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me if Şerhi'l-Mu]faddime adlı şerhin ha
şiyesidir (yazmaları için bk. a.g.e., II, 747). 
6. lfô.şiye 'ale'l-Mevô.hibi'l-ledünniyye 
(Teysfrü 'l-metalibi's-seniyye bi-keş{ı esra
ri'l-Meiıahibi'l-ledünniyye). Ahmed b. Mu
hammed ei-Kastallanl'nin Hz. Peygam
ber'in hayatına ve şahsiyetine dair kaleme 
aldığı eserin haşiyesidir (yazmaları için bk. 
Karatay, III , 272-274; Abdullah Muham
med el-Habeşl, III, ı 972). Bazı kaynaklarda 
bu eser şerh olarak da anılmaktadır. 7. 
lfdşiye 'ald Tul;feti'l-mul;tô.c. İbn Hacer 
ei-Heyteml'nin fıkıhla ilgili eserinin haşiye
sidir (yazmaları için bk. a.g.e., III, ı923). 
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Abdullah b. Muhammed 
O. Amir eş-Şebravi ei-Ezheri 

(ö . ll 71/1 758) 

Ezher şeyhlerinden, alim, 
şair ve edebiyatçı. 

1091 (16EiO) yılmda Kahire'de doğdu . ilim 
ehli saygın bir aileye mensuptur. Dedesi
nin doğum yeri olan Menüfiye vilayetinde
ki Şebra köyünden dolayı Şebravl nisbe
siyle anılır. Zebidl'nin bu şekilde kaydetti
ği yerin adını Muhammed Remzi, Şübra 
diye zikretmekte ve bazı kaynaklarda nis
besi Şübravl olarak da geçmektedir. İ lk öğ
renimini dedesinden ve babasından aldı. 
Hocalarının isimlerini sıralayıp her biri hak
kında bilgi verdiği Fehrese adlı eserinde 
belirttiğine göre henüz on yaşında iken Ez
her şeyhi Muhammed b. Abdullah el-Hara
şi'den hadis okuyup Kütüb-i Sitte icaze
ti aldı. Diğer alimlerden hadis, fıkıh, kelam, 
usul, mantık ve edebiyat dersleri gördü. 
Aynı eserde verdiği bilgilerden hocaları ara
sında en çok Şehabeddin Ahmed b. Mu
hammed ei-Huleyfi'den faydalandığı an-
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laşılmaktadır. Ezher şeyhi ve Maliki alimi 
İbrahim b. Müsa ei-Feyyümi vefat edince 
onun yerine Şebravl getirildi (ı ı 37/17-25). 

böylece bu mevki Malikiler'den Şafiiler'e 

geçmiş oldu (Cebertl, I, 296). Şebravi'nin 
o dönemdeki en büyük Şafii alimleri ara
sında yer aldığı, cömertliğiyle tanındığı ve 
değerli kitapları toplamaya düşkün oldu
ğu bildirilmektedir. Vezir Ahmed Paşa Mı
sır valiliğine geldikten kısa bir müddet son
ra Şebravi ile arasında samimi bir müna
sebet gelişti. Şebravi her cuma valinin 
yanına giderek kendisiyle görüşür, vali de 
onun hutbelerini dinlerdi. Şebravl'den ders 
alanlar arasında kendisinin takdirle andı
ğı ( Fehrese, s. 9 ı) Mısır Valisi Köprülü Ab
dullah Paşa ile ömer b. Ali b. Yahya et
Tahlavl, Ali b. Şemseddin ei-Hudari, Ahmed 
ei-Arüsl, Şeyh ez-Zemzeml ei-Mekki gibi 
isimler zikredilmektedir. 6 Zilhicce 1171'
de (ı ı Ağustos ı 758) Kahire'de vefat eden 
Şebravi, Ezher Camii'nde kılınan cenaze 
namazının ardından Mücavirin Kabristanı'
na defnedildi. Abdurrahman ei-Ceberti, 
Şebravi'nin özellikle Ezher şeyhi olduktan 
sonra yürüttüğü öğretim ve telif çalışma
larındaki başarıları sayesinde halk, ulema 
ve yönetici kadro nezdinde büyük itibar 
ve nüfuz kazandığını, onun yönetimi sıra
sında Ezher öğrencilerinin davranışiarına 
tam bir disiplinin hakim olduğunu kayde
der ('Aca'ibü'l-aşar, ı. 297). 

