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üslubundaki düzene uygun olarak iki sıra 
halinde pencereler açılmıştır. Bu pencere
lerden alt sıradakiler. kesme küfeki ta
şından sövelerle çerçevelenmiş dikdört
gen bir forma sahiptir ve tuğla örgülü 
sivri hafifletme kemerleriyle taçlandırıl
mıştır. Üst sıradaki pencereler ise alçı şe
bekeli revzenlerle kaplı, sivri kemerli tepe 
pencereleri şeklindedir. Yapının yan cep
helerinde bu pencere gruplarından ikişer 
adet, kuzey cephesinde dört adet, mih
rap cephesinde ise altta iki, üstte üç adet 
bulunmaktadır. 

Aslında ahşap direklerle taşınan bir 
mekan olarak tasarlanan son cemaat ye
ri, sonradan ahşap duvarlarla kapatılıp 
içine bir kat ilave edildiğinden orüinal ha
lini kaybetmiştir. Cümle kapısının bulun
duğu kuzeye bakan bu cephede üstte ye
di, altta altı adet dikdörtgen pencere yer 
almaktadır. Yan cephelerden biri tama
men sağır bırakılmış, diğer i ne ise dik
dörtgen biçimli bir pencere açılmıştır. 

Harimin kuzeybatı köşesinde yer alan 
minare dışa taşkın, kare tabanlı bir kai 
deye oturan çokgen kesitli bir gövdeye 
sahiptir. Petek kısmı 1894 depreminden 
sonra yenilenmiştir. Şerefenin altındaki 
mukarnaslar ince işçiliğiyle dikkat çek
mektedir. Kesme küfeki taşı ile örülmüş 
olan bu tek şerefeli, kurşun külahlı mina
re oran ve detayları bakımından tam an
lamıyla klasik üslübu yansıtır. 

Günümüzde kiremit kaplı bir çatıya sa
hip olan caminin harim kısmı "çubuklu" 
tabir edilen türde ahşap bir tavan la örtü-
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lüdür. Evliya Çelebi ise çatının kurşunla 
kaplı olduğunu ve altında da bir kubbe
nin yer aldığını nakletmektedir (Seyahat

name, I, 165). 

Caminin mukarnaslı bir yaşmak ve sü
tunçelerle donatılmış olan mihrabı da kla
sik üslübu yansıtırken orüinal ahşap min
ber günümüze ulaşmamıştır. Caminin alt 
kat pencereleri klasik üslupta kalem işle
riyle taçlandırılmış. üst kattakiler de aynı 
tarzda süslemeyle çerçevelenmiştir. Ha
rim kısmının kapısı üzerinde sülüs hatla 
yazılmış ve üç beyitten meydana gelen 
967 (1559-60) tarihli Arapça kitabe bu
lunur. 

İskender Paşa ile oğlu Ahmed Paşa'nın 
medfun bulunduğu türbe dikdörtgen 
planlı olup kagir duvarlı ve ahşap çatılıdır. 

Dört cephesinde toplam on altı adet pen
cere ile aydınlan an iç mekana giriş kuzey 
yönüne açılan kapıdan yapılmaktadır. 
Türbenin caminin kuzey tarafında yer al
ması, bani türbelerinin geleneksel yerle
şim düzeni açısından aykırı bir özellik ta
şımaktadır. Ayrıca mimari açıdan klasik 
Osmanlı üslubu ile bağdaşmayan yapısı 
dikkate alındığında türbenin üzeri açık 
olarak tasarlandığı, sonradan bugünkü 
kurşun kaplı ahşap çatıyla örtüldüğü dü
şünülebilir. İskender Paşa ile Ahmed Pa
şa'ya ait kabirierin üzerindeki sanduka
ların ahşap yerine mermerden yapılmış 
olması da bu düşünceyi doğrular nitelik
tedir. 

