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el-CÜMELÜ'I-KÜBRA 
( s,.r.SJIJ.;:.JI ) 

Ebü'l-Kasım ez-Zeccaci'nin 
(ö. 337 / 949) 

Arap gramerine dair eseri. 
__j 

"ei-Cümel" adıyla eser yazan dil alim
lerinin çalışmalarına bu adı vermeleri, 
Halil b. Ahmed'in (ö . ı 75 / 791) kendi ese
ri olan el-Cümel'e yazdığı mukaddime
den de anlaşılacağı gibi. bu kitapların 

Arapça'nın gramerine dair başlıca konu
ları ihtiva etmesinden kaynaklanmak
tadır. Zeccaci de geleneğe uyarak sarf. 
nahiv, esvat (i'lal. idgam ve imla mesele
leri), zarürat-ı şi'riyye ve edatlarla ilgili 
142 (veya 145) babdan oluşan bu en meş
hur eserine el-Cümelü'l-kübrii adını 
vermiştir. Muhtemelen hayatının son yı l

larında Mekke'de, her bab bitiminde Ka
be'yi tavaf ederek ve eserinin faydalı ol
ması için Allah'a niyazda bulunarak sade 
bir dille yazdığı eserinde müellif Kur'an-ı 
Kerim. şiir ve emsalden bol miktarda ör
nekler verir. Konu ile ilgili çeşitli görüş
leri verdikten sonra bunların bir değer
lendirmesini yapar ve sonuçta yeni ku
rallar çıkarmayı başarır. Böylece kitap
tan her seviyede okuyucunun faydalan
masını sağlamaya çalışır. 

Eserini "el-kübra" diye nitelendirme
sinin sebebi. ele aldığı konuları çok ay
rıntılı bir şekilde işlemesi olmalıdır. Ba
zılarının zannettiği gibi onun bir de el-

Cümelü's-şugra adlı eseri yoktur. Nite
kim kaynaklarda bu eserin şerhleri, Şer
hu 'l-Cümel, cAvnü'l-Cümel gibi adlar
la geçmekte olup bunlarda "kübra" ve 
"suğra" sıfatları bulunmamaktadır. Ese
re Kitiibü1-Cümeli'l-meşhur, ZeccacT'
ye de "Sahibü'I-Cümel" denmesi, kitabın 
müellifınden ç~k tanındığını göstermek
tedir. İbnü'l- Kıfti Mısır. Mağrib, Hicaz, 
Yemen ve Suriye'de İbn CinnT'nin el-Lü
mac ve Ebü Ali el-Farisi'nin el-lia}ı adlı 
eserleri ortaya çıkmadan önce el- Cü
mel'in çok rağbet gördüğünü kaydeder. 
Ancak adı geçen iki eserden sonra el
Cüme]'e gösterilen rağbetin giderek 
azaldığı şeklindeki kanaat de pek isabet
li görülmemektedir. el - C üm el şerhle
rinin hemen hemen tamamının bu iki 
eserden sonra yazılmış olması da onun 
önem ve şöhretinin VIII. (XIV.) yüzyıla ka
dar devam ettiğini göstermektedir. 

İlk defa Muhammed b. Ebü Şeneb ta
rafından el-Cümel (Cezayir I 926; Paris 
ı 957). ikinci defa Ali Tevfik el- H amed ta
rafından Kitiibü'l-Cümel fi'n-na}ıv (İr
bid 1402 / I 982 ; 4. bs. 1408/ ı 988) adıyla 
yayımlanan eser birçok nahiv alimi tara
fından şerhedilmiştir. Brockelmann. bir 
kısmı Keşfü'~-~unun'da zikredilmeyen 
on yedi şerhin adını vermekte, bazı mü
ell ifler ise Mağrib'de yazılan şerhlerinin 
sayısının 120 olduğunu kaydetmektedir 
(Yafil, ll , 332 ; ibnü'l-imad, ıı , 357). Ancak 
eseri son olarak neşreden Ali Tevfik ei 
Hamed. 120 rakamının mübalağalı oldu-
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ğunu söyleyerek kırk bir şerhin şarihle
riyle birlikte adını vermekte. ayrıca eser
de geçen beyitlerle diğer şahid*ler için 
yazılan on sekiz şerhi zikretmektedir (el· 
Cümel, naşirin mukaddimesi. s. 25-33). 

