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XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
farklı bir üslupta yapılmış 

cami ve türbe. 
_j 

Sultanahmet semtinde Binbirdirek ma
hallesinde, Klodfarer caddesiyle Peykha
ne sokağının kesiştiği köşede bulunmak
tadır. Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa 
(ö. 1869) tarafından Uzun Şüca· Mesci
di'nin yerinde yaptırılmıştır . Bu mesci
din Fazlı Paşa Sarayı Mescidi ile aynı ya
pı olduğu tahmin edilmektedir. Bazıları , 

burada birbir ine komşu olarak üç tane 
Uzun Şüca' Mescidi 'nin varlığını kabul 
ederse de bu görüşe katılmak mümkün 
değildir. Fatih Sultan Mehmed zamanın
da "şatırbaşı" olan Uzun Şüca ' ın yaptı

np vakfiyesi 882 Muharreminde (Nisan 

1477) tescil edilen mescid, 27 Rebiüla
hir 1282'de ( 19 Eylül 1865) çıkan Hoca
paşa yangınında yanmıştı. Fuad Paşa bu 
felaketin arkasından Divanyolu caddesi
ni genişletip imar ettirirken yanmış olan 
mescidin kalıntılarını da bütünüyle or
tadan kaldırarak yerine kendi adını ta
şıyan yeni bir cami yaptırmıştır. Cami. 
üstünü sağır bir kubbenin örtlüğü se
kizgen planlı bir binadır. Muntazam iş

lenmiş taş örgülü mimarisi ve kabart
ma halinde bütün cepheleri kaplayan 
bezemeteriyle Türk yapı geleneklerine 
tamamen aykırı düşen ve belirli bir üs
lüba girmeyen bir görünümdedir. Bu se
beple yerli azınlıklardan veya Levanten 
bir mimar yahut kalfanın eseri olması 
muhtemeldir. 

Sekizgen biçimli harimin giriş kısmını 
"U" şeklinde bir son cemaat yeri sarar. 
Açıkta olan cephelerde Türk mimarisine 
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kubbe Içindeki 
kalem isieri 

ters düşen , yuvarlak kemerli uzun ikiz 
pencereler açılmıştır . Son cemaat yerine 
bitişik taş minare de kare planlı çok yük
sek bir kürsünün üzerinde hiç geçiş un
suru olmaksızın yuvarlak gövdesiyle yük
selir. Şerefe altı çıkmaları konsol şeklin
de volütlerden meydana gelmiştir. Son 
yıllarda önemli bir tamir gören caminin 
içinde son cemaat yerinden çıkılan , ayrı 

ayrı üç ahşap kadınlar mahfeli vardır. 

Mermerden olan mihrap, minber ve kür
sü oldukça temiz bir işçilik gösterir. 

Caminin yanında küçük bir hazfre bu
lunmaktadır. Burada ilk caminin kuru
cusu olan Uzun Şüca ' ın XVIII. yüzyıla ait 
olduğu tahmin edilen mezar taşı yer alır. 
Ayrıca 1277'de (1860-61 ) vefat eden 
Mehmed Şükrü Efendi adında bir hat
tat da burada yatmaktadır. Diğer me
zar taşlarının en eskisi ise 1219 ( 1804 -
1805) tarihlidir. Yine caminin yanında 
Fuad Paşa ' nın sekiz köşeli ve kubbeli 
türbesi bulunur. Türbenin dış yüzeyle
riyle garip biçimli pencerelerinin şebe
keleri Türk sanatına yabancı bir üstüp
ta bezenmiştir. 

Fuad Paşa 
Camii 
Su ltanahmet 1 

Istanbul 

Fuad Paşa'nın vefat ettiği yıllarda İs
tanbul'da bulunan. adı bilinmeyen fakat 
Fransız olduğu anlaşılan bir ressam. es
ki sadrazarnın cenazesi Fransa'dan ge
tirildiğinde gömüldüğü yerin kurşunka
lemle bir resmini yapmıştır. Bu resme 
göre Fuad Paşa bir arsaya defnedilerek 
etrafı çitle çevrilmişti r. Ancak daha son
ra kabrin üstüne bugün görülen türbe 
inşa edilmiştir. 
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Fuad b. Seyyid İmare 
(1 916 -1967) 

Yazma eserlerle ilgili 

L 
çalışmalarıyla tanınan Mısırlı alim. 