Caminin hemenyakınında yer aldığı 
bilinen hamam 972 (1564) yılında Mimar 
Sinan tarafından yapılmıştır. Günümüz
de Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde bulu
nan bir belge (nr. 14/146 ı) bunu ispat et
mektedir. Küçük boyutlu bir tek hamam 
olan yapının planı tam olarak bilinerne
mekle birlikte bazı kaynaklardan öğrenil
diği kadarıyla ahşap çatılı ve şirvanlı bir 
soyunmalık, çift helalı bir ılıklık, kare 
planlı bir sıcaklıkla dikdörtgen planlı bir 
halvetten meydana geliyordu. Yapının 
halvet kısmındaki üç kumadan birine ait 
ayna taşında üzerinde fil tasviri bulunan 
bir kabartma yer almaktaydı. Bizans dö
neminden kalma. devşirme bir malzeme 
olan bu parça günümüzde İstanbul Türk 
ve İ slam Eserleri Müzesi'nde bulunmak
tadır (Envanter nr. 1225). 

Zaman içinde çeşitli onarımlar geçiren 
külliyeye XIX. yüzyılda muhtelif yapı lar 

ilave edilmişti r. Bunlardan biri, M. Sadık 
Rif at Paşa'nın türbenin güneye bakim kö
şesine inşa ettirdiği empire üslubundaki 
sekizgen planlı muvakkithanedir. Bu yapı 
sıvalı kagir duvarlar üzerine basık, sekiz
gen prizma şeklinde bir ahşap üst yapıyla 
örtülüdür. Muvakkithanenin doğuya ba
kan cephesindeki dikdörtgen aç1klıklı 
kapısının üzerinde ta'lik hattıyla yazılmış 
"Eser-i Rif'at Paşa, 1266 (1850)" ibareli 
bir kitabe yer almaktadır. Ayrıca yapının 
batıya (denize) bakan yönündemermer 
söveli, yuvarlak kemerli üç adet pence
resi vardır. 
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Ebü'l-Kasım Muvaffakuddfn İsa 
b. Abdilazfz b. İsa 

b. Abdilvahid el-Lahıni el-İskenderani 
(ö. 629/1232) 

Kıraat, hadis, 
Arap dili ve edebiyatı alimi. 

_j 

Aslen Şerlşli olup 4 Ramazan SSO'de (1 
Kasım 1155) İskenderiye'de doğdu. Hadis 
alimi olan babası tahsiline özel bir itina 
gösterdi. Babasının yanı sıra Silefi ve Ebu 



Tahir Ahmed b. Muhammed el-İsfahanl 
gibi alimlerden hadis. Ebü't-Tayyib Ab
dülmün'im b. Yahya b. Halef b. Hulüf el
Gırnatl başta olmak üzere birçok alimden 
kıraat dersleri aldı. Arap dili ve edebiyatı, 
Maliki fıkhı gibi sahalarda da kendini ye
tiştiren İskenderani çalışmalarını kıraat 
ilmi üzerinde yoğunlaştırdı ve bu alanda 
İskenderiye'nin önde gelen isimlerinden 
biri oldu. İskenderiye ve Kahire gibi mer
kezlerde verdiği kıraat ve hadis derslerin
den Münzirl. Zevavl, Ebü Abdullah Mu
hammed b. Hasan el-Fasl. İbnü'n-Neccar 
el-Bağdadl gibi alimler faydalan dı . Kadıl

kudat Takıyyüddin Süleyman b. Hamza el
Han beli ondan icazetle rivayet edenlerin 
sonuncusu oldu. Cömert kişiliğiyle tanı
nan İskenderani 7 Cemaziyelahir 629'
da (31 Mart 1232) İskenderiye'de vefat 
etti. 

