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sütuna oturmuştur. Ancak günümüzde 
bu sütunlardan birçoğu kaybolduğu gi
bi revakların üstündeki tavanlar da çök
müştür. Caminin dikkat çekici bir baş
ka özelliği de girişlerden birinde bugün 
de görülen ve İslam mimarisinde "ab
lak" olarak anılan açık - koyu taş sırala
rıyla yapılmış taş işçiliğidir. Creswell'e 
göre bu, daha sonra Kahire'deki mima
ri eserlerde tipik bir özellik halini ala
cak olan bir tekniğin bilinen en eski ör
neğidir. Caminin alçı pencere şebekeleri 
sivri kemerlerle şekillendirilmiş ve oy
malarla kaplı geçmeli arabesk motifle
riyle süslenmiştir. 

XVI. yüzyılın başlarına kadar ibadet 
maksadıyla kullanıldıktan sonra harap 
olmaya yüz tutan ve tamir ettirileme
yen caminin bazı bölümleri bir ara mü
himmat deposu olarak kullanılmıştır. 

Fransız işgalinden sonra ise enkazı satı
lıp içinde bazı tadilat yapılarak kale ha
linde kullanılmış ve bu devrede Sulkowski 
Kalesi adıyla anılmıştır. Cami Mehmed Ali 
Paşa zamanında askerf kamp ve sabun 
imalathanesi olmuştur. 1816' da mermer 
direklerinden bazıları ve taşları Ezher 
Camii'nin Şerakut revakının ve Kasru'n
Nfl'in yapımında kullanılmıştır. 1882'den 
sonra İngiliz hakimiyeti devrinde askerf 
fırın ve mezbaha olarak kullanıldığından 
halk arasında "İngiliz mezbahası" adıyla 
anılmaya başlamıştır. Nihayet 1915'te 
mezbaha buradan çıkarılmış, 1918 yı

lında mülkiyeti Mısır Eski Eserler Kuru
lu'na intikal ederek mihrap ve civarı ile 
yıkilmaya yüz tutmuş bölümleri tamir 
ettirilip tekrar cami haline getirilmiştir. 
Daha sonraki yıllarda caminin bulundu
ğu Meydanü'z-Zahir belediye tarafın

dan tanzim edilmiş, bu şekilde meydan 
banisinin vakfına uygun hale getirildik
ten başka bu düzenleme ile Baybars Ca
mii de bütün güzellik ve ihtişamıyla or
taya çıkmıştır. 
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BAYBARSil 

el· Melikü'l ·M uzaffer 
Rüknüddln Baybars el-Çaşniglr 

(ö. 709/1310) 

Mısır Memlük sultanı 
(1309-1310). 

Sultan Kalavun' un Çerkez asıllı mem
lük*lerindendir. Kalavun'un oğlu Muham
med'in ilk saltanatı sırasında kendini gös
terdi. Ketboğa'nın tahtı ele geçirmesin
den sonra nüfüzunu daha da arttırdı ve 
Burciyye Memlükleri'nin kuwetli emirleri 
arasına girdi. Sultan Laçin'in katlinden 
( ı 299) sonra. Mısır M em! ük tahtına ikin
ci defa geçirilen Muhammed tarafından 
üstadüddar*lığa getirildi (9 Şubat 1299) 
Naibüssaltana Emfr Seyfeddin Salar ile 
birlikte Sultan Muhammed'in küçük yaş
ta olmasından faydalanarak devlet işle
rini eline geçirdi. Hatta sultan üzerinde 
onun en basit ihtiyaçlarına dahi müda
hale edecek kadar ağır bir baskı kurdu. 
Birbiriyle iş birliği halinde bulunan Sa
lar ile Baybars arasında gizli bir nüfuz 
mücadelesi de vardı. Ancak bu müca
dele fiiliyata dökülmemiş, bunlar kendi
lerini zorlayan şartlar altında daima bir
birlerine destek vermek mecburiyetİn
de kalmışlardır. 

Sultan Muhammed onların baskısı kar
şısında 5 Nisan 1309'da saltanattan çe
kildiğini bildirdi. Bunun üzerine ümera 
tahtı Emfr Salar'a teklif ettiyse de Sa
lar. Ketboğa ve Laçin'in akıbetine bizzat 
şahit olduğundan bu teklife yanaşmadı 
ve sultanlığa Baybars'ın daha layık ol
duğunu söyledi. Böylece kendisi naib-i 
saltanat görevinde kalırken Baybars el
Muzaffer unvanıyla sultan ilan edildi (5 

Nisan I 309). Baybars ' ın sultan olur olmaz 
halletmek zorunda kaldığı ilk mesele, 
büyük itibarı olan eski sultan Muham
med idi. Nitekim Suriye bölgesindeki bir 
kısım ümera onun sultanlığını kabul et
miyorlar, Muhammed'e bağlılıklarını sür
dürüyorlardı. Bu sırada Kerek'e gönde
rilen ve başlangıçta yeni sultana bağlı 
kaldığını bildiren Muhammed, nihayet 
Suriye'deki emirlerin desteğini sağlaya
rak Baybars · a karşı harekete geçmek 
üzere hazırlıklara başladı. Baybars ise 
tahtı korumak için son çare olarak Mı
sır'daki Abbasf halifesi el-Müstekff-Bil
lah'tan kendisine olan biatı yenilemesi
ni istedi. Bu isteğin yerine getirilmesine 
rağmen ümeranın çoğu Baybars'ı terke
derek Muhammed'in yanına gitti. Yalnız 
kalan Baybars Muhammed'in Dımaşklı
lar tarafından sevgiyle karşılanıp onun 
adına hutbe okunduğunu işitince taht-
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tan feragat ettiğini bildirdi ( 17 Şubat 
1310), ayrıca Muhammed'e haber gön
dererek ondan af diledi. Ancak bu ara
da hazineden büyük miktarda para ala
rak Kahire'den kaçtı. Fakat Gazze yakın
larında yakalandı ve üçüncü defa tahta 
geçen Muhammed'in huzuruna çıkarıl

dı; onun ağır hakaretlerine maruz kal
dıktan sonra öldürüldü (16 Nisan 131 Ol 

Saltanatı çok kısa süren Baybars, Bur
ciyye Memlükleri'ne mensup ilk Çerkez 
sultanı kabul edilmektedir. Ayrıca onun 
sOfflerin etkisi altında kaldığı, onların 

teşvikiyle gayri müslim unsurlara karşı 
sert davrandığı, Mısır halkının kendisin
den nefret ettiği belirtilmekte; bunun 
yanı sıra Kahire'nin merkezinde hankah, 
ribat, türbe gibi çeşitli birimleri ihtiva 
eden bir külliye inşa ettirip ( 1309), bir 
vakfiye düzenlettiği bilinmektedir. 
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BA YBARS ll HANKAHI 

Kahire'de 
Cemaliye semtinde 

II. Baybars'ın inşa ettirdiği hankah. 
L ~ 

Baybars'ın tekke, mescid ve türbe
den meydana gelen bir külliye görünü
mündeki hankahı, Kahire'de bu türün 
ayakta kalabilen en eski örneğidir. Kay-