Eserleri. 1. Kitô.bü'l-İtl;ôf bi-l;ubbi'l
eşrô.f. Sekiz bölümden oluşan , müellifin 
kendisine ve bazı Ehl-i beyt mensuplarıy

Ia başka şairlere ait manzumelerle zen
ginleştirilen eserde Ehl-i beyt'in kısaca ha
yatları ve faziletleri hakkında bilgi veril
mekte, sahabilerin Ehl-i beyt'e saygı duy
duğu anlatı lmakta, bu arada ayet ve ha
dislere de yer verilerek Ehl-i beyt'i sevme
nin önemi vurgulanmaktadır. Ardından 

Kerbela Vak'ası, Yezid'e lanet okumanın 
hükmü ve Hz. Hüseyin'in başının defne
dildiği yerle ilgili görüşler üzerinde durul
maktadır, Kitabın çeşitli baskıları yapılmış

tı r (Kahire 13 ı 6 [bu baskının kenarında 
Abdülkahir ei-Fakihi'nin Hüsnü 't-tevessül 
fi adabi ziyareti efçlali'r-rusül ve Celaled
din es-SüyCıtl'nin Kitabü İf:ıya'i'l-meyt bi
feçla'ili Ehli'l-beyt adlı eserleri de bulun
maktadır], ı317, 1318; Kum, ts.) . 2. 'Unvô.
nü'l-beyô.n ve büstô.nü'l-e~hô.n ve mec
m(i'u neşô. 'il; fi'l-l;ikem. Mensur ve man
zum sözlerden derlenen bir ahlak ve nasi
hat kitabı olup Maarif Nezareti tarafından 
okullarda okutulmak üzere 1290'da ( 1873) 

Matbaa-i Amire'de basılmış, eserin baş
ka baskıları da yapılmıştır (Kahire ı 25 ı, 

1275, ı282, ı287, ı300, ı305, ı3ı7; Bağ

dat 1257). 3. Şerl;u'ş-şadr bi-gazveti 
Be dr. Müellif, 1164 ( 1751) yılında Vali Ab
dullah Paşa'nın isteği üzerine yazdığı ese
rin ilk şeklinde Bedir Gazvesi'ne katılan sa
habiler hakkında bilgi vermiş ve menkıbe

lerini anlatmış. daha sonra esere Mısır'ın 
tarihine dair maiOmat ve Ali Paşa döne
mine kadar Mısır valiliği yapanlarla ilgili kı
sa bilgiler eklemiştir (Kahire I 297, 1303, 
ı305) . 4. Fehresetü 'Abdillô.h eş-Şebrô.
vi. Şebravi, yine Köprülü Abdullah Paşa ' 

nın talebi üzerine eseri 1142 ( 1729-30) 
yılında kaleme aldığını belirttikten sonra 
kendisinin ve on hocasının hangi alimler
den hangi kitapları okuduğunu anlatmak
ta. hatimede birçok Mısırlı alimin vefat 
tarihini sıralamakta ve bazıları hakkında 
bilgi vermektedir. Muhammed ez-Zahi, 
Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunan 2120 
numaralı mecmua içindeki yazmasına da
yanarak eseri el-Mevrid'de yayımlamış

tır (bk bibl) 5. Menô.'il;u'l-eltô.f ii me
dô.'il;i'l-eşrô.f (Dlvan) (Bulak 1282, 1302, 

I306, 1314). 6.lfamlü zecel (Bulak 1290) 
7. el-Man?-Cımetü 'ş-Şebrô.viyye fi'n 
naJ:ıv. Bir ders kitabı olup çeşitli baskıları 
yapılmıştır (Kah i re ı 276, ı 296, ı 297, 1303, 

