
gazete ve dergiler için makale ve incele
me yazıları kaleme aldı. 1916'da kaydol
duğu Kahire Üniversitesi'nde felsefe ta
rihi, Arap edebiyatı ve ahlak gibi dersler 
okudu. I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi
nin ardından o zamana kadar gazetelerde 
çıkan yazılarını toplayarak çeşitli adlarla 
yayımladı. 

M ey Ziyade 1929'da babasının. birer yıl 
ara ile annesinin ve çok sevdiği yazar Cüb
ran'ın ölümüyle sarsıldı, arka arkaya ge
len bu ölümler onu ruhen çökertti. 1932 
yılında Fransa, İngiltere ve Roma'ya se
yahate çıktı. fakat bu gezilerinden daha 
çok yıpranmış olarak döndü. 1935'te ve
sayet altında bulundurup servetinden ya
rarlanmak amacıyla akrabaları tarafından 
Lübnan'daki Usfüriye Hastahanesi'ne gö
türüldü, iki yıl sonra buradan alınarak 
Beyrut'taki Rebiz Hastahanesi'ne nakle
dildL Delirdiğini iddia edenlere cevap ol
mak üzere 1938 yılında Beyrut'taki Ame
rikan Üniversitesi'nde "Risaletü'l-edlb ile'l
hayati'I-Arabiyye" başlıklı bir konferans 
verdi. Bunun üzerine vesayeti kaldırıldı, 
Lübnan'dan ayrılıp Kahire'ye döndü. An
cak Feliks Faris ile Emin er-Reyhanl'nin 
ölümlerini duyunca büyük bir şok geçirdi 
ve 19 Ekim 1941'de Meadl Hastahanesi'n
de öldü. 

Yazılarıyla toplumun ıslah edilmesini 
hedefleyen M ey Ziyade'nin hemen hemen 
bütün yazdıklarının değişmez özelliği sos
yal içerikli oluşudur. Düşünceleri genel
likle ılımlı ve açık olmakla birlikte içine 
dönük ve melankolik yapısının etkisiyle 
teliflerinde kolaylıkla aniaşılmayan de
rinliklerin mevcudiyeti sezilir. Yazılarında 
duygusal yönün daha ağır bastığı, oku
yucularının aklına hitap ederken bile duy
gusal ve estetik tesir yoluyla amacını ger
çekleştirmeye çalıştığı görülür. 

Eserleri. Makale, deneme, inceleme, 
roman. şiir, mektup gibi telifleri, konfe
rans ve çevirileri olan Mey Ziyade'nin baş
lıca eserleri şunlardır: 1. Fleurs de reve 
(Kah i re ı 911 ). Alphonse de Lamartine'den 
etkilenerek yazılan ve ona ith af edilen ro
mantik. mensur ve manzum Fransızca bir 
koleksiyon olup Lübnanlı Cemi! Cebr tara
fından Ez ahir (Ez har /:ı u im) adıyla Arap
ça'ya çevrilmiştir (Beyrut 1952). 2. BaJ:ıi
şetüJbadiye(Kahire 1920; Beyrut 1975). 
Bu isim 1886-1918 yılları arasında yaşa
yan Mısırlı edebiyatçı Melek bint Hifnl Na
sıf'ın takma adıdır. Kadın hakları savu
nucularından olan Melek bint Hifnl Nasıf 
bu konudaki makalelerini en-Nisa,iyyat 
adlı kitabında toplamıştır. Mey Ziyade bu 
eserinde Melek bint Hifnl Nasıf'ın şahsi-

