
beti izale etmemekte. sadece su bulu
nuncaya kadar zaruret sebebiyle kabul 
edilen geçici bir temizlik sağlamaktadır. 

Bu anlayış farkından çıkan netice şu

dur: Son görüşe göre. teyemmüm eden 
kişi özür* sahibine benzediğinden na
maz vakti girmeden yapacağı teyem
müm muteber sayılmayıp farz namaz
ların her biri için vakti girdiği andan iti
baren yeniden teyemmüm yapması ge
rekir. Diğer görüşte ise teyemmüm her 
yönüyle yıkanma yerine geçtiği için va
kit girmeden önce teyemmüm yapmak 
caiz olduğu gibi bir teyemmümle birden 
fazla vakit namazı kılmak da mümkün
dür. Her iki görüşe göre. gerek abdest 
gerekse gusül yerine yapılan teyemmü
mün. su bulunduğunda veya kullanma 
engeli ortadan kalktığında bozulması se
bebiyle bu temizliklerin su ile yeniden ya
pılması gerekir (ayrıca bk. TEYEMMÜM) 

islam'a göre gerek hayız gerekse cü
nüplük hali kişiyi necis kılmaz. Bu sebep
le cünüplük veya hayız halinde bulunan 
kişilerle birlikte bir mecliste oturup soh
bet etmenin, yemek pişirmenin. beraber 
yiyip içmenin vb. muaşerette bulunma
nın herhangi bir sakıncası yoktur. Geç
miş bazı dinlerde ve Cahiliye inançların
da mevcut bu tür telakkileri Hz. Peygam
ber söz ve fiilieriyle kaldırmıştır (mesela 
bk . Buha rT, "Hayız", 3. "Gusül ", 23-24; Tir
mizi, "Taharet", 89. 100). 
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CENABİ AHMED PAŞA CAMii 

L 

Mimar Sinan'ın 
Ankara'daki tek eseri. 

_j 

Ulucanlar caddesi üzerinde bulunan 
cami, Tezkiretü'l-bünyôn, Tezkiretü'l
ebniye ve Tuhfetü'l -mi'môrin gibi Mi
mar Sinan'ın hayatını ve eserlerini top
luca veren üç yazmada da kaydına rast
landığı ve üslQbundan açıklıkla anlaşıl

dığı üzere bir Mimar Sinan eseridir. Cüm
le kapısı üzerinde yer alan kitabe, cami
nin Kanuni Sultan Süleyman dönemin
de Ankara'da Anadolu beylerbeyi olarak 
görev yapan Cenabl Ahmed Paşa tara
fından 973 ( 1565-66) yılında yaptırıldı
ğını göstermektedir. Kuzeydoğusunda 

bir hazlre içinde Cenabl Ahmed Paşa'nın 
türbesiyle XVIII. yüzyıla tarihlenen Azlml 
Türbesi yer alır. Cami ile aynı tarihe ait 
olduğu kabul edilen türbeden başka ya
kın çevrede bir mevlevlhane ile bir çeş
me ve bugün tamamen ortadan kalkmış 
olan bir hamamın varlığına rastlanmak
ta ve bunlardan caminin tek başına ta
sarlanmayıp bir külliye fikri çerçevesin
de ele alındığı anlaşılmaktadır. Bugün 
bakımlı ve ibadete açık durumda olan 
yapının, giriş kapısının yanlarındaki pen
cerelerin üzerinde yer alan kitabelerden 
1217 ( 1802) ve 1305 ( 1887) tarihlerinde 
onarılarak yenilendiği öğrenilmektedir: 

Cumhuriyet döneminde ise 1940'ta ve 
1959-1970 yılları arasında onarımdan 

geçirilmiştir. 

Plan olarak kare mekan üzerine tek 
kubbeli bir şema gösteren yapı kesme 
taştan inşa edilmiştir: eğimli bir arazi 
üzerine kurulduğu için güney cephesi 
kuzey cephesine oranla daha yüksektir. 
Kuzey cephesini kaplayan ve dört mer
mer sütuna oturan üç kubbeli bir son 
cemaat yeri ile dışa açılmaktadır. Yan-