Hadiste özellikle Silefi'den yaptığı na
killerde güvenilir kabul edilen İskendera
ni geniş birikimine rağmen kıraat ilmin
de zayıf görülmüş ve yalanla itharn edil
miştir. Kıraat rivayetlerinde isnadlar uy
durduğu. nazma dair hiç eseri olmayan 
kimselere divanlar nisbet ettiği söylenir. 
Kıraat öğrendiği çok sayıda alimin adını 
ve kıraat senedini zikrettiği et-Tebyin 
adlı kitabında mesela Abdullah b. Mu
hammed b. Halef ed-Danl'den okuduğu 
kırk dokuz kıraat kitabının adını vermişse 
de onun bu alimden aldığı kıraatierin se
nedlerinin meçhul ya da uydurma isim
lerden oluştuğu belirtilmiştir. Yine onun 
kıraat dersleri aldığını söylediği Mukatil 
b. Abdülazlz b. Ya'küb'un kimliği konu
sunda tereddütlerin bulunduğu ileri sü
rülmüştür. 

Eserleri. 1. el-Cami'u'l-ekber ve'l
baJ:ırü'l-ezl]ar. Kıraat imamlarının oku
yuşlarındaki ihtilatların ele alındığı ese
rin elli cilt olduğu. 7000 rivayet ve tarik 
ihtiva ettiği zikredilmiş. ancak isnadların
da uydurma isimleri n yer aldığı söylen
miştir. Zehebl 7000 rivayetle ilgili olarak 
İskenderani'yi ağır bir dille eleştirmiş. sa
habeden kendi zamanına kadar gelen kı
raat alimlerinin tamamının 3000'e dahi 
ulaşmadığını belirtmiştir (Ma'rifetü '1-1!:-ur

ra', 111. ı 2 ı 2) . İskenderani'nin talebelerin
den Ahmed b. Abdülbarl es-Saldi bu eseri 
ihtisar etmiştir. 2. el-Menal fi'l-cevab 
ve('ani)'s-su'fıl. Bazı ayetlerin tefsiri, kı
r aat vecihlerinin izahı. bazı kelimelerin 
sözlükyönünden açıklanması vb. konula
rın ele alındığı bir eser olup talebelerin
den Ebü Abdullah Muhammed b. Hasan 
el-Fas! tarafından ihtisar edilmiş ve bu 
muhtasarı Ali Hüseyin el-Bewab Mul]ta-

şarü'l-Menal fi'l-cevfıb ve's-su'fıl adıy

la neşretmiştir (b k. bi bl.) 3. Tedricü eh
li'l-bidfıydt ti'l.Jtişari ma ti Kitabi Ga
yeti'l-gayat. Tefsirle ilgili olduğu bildiri
len eserin bir nüshası Sofya'da Milli Kü
tüphane'de (nr. 1/163- I 64) bulunmakta
dır (ei-Fihrisü'ş-şamil, I. 243). 

İskenderani'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserlerinden bazıları da şunlardır : 

lfüccetü'l-mu~tedi ve maJ:ıaccetü'l
mübtedi fi'l-~ıra'at, el-İhtida' fi'l-va~f 
ve'l-ibtida', el-İhtimam bi-ma'rifeti 
l]atti'l-muşJ:ıafi'l-İmfım, Beyanü müş
tebehi 'l-Kur'an, es-Süreyya'l-muçlıy
ye min kelfımi seyyidi'l-beriyye, Ni
hfıyet ü '1-il]tişar ii me~fıhibi e'imme
ti'l-emşar, (Gayetü '1-)ümniyye ii 'ilmi'l
'Arabiyye, el-Ezhar fi'l-mul]tdr mine'l
eş'ar, el-Menziletü'l-'ulyfı ii ta'biri'r
rü'ya . 
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Muhammed b. Ahmed 
el-İskenderani ed-Dımaşkı 

(ö. 1306/ 1889) 

ilmi tefsire dair 
çalışmalarıyla tanınan tabip. 

