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HALEPULUCAMII RİSALESİ 

Mimari eserler hakkında yapılan araştırmalarda 
başvurulan belli sayıdaki kaynakların dışında, bazı kü
tüphanelerde heniiz ulaşılamarnış bir takım yazma eser 
ve nsaJelerin varlığı bilinmektedir. Halep Ulucamii için 
yaptığımız bir araştumada, İstanbul'da Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bulunan Kebirizade Abdurrahman Yüsıi 
b. Mustafa Efendi'nin "Haleb'de Cami-i Zekeriyya Tari
hinin Tercemesi" adındaki yazma nsalesinin bu tür eser
lerden biri olması hasebiyle bunun sadeleştirilerek ya
yımlanmasına çalış nk. 

Kebirizade Abdurrahman Efendi ve Risalesi: 

Kebirizade diye ünlenen Abdurrahman Yüsri b. 
Mustafa Efendi'nin hayatı. hakkında, biyografik eserlerin 
biri dışında, hemen hemen hiç bir bilgi yoktur. Ancak Si
cili-i Osmaru adlı eser ile, kendisinin hazırlamış olduğu 

bu risalede kısa bilgilere rastlamaktayız. Sicill-i Osma
ni'de babasının adının Mustafa, kendisinin Edirne ve 
Meleke-i Mükerreme mo ll ası olduğu kaydedildikten son
ra, şevval 1134/ Temmuz 1722'de ve(at ettiği belirtil
mektedir (1). "Haleb'de Cami-i Zekeriyya Tarihinin Ter
cem~si" adlı risa.J.enin başlarında adını ve Halep şehrinin 
kadısı olduğunu belirttiği gibi, yine eserinin bir başka ye
rinde Halep Ulucamii'nin (Cami-i Kebir) ı 120/ ı 708-
9'da yapılan tamiri münasebetiyle yaptığı açıklamalarda 
bu tarihte Halep'te kadılık yaptığını zikretmektedir (2). 

Kebifıziide Abdurrahman Efendi'nin tamarnı yaz
ma halind,e bulunan eserleri şunlardır: 

I.Ta rihu Camii Zekeriyya fi Haleb. Arapça ola
rak kaleme alınan bu eser, Halep'teki Ulucami'nin (Ca
mi-i Kebir) kısaca yazılmış tarihidir. Bu tarihçe beş yap-

Halep Ulucamii avlusundan bir görünüş 

Doç.Dr.Hüsamettin AKSU 

. raklık küçük bir risiiledir. Bunun bir nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'nde, Esad Efendi bölümü 3715 numara
lı yazma mecmuanın (12b- 15a) yapraklarında bulun
maktadır. 2.Ha leb 'd e C~mi -i Z eke riyya Ta ribinin 
Tercemesi. Müellifi.mizin Arapça olarak yazdığı "Tan
bu Camii Zekeriyya fi Hale b" adlı eserinin genişletilmiş 
Türkçe tercümesidir. Sadeleştirerek metoini sunduğu
muz bu risa.J.e de Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Esad 
Efendi bölümünde bulunan 3715 numaralı aynı yazma 
mecmuarun (2b-9a) varaklarında kayıtlıdır. 3.Tefsiru 
Sılre"ti'o· nasr . Nasr Suresi'nin (3) Arapça yazılmış tef
siridir. Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir 
Efendi bölümünde 42ı numaralı yazma mecmua (32b-
38a) içinde bulunmaktadır. 4.Tuhfetu'l- mülılk. Fıkıha 
dair 37 yapraklık Türkçe yazma bir eser olup, bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi, Hasan Hüsnü Paşa bölü
münde 861 nurnarada kayıtlıdır. S.Nesayih-i Kebiriza
de. Ahlaka dair 29 yapraklık Türkçe yazma bir eserdir. 
B ir nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
TY.nr.6935'de kayıtlıdır. 6.Pendname. Kebirizade'nin 
ahlaka <4ic yazmış olduğu bir öğüt kitabıdır. Eser 36 va
raklık Türkce yazma bir eserdir. Nuruosmaniye Kütüp
hanesi'nde 4346 nurnarada bir nüshası mevcuttur.' 

Kebiriziide Abdurrahman Efendi'nin sadeleştire- · 
rek İnetnini sunduğumuz risalenin iç inde bulunduğu 
mecmuanın tavsifi: 

Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3715. 