_j 

20 Ekim 1916'da Kahire 'de doğdu . 

Ana okulu ve dört yıllık ilkokul tahsili 
dışında öğrenim görmedi. Ekonomik se
bepler yüzünden 1929 yılında daha ço
cuk yaşta iken çalışmaya başladı ; Önce 
Darü ' l-kütübi ' I-Mısriyye matbaasına diz
gici olarak girdi, daha sonra da ei-Hiza
netü't-Teymüriyye'de görev aldı. Bu sa
yede kütüphaneye gelen birçok ilim ada
mıyla tanışma fırsatı buldu. Buradaki 
gayret ve başarısından dolayı kütüpha
ne müdürü Mansür Fehmf tarafından 
1937 yılında Arapça yazmalar bölümün
de görevlendirildi. Bu bölümde, yazma
lar konusunda büyük bir otorite olan 
hacası Muhammed Abdürresül'den kısa 
sürede birçok şey öğrendi. 

Bütün mal varlıkları ile hayatlarını 

Arapça yazmalar uğruna vakfetmiş olan 
Mahmüd b. Telamfz eş-Şinkitf, Ahmed 
Zeki Paşa ve Ahmed Teymur Paşa eko
lünün takipçisi olan Fuad Seyyid bir sü
re hayatını kitap istinsah ederek kazan
dı ve bu sayede yazmalar konusunda 
uzmanlaştı. 1940' 1ı yıllarda Louis Mas
signon. Gaston Wiet, Ch. Kuentz, U. Riz
zitano ve G. C. Anawati gibi şarkiyatçı
lar yanında Zahid el- Kevserf, Half! Hali
di, Muhammed Kürd Ali, Hasan Hüsnf 



Abdülvehhab, Hayreddin ez-Zirik!T ve Ha
med ei-Casir gibi İslam araştırmacıları 
ile de sıkı irtibat ve i ş bi rliği içine girdi. 
1951 ·de Darü' l- kütübi'l- Mısriyye · deki 
yazma eserlerle matbu eserlerin tasnif 
edilmesi kararlaştırılınca yazmalar bö
lümünün başına Fuad Seyyid getirildi 
ve bu tarihten itibaren "emTnü'l-mah
tütat" lakabıyla anılmaya başlandı. 1956-
1962 yılları arasında Darü' l-kütübi'I
Mısriyye ' deki yazma eserlerle ilgili dört 
ciltlik bir katalog yayımladı. Arap Bir
liği, 1946'da Arapça yazmaları neşret
mek üzere Ma'hedü ihyai'l-mahtütati'I
Arabiyye'yi kurunca ilk olarak müracaat 
edilen uzmanlardan biri de Fuad Seyyid 
oldu ve 1954 yılında bu enstitüde gö
revlendirildi. 1954-1964 arasında çıkan 
bütün katalogları Fuad Seyyjd neşretti. 

Ayrıca 1961'de el-Meclisü'l-a'Ja li'ş - şü

üni'l- İslamiyye 'nin İslami eser leri ihya 
maksadıyla kurduğu komisyona üye se
çildi. 1966'da da Darü'l-kütübi'I-Mısriy

ye'ye bağlı olarak kurulan Merkezü tah
klki 't-türas'a hoca tayin edildi. 1951 ve 
1964 yıllarında. Mısır hükümeti tarafın
dan nadir yazmaların filminin çekilme
si amacıyla Yemen 'e gönderilen heyetle 
bulundu. Fuad Seyyid burada ismailiy
ye ve Mu'tezile mezheplerine ait değerli 
kaynak eserler tesbit etti. Bu tesbitleri 
ona İslam dünyasında seçkin bir mevki 
kazandırdı. 1957'de de Sina 'daki Sain
te Catherine Manastırı Kütüphanesi'n
de bulunan değerli yazmalarla ilgili bir 
rapor hazırladı . 
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Vefatında n altı ay kadar önce Napali'
deki lnstituto Universitario Orientale'de 
misafir profesör olarak görev alan ve 
burada Arapça yazmalarla tenkitli me
tin neşrinin esasları konusunda dersler 
veren Fuad Seyyid 2 Ramazan 1387 (3 
Aral ı k 1967) tarihinde öldü. 

