
Cerra hpaşa Cam ii'nin cümle kapıs ı üzerindeki kitabe 

boyunca yükselen minare. kuzeydoğuda 
ise caminin ikinci katına geçişi sağlayan 
üstü kubbe örtülü bir merdiven bulu
nur. Minare onaltıgen gövdesi. stalaktit
li şerefesi ve şerefedeki şebekeli mer
mer korkuluklarıyla devrinin özellikleri
ni taşımaktadır. Cümle kapısı en dıştan 
iki sütunla sınırlandırılmıştır. Girişin iki 
yanında mukarnaslı nişler. üzerinde de 
iki satırlı kitabe yer almaktadır. Kitabe
nin üzerindeki dokuz kademeli stalak
titli mukarnasın iki yanında birer daire 
içinde sağda "Allah", solda "Muhammed" 
ibareleri okunmaktadır. Cümle kapısı üç 
sıra mukarnaslı bir kuşakla son bulur. 
Caminin doğu ve batı cephelerinde üç 
sıralı olan pencerelerin alt ve orta sırası 
dikdörtgendir: üst sıra ise sivri kemerli 
ve ajurlu olarak düzenlenmiştir. İki cep
henin de orta kısmına, harime yanlar
dan girişi sağlayan kapılar açılmıştır. 

Mihrap kısmı dışa taşkın üç cepheli bir 
görünüm arzeder. Sütunçelerle sınırlan
dırılan mihrap altı kenarlıdır ve üstün
de mukarnaslı kavsara. önündeki seki
de de 80 cm. genişliğinde geometrik de
senli bir mermer mozaik bulunur. Külah 
ve kasnak kısmı ahşap olan minberin 
merdiven alınlığı bitki motifleriyle süs
lenmiştir. Minberin yanlarındaki üçgen 
aynalıkları. geometrik yıldızdan gelişen 
ve gittikçe bitkileşen bir motif bezemek
tedir. 

Caminin kuzeyinde yer alan ve yol yü
zünden külliyenin diğer binalarından ay
rı kalan medresenin önünde bugün ka
pısı yola bakan. üzeri açık küçük bir gi
riş avlusu bulunur. Tamamen kesme taş
tan inşa edilmiş olan öndeki bu kısmın 
cephesi. ortada kaş kemerli mermer bir 
taçkapı. iki tarafında iki niş ve birer pen
cere şeklinde düzenlenmiştir. Esas av
luya girişi sağlayan kapıya sekiz basa
makit bir merdivenle çıkılır. Dikdörtgen 
planlı medrese klasik Osmanlı medre
sesi tipindedir. Ortadaki kare avlunun 
etrafını. her yönde dörder sütunun ta
şıdığı tuğla kubbelerle örtülü revaklar 
çevreler; sütun başlıkları baklavalıdır. 

içte duvarlar iki sıra tuğla, bir sıra taş 
kullanılarak örülmüştür. Revakların ar
kasındaki yine kubbe örtülü olan hücre
lerin birer kapı ve penceresi vardır: ay
rıca her hücreye bir ocak ve iki de do
lap nişi yapılmıştır. Hücre bulunmayan 
güneyde sadece giriş kapısı ve revak, 
kuzeyde ise revağa açılan basık kemerli 
bir kapıya sahip kare planlı dershane 
yer almaktadır. Binanın güneydoğu kö
şesine hel~ilar yerleştirilmiştir. Restore 
edilmiş olan medrese bugün İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'
nin Tıp Tarihi Bilim Dalı Araştırma Mer
kezi ve Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
Burada ayrıca Süheyl Ünver arşivi ile na
kışhanesi de bulunmaktadır. 

