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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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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-



naklarda "hankahu Baybars el-Çeşan

kir" veya kısaca el- Baybarsiyye adıyla 

anılan külliyenin hankah kısmı 707'de 
( 1307-1308) türbe, reva k ve minaresiy
le, diğer bazı kısımları da 709'da (1309-
1 O) inşa edilmiştir. 30 X 70 m. ebadın
da düzensiz bir yapı grubundan mey
dana gelen hankahın cümle kapısı dışa
rı doğru çıkıntı yapmakta olup yastık bi
çiminde bir kemer taşı bulunan büyük 
bir yuvarlak kemer vasıtasıyla, istalaktit
lerle oyulmuş iki pandantif üstüne otu
ran yarım kubbeli bir açıklığa ulaşmak

tadır. Bu kapının yanlarında açılan niş

ler doğan güneş motifı şeklinde tezyin 
edilmiş ve bir sıra siyah, bir sıra beyaz 
kesme taşla yapılmıştır. Gotik başlıklı 

geçmeli mermer sütuncuklar açıklığın 

köşelerini süslemektedir. Geometrik dü
zenli orüinal bronz kapının iki tarafında 
siyah mermer bir zemin üzerine beyaz 
mermer dolguyla yapılmış bir yazı ve 
eşikte pek çok Ortaçağ camiine has bir 
özellik gösteren eski anıtlardan devşi

riimiş hiyeroglif yazılı bir taş blok bu
lunmaktadır. Cephede banisinin ismini 
ve unvaniarını gösteren bir yazı şeridi 

vardır. Fakat Baybars'ın unvanları. tah
tını ele geçirerek kendisini idam ettiren 
Sultan el-Melikü'n-Nasır Muhammed b. 
Kalavun tarafından sildirildiği gibi han
kah da yirmi yıl süreyle kapatılmıştır. 

Önce hankah inşa edilmiş ve türbe 
kubbesi cümle kapısının sol tarafı üstü
ne sonradan eklenmiştir. Demir kafesli 
pencerelere sahip hücreleri ve istalak
titli süslemeleriyle çıkıntı yapan bir du
var, girişin sol tarafı arkasında türbeyi 
yoldan ayıran küçük bir oda meydana 
getirmektedir. 

Kahire'de dini binalarda görülen en 
erken örnek olan dönemeç giriş, han
kahın çapraz planlı avlusuna uzanmak
tadır. Kıble tarafındaki ana eyvanın yan
larında birbirine havalandırma kanalıy

la açılan daha küçük kemerli iki hücre 
mevcut olup üzeri tonazla örtülüdür. Bi
nanın tarikat yapısı olmasından gelen 
sadeliği sebebiyle mihrabı çerçeveleyen 
iki sütun müstesna bu duvarda tezyinat 
bulunmamaktadır. 

Tonozsuz daha küçük iki eyvan avlu
nun iki yanında bulunmaktadır. Dördün
cü eyvan tonozludur, fakat boyutları ana 
eyvandan daha küçüktür. Bu değişik bo
yutlardaki dört eyvan arasında üç sıra 
küçük odalar yerleştirilmiştir. Üst kat 
odalarının avluya bakan pencereleri ay
nı zamanda avlunun ana tezyinatını mey
dana getirir. Bunlar açıklıkları farklı bi-

çimlerdeki istalaktitler ve ışınsal dav
lumbazlı omurga veya sivri kemerli niş
lerle sona ermektedirler. Bazı pencere
ler ise yuvarlak çıkıntılı kemerler için
dedir. Bir zamanlar iki yüz safiyi barın
dıran hankah, günümüzde ortadan kalk
mış olan başka bölümlere de sahipti. 

Külliyenin minaresi "mebhare" diye 
adlandırılan şe~ildedir. ilk kısım, Nasır 
Muhammed Medresesi minaresine çok 
benzeyen istalaktit gruplarıyla sona eren 
ve omurga kemerli nişleri olan dikdört
gen bir gövdeye sahiptir. ikinci bölüm 
ilk defa silindir şeklinde yapılmış olup 
istalaktitlerle nihayete ermektedir. Mi
narenin üçüncü bölümü, açık yuvarlak 
bir pavyon üstüne oturtulmuş kaburga
lı bir miğfer biçimindedir. Üstünde bir 
zamanlar burayı kaplayan yeşil çinile
rio kalıntıları bulunmaktadır. Minarede 
mebhare üslQbunun genel özelliğini ve
ren sekizgen şeklindeki bölüm yoktur. 
Bu sebeple minare dikdörtgen ve daire
vi kısımlar arasında geçişi sağlayan se
kizgen bölümün bulunmadığı pek az ör
nekten biridir. 

Türbe. Hankahın ibadet mekanı beze
mesiz duvarlarıyla çok sadeyken banisi
nin türbesi, çoğu beyaz ve siyah olan 
zengin mermer kaplamalarıyla tam bir 
tezat oluşturmaktadır. Türbenin mihra
bı iki renkli mermer dolguludur. Mer
mer alt duvar kaplamaları Kalavun'un 
türbesindekilerden daha az göz alıcıysa 
da mihrabı çerçeveleyen ve duvarlar bo
yunca uzanan ahşap yazı şeridinde ol
duğu gibi onunla aynı üslQptadır. 

Ortaçağ Kahiresi 'ndeki diğer sultan 
türbelerine benzemeyen bu türbe doğ-
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rudan doğruya yola açılmamakta, dışarı 
doğru çıkıntı yapan giriş, büyük demir 
kafesli pencerelerinden görülen sokak 
ve kubbeli oda arasında yer almaktadır. 
Girişin geniş penceresinin, bir isyanla 
devriimiş olan Halife Kaim-Biemrillah'ın 
sarığıyla birlikte Bağdat'taki Abbasi ha
lifeleri sarayından sökülerek Fatımi dev
rinde Mısır'a getirildiği söylenmekteyse 
de aslında bu pencere Baybars'ın han
kahının yapıldığı yerde bulunan Fatımi 
genel valilik sarayına aittir. 
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Karadeniz bölgesinin 
doğu bölümünde şehir 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 
_j 

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh 
vadisinde sarp bir tepenin üzerinde ku
rulmuş olup bugünkü yerleşim güneye 
doğru dar vadiyi de içine alacak şekilde 
yayılma göstermiştir. Denizden yüksek
liği 1150 metredir. Şehrin adı ve ne za
man kurulduğu hakkında kesin bilgi yok-
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