Mecmua: 

Yarı meşin kahverengi, üstü ebrulu kağıt kaplı bir 
cilt içinde 210 X 140 (170 X 90) mm. eb'adında, muhte-
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lif satırlı, 122 yaprak. Ta'lik hat. Tezhipsiz, nohucü ve 
kahverengi aharlı kağıt. 

Kebirizade Abdurrahman Efendi'nin Halep Ulu
camil hakkındaki Türkçe risalesi yazmanın (2b-9a) va
raklan arasında bulunmaktadır. (12b-15a) yapraklarında 
ise aynı risalenin muhtasar Arapçası mevcuttur. 

Mecmuadaki ilk risalenin (konumuz olan) başı: 
Besınele ... Si pas-i_ bi ki yas cemi'i ev katta gencayiş-i na
pezir ... 

Sonu: ... Şimdi meşhur olan makama defn olundu 
deyii rivayet-i za'ife-i gayr-i mu'tebere olduğu müte'ay
yin olmuşdur. 

Mecmuada istinsah kaydı yoktur. XVID. asır. 
Mecmua'nın zahriyesinde : fi eweliba Risale-i Kebi.ri:
zade Abdurrahman= Evvelinde, Kebirizade Abdurrah
man'ın Risalesi vardır." kaydı bulunmaktadır. 

HALEP ULUCAMii RİSALESİ'NİN 
SADELEŞTİRİLMİŞ METNi 

Besınele ... 

Bütün zamanlarda benzeri olmayan şükürler, ölçü 
kabul etmeyen, bereket yağmurlannın oluşmasıyla, er ve 
kadın kullannın sinelerine·iyilikler bağışlayan; esirge
yen, besleyen bolluk ve cömertlik sahibi Tanrı'ya olsun 
ki, gerektiğinde iş başarmak, buyruklan yerine getirmek 
için bendesini güzel bir yaşam yurduna, hayatının kıy
metini o ulu kaleye bağışlamaya gönderdiğinde, O da ya
radılışına sevinerek iki dünyada selamete çıkacak yolun 
düzenini koyarak sonsuza dek iyi isminin arusıru yaşatır. 
Selam, milletierin övüncü Ademoğullan'nın efendisi, 
§lemlerin övündüğü Muhammed Hazretleri'ne olsun ki, 
yüce şahsıru ümmetine aracı ve af olması için yardım di
leyerek·benzerlerinden üstün oldu. Selam o övünölen as-

. haba olsun ki, hak yoluna ermede yıldızlar gibi yol gös
termekte güçlü ve seçkin olduklarını kanıtladılar. 

Sonra bu değersiz, kusurlu Kebtrizade Abdurrah
man olarak bilinen ben, Halep şehrinde kadı iken, Cami
i Kebir'in milirabının sol tarafında bulunan Zekeriyya 
Peyga_mber'in (4) kabrinin tamiri için Sadrazam Ali Pa
şa'nın (5) emri geldiğinde Halep camileri ve türbeleri 
hakkında tarih kitaplarındaki bilgiler toplanarak bir risa
le halinde dönemin Hal ep valisi olan Abdi Paşa'ya ( 6) su
nuldu. 

Hicretin onaltıncı yılında, Hz. Ömer'in hiHifeti sı
rasında (632- 638) Halep Kalesi bir rivB:yete göre Ebu 
Ubeyde el- Cerrah tarafından savaşla zaptedilmiştir. 
Doğrusu banş yoluyla alınmıştır. Halen Cami-i Kebrr ve 

RisaJ.enin ilk sayfası . 

yakınındaki Hulvaruye Medresesi olarak bilinen yerler o 
zaman Hıristiyanlarca kutsal bir kiliseydi. İslam ordusu 
Halep'i almak için Antakya Kapısı'ndan şehre gumeden 
önce Şu'aybe denen yerde kendilerini korumak için kal
kanlarıyla yaptıklan siperlere girdiler. İlıadetlerini bu 
kalkanlarta yaptıklan sİperler içinde eda ·ederek burayı 
bir camiye dönüştürdüler. Buna Şu'aybe veya Cami-i Et
ras (Kalkanlar) denildi. Şehir alınıp arliaşma yapıldıktan 
sonra kilise hıristiyanlarda kalmak şartıyla kilisenin bah~ 
çesine Cami-i Kebrr inşa edildi. Adı geçen kilisenin ba
nisi bir rivayete göre Konstantiniyye Io:aliçesi Hele
na'dır. Helena Konsta,ntin'in annesidir (7). piğer bir riva
yete göre de kilise onlardan önce inşa edilmiştir. Hıristi
yanlarca çok değer verilen bir kiliseydi. Pazar günleri 
yöneticiler ve saygın kişilerle bol miktarda ziyaretçisi 
olurdu. 