yeti, sosyal nazariyesi ve Arap kadınının 
durumunun geliştirilmesi konularında 
eleştiri ve değerlendirmeler yapmakta
dır. 3. SevaniJ:ıu fetat(Kahire ı 922: Bey
ru t ı 9 7 5). Sosyal konulardaki denemele
riyle hayat felsefesine dair görüş ve hatı
r alarının toplandığı eseridir. 4. Kelimat 
ve işarat (Kah i re 1922; Beyrut ı 975). Sos
yal adalet. yoksulluk sorunu ve çözüm 
yollarını ele alan edebi, ilmi ve felsefi kon
feranslarıyla konuşmalarını içermektedir. 
s. el-Müsavat (Kah i re ı 922: Beyrut ı 975). 
Aristokrasi, kölelik, devrimci sosyalizm. 
demokrasi, anarşizm, nihilizm. sosyal 
adalet, sosyal sınıfların doğuşu gibi ko
nuları ihtiva etmektedir. 6. 2ulümat ve 
eşi"a (Kahire 1.923) . Cübran Ham Cüb
ran'ın etkisiyle yazdığı romantik, lirik 
mensur şiirlerinden meydana gelmekte
dir. 7. ŞaJ:ıô,it ('an eşl]aş) (Kah i re ı 924: 
Beyrut ı 975) . Edebi tenkide dair bir mu
kaddime ile iki bölümden meydana ge
len eserin birinci bölümü bazı Arap ve 
Fransızlar'a dair yazdığı makaleleri, ikinci 
bölüm Denizci Sinbad'ın maceralarını içe
rir. 8. Resa,ilü Mey (der. Madelaine Ar
kaş, nşr. Cemi! Cebr, Kahire ı 948). Eserde, 
insan hayatının sorunları üzerine müelli
fin kadınlara nasihatlerini içeren muhay
yel mektupları bir araya getirilmiştir. Mey 
Ziyade'nin M ey ve Cü b ran (Cem l l Ce br, 
Beyrut ı 950). Atyôt min J:ıayati M ey (Ta
hir et-Tanahl, Kah i re 1974) ve M ey Ziya
de (Antuvan ei-Kavval , Beyrut ı 993, s. 
ı 37- ı 45) gibi eserlerde de dağınık olarak 
mektupları bulunmaktadır. 9. Resa,ilü 
M ey (der. Cem ll Ce br, Kah i re ı 954 ). Cü b
ran Ham Cübran. Emin er-Reyhanl, Sel
ma Saiğ ile müellifin evindeki sohbetlere 
katılan alim, edip, şair ve sanatkarlarla 
yazışmalarını ihtiva eder. 10. 'A,işe Tey
mur: Şa'iretü'Hali'a (Beyrut ı 975). 

M ey Ziyade'nin çevirileri de şunlardır: 
1. İbtisamat ve dümu' (Kah i re ı 91 ı, 
ı 92 1 ). el-ljubbü'l-Almani adıyla da anı
lan eser Friedrich Max Müller'in Deutsche 
Jiebe adlı romanının tercümesidir. 2. Rü
cu'u'J-mevce (Kahire ı 925; Beyrut 1975). 
Brada'nın Le re tour du flot isimli roma
nının çevirisidir. 3. el-ljub fi'l-'aıab (Ka
h i re ı 9 5 2) . İngiliz yazarı Co nan Doyle 'ın 
The Refugecs adlı romanının tercüme
sidir. Müellifin eserleri el-Mü ,ellefatü'l
kamile Ji-Mey Ziyade ismiyle bir araya 
getirilmiştir (derleme ve tahkik : Selma 
Haffarei-Kezberl, l-ll, Beyrut ı975, ı982) . 

AntGn ei-Kawal yazarın makale, mektup, 
konferans ve konuşmalarından seçmeleri 
Nuşuş {ıarice'l-Mecmu'a: Mey Ziyade 
adlı eserde toplamıştır (Beyrut 1993). 
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Tokat'ta 
XV. yüzyılın sonlarında yapılmış cami. 

L _j 

Şehrin merkezinde Meydan mahallesin
de yer alan yapı Hatuniye Camii olarak da 
tanınmaktadır. Vaktiyle cami, medrese ve 
imaretten oluşan bir külliye halinde iken 
bunlardan medrese tamamen ortadan 
kalkmış, imaret ise harabe haline gelmiş
tir. Caminin, taçkapısı üzerinde yer alan 
kitabeden 890 (1485) yılında Sultan ll. 
Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun adına 
yaptınldığı anlaşılmaktadır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'nde mevcut olan külliyenin 
vakfiyesi 898 ( 1492) tarihlidir. Caminin 
önündeki şadırvan ise XX. yüzyılın başın
da inşa ettirilmiştir. 

