
CENABJ AHMED PAŞA CAMii 

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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rin yaklaşık beşte birini oluşturur. Her 
hükümdar devrinin sonunda o dönemde 
vefat eden ulemanın biyografileri de bu
lunmaktadır. Bu biyografiler özellikle Os
manlı tarihine ait kısımda oldukça ayrın
tılıdır. Münasebet düştükçe coğrafi bil
giler de verilmiş ve esere yer yer şiirler 
serpiştirilmiştir. Katib Çelebi'nin belirttiği 
üzere eserin tamamı müellifi tarafından 
Türkçe'ye tercüme edildiği gibi Nihô.ye
tü '1- merôm adlı Arapça muhtasarı da 
Dürr-i Meknı1n veya Gülşen-i Tevôrfh 
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (bk. TSMK, 
Revan, nr. 1136) el- 'Aylemü 'z -zal]ir da
ha sonra yazılan birçok tarih kitabına 

kaynak olmuş ve örnek teşkil etmiştir. 

Başta Katib Çelebi olmak üzere (bk. Fe?
leketü 't-teuarfl], Beyaz ı t Devlet Ktp., nr. 
ı O 318) Ali Mustafa Efendi. Süheyli Çele
bi. Mehmed b. Mehmed. Müneccimba
şı ve Hezarfen Hüseyin Efendi Cenabi'
nin tarihinden faydalanarak yeni eserler 
meydana getirmişlerdir. Ebü'I-Abbas Ah
med b. Yüsuf ei-Karamanfnin Al]bôrü 'd 
düvel'i de bu eserin bir hulasası gibidir. 

Henüz yayımlanmamış olan eserin sa
dece istanbul kütüphanelerinde yirmiye 
yakın nüshası vardır (eserin Arapça yaz
maları Süleymaniye K tp., Yenicami , nr. 831 , 
832, Relsülküttab, nr. 608-609, Ayasofya, 
nr. 3033, Hamidiye, nr. 896; Ragıb Paşa 
Ktp , nr. 983, 985-986; Köprü lü K tp , nr. 
1031-1032; Murad Molla Ktp., nr. 1429-
1430, 1454; TSMK, nr. lll. Ah med, 2958, 
Reva n, 1568; N uruosmaniye Ktp., nr. 3098, 
3099 -3100, 3101-3102'de ; Türkçe muhta
sar tercümesi TSMK, nr. Revan, 11 36, Ha
zine. 1607; Nuruosmaniye Ktp., nr. 3097 

ve 3107'de kay ı t lı d ı r; yurt dış ında bulu
nan çeşi tli n üsha l a rı için bk. Brockelmann, 
GAL, ll , 300 ; Suppl., ll, 411- 412; C. Zey
dan, ll , 319-320; Babinger, s. 122 ). E. Fag
nan eserin Mağrib ve ispanya ' nın coğ
rafyasıyla ilgili kısımlarını özet halinde 
ingilizce'ye çevirmiştir. istanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi Arap- Fars Dili 
ve Edebiyatı Bölümü'nde Egemen Tülek, 
eserin mukaddimesiyle IL Selim ve lll. 
Murad dönemlerine ait kısmın tenkitli 
metnini mezuniyet çalışması olarak ha
zırlamıştır ( 1975, Şa rkiyat Enstitüsü Ktp., 
nr. 232) 

Cenabi'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserlerinden bazıları şunlardır : Ilisa
le if bina , i A yasofya ve kal 'ati Kos
tanfiniyye, es -Seb 'u's -seyyôr, Nihô
yetü'l-meram ve baJ.uu cevahiri'l -k e
l ôm (Keşfü'?·?unün, 1, 851; II, 976; Hediy· 
yetü 'l· ' ari(fn, ll, 436-437; lzahu'/-meknan, 
ll , 692 ; Osmanlı Müelli(leri, lll, 39- 41 ; GAL 
Suppl., ll , 411-412 ; Kehhale, XII, 246-247) 
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CENAZE 

CENAHİYYE 
( ~Wl) 

Hz. Peygamber'in 
"zü'l -cem'ihayn" lakabını verdiği 

Ca'fer b . Ebu Talib'in oğlunun torunu 
Abdullah b. Muaviye'yi 

(ö. 129/ 746-47) 
imam kabul edenlere verilen ad 

(bk. ABDULlAH b. MUAviYE). 

CENAiB 
(..,_;Wl) 

Henüz Allah'ta seyr (seyr fillah) 
haline ulaşmamış, 

Hakk'a yürüme (seyr ilallah) halindeki 
silluk ehli için kullanılan 

bir tasavvuf terimi 
(bk. SEFER; SÜLÜK). 

CENAZE 
( öjWI) 

_j 

ı 

_j 
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Arapça'da cenaze ve cinaze hem "ölü" 
hem de "tabut" anlamında kullanılır. is
lam literatüründe ölmek üzere olan ki
şiye muhtazar. ölü için genel olarak ya
pılması gereken hazırlıklara teçhiz. yı
kanmasına gasil, yıkandıktan sonra ke
fenlenmesine tekfin, tabuta konulup na
mazının kılınacağı yere ve daha sonra 
kabrine taşınmasına teşyi, kabre konul
masına da defin denilmiştir. 

İslam'ın Dışındaki Dinlerde Cenaze. Ta
rih öncesi dönemlerden bugüne kadar 
pek çok kültürde ölüm ve cenaze ile il
gili çeşitli kültler in varlığı bilinmekte ve 
en erken dalaylı belgelere, Yontma Taş 
devrinin orta safhasından (paleolithique 
moyenne: m.ö. 150.000-35.000) itibaren 
Avrupa'daki Homo Neandertalensis me
zarlarından çıkan buluntular arasında 

rastlanmaktadır. Yazılı kaynaklardan öğ
renildiğine göre de Sumer. Asur. Hitit ve 
Mısır uygarlıklarında bu kült mevcuttu. 

Grek- Roma dünyasında , ölen kişi yı

kamp yağlanarak beyaz bir giysiyle ya
tağa yatırıldıktan sonra etrafında özel 
ağlayıcılar tarafından "ağlama seremoni
si " yapılırdı. Bu kültürlerde ölüler bazan 
yakılmış, bazan da gömülmüştür (Mat
hews, s. 126) 

Hindistan'da ölü kültüyle ilgili en eski 
bilgilere, Rig Veda ' nın X. kitabının 14-1 S. 
cümlelerinde rastlanır. Buna göre Hin
duizm'in başlangıç dönemlerinde ölüler 
özel bir merasimle gömülmekteydiler. 
Bugün Güney Hint kastları ve Lingayet 
mezhebi dışında bütün Hindülar ölüleri-

353 