Cerrah Mehmed Paşa'nın türbesi, ca
minin kuzeybatı köşesine yakın bir yere 
avlu duvarlarına bitişik olarak sekizgen 
plan üzerine inşa edilmiştir. Klasik Os
manlı türbesi tarzında ve kesme taştan 
olan türbenin her yüzünde biri altta. di
ğeri üstte ikişer pencere yer alır; altta
kiler dikdörtgen ve döğme demir şebe
keli, üsttekiler ise sivri kemerli ve alçı 

şebekelidir. Üzeri kubbe ile örtülü olan 
türbenin içinde Mehmed Paşa ile eviadı
na ait üç ahşap sanduka bulunmaktadır. 

Avlunun kuzeybatısında, her köşesin
de kısa bir mermer sütun olan onaltı

gen planlı mermer bir şadırvan havuzu 
vardır . Palmetlerden meydana gelen ha
fif kabartma bir kuşak havuzu çevreler. 
Avlunun duvarları kesme taştandır. Da
ha yüksekçe ve basık kemerli olan ku
zeydeki kapının doğusunda altı, batısın
da ise türbeye kadar dört pencere bu
lunmakta. bunları türbeye açılan iki pen
cere. iki niş ile bir açıklık takip etmek
tedir. Pencerelerin tamamı dövme de
mir şebeke ile kapatılmıştır. Avlu duva
rının kuzeybatı köşesi pahlanmak sure
tiyle buraya çeşme yerleştirilmiştir. Siv
ri kemerli çeşmenin nişinde iki servi ile 
bir vazo içinde Jale ve karanfil motifi yer 
alır. Avlunun batı duvarı gibi sağır olan 
kıble tarafındaki duvarlar caminin gü
neyinde bir platform teşkil edecek şekil-
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de yapılmıştır. Doğu duvarında ise bir 
giriş kapısı daha bulunmaktadır. 

Bugün tamamen yıkılmış olan hamam. 
külliyenin doğu kısmına çifte hamam 
olarak inşa edilmiştir. Kaynaklarda mev
cut plan ve bilgilerden hamamların so
yunma kısımlarının kare planlı ve kub
beli, soğukluklarının üç bölümlü ve sı

caklıklarının da sekizgen kasnağa otu
ran pandantifli kubbelerle örtülü olduk
ları an l aşılmaktadır. 
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~ KöKSAL SEYHAN 

CERRAi 
( ~l_r.ll ) 

Takıyyüdd!n Ebu Bekr 
b. Zeyd b. Eb! Bekr ei-Hasenl 

el-Cemi! ed· Dımaşki 

(ö. 883/1478) 

Hanbeli fakihi. 
__j 

Şeyh Ahmed ei-Bedevi'nin soyundan
dır. Yaklaşık 825 ( 1422) yılında Filistin'
de Nablus şehrinin bugün yıkılmış olan 
kasabalarından Cerraa'da doğdu. Bu isim 
bazı kaynaklarda Cira şeklinde geçtiği 
için nisbesi Cirai şeklinde de kaydedil
mektedir. 

Cerrai, Yahya el -Abdüsi' den Kur' an. 
Arapça tefsir. fıkıh ve fıkıh usulü oku
du. 842'de (1438) Dımaşk'a gitti. orada 
Takıyyüddin b. Kandes'ten meani ve be
yan ilimlerini tahsil etti. fıkıh ve usül-i 
fıkıhtan icazet aldı. Bu arada Şeyh Ab
durrahman b. Süleyman ve Şemseddin 
eş- Şeyli' den ders aldı. Daha sonra Dı

maşk'ta Hanbeli mezhebinin seçkin şah
siyetlerinden biri olarak ders ve fetva 
vermeye başladı , kadılık yaptı. 
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Cerraf ile ilgili olarak bilgi veren Seha
vf. onunla aynı yaşta olduğunu, Dımaşk'a 
gittiğinde kendisine arkadaşlık ettiğini 
kaydeder. 861 (1457) yılında Kahire 'ye 
giden Cerraf, orada Seyyid en-Nessabe, 
Alemüddin ei-Bulkinf. Celaleddin el-Ma
ham. ümmü Han! ei-Hevrfniyye, Takıy
yüddin ei-Hısnf ve İbn Hümam'ın sohbet 
ve derslerinde bulundu. Kendisinden de 
pek çok kimse ders aldı . 

