
CANTACASIN 

med Paşa'dır (ö 1517). Ancak bu tah
minlerden Mesih Paşa ile ilgili olanı doğ
ru değildir. Çünkü Cantacasin istanbul'a 
bu vezirin ölümünden sonra gitmiştir. 

Schefer. Cantacasin'in yazdığı Dell'ori
gine e costumi dei Turchi adlı kitabın 
yazma bir nüshasının Fransa ' da Mont
pellier Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Kü
tüphanesi'nde bulunduğunu (MS, nr. 389) 
bildirmektedir. Bu eserin Balarin de Ra
conis tarafından yapılan Fransızca ter
cümesinin iki yazması yine Schefer'in bil
dirdiğine göre Paris'te Bibliotheque Na
tionale'de (nr 5640, 14.681), bir üçüncü
sü de Chantil ly'de Duc d'Aumale Kütüp
hanesi'ndediL Fransızca tercüme eserin 
italyanca aslından otuz yıl önce ( 1519) 
yayımlanmıştır; dolayısıyla bunun için
de Cantacasin'in sonradan yazdığı zeyil 
yoktur. Schefer'in tesbitine göre bu bas
kının bilinen tek nüshası Chantilly Kü
tüphanesi'ndedir. Daha sonra aynı ter
cüme Etienne Denise tarafından 1 556'
da tekrar basılmıştır. Bu ikinci baskının 
sonuna, aynı yıl N. Moffan tarafından 
Latince olarak yazılan ve Paris'te basılan 
Kanüni Sultan Süleyman'ın büyük oğlu 
Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi hak
kındaki bir metnin Fransızca 'ya tercüme 
edilerek eklendiği görülmektedir. 

Kitabın orüinal italyanca metni iki de
fa basılmıştır. ilk baskı Theodoro Span
dugnino della casa regale de Canta
cusini, ... delle historie et origine de 
principi di Turchi, ordine della corte, 
loro rita et costumi... (Kantakuzenos ha
nedanından Theodoro Spandugnino'nun Türk
ter' in tarihi ve hükümdartarının men şe i ile 
saraytarın ı n nizamı, örf ve adetteri hakkın 

da ... ) başlığını taşımaktadır (Lucca 1550) 

ikinci baskı ise bir yıl sonra daha de
ğişik bir biçimde ve metni biraz farklı 

olarak Floransa'da yapılmıştır. italyanca 
baskılarda. Cantacasin'in 1 538'de kita
bının sonuna eklediğ i, Mısır'da Ahmed 
Paşa'nın (Hain) isyanında n 1 ı 524) V. Char
les'ın Cezayir seferine 1 1535) kadar ge
çen dönemi içine alan bir zeyil de yer al
maktadır. Yazma nüshası Paris'te Bib
liotheque Nationale'de bulunan bu ze
yilde Safevi Hükümdan Şah ismail ile 
oğlu Şah Tahmasb'a da birkaç sayfa 
ayrılmıştır. 

Eserin Fransızca tercümesinin Schefer 
tarafından hazırlanan yeni baskısı Petit 
traicte de 1 'origine des Turcqz adıyla 
1896 yılında Paris'te yapılmıştır. Bu bas
kıda metne Schefer'in çok alimane bir 
üslQpla, fakat metotsuz, çapraşık ve zor 
anlaşılır biçimde yazdığı yetmiş yedi say-
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falık bir önsöz ile çeşitli notlar ve F. An
toine Geuffroy' un (Geuffre) ilk baskısı 

1 542'de yapılan Description de la co urt 
du Grand Turc adlı kitabından alınan 
Türkler' in fetihlerine dair bir bölüm de 
eklenmiştir. 

