
EBÜ'z-ZEHEB CAMii 

manına kadar Hanbeli alimleri hakkın - ı 

da bilgi verir. Vefat tarihleri belli olan-
EBÜ'z-ZEHEB CAMii 

ı leştirildiğinden yola bakan üç cephesin
de otuz üç dükkan inşa edilmiştir. Ma
bedin Hüseyin Camii 'ne bakan cadde ta
rafına ayrıca bir cephe duvarı yapılmış-

l arı tarih sırasına göre. diğerlerini ise 
alfabetik sıra ile anlatır. Çeşitli yazma 
nüshaları bulunan (mesela bk. Süleyma
niye Ktp, Laleli. nr. 2083; Darü 'l -kütübi' I
Mısriyye, Tarih, nr. 811 ; Berlin, nr. I 0.043) 

ve '['abakatü's - şugrd olarak bilinen eser. 
Muhammed Muhyiddin Abdülhamfd ta
rafından iki cilt halinde yayımlanmıştır 
(Kahire 1963- 1965 ; Beyrut 1403/1983). Ke
maleddin el -Gazzf el-Menhec'e 1207 
( 1792 -93) yılına kadar gelen bir zeyil 
yazmıştır. Bu iki eseri kaynak olarak 
kullanan Muhammed Cemfl eş-Şattf el
Bağdadf de Mul]tasarü'l-Hanabile ad
lı bir eseri kaleme almıştır ( Dımaşk 1339) 

3. et- Tdril]u'l-mu cteber i i enbd ,i men 
c aber. Yaratılıştan 896 ( 1490-91) yılına 

kadar cereyan eden olayları anlatan umu
mi bir tarihtir (British Museum. Or., nr. 

1544) 

Ebü'l-Yümn el-Uleymf'nin kaynaklar
da zikredilen diğer eserleri de şunlar
dır: ed-Dürrü'l-münciad ii ashrlbi'l
İmam AJımed (HanbeiT fukahası hakkın
da yazılmış bir biyografi kitabı olup et -Ta
bakatü'l-kübra adıyla bilinir) ; Fethu'r
raJımdn ii teisiri'l- Kur, an (iki ci lt olup 
bizzat müellifi tarafından el- Vecfz adıyla 

ihtisar edilmiştir); İthdfü'z -zd, ir ve et
vdfü'l-muk1mi'l-müsdfir; ei-rldm bi
a cydni devleti'l - İsldm; TaşJıiJıu'l-l]i-
ldii'l-mutJa~ fi'l-Muknt; el-İtJıdi (Al-
lame ei -Mirdavf'nin Kitabü ' l-insa{adlı ese-

Kahire'de 
XVIII. yüzyıla ait cami 

L 
ve etrafındaki küçük külliye. 

_j 

Kölemen Beyi Bulutkapan Ali Bey'in 
memlüklerinden olup ondan sonra Mı

sır 'da idareyi eline geçiren Ebü'z-Zeheb 
Muhammed Bek tarafından yaptırılmış-
tır. Muhammed Bek Ebü'z -Zeheb Camii 
olarak da anılan ve aynı zamanda dört 
mezhebe uygun dini eğitim yapılması 
gayesiyle bir medrese olarak inşa edi
len yapı kütüphane, türbe. tekke. dük-
kanlar. şadırvan, havuz ve sarnıçtan mey
dana gelen bir külliye durumundadır. 
Eski şehrin ortasında Ezher Camii'nin 
ana girişi karşısına gelen binanın inşa
sı bir yıl sürmüş , kapıları üzerindeki ki
tabelerden anlaşıldığına göre 1188 ·de 
( 1775) bitirilmiştir (kitabelerin metni ve 
vakfiyesi için bk. Ali Paşa Mübarek, V, 237-

239. 243-246) 

Cami esas itibariyle ufak farklarla, 979 

( 1571 -72) yılında yapılmış olan Bulak'-
taki Sinan Paşa Camii'nin mimari bakım
dan bir benzeri. hatta taklididir. Sinan 
Paşa Camii bir avlu duvarı içinde bulu
nurken Ebü'z-Zeheb Camii cadde sevi
yesinden daha yüksek bir platforma yer-

tır. Bu duvar caminin esas kitlesinden 
daha alçak olduğu için caminin revak
larıyla birlikte yüksek kubbesi de dışa
rıdan görülebilmektedir. Cephe duvarı. 

dikdörtgen pencereleri bulunan istalak
titli bir girinti şeklinde olup Memlüklü 
üslObunda süslenmiştir. Bu duvar üze
rinde bulunan. üç bölümlü ve kesişen 

iki kavisten oluşan kemerli cümle kapı
sı Memlüklü tarzında olmakla birlikte iç 
ve dış pencerelerin lentolarında Osman
lı tekniğinde mavi ve yeşil renklerin ha

kim olduğu çiniler kullanılmıştır. Cad
deden çift taraflı bir merdivenle ulaşı

lan cümle kapısı, doğu ve güney taraf
lardan camiyi kuşatan bir ilave kısma 
açılır. Burası. cephenin binanın ana bö
lümüyle bir dirsek yapan yol biçimine 
uydurulmasından meydana gelmiştir. 

