
CÜMLE KAPISI 

olma niteliğini yitirmiştir. Osmanlı cüm
le kapıları XVI. yüzyıla kadar sivri kemer
li niş ve dikdörtgen çerçevelerden olu
şan şemayı tekrar ederler. Niş örtüsü 
mukarnas öğeleriyle biçimlerıen yarım 

kubbedir. Örtüde mukarnas öğeleri iri
leşmiş, yeni geometrik şemalar gelişti
rilmiş ve plastik unsurlar özellikle sar
kıtların kullanımıyla arttırılmıştır. Buna 
karşılık ön duvar yüzündeki dikdörtgen 
çerçevelerı:ıe yalınlaşmış ve yazılardan . 

bitkisel geometrik motiflerden meyda
na gelen bordürlerin yerini silme takım
ları ve mukarnas öğeleri almıştır. Os
manlı döneminde cami giriş kapısı dı

şında avlu kuzey kapısı da cümle kapısı 
anlayışında düzenlenmiş, istanbul Beya
zıt Camii'nde ise (1501 -1506) bu genel
Iernenin dışına çıkılarak avlunun bütün 
kapıları eşdeğer nitelikte biçimlenmiş
tir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında Mimar 
Sinan yapılarında geleneksel şemadan 
ayrılma dikkati çeker. Cümle kapısı dü
zenlemesinin asli unsuru olan niş, Rüs
tem Paşa Camii· nde ( ı 561- 1562 ı görül
düğü gibi bazı yapılarda programdan 
kaldırılmıştır. Barok dönemin en çarpı
cı örneğini oluşturan Nuruosmaniye Ca
mii'nin (1748-1755) kapılarında mukar
nas öğelerinin yerini barak süslemeler 
almıştır. XIX. yüzyıl saraylarında abide
vi cümle kapısı anlayışı bahçe kapıların
da denenmiş ve plastik öğelerin yoğun
laştığı görkemli örnekler geliştirilmiştir 
(Dolmabahçe Saray ı 'n ın bahçe kapıları gi
bi. 1856) 

Anadolu dışı islam mimarisinde cüm
le kapısı tasarımının en zengin örnekle
ri Şam' da Nüreddin Maristanı (1154) ve 
Nüreddin Medresesi'nin ( 1172). Kahire'
de Sultan Hasan Medresesi'nin ( 1356-
1362) kapıları ile Semerkant'ta Bibi Ha
nım Camii'nin ( 1404 ı 41 m. yüksekliği n-
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cümle 
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deki tuğla- çini mozaik süslemeli kapı

sıdır. Örtüleri iran'da iri alçı mukarnas
larla oluşturulmuş ve çini kaplamayla 
be~enmiş eyvanlar cümle kapısı niteli
ğinde tasarlanmıştır. 
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Ebu Abdiilah Cünade b. 
Ebi Ümeyye e1 -Ezd1 ez·Zehranl 

(ö. 80/699) 

Halife Muaviye döneminde 
donanma kumandanı olan sahabi. 

L _j 

Ezd kabilesinin Zehran koluna men
sup olan Cünade'nin babası Ebü Ümey
ye de sahabi idi ; adı bazı kaynaklarda 
Malik, bazılarında da Keblr şeklinde geç
mektedir. Cünade'nin, yine sahabi olan 
Cünade b. Malik el-Ezdi ve 67 (686) yı
lında vefat eden tabii Cünade b. Ebü 
Ümeyye Kebfr ed- Devsi ile karıştınldığı 
anlaşılmaktadır. Cünade Hz. Peygamber'
den ve Hz. Ömer. Hz. Ali. Muaz b. Cebel, 
Ebü'd-Derda. Ubade b. Sarnit ve Büsr b. 

Ebü Ertat'tan hadis rivayet etmiştir. 

Kendisinden de oğlu Süleyman ile Mü
cahid b. Cebr. Reca b. Hayve, Abdurrah
man es-Sunabihf gibi alimler rivayette 
bulunmuşlardır. 

Hz. Osman döneminde orduya katılan 
ve Muaviye'nin maiyetinde donanma ku
mandanlığını yürüten Cünade, özellikle 
Muaviye döneminde her yıl Akdeniz ve 
Ege'de deniz seferlerine çıkmış, 53 (673) 
yılında Rodos·u fethetmiş, Girit'i de kıs
men almış ve kaynaklarda Ervad adası 
diye zikredilen Kapudağ yarımadasında 
müslümanların o dönemlerde deniz üs
sü olarak kullandıkları yeri ele geçirmiş
tir (54 / 674) Herhalde bu başarılarından 
dolayı Muaviye Cünade'nin nesebini ken
di şeceresiyle birleştirerek onu bir nevi 
kardeş ilan etmek istemiş, fakat Cüna
de bunu kabul etmemiştir. 

Cünade b. Ebü Ümeyye 80 (699) yılında 
Şam'da vefat etmişti r. 75, 77 ve 86 yıl
la rında vefat ettiği de rivayet edilmek
tedir. 
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Ziyaüddln Ebü'I·Mevedde 
(Ebü's-Safa, Ebü'z ·Ziya) 

Halll b. İ shak b. Musa el-Cündl 
(ö. 776 / 1374 [?]) 

Maliki fakihi. 
L _j 

Özellikle hayatının ilk devresi hakkın
da şöhretine kıyasla çok az bilgi bulu
nan Cündi'nin ata mesleği olan askerli
ğe meylederek Mısır ordusunda bir sü-


