EBÜ'I-YÜMN ei-KiND1'
landığını, her bakımdan daha üstün birini tanımadığını ifade etmiştir. Ebü Şa
me de gerek rivayet gerekse dirayet açı
sından asrının tek adamı olduğunu belirtmiştir. Bazı talebelerinin verdiği bilgiler Ebü'I-Yümn'ün akidesi sağlam, mütevazi, güzel ahlak sahibi bir alim olduğunu ortaya koymaktadır. Zehebi, hakkındaki farklı görüşlerden bazılarını zikrettikten sonra onun Allah ve Resülü'nü
seven bir alim olduğunu söylemiş , Ebü'I Hasan ei-Eş ' arfnin görüşlerini ve yolunu benimsememiş olmasının akidesiyle
ilgili iddialara yol açmış olabileceğine
dikkat çekmiştir (A' lamü'n- nübela', XXII,

38- 39).

Ebü'I-Yümn ei-Kindi Kur'an ilimleri.
hadis. dil, şiir. tıp vb. konularda çeşitli
eserlerden meydana gelen ve 761 cilt
kitabı ihtiva eden kütüphanesini azatilsı Ebü' d- Dür Necib Yaküt' a bırakmış,
onun ölümünden sonra oğluna , ondan
da alimiere intikal etmesini vasiyet etmiştir. Ebü Same'nin verdiği bilgiye göre Ebü'd-Dür bu kitapları Dımaşk Camii'nde (Emeviyye Camii) hazı rladığı bir
kütüphanede toplamışsa da korunmalarını sağlayamamış ve kitaplar zamanla dağılmıştır.
Eserleri. 1. İnşadü'n-Nabiga emame'nnebi Nabiga ei-Ca'di'nin Hz. Peygamber'e hitaben söylediği şiirlerini senedleriyle birlikte derlediği bir risale olup
Muhammed Muhaymir Salih tarafından
neşredilmiştir (bk. bibl). z. Mesa'il. Arap
grameriyle ilgili bazı meselelerin ele alın
dığı eserin yazma bir nüshası Köprülü
Kütüphanesi'ndedir (Mehmed Pa şa, nr.
1368, vr. 95 b- ı 02b) 3. Netfü'l - liJ:ıye min
İbni DiJ:ıye. İbn Dihye ei-Kelbi'nin (ö.
633 / 1235) es-Sarimü'l-Hindi fi'r-reddi 'ale'l-Ki~df adlı eserine yazdığı reddiyedir. 4. l:faşiye 'ala ŞerJ:ıi Divani'lMütenebbi. Abdülkahir b. Abdullah eiHalebi'nin (ö. 551 / 1156) Divanü'l -Mütenebbi'ye yazdığı şerhin haşiyesi olup
bazı kaynaklarda Ta'li~iit 'ala Dfvani'l Mütenebbi adıyla zikredilmektedir. s.
Kitôb fi'l-fark beyne ~avli'l-~ii'il : Talla~tüki in del]alti'd - dare ve beyne in
del]alti 'd- dare talla~tüki. Bir soru üzerine kaleme aldığı bu esere, Muhammed
b. Ali b. Galib ei-Cezeri (ö 689 / 1290) tarafından el-rtiraiü'l - mübdi li- vehmi't - Taeel-Kindi adıyla bir reddiye yazılmıştır. Son üç eserin günümüze kadar
gelip gelmediği bilinmemektedir.

Kaynaklarda adları zikredilen diğer
eserleri de şunlardır: ŞerJ:ıu Ijutabi İbn
Nübôte, İtJ:ıôtü'z-za'ir ve etrôtü'l - mu-
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ipmi '1- müsafir,

Meşyel]atü '1- Kin di. Sonuncu kitabın, İbnü'I-Kıftfye ait eserler
arasında zikredilen (Yaküt, XV, ı 87) Kitôbü Meşyel]ati Zeyd b. el-lfasan elKindi adlı kitapla aynı eser olması muhtemeldir.
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EBÜ'I -YÜMN ei - ULEYMİ
( ~\ .ı-JI Y.l )
Ebü'l-Yümn Mücirüdd\'n
Abdurrahman b. Muhammed
b. Abdirrahman el-Uieym\'
el-Makdis\' el-Hanbel\'
(ö. 928/1522)
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Tarihçi, müfessir ve