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

Revakların kuzeydoğu köşesindeki kub
be, binanın tanisiyle kız kardeşinin tür
belerini örtmektedir. Burada duvarlar 

rinin muhtasarıdır, bk. Kamil Cem ll el- Ebü' z-Zeheb camii ve planı- Kahire 1 Mısır 

AseiT. Dirasat, Xll /8, s. 118-122) 
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EBÜ'z-ZEHEB CAMii 

özellikle mavi ve yeşil renklerde Türk ve 
Tunus çinileriyle süslenmiştir. Kabirie
rin bulunduğu köşe ayrıca ince işlemeli 
bir parmaklıkla kuşatılmıştır. 

Bir kenarı 1 S m. kadar olan kare şek
lindeki harimi örten kubbenin profili de 
Sinan Paşa Camii'ni andırmaktadır. Fa
kat burada aynı genişlikte olmasına rağ 

men taş yerine tuğla kullanılmıştır. Kub
be kasnağındaki pencereler ise üstün
de bir yuvarlak pencere bulunan çift ke
merli açıklıklar şeklindedir. Bunların et
rafıyla köşelerde Osmanlı tarzında kü
çük ağırlık kuleleri yer almaktadır. İç kı 
sım bir ana kubbe ve Sinan Paşa Camii'n
de de görülen üç bölümlü geniş köşe ke
merlerine sahiptir. 

Ana kubbenin örttüğü ibadet meka
nının. istalaktitli tepeliklerle yükseltil
miş girişler vasıtasıyla üç revaklı galeri
den gelen üç girişi vardır. Harimi üç ta
raftan kuşatan revaklardan kıblenin sağ 
ve solundakiler dörder. diğeri ise beş 
kubbelidir. 

Bu devir için istisnai bir durum gös
teren. mermere sedef kakma olarak ya
pılmış süslemesiyle dikkati çeken mih
rapla kündekari tekniğinde fildiş i ve se
def işlemeli olarak yapılmış olan ahşap 
minber erken Memlüklü tarzındadır. Kub
benin altındaki kartuşlara reyhani hat
tıyla oyulan altın yaldızlı ve boyalı yazı
lar Memlüklü'den çok Osmanlı özellikle
ri göstermektedir. Mihraba bakan du
vardan dirsekler üzerinde dışarı taşan 

ahşap balkon dikkat çeken ayrı bir mi
mari unsurdur. 

Yapının güneybatı köşesinde bulunan 
minare, dört kısımdan meydana gelen 
Sultan Gavri minaresine benzer özellik
ler göstermekle beraber beş bölümlü
dür. Genel mimari özellikleriyle Osmanlı 
sanatı hususiyetleri gösteren caminin 
bu dörtköşe minaresi. sahip olduğu di
ğer farklılıklar sebebiyle bu çizgiden çok 
ayrıldığı gibi Kahire'deki diğer minare
ler içinde de oldukça değişik bir üsiOp
tadır. 

Caminin güney tarafında bulunan ve 
bu binadan bir duvarla ayrılan avlu et
rafında iki katlı olarak yapılmış odalar
dan müteşekkil kısım Türk dervişlerinin 
kalması için vakfedilmiş bir tekkedir. 
Dükkanlar dışındaki diğer kısımları ve 
1980'li yıllara kadar Türk talebeleri ta
rafından kullanılmakta olan tekke ve di
ğer bölümler halen pek harap bir du
rumda olup usulüne uygun bir restoras
yonla kurtarılmayı beklemektedir. 
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EBÜ'z-ZİNAD 
( )\,;)\Y.!) 