Kesme taştan yapılan caminin harimi 
kare planlı ve tek kubbelidir. İki yanda yine 
kare planlı ve kubbeli birer oda halinde 
tabhane mekanları yer alır. Mukarnaslı ve 
baklavalı başlıklara sahip sütunlara otu
ran sivri kemerli açıklıklı ve beş kubbeli 
son cemaat yerinde mermer kullanılmış
tır. İki renkli taşlı. oldukça dikkat çeken 
ihtişamlı taçkapı üstte Bursa kemeri al
tında mukarnaslı yaşmaklı olup altta yay 
kemerli açıklığa sahiptir. Yanları sütun
çelerle yumuşatılmış olan kapının iki ta-
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rafında mukarnaslı birer niş mevcuttur. 
Bunların üzerinde iri madalyon halinde 
birer yazı yer almaktadır. Birer pencere 
ile harime, birer pencere ve kapı ile de 
tabhanelere bağlanan son cemaat yerin
de her iki pencere arasında bir mihrap 
nişi bulunmaktadır. 

Harim mekanında geçişleri mukarnas
larla sağlanmış kubbe on iki kenarlı bir 
kasnağa oturmaktadır. Duvarlarda üç sı
ra halinde açılmış olan ikişer pencere ile 
aydınlanan yapının kuzeyinde kapının 
üzerine müezzin mahfeli yerleştirilmiş 
olup buraya iki yanda yer alan merdiven
lerle ulaşılmaktadır. Yarım daire şeklinde 
bir nişe sahip olan mukarnaslı yaşmaklı 
mihrabın köşeleri sütunçelerle yumuşa
tılmıştır. Ahşap minber ise yağlı boya ile 
boyanmış ve özelliğini kaybetmiştir. 

Harimin iki yanında yer alan tabhane
ler birer kapı ile cami içine bağlanmakta

dır. Her iki mekan da kare planlı ve üzer
Ieri prizmatik üçgenlerle geçişi sağlanan 

kubbe ile örtülmüştür. Güney yönünde 
birer ocak ve ikişer dolap n işine sahip rne
kanlardan doğudakinin bir nişi ile ocağı 
sonradan kapatılmıştır. Doğu ve batı yön
lerindeki mekanlar son cemaat yeri ve ha
rimi n dışında birer kapı ile ayrıca dışarıya 
açılmaktadır. 

Kuzeybatıda yer alan minare sekizgen 
bir kaideye oturmakta olup çokgen göv
deli ve tek şerefelidir. Doğu yönünden 
yapıya bitişen kaidenin kuzey yönünde 
sivri kemerli kapı açıklığı yer alır. Diğer 

cepheler derin silmelerle çerçevelenm iş

tir. Petek kısmı baklavalı olan minarenin 
gövdesi onaltıgendir. Mukarnaslı şerefe

de geometrik kompozisyonlu şebekeler 
vardır. üstte yine çokgen devam eden pe
tek yukarıda koni biçimli kurşun kaplı kü
lahla sona ermektedir. 

Mevcut olan şadırvan ahşaptan sekiz
gen planlı, sivri kemerli ve sekiz dilimli ki
remit örtülü bir çatıya sahiptir. Mermer 
hazne yuvarlak olup ortasında bir fıskıye 
çanağı vardır. Hazne üzerinde mevcut ki
tabeden şadırvanın Mehmed adlı bir kişi 
tarafından 1331 (1913) yılındayeniden 
yaptınldığı anlaşılmaktadır. Eski şadırvan 
hakkında ise bilgi yoktur. 

1939 ve 1943 yıllarındaki depremlerde 
zarar gören cami 1953'te esaslı şekilde 
onarılmış olup biri mihrap ekseninde, ikisi 
yanda. biri de son cemaat yerinin doğu 
ucunda olmak üzere sonradan eklenen 
dört destek payandası bulunmaktadır. 

Caminin doğusunda yer alan ve bugün 
kısmen harabesi mevcut olan imaretin 
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moloz taşla inşa edildiğ i , tonazlarının tuğ

ladan örüldüğü anlaşılmaktadır. Yapının 

planını tam olarak tesbit etmek bugün 
için mümkün değildir. Vakfiyede adı ge
çen mutfak. kiler. ekmekhane, mahzen, 
odunluk, ahır ve helaların da bu kısımda 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Medresenin vaktiyle caminin karşısın
da yer aldığı bilinmektedir. Vakfiyede on 
iki hücreli olduğu belirtilen yapıyı Gabriel 
kısmen tanıtmış ve planını da ç izmiştir. 