518/ 1124-5 yılında Halep HaçWar tarafından 
muhasara ve zaptedildi. Tekrar Halep İslamlar'ın eline 
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Caminin planı 

geçince Ebu'l-fuzayl (8) bu kiliseyi camiye çevirip, Mes
cidü's- seraicin adını vermiştir. Nureddin Mahmud ibn 

· Zengi (9) ise Medine-i Halaviyye adıyla onu medreseye 
dönüştürmüştür. Hz. İsa'nın İncil'i bu yapının kutsal bir 
yerinde tertip ettiği nakledilir. Halep'e gelen alim ve er
miş kişilerin çoğu burayı ziyaret ederek bir süre kalmış
lar ve müderrislik yapmışlardır. Bunlar arasında Muh
yeddin-ı Arabt (10), Sadreddin-i Konevi (ll), Mevlana 
malıdurn-i C3ml (12), Kutb-i Ştrazi (13), Celaleddin-i 
Devvfuıl'yi (14) sayabiliriz. 

Caminin içinde bir de eskiden kalma su kuyusu 
vari:lır. Cami-i Şerif Süleyman b. Abdülmelik (15) zama
nında yenilenip, süslenmiştir. İbnü'z- Zer Tarihi ile İb
nü'l- Aşayir'e göre bu tecdid işi Süleyman tarafından ya:
pılmıştır, ama bu tartışmalıdır. Bu Cami-i Şerifin .sağ-

. Iaİnlığı, görünüşü, merrnerierin kullanılışı, kaplama ve 
örtü sistemindeki süsleme, kubbesinin nakışlanyla Dı

maşk Emeviyye Çamii'nin benzeridir (18). Emeviyye 
Camii SÜleyman'ın kardeşi V~üd tarafından yapıldığına 
göre, Süleyman adına yapılmış başka eser yoktur. 

Hicretin 351/ 962 yılında Hal~p şehri büyük yan
gında yanınca Cami-i Şerif de _yanarak harap olmuştur. 
Halep yangınında seyahatte bul!Jnan _Seyfuddevle (19), 
dönüşünde caminin yanıp harap olan yerlerini bizzat tes
bit ederek tamir işine girişmiş, ölünce oğlu Ebu'l- Me'ali 
'Ali (20) babasının bıraktığı yerden tamir işini sürdür
müş , yeni ilaveler yaptırmış, cami avlusundaki şadırva
nın üzerine gölgelik bir kubbe yaptırarak adıyla süsledi. 
Bu ad Melik Tahir Kadı zamanına kadar kubbe· içinde 
yazılı kaldı. Bunlar devrinde Cami-i Şerifin imar işi ta-
mamlandı. · 

İsmailiyye istilası (21) esnasında Y.apı Halep"şeh
riyle birlikte·yakılıp yıkıldı. Ancak Nilreddin Mahmud 

zamanında Be'adin adlı köyden sarı renkli mermer ve 
mermer sütunlar getirilerek cami yeniden .imar edildi. 
Bu dönemde cami İslam'ın ilk zamanlaİuun ihtiyaç mik
tan bir bina olduğundan enlemesine uzanan dar bir ya
pıydı. Zaman aşımıyla ve İslam'ın yayılmasıyla caminin 
cemaate yetersiz kalmasıyla, yapının birişiğinde bulu
nan çarşıdaki dükkanların yerlerinin yapıy~ eklenmesi 
düşünüldüğünden bu durum Reisu'l- T.nema olan Alaad
din. Ebü'l- feth Abdurrahman ibn Mahmud Gaznevi'ye 
(22) arz edilir. İzin alınınca, çarşı yıkılarak camiye ekle
nip dikdörtgen hale getirildi. Bu arada İbn Tezylni, Şeyh_ 
İbn el- Ha.rml (23)tarafından ikindi vaktini gösteren mız
rak şeklinde bir (alamet) yapıldı. Zamanla yerinde yeller 
eser oldu. 

