rö
lövesinin hala yapılamamış olması da 
büyük eksikliktir. 
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Libya'da Bingazi'nin güneyinde 
Senusiyye tarikatının 
merkezi olarak bilinen 

yerleşim birimi. 
_j 

Senüsiyye tarikatının kurucusu Muham
med b. Ali es-Senüsf'nin kabrinin bulun
duğu Cağbüb, Nil ve Siva vadilerinden 
Fİzan'a ve Trablus'a giden yol üzerinde 
bir vaha içinde yer alır. 1855'te bölgeye 
yerleşerek vahaya hakim kayalıkta bir 
zaviye yaptıran Şeyh Senüsi müridleriy
le birlikte çevreyi kısa zamanda imar et
ti. 1859' da vefat edince buraya defne
dildi. 

Batı kaynaklarında Carabub olarak ge
çen Cağbüb, o yıllarda kervan yolları ba
kımından çok önemli olan Batı Afrika ve 
Sudan'ı Kahire'ye bağlayan bi r yol üze
rinde yer alıyordu. Bölge şeyhin burada 
başlattığı hareketle ilmi ve ticari açıdan 
önem kazandı. Ticarete de önem veren 
tarikat mensupları bu yolu kullanan ker
vanların emniyetini sağladılar. Ayrıca 

CağbOb'da ticari malların saklanıp ko
runması maksadıyla inşa edilmiş bulu
nan depolar tüccarların bu yolu tercih 
etmelerini sağladı. 1856'da Sultan Ab
dülmecid'in fermanıyla tarikat mensup
Ianna ait emiakin vergiden muaf tutul
ması ve müridiere zekat toplama yetki
si verilmesi bölgeyi ticari bakımdan da
ha da güçlendirdi. Böylece CağbOb bir 
ticaret merkezi olarak kervan sahipleri
ni buraya çekerken öte yandan SenOsiy
ye tarikatının kurulan zaviyeler yoluyla 
yayılmasına çalışıldı. 

Cağbüb, Senüsiler'in liderliğinde Batı 

lı sömürgeci güçlere karşı girişilen ci
had hareketinin merkezi olmuş, burada 
depolanan silahlarla donanan müslüman
lar ülkeleri için savaşmışla rd ır. Şeyh Se
nOsf'nin oğlu Muhammed Mehdi'nin (ö 

1902 ı daha sonra Kufra 'ya yerleşmesi 
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Cağbüb'un eski önemini kaybetmesine 
yol açtı. Osmanlı Devleti Senüsiliğin mer
kezi olması dolayısıyla Cağbüb'a çok ya
kın bir ilgi göstermiş, Trablus Valisi Re
şid Paşa 1890'1ı yıllarda bölgeyi ziyaret 
etmiştir. Müsteşrikler. Şeyh Senüsfnin 
Osmanlı nüfuzundan uzakta kalmak 
amacıyla sahilden oldukça içeride bir 
yerde bulunan Cağbüb'u merkez seçti
ğini, oğlu Muhammed Mehdi'nin de aynı 
amaçla Kufra'ya yerleştiğini iddia eder
ler. Ancak 1884 ve 1893 yıllarında böl
geyi ziyaret eden piyade miralayı Sadık 
ei-Müeyyed seyahatnamesinde bölge hal
kının Osmanlı Devleti'ne ve halifeye bağ
lı olduğunu belirtmiştir. Bugün küçük 
bir yerleşim birimi olan Cağbüb'un Se
nüsiliğin merkezi olması dışında bir öne
mi kalmamıştır. 
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Kişiye toplumda saygınlık kazandıran 
ve bir tutku halini alarak 