cenabi 
Ahmed Paşa 

Camii ve 
içinden 

bir görünüş · 

Ankara 
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larda tek, cephede ise üç sivri kemerli 
açıklığı olan son cemaat yeri zeminden 
iki basamakla yükseltilmiştir. Cephenin 
ortasında yer alan kemer diğerlerinden 
daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Ke
mer örgülerinde iki renkli taş işçiliği uy
gulanmıştır. Üst örtü sisteminde iki yan 
kubbeye karşılık ortadaki kubbenin da
ha büyük inşa edildiği ve göbek kısmı
na da yakın tarihlerde yenilenmiş kalem 
işi büyük bir madalyonun işlendiği gö
rülmektedir. Son cemaat yerinin ortasın
da yer alan mukarnas kavsaralı ve geo
metrik geçmeli geniş bir bordürle çevri
li mermer taçkapı eksenden biraz sağa 
kaymıştır. Girişin üzerini örten hafif ba
sık kemer iki renkli taş i şçiliğine sahip
tir ve üstünde kartuş içine alınmış olan 
sülüs hatlı inşa kitabesi yer almaktadır. 
Son cemaat yerine kapının iki yanına ge
lecek şekilde simetrik olarak ikişer dik
dörtgen pencere açılmıştır. Dıştan de
mir parmaklıkla örtülü pencerelerin siv
ri kemerlerinde yine iki renk taş işçili

ği göze çarpar. Pencerelerin aralarına 

mukarnaslı birer mihrabiye yerleştiril

miştir. 

Yapının düzgün bir kesme taş işçiliği 
gösteren cephelerini üçlü silmeden olu
şan kalın bir korniş kademeli olarak iki
ye ayırmaktadır. Altta kalan duvar yü
zeylerine üç cephede de iki sıra halinde 
dörder pencere açılırken üst kısırnlara 
yalnızca ikişer pencere yerleştirilmiştir. 
Mihrap duvarının orta kısmında ayrıca 
yuvarlak bir pencereye daha yer verilmiş
tir. Kesme taştan silindirik gövdeli ve 
tek şerefeli minare kuzeybatı köşesin
de yükselmektedir. iç mekana girildiğin
de istiridye biçimindeki tromplarla geçil
miş bir kubbe ile karşılaşılır. Trompların 
üzerini örten sivri kemerlerde iki renkli 
taş işçiliği görülür. Kubbenin oturduğu 
sekizgen kasnağa on altı pencere açıl

mıştır. Ku b be göbeğinde kalem işinden 
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cenabi 
Ahmed Paşa 
Türbesi 

bugün yenilenmiş olan bir madalyon süs
lemesi yer alır. Mermer mukarnaslı mih
rap sade bir işçilik gösterir; yine mer
merden olan minber ile geometrik geç
meli mermer korkuluk levhalarıyla dik
kat çeken iki katlı müezzin mahfili de 
bu sade üslübu sürdürür. Minberde 1305 
( 1887) tarihini veren sülüs bir kitabe 
mevcuttur. iç mekanda süslemede aşı
rılıktan özenle kaçınılarak sadeliğe yö
nelindiği dikkat çeker. En önemli süsle
me unsuru. kubbenin içi ile birlikte pen
cerelerin üzerinde görülen kalem işi be
zemelerdir. 

Cenabı Ahmed Paşa tarafından yaptı
rılan ve cami ile aynı tarihlerde (ı 565-
1566) tamamlandığı sanılan türbe cami
nin kuzeydoğusunda bulunmaktadır. 

Mimar Sinan veya onun üslübunu sür
düren bir mimar tarafından yapıldığı ka
bul edilen türbe, kesme taştan sekizgen 
planlı kubbeli bir yapıdır. Caminin avlu 
zemininden biraz daha yüksekte kalan 
türbe, mimari açıdan klasik Osmanlı tür
belerinin karakteristik özelliklerini tek
rarlar. 

Cenabı Ahmed Paşa Camii, Mimar Si
nan döneminde değişik denemelerle uy
gulanmış bir plan şeması olan tek kub
beli yapı tipinin ilginç bir örneğidir ve 
klasik Osmanlı mimarisinin Ankara 'daki 
tek temsilcisi olması bakımından önem
li bir yere sahiptir. 
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CENABI MUSTAFA EFENDi 

{ö. 999 / 1590) 

el- "Aylemü 'z -zayir adlı 
eseriyle meşhur olan 
Osmanlı tarihçisi. 

