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~ A BDÜLKADiR Ö zcAN 

SilAHDAR SÜLEYMAN AGA 
CAMii ve SEBiLKÜTT ABI 

Kahire 'de Memlük 
ve Osmanlı mimari üsluplarını 

birleştiren bir külliye. 
.J 

Fatımi dönemi Kahire'sinin ana cadde
si durumundaki Muiz-Lidlnillah caddesin
de yer alan cami ve sebilküttabdan olu
şan bu küçük külliye Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa'nın emirlerinden Silahdar Süleyman 
Ağa tarafından yaptırılmıştır. Güneydoğu 

cephesindeki taçkapısı üzerinde bulunan 
dört satırlık Osmanlıca kitabesine göre ca
mi, 1837-1839 yılları arasında inşa edilmiş
tir. Kral Faruk zamanında da (ı 936- ı 952) 
yapının içinde ve avlu kemerleriyle kubbe
lerinde birtakım onarımlar gerçekleştiril

miştir. Sebilküttab ise cephesi üzerinde 
dönemin önde gelen şairlerinden Zihniza
de'ye ait on satırlık Türkçe kitabesine gö
re 1253'te (1837) tamamlanmıştır. 

Düzgün kesme taştan fevkanl tarzda in
şa edilen caminin Muiz-Lidlnillah caddesi
ne bakan güneydoğu cephesi iki katlı olup 
alt katında doğu uçta " L" şeklindeki deh
lize açılan düz atkı taşlı taçkapı yer almak
tadır. Bunun solunda iki dükkanla küttaba 
götüren basık kemerli bir kapı mevcuttur. 
Üst katında demir parmaklıklı beş dikdört
gen pencerenin yer aldığı cephe dikdört
gen, üçgen ve bakiava dilimli motifli dış 
bükey bir ahşap saçakla son bulmaktadır. 
Avluya ait bir kapı ile onun üzerinde üç 
ova! pencerenin açıldığı kuzeybatıdaki cep
he oldukça sağır bırakılmıştır. Yapının gü
neybatısında sebilküttab, kuzeydoğusun
da ise ev vb. başka yapılar mevcuttur. 

15,02 x 14,34 m. ölçülerinde yaklaşık ka
re planlı iç mekan, ikişer mermer sütuna 
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dayanan üçer yuvarlak kemerli iki dizi ile 
üç nefe bölünmüş olup nefler mihraba pa
ralel bir düzenleme göstermektedir. Bu 
bakımdan erken İslam döneminde inşa 
edilen Amr b. As Camii'nden (642) itiba
ren Mısır'da çeşitli dönemlerde sevilerek 
uygulanan mihraba paralel nefli birçok ca
mi ile yakın benzerlik içerisindedir. Silah
dar Süleyman Ağa Camii, bu plan şerna
sının Osmanlı dönemi Kahire cami mima
risinde benimsenerek anıtsal biçimde uy
gulandığını gösteren önemli örneklerden 
biri durumundadır. Harimi kuşatan beden 
duvarlarında açılan pencerelerle aydınla
tılan caminin zemini mermerle kaplanır

ken üzeri koyu sarı renkli bitkisel kuşak
larla süslü ahşap tavanla örtülmüştür. 

Güneydoğu duvarının ortasındaki mih
rap mermerdendir. 1 ,04 m. genişliğinde 
ve 0,40 m. derinliğindeki niş yuvarlak ke
merlidir. Rokoko tarzında iri bitkisel yap
rak şeklindeki taç kısmını sütunçe yerine 
pilastır biçiminde hafif yüzeyden taşkın çı
kıntılar taşımaktadır. Koyu sarı renkli bo
yamalara sahip mihrap en dıştan üzerin
de bakiava dilimi motifleri bulunan pilas
tırlarla sınırlandırılmıştır. Mihrabın sağın