ı3ı4. ı323). Eser Muhammed b. Muham
med b. Mansür, Süleyman b. Ahmed, Ömer 
b. Ali et-Tahlavi el-Maliki ve Abdülkadir b. 
Muhammed ei-Meccavl tarafından şer

hedilmiştir (Brockelmann, GAL Suppl., II, 
39ı). ed-Dürerü'n-nal;viyye 'ale'l-Man
?-l.ımeti'ş-Şebrô.viyye başlığını taşıyan son 
şerh basılmıştır (Cezayir, ts.) . 8. 'Arusü'l
ô.dfıb ve ferl;atü'l-elbdb. Ahlaki güzei
Ieştirmenin yolları, bazı şairlerin hal ter
cümeleri ve şiirlerinden örneklerle cömert
lik, dostluk gibi konuları içermektedir (Zey
dfuı, lll, 289). Şebravi'nin diğer eserleri de 
şunlardır: Şerl;u'ş-Şebrô.vi 'ale'r-Risô. 
leti'l-vaz'iyye (Adudüddin ei -İd"nin man
tığa dair kısa risalesinin şerhidir; bk. lza
f:ıu'l-meknCm, I, 566; Habeşi, Il, 984). el
'İ~dü'l-ferid fi'stinbô.ti'l-J:ıa]fii'i~ min 
kelimfıti 't- tevl;id, el-İstigiişetü'ş-Şebrô.
viyye, TelJJ.işü '1- 'a]fide, Na?-mü esmô.'i 
buJ:ıCır (ebf:ıur)i'ş-şi'r ve eczfı'ihô., el
Menhelü'l-mevrud ii şerl;i Kaşideti İbn 
Mes'Cıd, Nüzhetü '1-ebşô.r ii re]fii'i]fi'l
eş'ô.r (yazma nüshaları için bk. Brockel
mann, GAL, ll, 362-363; Suppl., Il, 39I) 
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İstanbul'da 
XVIII. yüzyıl sonlarında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Unkapanı'nda Atatürk Bulvan üzerinde 
yer almaktadır. I. Abdülhamid'in kadınla

rından Fatma Şebsafa Hatun tarafından 
oğlu Şehzade Mehmed'in anısına 1202 
(1788) yılında yaptırılan külliye cami, sıb
yan mektebi, dükkanlar ve iki çeşmeden 
oluşmaktadır. İnşa edildiği dönemde bir 
set üstünde yer alan cami zaman içinde 
cadde katunun yükselmesiyle alçakta kal
mıştır. Arazinin eğimine uygun biçimde 
kademelendirilen avlu duvarındaki iki gi
rişten Atatürk Bulvan üzerindeki mermer 
anıtsal kapı yuvarlak kemerli olup birer pi
lastır ve sütunla şekillenmiş, silmelerle pro
fillendirilmiştir. Hacıkadın caddesi üzerin
deki yuvarlak taş kemerli diğer kapı ise ko
tun yükselmesi sonucu gömülmüştür. Bu
radan birkaç basamakla içinde küçük bir 
haztrenin bulunduğu avluya ulaşılır. 

Yüksek bir mahzenin üstünde yer alma
sından dolayı girişin çift yönlü merdivenle 
sağlandığı cami barak üslQplu olup taş ve 
tuğla malzemeyle inşa edilmiştir. Volütlü 
başlıklara sahip beş mermer sütunla do
ğu yönünde bir payenin taşıdığı yuvarlak 
tuğla kemerler son cemaat yerini biçim
lendirir. Taşıyıcı sistemin batı yönünde du
vara gömülü bir sütuna bağlanarak de
vam etmesine rağmen doğu duvarı masif
tir. Bu beş gözlü açıklık günümüzde cam 
ve madeni malzemeyle kapatılmıştır. Orta 
akstaki silmelerle profiilendirilen kemerli 
açıklıktan son cemaat yerine geçiş sağla
nır. Bu bölümün üstündeki kat hünkar 

mahfili şeklinde değerlendirilmiştir. Yapı, 
son cemaat yerinin bir bütün olarak algı
lanmasını sağlayan bu mimari tasarımın 
ilk örneklerindendir. Mahfi! mekanının ön 
cephesi dikdörtgen formlu, taş söveli, al
ternatif tuğla ve taş kemerli beş pence
reyle şekillenmiş, aynı karakterdeki tuğ
la kemerli birer pencere ile yan cepheler 
değerlendirilmiştir. Yapının üst örtüsünü 
oluşturan tromplu kubbe sekizgen kaide
ye oturan on altı pencereli dairevi kasnak 
üzerinde yükselir. Sekizgen kaidenin tromp
lar arasında kalan yüzeylerine yuvarlak tuğ
la kemer içerisine alınan ikiz pencereler 
açılmış. köşelere yuvarlak formlu, kubbeli 
birer ağırlık kulesi yerleştirilmiştir. Yapının 
zemin katında kullanılan kesme taş malze
me mahfi! katından başlayarak yerini taş
tuğla almaşık örgüye bırakmış, mihrap cep
hesinde mahzene girişin sağlandığı bad
rum katı taştan kaba yontu olarak ele alın
mıştır. Yapıya ait eski fotoğraflar, almaşık 