kad ı.
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13 Zilkade 860 'ta (13 Ekim 1456) Kudüs'te doğdu. Hz. Ömer'in soyundan olup
dedelerinden Ali b. Uleym'e nisbetle Uleymi diye meşhurdur. Başta babası Kadıl
kudat Şemseddin Ebü Abdullah Muhammed (ö . 873 / 1469) olmak üzere Takıy
yüddin Abdullah ei-Kalkaşendi, Şeha
beddin Ahmed ei-Umeyri, Alaeddin eiGazzi. Kadılkudat Nüreddin ei-Mısri, BurMneddin İbrahim ei-Ensari gibi devrin
meşhur alimlerinden fıkıh. hadis ve kı
raat dersleri aldı. 880'de (1475) Mısır' a
giderek Kadılkudat Bedreddin Muhammed es-Sa'di, Mısır Abbasi Halifesi Mütevekkil- Aleilah Ebü '1- İz, Sehavi, Celal
ei-Bekri ve diğer alimlerden dini ilimler
tahsil etti. 889'da (1484) Filistin'e döndü, Remle'de kadı olarak göreve başla
dı. iki yıl sonra Kudüs, Nablus ve el-Halil kadılıkları da onun uhdesine verildi.
922 (1516) yılına kadar Kudüs kadılığı
yaptı ve daha sonra emekliye ayrılıp Mescid-i Aksa'da kitap yazmak, ders ve fetva vermekle meşgul oldu. Kudüs'te vefat etti ve orada defnedildi. Kabri Babü'lesbat'ın doğusunda Cismaniye yakınla
rındadır.

Eserleri. 1. el- Ünsü '1- celil bi- tôril]i '1~udüs ve'l -Ijalil. Müellifin Vakıdi, Ya'kü-

bi, Muhammed b. Cerir et-Ta beri, Ali b.
Hüseyin ei-Mes'üdi, Ebü'I-Kasım ibn Asakir. üsame b. Münkız, İmadüddin ei-İs
fahani, Yaküt el-Hamevi, izzeddin ibnü'IEsir, İbn Fazlullah ei-Ömeri ve özellikle
ibn Sürür ei-Makdisi ve Süyüti gibi tarihçi ve coğrafyaetiarın kitap larına ve
kendi müşahedelerine dayanarak yazdığı bu eser, ya ratılıştan 900 (1494-95)
yılına kadar Kudüs ve civarında meydana gelen olayları ve bu şehirlerle ilgili
diğer bilgileri ihtiva eder. Uleymi 18 Zilhicce 900'de (9 Eylül 1495) yazmaya baş
ladığı eserini kısa sürede tamamlamış
tır. İki cilt olan eserin ı. cildinde peygamberler tarihi, Kudüs'ün kuruluşu ve tarih boyunca aldığı isimler, Hz. Peygamber ve mi'rac, Hz. Ömer ve Kudüs'ün fethi, Abdülmelik b. Mervan'ın yaptırdığı
Kubbetü's-sahre, Kudüs'ü ziyaret eden
sahabi ve tabiiler, Kudüslü meşhur bilginler, Fatımiler, Haçlılar döneminde ve
Selahaddin-i Eyyübi'nin vefatma kadar
EyyübTier devrinde Kudüs ve çevresinde
cereyan eden olaylar anlatılmaktadır. ll.
ciltte Mescid-i Aksa, Kudüs'teki diğer
mescid ve medreseler, zaviyeler, mahalleler ve Memlük Sultanı Kayıtbay devrine (1468-1496) kadar el-Halil şehrinin tarihi. Kudüslü alimler ve burada kadılık
yapanlar hakkında bilgi verildikten sonra Kayıtbay devri sonuna kadar meydana gelen olaylar anlatılmaktadır. Çeşitli
kütüphanelerde (mesela bk. Süleymaniye
Ktp ., Yenicam i, nr. 82 1, Esad Efendi, nr.
2076, 2375, Hamidiye, nr. 888, Laleli, nr.
1998, 1999 ; TSMK, nr. 6128-6132) yazma
nüshaları bulunan eser ilk defa 1283'te
(1866) Mısır'da Matbaatü'I-Vehbiyye'de
bas ılmıştır. Kitap müsteşrik H. Sauvaire
tarafından da Fransızca tercümesiyle
(Histoire de Jerusalem et d 'Hebron depuis
Adamjusqu'a la {in du XV'eme siecle, Fragments de La chronique de Moudjiraddyn)
birlikte yayımianmış (Paris 1876) ve da-

ha sonra çeşitli baskıları yapılmıştır (Necef 1968; Arnman 1973; Kum 1410). elÜnsü 'l- celil'in bizzat müellifi tarafından
yazılan ve 901-914 (1495-1508) yılları
arasında meydana gelen bazı olayla rı ihtiva eden bir zeyli de mevcuttur. Bu zeylin Leiden Kütüphanesi'nde (nr. 953) bulunan nüshası Kamil Cemi! ei-Aseli tarafından yayımlanmıştır (Dirasat, XII / 8,
Arnman 1985, s. 127 - 135 ). Z. el-Menhecü'l-aJ:ımed fi tenkimi aşJ:ıabi'l - İmam
AJ:ımed. ibn Receb ei-Hanbeli'nin (ö.
795 1 ı 393)