_j 

Halep, Mekke, Bursa ve Edirne kadı
lıklarında bulunan Niksarlı Emır Hasan 
Efendi 'nin oğlu olup aynı zamanda Ana
dolu seyyidlerindendir. "Fahrü'l-müder
risın" ve "Emirzacte" olarak da anılan Ce
nabı Efendi, daha önce pek çok alim ye
tiştirmiş bir aileden gelmektedir. Tahsi
lini istanbul'da çeşitli medreselerde ta
mamladı. Devrin meşhur müfessir ve 
şeyhülislamı Ebüssuüd Efendi 'nin hiz
metine girerek bir süre ondan ders gör
dü. 1573'ten itibaren Davud Paşa, Kari
ye. Sahn, Süleymaniye ve Selimiye med
reselerinde müderrislik yaptı. 1586 yı
lında Remzizade'nin Kudüs'e tayini üze
rine boşalan Halep kadılığına gönderil
di. 1588'de azledildi; 1590'da Halep 'te 
vefat etti. 

Cenabı Mustafa Efendi. kendisiyle ay
nı dönemde yaşamış olan Kınalızade Ha
san Çelebi ile Beyanı tarafından doğru
luktan ayrılmayan bir kişi olarak tanıtıl
maktadır. Şiirlerinde Cinanı mahlasını 

da kullandığı için zaman zaman Sursalı 
Mustafa Cinanı (ö. 1595) ile karıştırılan 
Cenabı. özellikle Arap edebiyatı ve tarih 
konularında kaleme aldığı eserlerle ta
nınmıştır. Rumeli kazaskerliği rüznamçe 
defterlerinden, istanbul'da kendi adıyla 
anılan 20 akçeli bir medresesi olduğu 
anlaşılmaktadır (Ruznamçe Defteri, Şe r ' i y-

. ye Sicilleri . istanbul Müftülüğü Arş i v.i. nr. 
4, s. 7, 3 1 ; RO.Znamçe Defteri, Nuruosma
niye Ktp., nr. 5193 / 4, vr. 54• ) 

Eserleri. Cenabfnin en meşhur eseri, 
el- CAylemü 'z- zal]ir ii ahvali'l- eva' il 
ve'l-evahir adlı umumi tarihidir. el-Ha
filü'l-va;it ve'l- caylemü'z -zal]irü'l-~u
J::ıit, el-BaJ::ırü 'z-zel.Jl.J.ar ve 'l- caylemü't
tayyar, el-Bahr, Taril]u1-Cenabi adla
rıyla da anılan. ancak daha çok "Cenabi 
Tarihi" diye meşhur olan bu eser. ken
disine umumi tarih yazan ilk Türk tarih
çisi olma niteliğini kazandırmıştır. Bü
tün islam devletlerinin ayrı ayrı ele alın
dığı eser Arapça yazılmış bir islam ta
rihi olup günümüze ulaşmayan birçok 
kaynaktaki bilgileri de ihtiva etmekte
dir. Devletlerden hareketle ve her biri
ne bir bölüm (bab) ayrılmak suretiyle bir 
mukaddimeden sonra seksen iki devle
tin ele alındığı eser. Hz. Peygamber dev
rinin de ilavesiyle seksen altı bölüm ola
rak düzenlenmiştir. el- CAylemü 'z- za
l]ir'in başlıca bölümlerini peygamberler 
tarihi. İslam öncesi devletler ve kavim
ler, Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidın 
devri, Şam ve Endülüs Emevfleri, Abba
sfler. idrısfler. Ağlebfler. Muvahhidler. 
Tolunoğulları. Fatımfler. Eyyübfler. Ta
hirfler, Saffarfler. Gazneliler. Büveyhfler. 
Selçuklular. Karamanoğulları. Osmanlı

lar. Harizmşahlar. Çobanoğulları. Kara
koyunlular. Akkoyunlular vb. devletlerin 
tarihleri teşkil eder. 

Metot bakımından klasik Arap tarih
çiliği geleneğine uygun şekilde yazılan 
eserde başvurulan kaynakların tenkidi
ne yer verilmesi ve nerelerde hangi kay
nakların kullanıldığının belirtilmesi. Ce
nabfnin tarih anlayışını göstermesi ba
kımından önemlidir. 1587' de tamam
lanan eser Sultan lll. Murad 'a ithaf ve 
takdim edilmiştir. 997 ( 1588-89) yılına 
kadar gelen Osmanlı tarihi bölümü ese-
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