Schefer'in yayımladığı şekliyle Canta
casin'in kitabı iki bölümden meydana 
gelmektedir. Bunların birincisi, Osman
lılar'ın tarih sahnesine çıkışlarından ll. 
Bayezid devrinin sonlarına doğru 151 O 
yılına kadar geçen olayları anlatan özet 
halinde bir tarihçedir (s . 1-55) Çok da
ha geniş olan ikinci kısımda is~ (s . 55-
264) Osmanlı devlet idaresi ve saray dü
zeni hakkında bilgiler verilmiştir. Türk
çe ad ve unvanlar çok bozuk bir imla ile 
Rumca'yı andırır biçimde yazılmış olmak
la beraber (mesela casnatarbassi ~ hazi
nedarbaşı , spacoillains ~ sipah i oğlanı, sil
lictarbassi ~ si lahtarbaşı ve allophasot
bassi ~ u lufecibaşı gibi) kitabın bu kısmı 
konu itibariyle daha önemlidir. Bu bö
lümde önce devlet teşkilatındaki bütün 
makamlarla saray hizmetiileri hakkın

da kısa bilgiler verilmiş, daha sonra kı
yafetler, oruç, ·hac, kadılar, dini görüş
ler, nikah, sünnet. okul, kurban gibi ko
nular üzerinde durulmuştur. En sonda 
da Türkler'in yiyecekleri, cenaze tören
leri, mezarları vb. hakkında açıklamalar 
yapılarak XVI. yüzyıl başlarındaki Türk 
hayatı bir yabancının görebildiği kada
rıyla Batı insanına aniatılmaya çalışıl

mıştır. 

Cantacasin'in kitabı, Schefer'in bol ha
şiyelerine rağmen yeniden işlenmesi ge
reken önemli bir kaynaktır. Fransa ve 
italya'daki bütün yazma ve basma nüs
halar gözden geçirilerek hazırlanacak 

tenkitli bir baskı, Osmanlılar'ın erken 
dönemlerinde Türk devlet teşkilatı ile 
günlük hayatın Batılılar tarafından na
sıl görüldüğünü ortaya koyacaktır. 
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tJ!lıiıı SEMA Vi EvicE 

L 

CANTINEAU, Jean 

(1899- 1956) 

Sami diller üzerindeki 
çalışmalarıyla tanınan 
Fransız şarkiyatçısı. 

_j 

Epinal'de (Vosges) doğdu. Çocukluğu 
Paris yakınlarındaki Saint-Cloud'da geç
ti. Orta öğrenimini Saint Louis'de ta
mamladıktan sonra Aix -en- Provence'da 

Jean 
cantineau 

klasik diller üzerine lisans 1 1924 ı ve yük
sek lisans ( 1926) yaptı; ayrıca Ecole Pra
tique des Hautes Etudes'den ve Ecole 
du Louvre'dan diplama aldı ( 1928, 1929) 

1928-1933 yılları arasında üyesi oldu
ğu lnstitut Français de Damas adına. 

Arami dil ve kültürünü benimsemiş Arap 
kökenli eski Nabatfler'in oturduğu böl
gede. arkasından da Palmira'da (Tedmür) 
araştırmalar yaparak Ararnice'nin Naba
ti ve Tedmüri lehçelerini inceledi. 1933'
ten sonra Kuzey Afrika'ya geçerek Ceza
yir Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'n
de Sami diller ve genel dil bilimi üzerine 
dersler verdi. Bu arada Sorbonne Üniver
sitesi'ne sunduğu Le dialecte arabe de 
Palmyre ve Grammaire du palmyrenien 
epigraphique adlı tezlerle doktor unva
nını aldı ( 1935); ertesi yıl da Cezayir Üni
versitesi· n deki çalışmalarıyla profesör 
oldu. Bu üniversitede bir fonetik labora
tuvarı açtı. 1947 yılına kadar görevini 
sürdürdükten sonra Fransa'ya dönerek 
Paris'teki Ecole Nationale des Langues 
Orientales Vivantes'ta yeni kurulan Do
ğu Arapçası kürsüsünün başına geçti. 
Burada 1954 yılına kadar çalışan Canti
neau. hayatının son dönemlerinde yer
leştiğ i Paris yakınlarındaki Sainte- Ge
nevi eve- des- Bois'da 8 Nisan 1956 tari
hinde öldü. 

Academie des lnscriptions et Belles 
Letteres, Societe Asiatique. Societe Lin
guistique de Paris, Groupe Linguistique 
d'Etudes Chamito-Semitiques. Deutsche 
Morgenlandische Gesellschaft ve Linguis
tic Society of America gibi çeşitli bilim 
kuruluşlarına üye olan Cantineau ünlü 
Orbis mecmuasının da yayıri kurulunda 
idi. 

