
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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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-



re görev yaptığı anlaşılmaktadır. Daha 
sonra bu görevden ayrılmasına rağmen 
ömrünün sonuna kadar askeri üniforma
sını çıkarmadığı için "Cündi"' (ordu men
subu) nisbesiyle tanınmıştır. Babasının 

da aynı meslekten olması sebebiyle İb
nü'I-Cündi diye de anılır. Babası Hane
fi olduğu halde kendisi hocalarından ib
nü'I-Hac ei-Abderf'nin tesiriyle Maliki 
mezhebine meyletti. Abdullah b. Süley
man ei-Menüfi'den fıkıh, Ebü'I-Ferec Ab
durrahman b. Muhammed ei-Makdisf
den hadis, Burhaneddin İbrahim b. La
cin er-Reşidfden Arapça ve fıkıh usulü 
okudu. Hocası Menüfi'nin ölümü üze
rine onun ders halkasını devraldı. Da
ha sonra Şeyhüniyye Medresesi'nde mü
derris oldu. Ders halkası talebelerle do
lup taşan Cündfye fetva sormak için de 
pek çok kişi başvururdu. Talebeleri ara
sında Burhaneddin İbn Ferhün, Behram 
b. Abdullah ed-Demiri. Halef b. Ebü Be
kir en-Nahriri, Cemaleddin Yüsuf b. Ha
lid el- Bisati gibi alimler bulunmakta
dır. 

Mısır'da Maliki mezhebinin önderliği
ni yapan Cündi, fıkıh yanında Arap dili 
ve edebiyatı, hadis ve feraiz alanlarında 
da uzmandı. Talebelerinden Burhaned
din İbn Ferhün onun hadis rivayetinde 
güvenilir olduğunu belirtmektedir. Hac 
için Mekke ve Medine'ye gitmesi dışın
da Kahire'den ayrıimamasma rağmen 
Maliki fıkhına dair el-Mul]taşar adlı ese
ri Kuzey Afrika Malikıler'i arasında bü
yük itibar gördü. Bu bölgede Sidi Halil 
adıyla tanınan alimin şöhreti islam dün
yasının her tarafına yayıldı. 

Bazı kaynaklar Cü ndi'nin Şewal 770'
te (Mayıs 1369) İskenderiye'nin hıristiyan 
işgalinden kurtuluşu için savaştığını be
lirtmekteyse de bu bilgi ihtiyatla karşı
lanmalıdır. Zira 767 Muharreminde (Ekim 
1365) İskenderiye'yi yağmalayan Frenk
ler'in kısa bir süre sonra kendiliklerin
den çekildikleri bilinmektedir. Altmış do
kuz yaşlarında iken Kahire'de vefat eden 
Cündi'nin ölüm tarihiyle ilgili rivayetler 
de farklıdır. Bazı kaynaklarda 749 (1348) 
ve 769 ( 1368) yılları verilmekle birlikte 
bunlardan birincisi hocası Menüfi'ye, 
ikincisi ise muhtemelen yine İbnü'I-Cün 
di künyesiyle tanınan Ebü Bekir Abdul~ 
lah b. Aydoğdu b. Abdullah ei-Cündf'ye 
aittir. Kaynakların büyük çoğunluğu 767 
yılı üzerinde ittifak etmekle birlikte Ah
med Baba et-Tinbükti, Cündf'nin bir ta
lebesinden gelen rivayete dayanarak 13 

Rebiülewel 776 (22 Ağustos 1374) tari
hini benimsemiştir. 