Buna göre kitabesiz yapının girişi karşı 

sında üç yönden aviuyu çevreleyen revak
larının bulunduğu . kapı ekseni üzerinde 
bir dershane mekanının yer aldığı , iki yan
da altışardan on iki odanın mevcut olduğu 
anlaşılmaktadır (Yüksel , s. 388-389). 
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Abdülganl b. Talib b. Harnınade 
el-Meydan! el-Guneyml ed-Dımaşkl 

(ö. 1298/1881) 

Hanefi fakihi, 

L 
muhaddis ve mutasavvıf. 
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1222 ( 1807) yılında Dımaşk'ın Meydan 
semtinde doğdu . Temel eğitimini baba
sından aldı ve Kur'an ' ı ezberledi. Seyyid 
Muhammed eş-Şürefa Mektebi'ni bitir
dikten sonra Ömer Efendi el-Müctehid'
den Hanefi fıkhı. f eraiz, hadis ve na hiv 
okudu. 1244-1252 (1828-1836) yılları ara
sında hizmetinde bulunduğu Hanefi ali
mi Muhammed Emin İbn Abidin 'den fı
kıh , usul, hadis ve Arapça dersleri aldı . 

Ayrıca yardımcılığını yaptığı Hasan b. İb
rahim ei-Baytar, Şeyhülislam Bacürl. Ab
durrahman b. Muhammed b. Abdurrah
man ei-Küzberl, Ebu Osman Said b. Ha
san b. Ahmed ei-Halebl, Abdülganl es
Sakatl. Hamid el-Attar. Abdullah ei-Kür
dl. Mekke Hanefi müftüsü Abdullah el
Mirganl, Mısır ulemasından Mustafa Mü
bellit. Yafa müftüsü Hasan b. Selim b. 
Selame ed-Decanl. Kudüs müftüsü Tahir 
Efendi ile Ahmed Baybars'tan ve defalar
ca gittiği hac sırasında Hicaz ulemasından 
faydalandı . FürQ, usul ve münazara ko
nularında saygın bir mevki elde etti. Tar
tışma meclislerinde kendini gösterıneyi 
sevmez, ancak sorulara cevap vermeh-ten 
kaçınmaz. ilmini gizlemezdi. Şairlikyönü 
de bulunan Meydanl'nin talebeleri ara
sında Tahir el-Cezairl. Said b. Abdullah eş
Şertünl ve Bağdat nakibi Selman Efendi 
el-Kadirl gibi şahsiyetler bulunmaktadır. 

1860 yılında Dımaşk'ta müslümanlarla 
hıristiyanlar arasında çıkan çatışmalar 

sırasında etkili vaazlarıyla halkı yatıştıra

rak binlerce kişinin hayatına mal olabile
cek gelişmelerin önüne geçti. Zühd ve 
takva sahibi bir alim olan Meydan! cami
lerin iman, fakirierin gözetilmesi gibi ha
yır işler iyle uğraşırdı. 4 Reblülewel 1298 
(4 Şubat 1881) tarihinde Dımaşk'ta vefat 
etti. Kabri şehrin doğu tarafındaki Ba
bullah Kabristanı 'ndadır. 

Eserleri. 1. Keşfü '1-iltibas 'amma ev
r edehü '1-İmamü '1-Bu]]ari 'ala ba'zi'n
nas. Buhar!' nin el-Cami'u 'ş-şa}J.i]J. 'inde 
Ebu Hanife'yi eleştirrnek üzere "15ale ba'
zü'n-nas" kalıbıyla aktardığı ictihadları sa
vunmak için kaleme alınan eseri Abdül
fettah Ebu Gudde neşretmiştir (Halep 
1414/ 1993). z. Şer]J. u'l-'A]fide ti't-Ta]J.fı 

viyye. Muhammed Muti' ei-Hafız ve Mu-