Medrese hücrelerirıin kapısında bulunan beyaz 
mermer üzerinde Ömer b. Abdiliaziz (24) bir süre otura
rak dinlenrniştir. Dünyaya küsmüş, gamlı kişiler burada 
bir süre otururlarsa ferahlarlar. Caminin ortasında mer
merden, güzel ve gösterişli dikey bir sütun vardır. Hz. 
Nebi'nin (Zekeriyya) yanında namaz kıldığı rivayet 
olunmaktadır. Bir diğer rivayet de Hz. Zekeriyya'nın içi
ne girip gizlendiği ağaçtır. Daha sonra o ağacın anısına 
bumermer sütun dikilmiştir_ Bu sütunun tepesinde eski
den demir bir sahan olduğu rivayet edilir. Bunun içinde 
bazen kandil yakılır, bazen de demir ışıltısıyla camiyi ay
dınlatırdı. Cami-i· Şerifin bir özelliği de, karamsar ve 
gamlı bir insan burada bir kaç rek' at namaz kılarsa fe
rahlayıp, sıkıntısından sıynlmasıdır. 

Hz....Ömer b. Hattab zamanında inşa edilen Cami
i Şerifde,'Omer b. Abdülaziz, Süleyman b. Abdülınelik, 
Ran Şeyh Ensah, Ebfi Y abya Abdurrahman el- Fariikl 
İbn Nebate, Şeyh Ömer Arz1 gibi devirlerinin ünlü hatip
leri hutbe okumuşlardı. Halep surları !çinde Kale Camii 
ile bu Cami-i Şerif 'den (Cami-i Kebir) başka hutbe oku
nacak, cuma namazı kılınacak cami yoktu. Altunbuğa 
Cami-i Şerlfi (25) yapılınca bu sayı üçe çıktı. 

658/ 1259- 60 yılında Moğollar'ın Halep şehrirıi 
yakıp, yıkıp, yağmalamasıyla Halep Cami-i Kebiri de 
bundan yeterince nasibini alarak harap olmuştur. Hülag(i 
(1217- 1265) fırtınasından sonra Yusufİbn Ebibekir b. 
Abdurrahman es- Selması es- Sufi Cami-i Şerif' i özenle 
onartmı,ş ve bu civarda katledilen müslümanlan kabirie
re defnedip camiyi temizleterek ibadete açmıştır. Halep 
Harc Katibi 'İzzeddin Ahmed'in vefatıyla bıraktığı mal-
larla caminin çevre duvarları tamir edilmiştir. · 

Melik Sultan Tahir. Halep'te sultan olunca Cami
i Şerlfin bütün duvarlarını sıvattığı gibi, binayı esaslı bir 
şekilde onarttı. Kıble duvarındap. kuzey duvarına kadar 
olan yerlere, cami avlusundan itibaren kemerler ve taklar 
ilave ettirip üzerlerine çatı yaptırarak tamir işini bitirdi. 
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Bu zamana kadar Cami-i Şerif dört defa harap olmuş ve 
tamir görmüştür. 

Tarih-i Ebi' Zer'de Zekeriyya Peygamber'in kabri 
hakkında şu bilgiler vardır: Cami-i Şeriri çevreleyen 
kı b le rluvanndaki bir mekan-ı Şerif 'te Hz. Zekeriyya'nın 
başının bir kısmı bulunmaktadır. Testere ile ikiye ayrılan 
Hz. Zekeriyya'nın naşının, Cami-i Şerif'in sahnmda bu
lunan siyah sütun içinde bulunmakta olduğu Halep halkı 
tarafından rivayet olunmaktadır. Başından bir parça ise 
kıble du vannda özel bir yere defn~dilmiştir. 

860/ 1455-6 tarihinde Cami-i Şerifte Sahib-i Bu
Mn okunurken, mihraptan yeşil bir nOrun yayıldığı ora
dakiler tarafından hayretle izlenmiştir. Halep alimlerin
den Şeyh Ebi Verdi'nin naklettiğine göre: 1336-7 yılında 
ölen· Bedreddin Muhammed b. ed- Dekkak ed- Dımaşkl, 
Halep'te Vakıf Nazırı iken, caminin milirabının doğu
sunda bulunan ve Hz. zekeriyya'nın kabri olarak bilinen 
kapalı kapıyı açtırdığıhda, üstü beyaz mermerle kaplı bir 
sanduka (sandık) bulur. Bu açılınca mübarek başından 
bir parça görülür. Orada bulunanlar, etrafa saçılan nur
dan kendilerini kaybederler. Hz. Ze~eriyya'nın başı tek
rar o sandığa konur ve kapatılır. Evkaf Nazırı korkudan 
sar'a nöbeti geçirir ve bir süre sonra vefat eder. 