_j 

Tıp öğreniminden sonra İskenderiye 
deniz kuwetlerinde tabip olarak göreve 
başladı. 1256'da (1840) Dımaşk'a geçti ve 
orada ordu baştabipliğine getirildi. Os
manlı Devleti ile Mısır valiliği arasında 
çıkan anlaşmazlık yüzünden ilişkilerin 
kopması döneminde Osmanlı askerlerine 
hizmet verdi. 1258 (1842) yılının sonuna 
kadar devam eden bu görevden sonra Dı
maşk'ta Gureba Hastahanesi'nde ve Be
lediye Dairesi gibi kurumlarda uzun süre 
hükümet tabipliği yaptı. Dönemin önde 
gelen ilim adamları Keşfü 'I-esrar adlı 

iSKENDERANT, Muhammed b. Ahmed 

eserine yazdıkları takrizlerde kendisin
den övgüyle söz etmişlerdir. İskenderani 
Dımaşk'ta vefat etti. 

Eserleri_ 1- Keşfü'l-esrfıri'n-nurfıniy
yeti'l-Kur'fıniyye fimfı yete'alle~u bi'l
ecrami 's-semfıviyyeti ve '1-ari:iyyeti 
ve'l-J:ıayevanati ve'n-nebfıtati ve'l-ce
vahiri'l-ma'deniyye (ı-ııı, Kahire ı 297). 
1290 ( 1873) yılında ilmi bir toplantıda 
kendisine "kitapta hiçbir şeyin eksik bıra
kılmadığını" ifade eden ayetin (ei-En'am 
6/38) ne anlama geldiğinin sorulması üze
rine İskenderani konuyu araştırmaya baş
lamış ve Kur'an'daki kevnl ayetlerin yoru
munu içeren bu eserini ortaya koymuş
tur. Eser, taş kömürüne dair bir girişten 
sonra üç bölüm (bab) ve bir hatimeden 
meydana gelmektedir. Birinci bölümde 
canlıların oluşumu. ikinci bölümde gök
lerin ve yerin yaratılışı, üçüncü bölümde 
bitkiler konusu ele alınmış. hatimede ise 
bazı bitkilerin özellikleri ve tıptaki kulla
nımları hakkında bilgi verilmiştir. Keş
fü'l-esrar, müstakil olarak ilmi tefsir ko
nusunu ele alan ilk çalışma olmanın yanı 
sıra ayetleri mushaf tertibine göre değil 
konularına göre açıklaması yönüyle de 
dikkat çeker. Eserde bir başlık altında il
gili ayet yazıldıktan sonra ayetin yorumu
na ve buna dair meselelere girilmiş. kay
nak adı zikredilmeksizin Fa h reddin er-Ra
zl'nin MefatiJ:ıu '1-gayb'ından bolca ik
tibaslar yapılmıştır. Tantavi Cevherl'nin 
el-Cevfıhir'i ile karşılaştırıldığında bazı 
araştırmacılar tarafından daha mutedil 
görülen Keşfü'l-esrfır yine de tabiat ilim
lerine boğulmuş olmaktan kurtulamamış
tır (Fehd b. Abdurrahman er-RO ml, ll , 688-

690). Bu arada konu başlıkları altındaki 
ayetlerle ilgisi olmayan meselelere de ay
rıntılı biçimde girildiği görülmektedir. İs
kenderanl'nin tabip olması. tıp alanında o 
günün şartlarında verilen bilgiler yönün
den eserin önemini arttırmaktadır. Keş
fü'l-esrfır, Elmalılı Muhammed Harndi'
nin Hak Dini Kur'an Dili'nde ilmi tefsir 
konusunda faydalandığı eserler arasında 
yer almaktadır. Eser üzerine A. Kadir 
Kaptan Muhammed b. Ahmed el-İs
kenderani'nin Keşfü'l-Esran'n-Nurfı
niyyeti'l-Kur'fıniyye Adlı Eserinin Tah
lili (ı 992, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü) ve Abdurrahman Ateş 
İskenderani ve İlmi Telsirdeki Yeri 
(I 994, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) adıyla birer yüksek lisans tezi 
hazırlamış! ardır. 2. Tibyanü '1-esrari 'r
rabbdniyye bi'n-nebatdti ve'l-me'fıdi
ni ve'l-l]avaşşi'l-J:ıayevfıniyye ( Dımaşk 
ı 300) . Batılı ilim adamlarının da ilgisini 
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