Eserleri. Cantineau'nun Arapça dil bi
limi, Arap lehçeleri, genel dil bilimi, Sa
mf dil bilimi ve yazıtları hakkında olmak 
üzere dört grupta toplanabilecek eser
lerinin başlıcaları şunlardır: 1. Le Naba
teen. Nabati dili ve grameriyle ilgili iki 



ciltlik bir eser olup bu konuda yapılmış 
ilk düzenli çalışmadır. Fondation Bordin 
şeref ödülüne layık görülen eserin ı. cil
di (Nations generales, ecriture, grammaire, 

Paris ı 930) gramerle ilgili olup ll. cildi 
(C ho ix de textes, Lexique, Paris 1 932) seç
me metinler ve bir lugatçeden oluşmak
tadır. 2. Inventaire des inscripüons de 
Palmyre (Beyrut 1930-1949). Toplam on 
fasikülden meydana gelen bir Tedmür 
kitabeleri envanteridir. 3. Le dialecte 
ara be de Palmyre (Beyrut 1934 ). Ted
mür Arap lehçesiyle ilgilidir. 4. Gram
maire du palmyrenien epigraphique 
(Kahire 1935). Kitabelerde kullanılan Ted
mür dilinin grameri konusundadır. s. 
Cours de phoneüque arabe (Millon 
1941). İkinci baskısı Phonologie et pho
neüque arabe adıyla yapılan eser, Ce
zayir Üniversitesi'nde verdiği Arapça'nın 
fonetiğiyle ilgili dersin notlarından oluş
maktadır. 6. Les pariers arabes du Hô
ran (Paris 1946). Havran Arapçası üzeri
ne kaleme alınmış bir çalışmadır. 7. Prin
cipes de Phonologie (Paris 1948) N. S. 
Troubetzkoy'un Grundzüge der Phono
logie adlı eserinin Fransızca tercümesi 
olup genel fonolojiyle ilgilidir. 8. Manuel 
eJementaire d'arabe oriental (par/er de 

Damas [Paris l953J). Doğu (Dımaşk) Arap
çası üzerine V. Helbaoui ile birlikte ha
zırladığı bir el kitabıdır. 

Özellikle kitabeler ve Sami dil bilimi 
üzerine yaptığı çalışmalarla, Academie 
des lnscriptions et Belles Lettres tara
fından Clermont-Ganneau ödülüne la
yık görülen ( 1953) Cantineau'nun çeşitli 
dergi ve armağanlarda yayımianmış elli 
kadar makale ve tebliği de bulunmak
tadır (bk. Fleisch-Starcky, s. 18-20). 
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IS!~ CENGİZ KALLEK 

CAPETOWN 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 
yasama başşehri 

L (bk. GÜNEY AFRiKA CUMHURİYETİ). _j 

CAR 

L 
Bir kadın sokak kıyafeti. 

_j 

Zar şeklinde de telaffuz edilen car ke
limesi "örtü" ve "peştemal'' anlamlarını 
taşıyan Arapça izardan bozularak Türk
çe'ye girmiştir. Bu kıyafete çeşitli bölge
lerde çar, çarşaf, çadır. ehram, futa, bür
gü. bürük gibi isimler verilmekte ve çok 
yerde bu isimler birlikte kullanılmakta
dır; bunların Arapça'daki genel karşılığı 
ise mülaedir (örtü). 