1120/ ı 708-9 yılında Kebmzade Abdurrahman, 
Halep'te kadılık y~parken bu kutsal makamın onanlması 
emredilince, caminin kıble tarafındaki rluvannın doğu 
tarafında bulunan mezann yeri yılaldığında arkasındaki 
eski duvarı ortaya çıkar. Bu iki duvar arasında yerden bir · 
zira • yükseklikte sanduka bulunur. Üstü beyaz merrneri e 
kaplı olan sandukadan etrafa güzel kokular yayılır. San
dukada bulunan kutsal başı alınıp, geçici olarak bir dota
ba konur ve sanduka onarılıp temizlendikten sonra tekrar 
yerine konulur. Hafızlar tarafından Kur'an okunarak ha
tim indirili.r. Şaban ayının beşinci günü olan cumartesi 
onarım başlarup ll cuma günü timir ve teini.zlik işi bi
tince, bir dolapta korunan mübarek başı Kebirizade Ab
durrahman tarafından merasirnle yerden bir zira' yük
seklikte bulunan eski sandukasına konur. Yine özen gös
terilerek üzeri beyaz mermerle kaptanır ve çevresi sağ
lamlaştınlır. Kapının üzerine ise şu kitabe yazılır: 

Fe kultu iz temme müverrihen li haze'l- makam 

Haza me'va Nebiyu Allah Zekeriyya 

Avi u dan minarenin görünüşü 

Ekler: 

Nüzhetü'n- nazırln (27) adlı eserde .şu bilgiler var
dır: Halep Kalesi'nde iki kilise vardı. Biri İJJrahim pey
gamberin Mezbahi 'dir(= kesim yeri- salhane). Bu bina 
kilise yapılmadan önce mevcuttu ve o,rada bir kaya var
dı. Hz. İbrahim hayvanlarını bu civarda otlatırdı. Burası 
halen mevcut durumdaki bir ziyaret yeridir. Diğeri Mer
dfis N ebi zamanında yapılan kaledeki kilisedir ki, İslami 

, dönemde camiye çevrilmiştir. . 

Hicretin 435/ 1043-4 yılında Baalbek'te işlemeli 
taştan bir sandık içinde Yahya peygamberin (28) başı zi
yaret edilmekteydi. Sonra Humus'a götürülen ve aynı yıl 
içinde Halep'e getirilerek beyaz mermer bir tabut içine 
konulmuş ve Cami-i Şerifin milirabının yanındaki bir 
hazneye defnedilmiştir. Ziyaretçilere açık tutulmuştur. 

İbn 'Adim Tarihi:Ode (29) ise şunlar yazılıdır: 
Melik Adil Nfireddin İbn 'İmfid İbn Zengi, imaretini ye
niledi. 609/ 1212 yılındaMelik Tahir Gıyaseddin zama
nında çıkan bir yangında Cami-i Şerif Y3:fidığı gibi, için
deki eşyalarla birlikte silahlar ve harp aletlerinin tamamı 
tahrip oldu. Enbiyalar ateşten masum olduklarından 
Yahya_peygamberin başına hiç bir şey gelmemiş; yan
mamıştır. Bu olay kale halkının tamarnı tar~fından riva-
yet edilmiştir. · 

· 1 1 02/ 1690-1 yılında eski milırabın arkasında bu
lunan, yani hazicenin kıble duvarı yıkıldığında üstü be
yaz bir mermer taşla örtülü sanduka ortaya çıkmış, yapı
lan onar...mla eski haline getirilmiş ve ziyarete açılmıştır. 
Bu risaleyi kaleme alanın da burayı ziyaret ettiğini ve bu
nun Humus'tan naklen geldiği olayı ise ağızdan ağıza do
laşan bir rivayet, tevatür olduğu kanaatindedir. 
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Notlar: 

(1) Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, I- IV, İstanbul 1308-
1315 (lll, s.318). 

(2) Kebiıizlide Abdurrahman Yüsri bin Mustafa, Haleb'de Ca

mi-i Zekeriyya Tarihinin Tercemesi, (Süleymaniye Kütüp

hanesi, Esad Efendi, nr.3715/ I, vr. 2b, 7b). 