örgünün kullanıldığı mahfi! katından baş
layan üst bölümün sıvalı olduğunu , ayrıca 

tromplar arasındaki yüzeyleri hareketlen
diren ikiz pencerelerin bulunmadığını or
taya koymaktadır. 

Caminin cepheleri farklı malzeme kul
lanımı. açılan çok sayıda pencere ve yü
zeyleri bölümlendiren silmelerle hareket
lendirilmiştir. Aynı özellikteki doğu ve batı 
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cepheleri biri mahzen katının bitiminde, 
diğeri mahfi! katının başlangıcında olmak 
üzere iki silmeyle üç bölüme ayrılmıştır. 
Mahzen katı bu cephelerde üçer küçük 
pencereyle dışa açılır. Bu katın üzerindeki 
bölüm dikdörtgen formlu , şebekeli, taş 
söveli ve kemerlidir; en üst bölümde ise 
tuğla kemerli. taş dışlıklı dörder pencere 
bulunmaktadır. Köşelerde birer pilastırın 
sınırlandırdığı, üç silmeyle dört bölüme 
ayrılan mihrap cephesinin en alt bölümü, 
mahzenin kapısı ve iki yanda birer pence
resi olmak üzere tuğla kemerli ve şebeke
li üç açıklıkla değerlendirilmiştir. Bu katın 
üzerinde mihrap nişinin çıkintılı biçimde 
ele alındığı iki bölümden üstteki, nişin iki 
yanına yerleştirilen dikdörtgen form lu, şe

bekeli. hafifletme kemerli birer pencerey
le şekillenmiştir. Son bölümü ise mihrap 
üstündeki tuğladan yuvarlak bir pence
reyle iki yana yerleştirilen tuğla kemerli, 
taş dışlıklı birer pencere oluşturur. 

Harime giriş son cemaat duvarının or
tasında yer alan mermer söveli, yuvarlak 
kemerli kapıyla sağlanmakta olup silme
lerle profiilendirilen kemerin kilit noktası

na akant yaprağı, üzerine ise inşa kitabe
si yerleştirilmiştir. İki yanı simetrik biçim
de dikdörtgen formlu, şebekeli birer pen
cere ve mihrap n işiyle değerlendirilen son 
cemaat yerinde eksendeki kapı ile harime 
geçilir. İ çeride iki yanda birer sekiyle yük
seltilmiş müezzin mahfili yer alır. Mahfilin 
sağındaki kemerli kapıdan basamaklarla 
hünkar mahfiline ulaşılır. Üç aynalı tonoz 
ve üç kubbeli üst örtü, profilli başlıklara 
sahip dört mermer sütun tarafından taşı
nan kemeriere oturmakta, doğu duvarın

da bir nişin yer aldığı mahfi! harime üç ke
mer le açılmaktadır. Harim, mermer sö
veli alt pencerelerle son devirlerde vitray
la renklendirilen üst pencerelerden sızan 
ışıkla aydınlık bir görünüme sahiptir. Me
kanı değerlendiren bitkisel kalem işi süs
leme ve yazılar son döneme ait olup barak 
üslüba özgü orüinal kompozisyonu yansıt
mamaktadır. Birer pilastırın sınıriandırdığı 
mihrabın alınlığı profillendirilmiş, yuvarlak 
formlu nişi perde motifiyle değerlendiril
miştir. Dört sütun üzerine oturan çokgen 
külahlı ahşap minber yenidir. Mermer iş
çiliği ve süslemesi mihraba benzeyen va
az kürsüsü doğu duvarı üzerinde yer al
maktadır. Kuzeybatı yönündeki taş mina
renin yüksek kürsüyü takip eden kısa pa
buçluk üzerinde uzanan sade gövdesi şe
refe altında görülen kalın dişli bezerneyle 
hareketlenir. Şerefe korkuluğu çizgisel mo-
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