daki minber ahşaptan olup sade yapısı , 

alemli küçük bir kubbe ile örtülü köşk biçi
mindeki giriş kısmı ve sivri külahlı köşküy
le ilgi çekicidir. Müezzin mahfıli harim giri
şinin üzerindedir ve duvar boyunca uzan
maktadır. Ahşap korkuluklu ve tavan al
tında renkli bakiava dilimli süslemelere sa
hip olan mahfile duvar içindeki bir mer
divenle varılır. Güneydoğudaki cephenin 
güney ucunda yer alan minareye yine du
var içindeki bir merdivenle ulaşılmaktadır. 
Üst üste bindirilmiş silmelerle geçilen göv
de silindiriktir. Taş korkuluklu tek şerefe
si de silmeler üzerine oturmaktadır. Silin
dirik petek kurşun kaplı ve oldukça yük
sek bir külahla nihayetlenmektedir. 

15,30 x 15,45 m. ölçülerinde yaklaşık ka
re planlı avlunun dört tarafını on iki mer
mer sütuna oturan on iki yuvarlak kemer
li revak kuşatmaktadır. Bir seki gibi avlu 
zemininden bir basamak yükseltilmiş olan 
revaklar on beş adet küçük kubbeyle ör
tülmüştür. Orta kısmının üzerini de orta
sında kare şeklinde bir havalandırma bu
lunan bir ahşap tavan kapatmaktadır. Ha
valandırmanın yerleştirildiği altlık bölümün
de dört yönlü pencereler açılmıştır. Ayrıca 

her bir revak gözü birer ova! pencereye sa
hiptir. Başşehir tarzı plan şemasına sahip 
olmayıp kubbeli-revaklı avlu içeren tek Os
manlı devri Kahire camisi bu yapıdır. Av
lusu sebebiyle Kahire'deki diğer Osmanlı 
yapıları olan Süleyman Paşa , Safiye Sultan 

ve Mehmed Ali Paşa camileriyle paralellik 
göstermektedir. Mermer döşemeli avlu
nun güneybatı kenarındaki kaş kemerli ka
pıdan on altı basamaklı bir merdivenle tu
valetlere inilmektedir. Dört mermer sütu
na oturan bir ahşap tavanla bir kısmı ka
patılmış olan mekanın güneybatısında iki , 
kuzeybatısında beş tuvalet hücresiyle gü
neydoğusunda abdest muslukları vardır. 

Caminin güneybatı tarafında bulunan ve 
günümüzde Eğitim Bakanlığı'nın deposu 
olarak kullanılan sebilküttab alttaki sar
nıçla üstteki sebil ve ona bitişik mektep
ten meydana gelmektedir. Güneybatı ve 
kuzeybatı cephelerinde Silahdar sakağına 
açılan pencereleri olan sebilküttabın gü
neydoğu cephesi caminin ana cephesiyle 
uyumlu biçimdedir. Tamamen mermerle 
kaplanan cephenin önünde iki taraflı ve 
dört basamaklı bir merdiven vardır. Güney 
uçtaki mermer çeşme dalgalı ve kademe
li kemerli bir n işten ibaret olup iki mus
lukludur. Üzerinde bir girlant motifiyle içe
risinde ayet yazılmış olan daire biçimin
deki bir saksıdan çıkan bir çiçek süsleme
sine yer verilmiştir. Bunlar dilimli yuvarlak 
kemer içerisine alınmıştır. İki yandan da 
akant başlıklı mermer sütuntarla sınırlan
dırılmıştır. Buna bitişik se bil cephesi ya
rım yuvarlak biçimde taşma yapmakta
dır. Akant başlıklı sütunlara oturan dilim
li yuvarlak kemerli dört açıklıkla hareket
li bir görünüm sergilemektedir. Açıklıklar 

bitki yapraklarının ters ve düz birleştirilme
siyle meydana getirilen ve üzerinde "Akar 
Maşallah" yazısını taşıyan bronz parmak-

Silahdar Süleyman Ağa Camii 'nin güneydoğu cephesinin ke
siti 
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lıklarla kapatılmıştır. Altlarında da kase 
koymak için birer mermer tablası mevcut
tur. Aralardaki sütunlar pilastır şeklinde 
saçağa kadar devam ettirilerek kitabelik
lerle rokoko tarzında geniş yapraklı bitki 
desenli bölümler oluşturulmuş, pilastırlar 
üzerinde vazodan çıkan çiçek ve daire için
de gülbezek motiflerine yer verilmiştir. Cep
he üzerinde çeşitli motiflerin bulunduğu 
bir ahşap saçakla nihayetlenmektedir. 