(3) Nasr Sfiresi: (Kur'an: ÇX/1-3). 

(4) Hz. Zekeriyya: İsmailoğullarına gönderilen bir peygamber

dir. Filistin'de Roma İmparatorluğu'~un Herod adlı kralı (vali

. si) döneminde (MÖ 37- 34) yaşamıştır. Toplum içinde saygın 
bir din adamıydı. Dülgerlikle geçimini sağlardı. İleri yaşında 
bir erkek eviadı (Yahya) oldu. Herod tarafından kafası kesilen 

oğlu Yahya'nın ölümünden sonra O da takibata uğrayarak bir 

bahçede ağaç kovuğu içinde saklandığı sırada ağaç testereyle 
biçilerek Hz. Zekeriyya şehlt edildi. İslam Ansiklopedisi, XI
II, s.505~ 506. 
(S) Ali Paşa, Çorlulu (sadrazam): Sultan ill.Ah.med döneminde 

(1703- 1730) 3 Mayıs 1706- 15 Hazirari 1710 tarihleri arasında 
sadrlizamlık yapmıştır. TDV İslam Ansiklopedisi, VIII, s.370-

371. 
(6) Abdi Paşa (Halep Valisi): Sultan ill.Ahmed zamanında, 

1708- 9 yıllannda Halep Valisi (sunulan rislile, vr 3a). 
(7) İmparator Konstantin'in annesi, azize. 326'da kutsal toprak

lan ziyaret etti. Kudüs'ün Miraç ve Beytlehem'deki Doğuş Ki

lisesi'ne cömert bağışlarda bulundu. Öldüğünde İstanbul'da 
Konstantin'in sarayında değildi. Via Labicana'daki muhteşem 

mausoleuma defnedildi. Hatırası önemli menkıbeler içerir. 
Gerçek haçı bulduğuna inanılır. Bkz. "Helena", The Oxford 

Dictionary of Byzantium, II, Newyork- Ox.ford 1991, s.909; 

krş . Roşs Burns, Monuments of Syria An Historical Guide, 

London- Newyork 1992, s.34- 35. 

(8) Ebu'l- Fudayl: Halep'te Helena tarafından yaptınlan kilise

yi 518/1124 yılında camiye çevirip, Mescidü's- serrlikin adını 

veren zat. Nureddin b. Zengi ise daha sonra burasıru medrese

ye çevirerek Medine-i Halaviyye .adını vermiştir. Kebiıizlide 

Abdurrahman, Haleb'de Cami-i Zekeriyya Tarihinin Ter.ce

mesi, Sül.{\tp., Esad Ef.,nr.3715, vr.4 a. 

(9) Nureddin Mahmud b. Zengi: Nureddin Ebu'l- Kasım Mah

mud b. İmade'd-Din Zengi. 1118- 1174 yıllan arasınçla yaşayan 
Halep ve Şam atabeyi. 

(10) Muhyeddin-i Arabi: İbnü'l· Arabi. 1165- 1240 yıllan ara

sında yaşamış büyük İsllim mütefekkiri. İA, VIII, s. 533- 555. 
(ll) Sadreddin-i Konevi: 1210- 1273 yıllan arasında yaşamış 

Ünlü İsllim mutasavvı.fı. 
· (12) Mevlana Mahdurn-i Cami: XII. yüzyılda Halep'te yaşamış 

ve Haleviyye Medresesi'nde m.üderrislik yapmıştır. 

(13) Kutb-i Şirazi: Mahmud b. Muslih el- Farisi (öl. 710/ 

1311). Kadı, Halep'te müderrislik yapmıştır. Zirikli, el- a'Jam, 

7,187. 
(14) Cellileddin-i Devvlini: 908/ 1502'de vefat eden ünlü İsllim 
bilim adamı . 

(15) Süleyman b. Abdülmelik: 96- 99/715- 717 yıllan arasın

da hüküm süren Emevi hükürndan. 
(16) İbnü'z· zer Tarihi: Ah.med b. İbr~ Muhammed b. eş-

Şeyh Muvaffakaddin. Kunuzu'z· zeheb fi tarih-i Haleb adlı 

eserin müellifi olup, Halep'te 884/ 1480'de vefat etmiştir. Zirik

li, el-a'lam , I, Beyrut 1984, 88. 
(17) İbnü'l- Aşayir: Muhammed b. Ali b. Mahmud es- Sulemi 

el- Halebi Ebu'l- Me'lili Nasuriddin İbn Aşliyir. Halepli hafız, 
hatip ve tarihçidir. Kah.ire'de, 789/ 1387'de ölmüştür. Zeylün 

'ala tarihi Haleb li İbni'l· 'Adim adlı 4 ciltlik bir tarihi vardır. 
Zirikli, age., VI, 286. 