Birkaç defa hacca giden Cerraf, 875'
teki (1470) haccı sırasında mücavir ola
rak kaldı ve Necmeddin İbn Fehd'den 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inin ta
mamını okudu, kendisi de öğrencilerine 
okuttu. 11 Receb 883 (8 Ekim 1478) ta
rihinde Dımaşk'ta vefat etti. Şiirle de 
uğraşan Cerrafnin çeşitli kasideleri ya
nında bazı manzum risaleleri de bulun
maktadır. 

Eserleri. t. TuJ:ıfetü 'r-raki' ve's -sacid 
fi aJ:ıkami1-mesacid. Mescidlerle ilgili 
hükümler, Mescid-i Haram, Mescid-i Ne
bevr ve Mescid-i Aksa 'nın tarihçeleri, fa
ziletleri ve bunlarla ilgili din! hükümlere 
dair bir eserdir. Dört mezhebin görüş
lerine yer veren eser, mukaddimeden 
sonra dört bölüm (kitab) ve yetmiş beş 
babdan oluşmaktadır (yazma nüshası için 
bk. Selahaddin el-Müneccid, s. 257). z. 
Kitabü '1- Eva, il. Kaynaklarda adı geç
meyen bu eserin müellif hattı bir nüs
hası Berlin Kraliyet Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (nr. 9368). Kütüphanenin 
fihristini düzenleyen Ahlwardt, müelli
fin adını yanlışlıkla H uzar diye göstermiş
tir (a.g.e., s. 257). 

Cerrafnin bunlardan başka kaynak
larda adları geçen diğer eserleri de şun
lardır: Gayetü'l -matJab fi ma'rifeti'l
me?heb (muhtasar bir fıkıh kitabıdır), lfil
yetü't-P.raz fi J:ıalli'l-elgüz, Mu{Jtaşaru 
Kitabi AJ:ıkami'n-nisa, (Ebü'I-Ferec ib
nü'l-Cevzi'nin Af:ıkamü'n·nisa, adlı eseri
nin muhtasarıdır), ŞerJ:ıu Uşuli İbni'l
LaJ:ıJ:ıam, et- TerşiJ:ı fi beyani mesa ,i
li't-tercih, Tashihu'l-hilafi'l-mutlak, Ne
fa, isü'd.-dür~~ İi m,;viifa~ati <Ö~er. 
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CERULLI, Enrico 

(1898- 1988) 

İtalyan şarkiyatçısı. 
_j 

Napali'de doğdu ve bütün öğrenimini 
bu şeh irde yaptı. lnstituto Universitario 
Orientale 'de Carlo Alfansa Nailina ile 
Giorgio Levi della Vida'dan şarkiyat ilim
lerini okudu; Francesco Gallina 'dan da 
özel olarak Habeşistan ve Somali üzeri
ne dersler aldı. Henüz on sekiz yaşında 
iken yaptığı Doğu Afrika halk türküle
riyle ilgili derleme, lgnazio Guidi tarafın
dan Accademia Nazionale dei Lincei'ye 
takdim edilmesine ve bu akademide baş
kanlık mevkiine kadar yükseleceği par
lak kariyerinin temelinin atılmasına yol 
açtı . Öğrenimini bitirdikten sonra Dışiş
leri Bakanlığı'nda görev aldı. Fakat Acca
demia Nazionale dei Lincei ile sıkı ilişki 

içinde bulunarak resmi görevinin yanı 
sıra ilm! çalışmalarını da yürüttü. Yılla
rını, diplomat olarak gittiği her yerde 
kültür mirasını inceleyerek bunları ilim 
alemine sunmakla geçirdi. 