Caminin altındaki bir kapıdan "L" şek
linde bir dehlize girilmektedir. Hemen sol
dan da yedi basarnakit bir merdivenle ku
zeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan 
dikdörtgen planlı bir dehlize çıkılmaktadır. 
Bunun güneybatısındaki bir kapı ile her 
iki tarafında sebil ve küttabın odalarının 
sıralandığı koridora ulaşılmaktadır. Kuzey. 
batı ve doğu köşelerinde yer alan farklı 
ölçülerdeki dikdörtgen planlı odalar mek
tebe ait olup duvarlarında dolap nişi ve 
pencere açıklıkianna yer verilmiştir. Güney 
köşesindeki dikdörtgen planlı oda ise se
bildir. Yarım yuvarlak biçimde dışarı taşı
rılmış olan güneydoğu cephesinde dört yu
varlak kemerli açıklık ve onların önünde bi
rer mermer havuz mevcuttur. Güney kö
şesinde sarnıçla bağlantı sağlayan bir de
lik vardır. Ahşap tavanında koyu sarı renk
li koritur_farla 'bitki desenleri işlenmiştir. 
Dehlizitı sonundaki kapıdan sarnıca inen 
ve şu anda "üzerine yirmi yedi basarnakit 
bir "demir merdiven yerleştirilmiş olan taş 
merdivene geçilmektedir. Sarnıç düzgün 
kesme taştan kalın kare ayakların taşıdığı 
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yuvarlak kemeriere oturan, on iki kubbey
le örtülü on iki bölümden oluşmakta ve 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uza
nan dikdörtgen bir plan göstermektedir. 
Şu anda depo olarak kullanılan sarnıcın du
varları sıvalıdır. 
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SİLEFi 
(~1) 

Ebu Tahir Sadrüdd!n Ahmed 
b. Muhammed b. Silefe es-Silefl 

(ö. 576/1180) 

Hadis alimL 
_j 

475 (1082) yılında İsfahan'da dünya
ya geldi. 470 (1077). 472, 474 ve 478'de 
(ı 085) doğduğu da zikredilmiştir. Farsça 
sih (üç) ve leb (dudak) kelimelerinden olu
şan silebe (üç dudaklı) Arapça'ya silefe 
şeklinde geçmiş, bir dudağı yarık olduğu 
için büyük dedesi İbrahim'e bu isim veril
miş, kendisi de gençliğinde Ahmed b. Mu
hammed Aıü's-Silefe ismini kullandığı için 
Silefi nisbesiyle anılmıştır. İlimle uğraşan 
bir aile içinde yetişen Silefi on bir yaşında 
İsfahan'da Kur'an öğrenmeye başladı. Ba
bası onu ilim meclislerine götürdü. 488 
( 1 095) yılında ilk hadis hocası, Hanbell
ler'in reisi Ebu Muhammed Rızkullah b. 
Abdülvehhab et-Temlml'nin ders halkası
na katıldı ve onun teşvikiyle hadis ilmine 
yöneldi. Daha sonra İsfahan'da Ebu Abdul
lah Muhammed b. Abdurrahman el-Me
dini. Rels diye bilinen Kasım b. Fazi es-Se
kafi, Said b. Muhammed el-Cevherl ve Ebu 
Mutr Muhammed b. Abdülvahid el-Medl
nl es-Sahhaf gibi muhaddislerden hadis 
yazdı. Ebü'l-Feth Ahmed b. Muhammed 
el-Haddad, Ebu Said Nasr b. Muhammed 
eş-Ş'irazl ve Ebu Sa'd Muhammed b. Mu
hammed el-Mutarriz'den kıraat okudu. İl
ml seyahatlere çıkmadan önce İsfahan'-