Ebu Abdirrahman Ebü'z-Zinad 
Abdullah b. Zekvan ei-Kureşi 

(ö. 130 / 748) 

Hadis hafızı ve fakih tabii. 
_j 

65 (684-85) yılı civarında doğdu . Ebü'z
Zinad onun hoşlanmadığı lakabıdır. Ba
bası Zekvan, Hz. Osman'ın hanımı Rem
le'nin veya kızı Aişe'nin yahut Hz. Os
man'ın ailesinden birinin azatlı kölesiy
di. Hz. Ömer'in katili Ebü Lü'lü'ün kar
deşi olduğu da söylenmektedir. Ashap
tan Enes b. Malik ile Hz. Peygamber' i 
gördüğü söylenen Ebü Ümame b. Sehl'
den. tabiinden ise Şa'bi, Hz. Osman ' ın 

oğlu Eban. Said b. Müseyyeb. Harice b. 
Zeyd ve pek çok hadisini rivayet ettiği 
Abdurrahman b. Hürmüz ei-A'rec gibi 
alimlerden rivayette bulundu. Kendisin
den de oğulları Abdurrahman ile Ebü'I
Kasım , yaşça daha büyük olan İbn Ebü 
Müleyke ile Salih b. Keysan. ayrıca Müsa 
b. Ukbe, Hişam b. Urve. Süfyan es-Sev
rı. Malik b. Enes ve Süfyan b. Uyeyne gi
bi muhaddisler hadis rivayet ettiler. Ali 
b. Medini onu. büyük tabiilerden hemen 
sonra gelen Medine'nin dört büyük ali
minden biri saymaktadır. Süfyan es-Sev
ri kendisinden emirü'l-mü'minin fi'l
hadis* diye söz etmektedir. Ahmed b. 
Hanbel ile Yahya b. Main Ebü'z-Zinad'ın 
güvenilir olduğunu belirtmekte. bir baş
ka ifadesinde Ahmed b. Hanbel. "Ravi
leri sika * ise rivayetleri kullanılabilir" de
mektedir. Buhari'nin açıkladığına gö
re Ebü Hüreyre'nin en güvenilir senedi 
Ebü'z-Zinad- A'rec- Ebü Hüreyre zinci
ridir. 

Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan 
Ebü'z-Zinad. hadis ve fıkıh sahalarında 
olduğu gibi hesap ve şiir konularında 

da bilgisine başvurulan bir alimdi. Etra
fındaki yüzlerce talebe ile Mescid-i Ne
bevi'ye girerken onu gören muhaddis 
Abdürabbih b. Said bu haliyle bir sulta
na benzediğini. öğrencilerinin kendisine 

fıkıh, hadis, hesap ve çözemedikleri dini 
meseleleri sorduklarını söylemektedir. 
Leys b. Sa'd 'ın belirttiğine göre hepsi 
de tabiinden olan 300 kişiye Mescid-i 
Nebevi'de fıkıh , şiir ve benzeri ilimleri 
okuturdu; fakat daha sonra öğrencileri 
Rebiatürre'y'in ders halkasına katılınca 
yalnız kaldı. Belki de bu yüzden Rebia 
ile arası açıldı. Medine'ye geldiği zaman 
her iki alimle de görüşen Ebü Hanife, 
fıkıh bilgisi itibariyle Ebü'z-Zinad'ın Re
biatürre'yden ileri seviyede bulunduğu
nu söylemiş, daha umumi bir ifade kul
lanan Ahmed b. Hanbel ise onun Rebia'
dan alim olduğunu belirtmiştir. Hişam 
b. Abdülmelik zamanında Medine'nin 
mali işler divanında görev alan Ebü'z
Zinad'ı ömer b. Abdülaziz de Küfe'nin 
beytülmalini yönetmekle görevlendirmiş
tir. Emeviler'in hizmetinde bulunması 
sebebiyle Malik b. Enes'in ondan. "Şu 

adamların katibiydi" diye küçümser bir 
ifadeyle söz ettiği ileri sürülmekteyse de 
el-Muvatta' da elli dört rivayetine yer 
vermesi bu iddianın doğru olmadığı ka
naatini uyandırmaktadır. 

Ebü'z-Zinad 17 Ramazan 130'da (20 
Mayı s 748) Medine'de vefat etti. 131 'de 
(749) öldüğü de söylenmektedir. 

Ebü'z-Zinad'ın fıkha dair bir kitap yaz
dığı zikredilmekte, fakat eserin mahiye
ti bilil!memektedir. Oğlu Abdurrahman 
da Hişam b. Urve'nin en güvenilir tale
besi olup fıkıh ve hadis sahalarında ta
nınmış bir alimdL 
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EBÜ'z-ZÜBEYR 
( ~)IY.!) 

Ebü'z-Zübeyr Muhammed 
b. Müslim b. Tedrüs ei-Esedi 

(ö. 126 / 743-44) 

Hadis hafızı, tabii. 
_j 

BO'Ii yıllarda doğduğu tahmin eqilmek
tedir. Ashaptan Hakim b. Hizam'ın azat
lısıdır. Efendisinin kabilesine nisbetle 
Esedi ve Kureşi nisbeleriyle. uzun süre 