(18) Velid: I. Velid b. Abdülmelik. 86- 96/ 705- 715 yıllan 

arasında.saltanat sürenEmevi hükümdan. 

(19) Seyfüddevle: 905- 1004 yılları arasında Musul ve 

Suriye'de hüküm süren Hamdanller'in 967 yılında vefat eden 

Halep kolu emiri. 

(20) Ebu'l- me'lili Ali: Me'lili Sa'düddevle. Hamdaniler'in 

Halep kolu emiri olup, Seyfuddevle'nin oğludur. 991'de öldü. 

(21) İsmailiyye istillisı: XI. yüzyıl sonlannda iran'da Alamut 

Kalesi'nden yayılan ve sonralan Suriye'yi istilası esnasında 

yapı Halep'le birlikte yakılıp yıkılnuştır. İA, V/2, s.ll23. 
(22) Alaaddin Ebu'l- feth Abdurrahman İbn Mahmud Gaznevi 

Reisu'l- ulama: İsmailiyye İstilası sonrasında Halep'in ileri 

gelen alimlerinden olup, Reisu'l- ulama ünvanıyla arulan zat. 

(23) İbn Tezyini, Şeyh İbn el- Hanni: İsmailiyye İstillisından 
sonra Halep Cami-i Kebiri onanlırken, caminin avlusunda 

namaz vakitlerini gösteren aleti (alamet) yapan sanatkar 

(sunulan metin). 
(24) Ömer b. Abdülaziz: 99- 101/717- 720 yıllan arasında sal

tanat süren Emevi hükümdan. 
(25) Altunboğa Camii: Alaadelin Altunbuğa, Mardin Artok

lulan'nın (1 106- 1409) son devir vezirlerinden olup, Halep'te 

adıyla arulan camiyi yaptırmış tır. 
(26) "Nebiyullah Zekeriyya'nın meskeni (cennet bahçesi) olan 

bu makam tamamlandığında tarihini he.men söyledim". 

Killibenin ebced hesabıyla tarihi 1120/1708- 9'dur. 
(27) Nüzhetü 'n· nazırin: Şeyh Takuyiddin Abdülaziz'in eseri 

olup, Nüzhetü'n· nazırin fi'l· alıbari ve'l· asari'l· merviyeti 

'ani'l· enbiya ve's· salibin adını taşımaktadır. Dört böl.üınden 

oluşmaktadır. Tarih kitabıdır. Müellifi Halep Cami- i 

~biri'nde imamlık yapmıştır. Ke§f., II, 1948. · 

(28) Hz. Yahya: İsmailoğullan peygamberlerindendir. Hz. 

Zekeriyya'nın oğludur. Son dere~e dindar bir insandı. Genelde 

Ürdün çöllerinde yaşar, zambaklar arasında dolaşır, ibadet · 

ederdi. Arada bir Kudüs'e. gelir, vaazlarda bulunurdu. Kral 
Herod'un isteklerine k~şı çıktığı içi~·· ijapse atılmış ve başı 
kesilmiştir. Hz. İsa'yı Ürdün Nehri'nde ·v.~z ettiği. için adı 
Vaftizci Yahya olarak anılır. Avrupalılar ona Jean Beaptiste 
der. Hıristiyan ressamlarının ilham kaynağı olriı~ştur. iA, xm. 
s. 342- 343. 
(29) İbn 'Adıin Tarihi: İbn 'Adiin ünlü bir tarihçi olup, asıl adı 
Ömer b. Ahmed b. Hibetullah b. Ebi Cerlide el 'Ukeyli 

Kemaleddin İbn el- 'Adfin oll!P, H alep'te doğmuştur. Buğ
yetu't· taleb fi tarihi Haleb adıı eserin yazandır. 660/ 1262 

yılında vefat etmiştir. Hayreddin ez- Zirikli, el- Aliim: 

Karnusu teracim, (nşr. Zübeyr Fethullah) V, Beyrut 1984, 

ş.40. 