ahlaki hayata zarar verebUeceği 
düşünülen şan, şöhret, mevki anlamında 

ahlak ve tasawuf terimi. 
L _j 

Arapça vech ( ~.., ) kelimesinin harf 
sırasının değiştirilmesiyle (kalb) meyda
na getirilmiş olup sözlükte "şeref ve iti
bar" anlamına gelir (Lisanü 'L- ~rab, "cvh" 
md .; Tacü 'L-<aras, "dili" md.). Terim ola
rak bir kimsenin, sahip olduğu veya sa
hipmiş gibi göründüğü üstün meziyet
ler sayesinde insanların üzerinde saygı 
ve itaat hissi uyandırmak suretiyle ka
zanmış olduğu şeref ve itibar, daha dar 
çerçevede ise idari, siyasi, ilmi vb. mev
ki ve makam anlamında kullanılmıştır. 
Böyle bir özel mevki elde edebilmek için 
halkın veya üst makamlarda bulunanla
rın nezdinde şöhret ve itibar sahibi ol
mak gerektiği dikkate alınarak cahın 
yukarıdaki iki anlamı arasında sıkı bir 
bağ kurulmuştur (b k. GazziHT, lll, 278-279; 

14 

Razi, s. 14 1). Kaynaklarda cah kelimesi 
yanında aynı veya yakın anlamlarda ima
ret, şöhret. iştihar. sit. mansıb, menzile 
gibi daha başka kavrarnlara da rastlanır. 

Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadisler
de cah terimi kullanılmamıştır. Ancak 
insanları dünya tutkusuna karşı uyaran 
ayetlerle Hz. Peygamber'in zühd hakkın
daki açıklamaları ve özellikle, "İleride siz
ler yöneticiliğe (imaret) çok düşkün ola
caksınız; fakat ahirette bundan dolayı 

pişmanlık duyacaksınız" (Buhar!, "AJ:ı.

kam", 7; Nesaı, "Bt at", 39) mealindeki 
hadisi ve Abdurrahman b. Semüre'ye hi
taben, " Emirliğe talip olma!..." (Buhar!, 
"AJ:ı.kam", 5, 6, "Eyman", 1) şeklindeki 

buyruğu, ahlak alimleri ve mutasawıf
ların mevki, şan ve şeref tutkusuna kar
şı tavır almalarına yol açmıştır. Nitekim 
Ebü Talib ei-Mekki, "fakirliği ve fakirle
ri sevmek, miskinlerle birlikte yaşayıp 
onlara karşı alçak gönüllü olmak" anla
mında ve şöhretin zıddı olarak kullandı

ğı humülü hallerin en faziletiisi sayar. 
Ona göre zühdün en yüksek mertebesi 
insanları yönetmekten (riyaset), onlar 
nezdinde makam (menzile) ve mevki (cah) 
sayılan mertebelerden uzak durmaktır. 
Hatta zahidler insanı dünyaya, mevki ve 
makama yöneiten bilgilerden bile çekin
ıneyi zühdün gereği saymışlardır (~ütü'l
~ulüb, 1, 266-267) . Bütün mutasawıflar 
mevkiden kaçış ve mevki tutkusundan 
kurtulma mücadelesinde, Belhli bir ve
liaht iken dünyevi makam ve ikballeri 
terkederek tasawuf yolunu seçmiş olan 
İbrahim b. Edhem'i (ö 16 1/ 777-78 l?]) 
ideal örnek olarak saygıyla anarlar. is
lam ahlakçıları genellikle bir mevki ve 
itibar sahibi olmaktan çok "hubbü'l-cah" 
dedikleri mevki ve şöhret ihtirasını red
detmişlerdir. 