Taba~atü'l - lfanabile'sine

zeyil olarak kaleme aldığı bu eser, Ahmed b. Hanbel'den başlayarak kendi za-

EBÜ'z-ZEHEB CAMii
manına kadar Hanbeli alimleri hakkın da bilgi verir. Vefat tarihleri belli olanl arı tarih sırasına göre. diğerlerini ise
alfabetik sıra ile anlatır. Çeşitli yazma
nüshaları bulunan (mesela bk. Süleymaniye Ktp, Laleli. nr. 2083; Darü 'l -kütübi' IMısriyye, Tarih, nr. 811 ; Berlin , nr. I 0.043)
ve '['abakatü's - şugrd olarak bilinen eser.
Muhammed Muhyiddin Abdülhamfd tarafından iki cilt halinde yayımlanmıştır
(Kahire 1963- 1965 ; Beyrut 1403/1983). Kemaleddin el -Gazzf el-Menhec'e 1207
( 1792 -93) yılına kadar gelen bir zeyil
yazmıştır. Bu iki eseri kaynak olarak
kullanan Muhammed Cemfl eş-Şattf elBağdadf de Mul]tasarü'l-Hanabile adlı bir eseri kaleme almıştır (Dımaşk 1339)
3. et- Tdril]u'l-mu cteber i i enbd ,i men
caber. Yaratılıştan 896 ( 1490-91) yılına
kadar cereyan eden olayları anlatan umumi bir tarihtir (British Museum. Or., nr.
1544)

Ebü'l-Yümn el-Uleymf'nin kaynaklarda zikredilen diğer eserleri de şunlar
dır: ed-Dürrü'l-münciad ii ashrlbi'lİmam AJımed (HanbeiT fukahası hakkın
da yazılmış bir biyografi kitabı olup et -Tabakatü'l-kübra adıyla bilinir) ; Fethu'rraJımdn ii teisiri'l- Kur, an (iki ci lt olup
bizzat müellifi tarafından el- Vecfz adıyla
ihtisar edilmiştir); İthdfü'z -zd, ir ve etvdfü'l-muk1mi'l-müsdfir; ei-rldm bia cydni devleti'l - İsldm; TaşJıiJıu'l-l]ildii'l-mutJa~ fi'l-Muknt; el-İtJıdi (Allame ei -Mirdavf'nin Kitabü ' l-insa{adlı eserinin muhtasarıdır, bk. Kamil Cem ll elAseiT. Dirasat, Xll /8, s. 118-122)
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Kahire'de
yüzyıla ait cami
ve etrafındaki küçük külliye.
XVIII.
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Kölemen Beyi Bulutkapan Ali Bey'in
memlüklerinden olup ondan sonra Mı 
sır ' da idareyi eline geçiren Ebü'z-Zeheb
Muhammed Bek tarafından yaptırılmıştır. Muhammed Bek Ebü'z -Zeheb Camii
olarak da anılan ve aynı zamanda dört
mezhebe uygun dini eğitim yapılması
gayesiyle bir medrese olarak inşa edilen yapı kütüphane, türbe. tekke. dükkanlar. şadırvan, havuz ve sarnıçtan meydana gelen bir külliye durumundadır.
Eski şehrin ortasında Ezher Camii'nin
ana girişi karşısına gelen binanın inşa
sı bir yıl sürmüş , kapıları üzerindeki kitabelerden anlaşıldığına göre 1188 ·de
( 1775) bitirilmiştir (kitabelerin metni ve
vakfiyesi için bk. Ali Paşa Mübarek, V, 237239. 243-246)
Cami esas itibariyle ufak farklarla, 979
yılında yapılmış olan Bulak'taki Sinan Paşa Camii'nin mimari bakım
dan bir benzeri. hatta taklididir. Sinan
Paşa Camii bir avlu duvarı içinde bulunurken Ebü'z-Zeheb Camii cadde seviyesinden daha yüksek bir platforma yer( 1571 -72)

leştirildiğinden yola bakan üç cephesinde otuz üç dükkan inşa edilmiştir. Mabedin Hüseyin Camii 'ne bakan cadde tarafına ayrıca bir cephe duvarı yapılmıştır. Bu duvar caminin esas kitlesinden
daha alçak olduğu için caminin revaklarıyla birlikte yüksek kubbesi de dışa
rıdan görülebilmektedir. Cephe duvarı.
dikdörtgen pencereleri bulunan istalaktitli bir girinti şeklinde olup Memlüklü
üslObunda süslenmiştir. Bu duvar üzerinde bulunan. üç bölümlü ve kesişen
iki kavisten oluşan kemerli cümle kapı
sı Memlüklü tarzında olmakla birlikte iç
ve dış pencerelerin lentolarında Osmanlı tekniğinde mavi ve yeşil renklerin hakim olduğu çiniler kullanılmıştır. Caddeden çift taraflı bir merdivenle ulaşı
lan cümle kapısı, doğu ve güney taraflarda n camiyi kuşatan bir ilave kısma
açılır. Burası. cephenin binanın ana bölümüyle bir dirsek yapan yol biçimine
uydurulmasından meydana gelmiştir.
Girişin

solunda , bir zamanlar arkasın
konularda 650 kıymetli kitabın bulunduğu. özenle dökülmüş bronz
bir parmaklığın ayırdığı kütüphane kıs
mı yer almaktadır.
da

çeşitli

Revakların kuzeydoğu köşesindeki kubbe, binanın tanisiyle kız kardeşinin türbelerini örtmektedir. Burada duvarlar

Ebü' z-Zeheb camii ve planı- Kahire 1 Mısır
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