Batalyevsf'nin (ö 521 / 1127) Islfıhu'l
l]aleli'l - vfıkı' fi'l- Cümel adlı eseri el
Cümel'in en güzel şerhlerinden biridir. 
Batalyevsi, el- CümeJ'deki beyitleri açık
lamakta ve yanlış bulduğu hususları tas
hih etmektedir. Hamza Abdullah en-Neş
reti tarafından yayımlanan 1 Riyad 1980) 
bu eserden başka Batalyevsf'nin el -Cü
mel üzerinde el-Hulel fi şerhi ebyfıti'l
Cümel adıyla bir başka çalışması da mev
cuttur. 

Zeccacf' den başka el- Cümel adıyla 
nahve dair eser yazan beş dil alimi da
ha vardır. Bunlardan ikisi Zeccacf' den 
önce yaşayan Halil b. Ahmed ile İbnü's
Serrac 1 ö 3161 928 ı. diğerleri ise Zecca
cf'den sonra yaşayan İbn Haleveyh (ö. 
370 / 980). Abdülkahir ei-Cürcani iö. 471 1 
ı 078- 79) ve İbn Hi şam el- Endelüsf' dir 
(Ö 570 / 1174-75) 
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CÜMLE KAPISI 

L 
Büyük binaların ana girişi. 

_j 

Taçkapı veya portal diye de adlandırı
lan cümle kapısı. mimarlık tarihinin çe
şitli dönemlerinde dış kütlenin en belir
gin elemanı olarak tasarlanmıştır. Abi-

devi kapı düzenlemelerinin en erken ör
nekleri Eski Anadolu. Ege ve Mezopo
tamya mimarlıklarının kale. tapınak ve 
saraylarında görülmektedir. Bu kapılar 

dışarı taşan kütleler oluşturacak boyut 
ve biçimlerde tasarlanmışlar. ayrıca hay
van ve insan figürleriyle bezenmişlerdir. 
Genellikle erken çağiara ait kapı düzen
lemelerinde koruyucu bekçi simgesi ola
rak aslan heykelleri kullanılmıştır (Boğaz
köy'de As l anlıKapı gibi ; m.ö. XIV. yüzyıl). 
Babil'in ünlü iştar Kapısı (m ö. VI. yüzy ıl ). 
yarım yuvarlak kemerli kapı açıklığı. yan
larında dışarı taşkın dikdörtgen blokları 
ve sırlı çini kaplamasıyla Mezopotamya 
uygarlıklarının kapı düzenlemesine örnek 
gösterilebilir. Ortaçağ Avrupa mimarlı
ğında Gotik katedrallerin teslisi sembo
lize eden üç yüzlü kapıları, sıra sıra dizili 
sivri kemerleri ve hıristiyan ikonografya
sına göre yerleştirilmiş figürlü kabart
malarıyla cümle kapısı niteliği taşırlar. 

islam mimarlığında medhal-i reisi, piş
tak veya serder denilen abidevi kapı ta
sarımı. Karahanlı yapılarında belirli bir 
şema ile düzenlenir ve bu şema özellik
le Türkler'in yayıldığı çeşitli bölgelerde 
korunur. Karahanlılar'da ana giriş kapı
sı. dışarı taşan ve beden duvarlarından 
yükselen bir dikdörtgen blok olarak ta
sarlanmıştır. Kapı aksında yayvan ke
merli bir niş bulunur. Dikdörtgen blokun 
ön yüzü bitkisel geometrik motiflerle 
ve yazı kuşaklarıyla yine dikdörtgen çer
çeve oluşturacak biçimde bezenir. Niş 

duvarında da tuğla bezernenin zengin 
düzenlemeleriyle karşılaşılır. Tim'de Arap 
Ata Türbesi'nin. Özkent türbelerinin ve 
Ribat-ı Melik Kervansarayı'nın kapıları 