da kendilerinden faydalandığı, çoğu mu
haddis olan hocalarının 600 civarında ol
duğu belirtilmekte, bunlar arasında altı 
hanımın ismi geçmektedir (Zehebl, A'la
mü'n-nübela', XXI, 8-10. 21; Safedl, VII, 
3 5 2). Silefi kısa zamanda kendini yetiştir
di, on yedi yaşında iken kurduğu ders hal
kasına pek çok talebe katıldı (Zehebl, A 'la
mü'n-nübela', XXI. 7) 493'te (ll 00) yak
laşık on sekiz yıl sürecek bir yolculuk için İs
fahan'dan ayrıldı. Bağdat'ta Nizarniye Med
resesi'nde başta hadis olmak üzere tef
sir, fıkıh, kıraat ve lugat ilimlerini tahsil 
etti. Ebü'l-Hattab Nasr b. Ahmed b. Sa
tar, Ca'fer b. Ahmed es-Serrac, Sabit b . 
Bündar, Mü'temen b. Ahmed es-Sad, İbn 
Sivar ve İbnü't-Tuyurl diye bilinen Ebü'l
Hüseyin Mübarek b. Abdülcebbar'dan ha
dis, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed 
el-Hayyat'tan kıraat, Muhammed b. Ah
med eş-Şaşl ve Kiya el-Herrasi'den Şafii 
fıkhı öğrendi. Bağdat'taki hocaları arasın

da sekiz hanım vardır (a.g.e., XXI, 12). 

49T de ( ı ı 04) Bağdat' a ziyaretine gelen 
babasıyla birlikte hac görevini ifa etmek 
için Hicaz'a gitti. Burada Mekke müftüsü 
muhaddis Hüseyin b. Ali et-Taberlve Me
dine'de Muhammed b. Mahmud el-Kazvln"i 
başta olmak üzere birçok alimle görüş
tükten sonra Bağdat'a döndü. SOO (11 06) 
yılında Bağdat'tan ayrılıp önce Basra'ya, 
ardından Vasıt, Nihavend, Hemedan, Rey, 
Kazvin, Tüster ve Zencan gibi merkezleri 
dolaştı. Kuzeyde Azerbaycan'ın Derbend 
şehrine kadar vardı. Buradan güneye yö
nelerek el-Cezlre, Ahlat, Amid (Diyarbekir). 
Mardin ve Nusaybin gibi şehirlerde alim
lerle görüştükten sonra 509'da (I ı ı 5) iki 
yıl kalacağı Dımaşk'a geldi. 511 (1117) yı
lında gittiği ve kısa bir süre kaldığı Sur 
şehrinden İskenderiye'ye geçti. Yönetici
lerinden ve ilim ehlinden gördüğü ilgi üze
rine burada kalmaya karar verdi ve 515-
517 (1121-1123) yılları arasında Kahire'de 
geçen zaman dışında hayatını İskenderi
ye'de geçirdi. 

İskenderiye'de varlıklı bir hanımla evle
nen Silefi bütün vaktini telif ve tedr"ise 
ayırdı. Talebelerinin çoğalması üzerine Fa
tım'iler'in Sünni vezirlerinden Adil b. Sel
lar, 546'da (ı ı 5 ı) İskenderiye'de sonra
dan Medresetü'I-Adiliyye veya Medrese
tü's-Silefiyye adıyla meşhur olan bir med
rese inşa ettirdi ve başına Silefi'yi getirdi. 
Silefi'nin burada okuttuğu derslere İslam 
dünyasının her tarafından, hatta Endülüs 
ve Sicilya'dan pek çok talebe katıldı. Ha
nımının bütün servetini bu talebelerinin 
hizmetinde kullandı. ayrıca fakiriere yar
dımda bulundu. İsfahan'daki kitaplarını 