1920 yılında Somali'de başlayan ilk 
diplomatik görevi Etiyopya'da ve o dö
nemde Africa Orientale diye adlandırı
lan Eritre-Sudan yöresinde devam etti: 
1937' de Africa Orientale eyaletinin vali 
yardımcılığına getirildi. 1950-1955 yılla
rı arasında iran'da büyükelçi olarak bu
lundu ve İran edebiyatında önemli bir 
yer tutan "taziye metinleri" adlı tiyatro 
eserleriyle ilgili olarak topladığı birçok el 
yazmasını Vatikan Kütüphanesi'ne hedi
ye etti. 1100 adet olan bu yazma lar, İtal
yan Türkologları Ettore Rossi ve Alessio 
Bombaci tarafından Eleneo di drammi 
religiosi persiani (Vaticano I 96 ı) adlı 

katalogla ilim alemine tanıtılmıştır. Ac
cademia Nazionale dei Lincei'de başkan 
yardımcısı ve başkan olarak uzun yıl

lar görev yapan Cerulli, ülkesiyle Avru
pa ve Amerika'daki çeşitli ilm! kuruluş

ların üyeliğine kabul edildi: ayrıca Brük
sel, Manchester. Roma üniversiteleri ta
rafından fahrf doktorluk payesiyle ödül
lendirildi. Son yıllarını görme zorluğu ile 
geçirdi ve Roma'da öldü. 

Çok yönlü bir alim olan Cerulli, İslami
yet'le ilgili çalışmalarında özellikle bu di
nin Somali ve Etiyopya'da yaydışı üze
rinde durmuştur. En önemli başarısı ise 
İtalyan şairi Dante Alighieri üzerine, 1919 
yılında Asin Palacios'un eserinin yayım
lanmasından sonra çıkan, İlahi Koroed
ya'da islamı etki olup olmadığı konusun
daki tartışmalar sırasında orta yolu bul
muş olmasıdır. Cerulli, Dante'nin Arapça 

bilmediğini gerekçe göstererek onun İsla
miyet' i tanımış olamayacağını iddia eden 
ilim adamlarına karşı, Ortaçağ'da özel
likle Endülüs'te Latince'ye çevrilen İsla
m! eserlerin metinlerini tanıtarak cevap 
vermiş ve böylece en azından karşılıklı 
etkilenmenin söz konusu olabileceğini 

ortaya koymuştur. 
Eserleri. Başlıca eserleri şunlardır : La 

lingua e la storia di H arar ( 1936). La 
lingua e la storia dei Sidamo ( 1938). 
Il Libro della Seala e la questione del
le fonti arabo-spagnole della Divina 
Commedia (Vaticano 1949). Somalia. 
Seritti vari editi e inediti (Roma 1957-
1964). L 'Islam di ieri e di oggi (Roma 
ı 971). Nuove rieerehe sul Libro della 
Seala e la eonoseenza dell'lslam in 
Oecidente (Vaticano 1972). Una raeeol
ta persiana di novelle tradotte a Ve
nezia nel1557 (Roma 1975). 

Bazı önemli makaleleri de şunlardır: 
"La conquista persiana di Gerusalem
me ed altre fonti cristiane orintali in un 
episodio deli'Orlanda Furioso" ( Orientalia, 

n.s. X:V 119461, s. 439-481); "Una nuova 
collezione di manoscritti della Biblioteca 
Vaticana· (Rendiconti dell'Accademia Na· 

zionale de i Uncei, seri 8, IX 119541, s. 507-
515); "Le tMatre persan et ses origines· 
(La Novelle Clio, VII-IX 11955-19571, s. 181-
I 88) ; "Oriente ed Occidente nel Medioevo" 
(Accademia Nazionale dei Uncei, XII. Can· 

vegno Volta 119571, s. 445-458); "ll teatro 
persiano. La sua genesi e la sua storia" 
(Cultura e Scuola, I 11961-19621, s. 106-
111); "L'Islam nella storia dell'alto Me
dioevo" (Atti del XII. Convegno di Studio 

del Centro ltaliano di Studi sull'Alto Me· 

dioevo. L 'Occidente e l'/slam nell'Alto Me· 

dioevo, II ISpoleto 1965 L s. 983-1 007). 
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