Eserleri. A) Tahkik ve Neşirleri. 1. İbn 
Cülcül el- EndelüsT. Tabaka tü ·ı- etıbbd' 
ve 'l-hükema' (Kahlre 1955) 2. İbn Se
müre .ei-Ca'dT. Taba~atü fukahô. ' i'l- Ye
men (Kahire 1 957) 3. Ahmed b. Emin eş 

ŞinkltT. el- Vasit ii teracimi üdebc'i'i Şin
kn (Kahire ı 958) 4. ZehebT. el- cİber ii 
l]aberi men gaber (Il -lll ciltleri , Küveyt 
1961) s. Takıyyüddin ei-FasT. el-cİkdü 'ş
şemin (ll-VII ci ltleri, Kahi re 1962- 1 967) 
6. İdrTsT. Nüzhetü '1- müştc'ik fi'l]tirakı 'l
afa~ (Roma 197 1, Yemen 'in coğrafyasıyla 

ilgili bölüm) Ayrıca Ebü ' I-Kasım ei-Bel
hT'nin Ma~alc'itü 'l-İslamiyyin, KadT Ab
dülcebbar'in Fai lü 'l- i ctizal ve tabaka
tü 'l-Muctezile, Hakim ei - CüşemT'nin Şer
hu'l- cuyı1n adlı eserlerinin bazı bölüm
lerini Fai lü 'l-ictizal ve tabakatü 'l- M uc
tezile adıyla neşre hazırlamıştır (Tunus 
1393/ 1974 ) 

B) Yazma Eserlerle İlgili Olarak Hazırla

dığı Fihristler. 1. İbn Sina: mü ' ellefc'itü 
hı1 ve ş ürı1}ıuha 'l-mahfı1za bi-Dari'l
kütübi'l-Mısriyye (Kah ire 195 0) 2. Fihri
sü 'l-mahtı1tati'l - musavvere bi-Ma che
di'l-matziuiati'l- cAr~biyye (1 -\V, Kah ire 
1954- 1964) 3. Fihrisü mal]tı1tc'iti musta
la}ıi'l- ha diş (Kah i re 1956) 4. Fihristü 'l
mal]tıltc'it 1936-1 955 (1-lll. Kahi re 1961-
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Zenbi\lizade 
Fudayl 
Çelebi'nin 
ecj. ·Qamanat 
ff'l.{ürü' adl ı 

eserinin 

ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

C<\rul lah Efendi. 

nr. 814) 

FUDAYL ÇELEBi , Zen billizade 

Fuad Seyyid 

1963). Son iki eser Darü'l-kütübi'I-Mıs
riyye'deki yazmalarta ilgili kataloglard ı r. 

Fuad Seyyid'in çeşitli dergilerde birçok 
ilmi makalesi de yayımlanmıştır. 
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FUDA YL ÇELEBİ, Zenbillizade 

(ö. 991 / 1583) 

L 
Osmanlı hukukçusu ve kadı. 

_j 

920'de (1514) istanbul'da doğdu. Ce
maleddin Aksarayi'nin tarunu ve Zen
billi Ali Efendi'nin oğlu olması sebebiyle 
Zenbillizade yanında CemaiTzade laka
bıyla da anılır. Tahsilini istanbul'da ta
mamladıktan sonra Bursa Yıldırım Han 
(1 538) ve Edirne Halebiyye (1542) med
reselerinde müderrisiik yaptı. 1544'te 
kendisine Eyüp payesi verilen Fudayl Çe
lebi müderrislik görevini Sahn -ı Sernan 
ve Ayasofya medreselerinde sürdürdü. 
Ardından Bağdat ( ı 553). bir yıl sonra da 
Halep kadılıklarına tayin edildi. Halep 
kadılığından aziedilip (963 / ı 555-561 Şeh

zade Medresesi'nde müderris olarak gö
revlendirildi. Fudayl Çelebi, 969 ( 1561 -
62) yılında getirildiği Mekke kadılığın
dan 971 'de ( 1563) emekliye ayrıldı. III. 
Murad ' ın kazaskerlik teklifini ger i çevir 
diği gibi Şeyhülislam Hamid Efendi'den 
boşalan şeyhülislamlık görevini de ka
bul etmedi. Ömrünün geri kalan kısmı
nı eğitim ve öğ retim faaliyetler iyle ge-
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