Hz. Yüsuf'un, kendisinin güvenilir ve 
bilgili bir kimse olduğunu söyleyerek Mı

sır melikinden hazine nazırlığı makamı
na getirilmeyi talep ettiğini bildiren aye
te (Yüsuf 12 / 55) dayanarak ehliyetli bir 
kimsenin, mevki ihtirası taşımaksızın , ih
tiyaçlarını karşılamak ve topluma hizmet 
etmek maksadıyla makam ve görev ta
lehinde bulunabileceğine hükmedilmiş
tir. Fahreddin er-Razi, bir kimsenin ken
di isteği olmaksızın bir makama getiril
mesinde hiçbir sakınca bulunmadığını 
belirtir ve buna Hz. Peygamber ile Hu
lefa-yi Raşidin'in durumlarını örnek gös
terir. Çeşitli hizmetlerin yerine getiril
mesi, yeme içme, giyim, mesken gibi za
ruri ihtiyaçların karşılanması için görev 
ve mevki talebinde bulunmak gerekli 
olabilir. Dinen mubah olan imkanları el-

de etmek için makam isternek caiz, ri
ya ve yalan gibi gayri meşrü yollara baş
vurarak mevki elde etmeye çalışmak ise 
haramdır (Razi, s. ı 37- ı 38; Hadi mi, ll, 
65-66) . 

Cah konusunu psikolojik, sosyal, ah
laki ve tasawufi yönleriyle tahlil eden 
ilk İslam düşünürü Gazzali'dir. Onun bu 
tahlilleri, eserlerinde cah konusuna yer 
veren sonraki ahlakçılar tarafından he
men hemen aynen tekrar edilmiştir (me
sela bk. Razı, s. ı 27-157; Kaşani, s. ı ı 9-
ı28; Hadimi, ll, ı23-ı24) Gazzali, bütün 
sosyal huzursuzlukların kaynağı olarak 
düşündüğü mevki tutkusunun temelin
de insanın bencil arzularını gerçekleştir
me eğilimini görür. Ona göre esasında 
dünyanın iki rüknü olan servet ve mev
ki arzusunun psikososyal sebebi insanın 
başkaları nezdinde saygınlık kazanma 
eğilimidir. Özellikle mevki kazanma is
teği bulunan kişi, sahip olduğu veya sa
hipmiş gibi göründüğü yüksek meziyet
ler dolayısıyla insanların gönüllerinde 
kendisi hakkında hayranlık uyandırmak 
suretiyle onların bağlılıklarını sağlar ve 
bu şekilde "hürleri kendisine köle ya
par" (il:zya', lll, 279) Gazzali mevki ve 
makam arzusunu başlıca iki sebebe bağ
lar. Bunlardan ilki insanın kendi gelece
ği hakkındaki kaygılarıdır. Bu kaygılar 

onu, mevki ve itibarını yükseltip yaygın
laştırarak daha uzun zaman, daha ge
niş çevrede güvence içinde olacağı bir 
gelecek hazırlama çabasına iter. Gazza
lf mevki tutkusunun diğer sebebi dola
yısıyla yaptığı açıklamaları ile bu tutku
nun metafizik temellerine inmeye çalış
mıştır. Ona göre, "De ki, ruh rabbimin 
emrindendir" (el-isra ı 71 85) meali nd eki 
ayetin de gösterdiği gibi insan ruhu "rab
hani bir varlık"tır. Rubübiyyet "varlık ve 
kemalde tekleşmek, eşsizleşmek"tir. Ke
mal ilahi sıfatiardan olduğu için -yine 
ilahi bir varlık olan- insan tarafından ta
bii olarak istenir (a.g.e., lll, 281). Kudret 
ve hakimiyet birer kemaldir. Şu halde 
başkaları üzerinde hakimiyet kurma ar
zusu insanın tabiatında vardır (a.g.e. , lll , 
28ı-282). Servet gibi mevki ve mansıb da 
dünya hayatının geçici ihtiyaçlarından

dır. Dünyevi olan her imkan gibi mev
kiden de ahiret için faydalanılabilir. Şu 
halde mevki kendi başına bir gaye ola
rak alınmamalı, özellikle dini değerler 
bu gayeye vasıta kılınmamalıdır. "ibadet 
vasıtasıyla mal ve cah kazanmaya kal
kışmak dine karşı işlenmiş bir suçtur ve 
haramdır" (a.g.e., lll, 285). 

Cah terimini, "bazı insanların sahip 
olduğu ve diğer insanları yönetme im-