Karahanlılar döneminin başlıca örnekle
ridir. Cümle kapısı geleneği özellikle Ma
veraünnehir ve iran'da Büyük Selçuklu. 
Harizmşahlar ve Timurlu mimarilerinde 
devam etmiştir (Hemedan 'da l<ümbet- i 
Aleviyyan. Nahcıvan 'da Mümine Ha tu n 
l<ümbeti , Ürgenç'te Törebek Hanım Tür
besi gibi). 

Orta Asya ve iran'da karşılaşılan ge
leneksel cümle kapısı düzenlemesi Ana
dolu Türk mimarlığında yapı tipine. mal
zerneye ve dönemin üstübuna bağlı ola
rak gelişme gösterir. Anadolu Türk mi
marlığında genellikle XII- XIV. yüzyıl ya
pılarında taçkapı terimi. Osmanlı yapıla
rında cümle kapısı terimi kullanılmak
tadır. XII ve XIII. yüzyıllarda cümle kapı
sı nişi genellikle sivri kemerlidir; bunun 
yanı sıra yuvarlak ve dilimli kemerli niş 
örnekleri de vardır. Niş ya geniş kemer
li eyvan biçiminde son bulur veya mu-

CÜMLE KAPISI 

karnas öğeleriyle oluşturulmuş bir ya
rım kubbecikle örtülür. Yapıya basık ke
merli insan boyutunda bir kapı açıklığın
dan girilir; girişin yanlarında küçük niş
ler bulunur. En erken örneklerine Evdir 
Han'da ı ı 215-12 ı 9) rastlanan yan nişler 
mekana direnç kazandırdıkları için cüm
le kapısının vazgeçilmez birer elemanı 
olmuşlardır. Cümle kapısının ön duvar 
yüzü ise süsleme alanı olarak kullanıl
mıştır. Niş kemerini sivri kemerli bir be
zeme bordürü veya geometrik geçmeli 
bir çerçeve kuşatır. Dikdörtgen blokun 
yüzünde. kenarlardan içe doğru taba
kalaşmış geometrik bitkisel motiflerle 
ve yazı kuşaklarıyla bezeli değişik enli
likte dikdörtgen çerçeveler görülür. Dik
dörtgen çerçevelerde niş kemeri ara
sında kalan üçgen alanlar rozetlerle de
ğerlendirilmiş, niş kenarları köşe sütun
larıyla geçilmiştir. Anadolu'da cümle ka
pıları ortalama 8 m. yükseklikte. 4 m. 
genişlikte ve 2 m. derinliktedir. XIII. yüz
yılın ikinci yarısında kapı düzenlemesi
nin kenarlarına birer minare oturtulmak 
suretiyle cümle kapısının etkisi daha da 
çağaltıimıştır (Sivas ' ta Gökmedrese ll271-
ı2721 ve Çifte Minareli Medrese 11271 - 12721 
gibi). Genel düzenlemenin dışına çıkan 
örnekler de vardır. Divriği Külliyesi ka
pıları 1 1228-1 229) ve Konya ince Minare
li Medrese 1 1258) kapısı özgün kapı dü
zenlemeleridir; ancak bunlar da gelenek
sel şemaya uymaktadır. 

Osmanlı döneminde camilerde avlu ve 
son cemaat yerinin yapı programına ka
tılmasıyla cümle kapısı- yapı ilişkisinde 

önemli bir değişiklik olmuştur. Cümle 
kapısı girişteki sembolik anlamını koru
muş. ancak dış kütlenin hakim unsuru 

Gökmedrese'nin cümle kapısı- Sivas 
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