Kadının baştan ayağa örtünınesinde 

en kolay kıyafeti teşkil eden car. vücu
da göre kesim ve dikimi olmayan. bazı 
yörelerde sadece köşelerinin sivriliği yu
varlatılmış, ortalama 185 x 215 cm. bo
yutlarında dört köşe bir örtüden ibaret
tir. Bürünülmek suretiyle baş dahil to
puklara kadar bütün vücudu örter; bu 
sebeple Türkçe adı bürgü veya bürük
tür. Bürgünün Arapça 'ya bürku' 1 ber
kü' 1 bürka' şeklinde geçtiği ileri sürül
mekte (SA, ı. 301) ve bazı Arapça-Türk
çe sözlüklerde bürku'un karşılığı "bür
gü" olarak verilmekte ise de (bk. msi. el· 
Meuarid, "bürku'" md.) gerek bürku'un 
yalnız "yüz örtüsü, peçe, maske" anlam
larına gelmesi, gerekse bürgünün Türk
ler tarafından geç dönemlerde benim
senmiş olmasına karşılık bürku' kelime
sinin İbnü'I-A'rabi (ö. 231 1 845), Sa hi b b. 
Abbad (ö. 385/995) ve İbn Manzür (ö 

7 ı ı 1 ı 3 ı ı) gibi sözlük alimleri tarafın
dan kullanılmış olması (bk. Lane, 1, ı 92-
ı 93), bu iddianın sadece kelimeler ara
sındaki zahiri benzerliğe dayandığını gös
termektedir. 

Car yün, ipek, keten ve pamuktan ge
nellikle siyah, beyaz. kahverengi, duma
ni renklerde düz, yollu veya siyah- beyaz 
damalı olarak özel şekilde dokunmuş in
ce kumaşlardan yapılmakta, ekseriya 
ipekiiieri kılaptanla işlenmektedir. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da cara ehram 
denilmekte ve bunlar Erzurum çevresi 
gibi soğuk bölgelerde mor koyun yünü
nün evde dokunmuş tabii kahverengi ku
maşından, Urfa çevresi gibi sıcak bölge
lerde ise ak koyun yününden dokunmuş 
çok ince kumaşlardan yapılmaktadır. Car, 
ya alından itibaren yüzü açık bırakacak 
şekilde veya alnı da kapatıp kumaşın 

kenarlarını iç yüzden elle burun üzerin
de tutmak suretiyle yalnız gözleri açık
ta bırakacak şekilde kullanılmakta ve 
nadiren uygulanan birinci şekilde yüze 

CAR 

peçe takılmaktadır. Car genellikle çok 
ince kumaşlardan yapıldığı için bazan 
yüzü tamamen örtecek şekilde de kul
lanılabilmektedir. Özellikle Konya bölge
sinde alt uçları bele sokulmak, üst uç
ları başın üzerinden alınıp çene altında 
birbirine iğnelenmek suretiyle de örtül
mektedir. 

Çarşafın da kelime anlamı car gibi "ör
tü" olduğu ve pek çok yerde cara çar
şaf denildiği halde gerçekte bu iki elbi
se türü birbirinden farklıdır. Çarşaf düz 
bir örtü olmayıp biçilip dikilen bir giyim 
eşyasıdır ve carın gelişmiş şeklidir (bk. 

ÇARŞAF). Bu iki elbisenin birbirine olan 
benzerliği daha çok genel görünüm açı
sındandır ve her ikisinde de kullanılan 
peçe bu benzerliği arttırmıştır. Car ile 
çarşafın birbirine karıştırılmasındaki di
ğer bir sebep ise isimler arasındaki ben
zerliktir. Aslı Arapça olan car, çar şek
linde de söylenmekte ve halk arasında 
bunun Farsça kökenli çarşafın kısaltıl

mış şekli olduğu sanılmaktadır (carın di
ni hükmü için bk. CiLBAB) 
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~ SARGON ERDEM 

L 

L 

cAR 
(bk. KOMŞU). 

cAR 
( .J 6:-JI ) 

Eskiden Medine'nin 
Kızıldeniz kıyısındaki 

zahire ithallimanı olan ve 
bugün ei-Büreyke adıyla anılan 

küçük bir yerleşim merkezi. 

_j 

_j 

Yaklaşık olarak Bedir'e 28. Cuhfe'ye 
150, Medine'ye 200 kn:ı. mesafede yer 
alır. Asr-ı saadet'te ve daha sonraki dö
nemlerde Mısır. Habeşistan, Aden. Çin 
ve Hindistan'dan gelen ticaret gemileri
nin rahatlıkla yanaşıp yüklerini boşalt
tıkları küçük bir sahil şehri ve önemli 
bir limandı. Medine'den kalkan bir ker-
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