
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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