Eserleri. 1. el-Mu!Jtasar•. En meşhur 
eseri olup Maliki fıkhına dairdir. Ceza
yir, Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkele
rinde "el- Kitab" diye tanınan eser. bu 
bölge müslümanları arasında Maliki mez
hebinin temel kitaplarından olan el -Mu
vatta, ve el-Müdevvenetü'l-kübn'i'ya 
tercih edilegelmiştir. Birçok baskısı bu
lunan eserin (mesela Paris 1855; Bulak 
1293; Fas 1300; Kastantine 1878) altmı

şın üzerinde şerh ve haşiyesi vardır. Bun
lardan Bisati, Mewak. Hattab. Muham
med b. Abdullah ei-Haraşi, Zürkani ve 
Derdir'e ait olanlar en meşhurlarıdır. Çok 
erken tarihlerde müsteşriklerin de dik
katini çeken eser Frarısızca'ya. ingilizce'
ye ve İtalyanca'ya tercüme edilmiş, ay
rıca çeşitli çalışmalara konu olmuştur. 

z. et- Taviih. İbnü'I-Hacib'in Maliki fık
hına dair el-Mul]taşar adlı eserinin şer
hi olup özellikle Kuzey Afrika'da çok meş
hurdur. 3. Kitô.bü'l -Menô.sik. Hac mena
sikiyle ilgilidir. Brockelmann bu eser üze
rine Hattab'ın yaptığı bir şerhe ait yaz
ma nüshayı kaydetmektedir ( GAL Suppl., 

ll, 99). Ancak kaynaklar. Hattab'ın ko
nuyla ilgili Hidô.yetü's-sô.liki1-muJ:ıtac 
li- beyani ii 'li'l-mu 'temir ve'l-J:ıô.c ad
lı bir eserini zikretmekle birlikte bunun 
Kitô.bü'l-Menô.sik'in şerhi olduğuna da
ir herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır 
(ayrıca b k. GAL, ll ; 508, Suppl., ll, 537); 4. 
Adô.bü's-süluk. Cenneti kazanmanın yol
larını anlattığı tasawufi mahiyette bir 
eserdir. s. Menô..labü'ş-Şeyl] 'Abdillah 
el-Menufi. Hocası Menüfi'nin hayatı ve 
menkıbeleriyle ilgili bir risaledir. 6. Mu
J:ıa??irô.tü'l-fühum fimô. yete 'allak bi't
ten'icim ve'l- 'ulum (bu eserlerin yazma 
nüshaları için bk. GAL, ı . 373; ll, ı 02-103 ; 

Suppl., ı. 538; ll, 96-99; Muhammed Riyad 
el-Malih. ı . 37-38; Zeydan. ııı. 254) 

Bunlardan başka kaynaklarda zikre
dilen diğer bazı eserleri de şunlardır: 
ŞerJ:ıu Mul]tasari İbni'l -Hdcib (İbnü'I
Hacib'in fıkıh usulüyle ilgili meşhur eseri 
Müntehe's-sal ve'l-emel'in yine kendisi 
tarafından yapılan el-Mul].taşar adlı özeti
nin şerhidir) ; Şerf:ıu'l-Müdevvene (Sah
nun'un Maliki fıkhına dair meşhur eseri 
el-Müdevvenetü'l - kübrti'nın şerhi olup 
"Kitabü'l-f:Iacc"a kadardır); Şerh 'alô. El
fiyyeti İbn Mô.lik (İbn Malik et-Tai'nin 
Arapça grameriyle ilgili eseri El{iyye'nin 

şerhidir) ; Zabtü'l-müveccehdt ve ta 'ri
fühô.. 
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CÜNDİŞAPÜR 

(JY.~~) 

İran'ın Huzistan bölgesinde 
eski bir şehir_ 

Tarihi çok eskilere dayanan Cündişapür 
(Arapça'da CündTsabQr). Sasani hüküm
darlarından ı. Şapur b. Erdeşir (241-273) 

tarafından Kazerün yakınlarında Süs ile 
Hemedan şehirlerini birbirine bağlayan 
yol üzerinde kurulmuştur. Kelime Pehle
vice "Vendiv Şapur"un (Şapür tarafından 
alınmış) Arapçalaşmış şeklinden ibarettir. 

Romalılar ile Sasaniler arasında çıkan 
savaşta 1. Şapür, Roma imparatoru Va
lerian'ı yenerek ordusunu esir aldı. Esir
lerle birlikte Suriye'deki sanatçılar, işçi-
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