MEYDAN CAMii
ı

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 yerinde her iki pencere arasında bir mihrap

Abdülganl b. Talib b. Harnınade
el-Meydan! el-Guneyml ed-Dımaşkl
(ö. 1298/1881)

Harim mekanında geçişleri mukarnaslarla 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 merdivenlerle 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.

açılma ktadır.
Kuzeybatıda yer alan minare sekizgen
bir kaideye oturmakta olup çokgen gövdeli ve tek şerefelidir. Doğu yönünden
yapıya bitişen kaidenin kuzey yönünde
sivri kemerli kapı açıklığı yer alır. Diğer
cepheler derin silmelerle çerçevelenm i ş
tir. Petek kısmı baklavalı olan minarenin
gövdesi onaltıgendir. Mukarnaslı şerefe
de geometrik kompozisyonlu şebekele r
vardır. üstte yine çokgen devam eden petek yukarıda koni biçimli kurşun kaplı külahla sona ermektedir.

Mevcut olan şadırvan ahşaptan sekizgen planlı, sivri kemerli ve sekiz dilimli kiremit örtülü bir çatıya sahiptir. Mermer
hazne yuvarlak olup ortasında bir fıskıye
çanağı vardır. Hazne üzerinde mevcut kitabeden 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 d o ğusunda yer alan ve bugün
harabesi mevcut olan imaretin

kısmen
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nişi bulunmaktadır.

Harimin iki yanında yer alan tabhaneler birer kapı ile cami içine bağlanmakta
dır. Her iki mekan da kare planlı ve üzerIeri prizmatik üçgenlerle geçiş i sağlanan
kubbe ile örtülmüştür. Güney yönünde
birer ocak ve ikişer dolap n işine sahip rnekanlardan doğudakinin bir nişi ile ocağı
sonradan kapatılmıştır. Doğu ve batı yönlerindeki mekanlar son cemaat yeri ve harimi n dışında birer kapı ile ayrıca dışarıya
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Tokat Meydan Camii ve pla nı

moloz taşla inşa edildiğ i , tonazla rının tuğ
ladan örüldüğü anlaşılmaktadır. Yapın ın
planını tam olarak tesbit etmek bugün
için mümkün değildir. Vakfiyede adı geçen 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 i zmiştir.
Buna göre kitabesiz yapının girişi karşı 
sında üç yönden aviuyu çevreleyen revakl a rının bulunduğu . kapı ekseni üzerinde
bir dershane mekanının yer aldığı , iki yanda altışardan on iki odanın mevcut olduğu
anlaşılmaktadır (Yüksel , s. 388-389 ).
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Hanefi fakihi,
muhaddis ve mutasavvıf.

_j

1222 (1807) yılında Dımaş k' ın Meydan
semtinde doğdu . Temel eğitimini babasından aldı ve Ku r 'an ' ı ezberledi. Seyyid
Muhammed eş-Şürefa Mektebi'ni bitirdikten sonra Ömer Efendi el-Müctehid'den Hanefi fıkhı. f eraiz, h adis ve na hiv
okudu . 1244-1252 (1828-1836) yılları arasında hizmetinde bulunduğu Hanefi alimi Muhammed Emin İbn Abidin'den fı
kıh , usul, hadis ve Arapça dersleri aldı .
Ayrıca yardımcılığını yaptığı Hasan b. İb
rahim ei-Baytar, Şeyhülislam Bacürl. Abdurrahman b. Muhammed b. Abdurrahman ei-Küzberl, Ebu Osman Said b. Hasan b. Ahmed ei-Halebl, Abdülganl esSakatl. Hamid el-Attar. Abdullah ei-Kürdl. Mekke Hanefi müftüsü Abdullah elMirganl, M ı sır ulemasından Mustafa Mübellit. Yafa müftüsü Hasan b. Selim b.
Selame ed-Decanl. Kudüs müftüsü Tahir
Efendi ile Ahmed Baybars'tan ve defalarca gittiği hac sırasında Hicaz ulemasından
faydalandı . FürQ , usul ve münazara konula rında saygın bir mevki elde etti. Tartışma meclislerinde kendini göster ıneyi
sevmez, ancak sorulara cevap vermeh-ten
kaçınmaz. ilmini gizlemezdi. Şairlikyönü
de bulunan Meydanl'nin talebeleri arasında Tahir el-Cezairl. Said b. Abdullah eş
Şertünl ve Bağdat nakibi Selman Efendi
el-Kadirl gibi şahsiyetle r bulunmaktadır.
1860 yılında Dımaşk'ta müslümanlarla
hıristiyanlar arasında çı kan çatışmalar
sırasınd a

etkili vaazl a rıyla halkı yatıştıra
rak binlerce kişinin hayatına mal olabilecek gelişmelerin önüne geçti. Zühd ve
takva sahibi bir alim olan Meydan! camilerin iman, fakirierin gözetilmesi gibi hayır işler iyle uğraşırdı. 4 Reblülewel 1298
(4 Şubat 1881) tarihinde Dımaşk'ta vefat
etti. Kabri şehr i n doğu tarafındaki Babullah Kabristanı ' ndadı r.

Eserleri. 1. Keşf ü '1-iltibas 'amma evr ed ehü '1-İmamü '1-Bu]]ari 'ala ba'zi'nnas. Buhar!'nin el-Cami'u 'ş-şa}J.i]J. 'inde
Ebu Hanife'yi eleştirrne k üzere " 15ale ba'zü'n-nas" kalıbıyla aktardığı ictihadları savunmak için kaleme alınan eseri Abdülfettah Ebu Gudde neşretmiştir (H alep
1414/ 1993).

z. Ş e r]J. u'l-'A]fid e ti't-Ta]J.fı 

viyye. Muhammed Muti'

ei-Hafız

ve Mu-
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hammed Riyad ei-Malih

tarafından

ya-

yımlanmıştır ( Dımaşk 1390/1970, 1402/

1982, 1995). 3. el-Lübfıb fi şerf:ıi'l-Kitdb.
KudCırl'nin el-Mu]]tasar'ının

en

yaygın

şerhlerindendir. İlki müellifin hayatında
olmak üzere (istanbul 1274-1275) defa-

larca basılmıştır (l-l l , istanbul 1315, 1316,
1323; Kah i re 1322 1Ebu Bekir ei-Haddad'ın
el-Cevheretü'n-neyyire'sin in ke na rı nda 1,
Kah i re 1330, 133 ı, ı 346, ı 354; I-lll, Kahire 1374/1955; 1-IV, Kahire 1383/1963; Beyrut 1980, 1413/1993; nşr. Muhammed
Muhyiddin Abdülhamld, I-IV, Kah i re 1381/
1961; Beyrut ı 405/1985; nşr. Abdürrezzak
el-Mehdi, ı-ııı, Beyrut 14 ı 5/1994; nşr. Abdülmecld Tu'me ei-Halebl, 1-11, Beyrut
14 ı 8/1998). 4 . Risale fi' tavzif:ıi mes'ele
min Kitabi'I-Menar fi mebJ.wşi'l-]]aş
(yazma nüshas ı için bk. Fihrisü'l-/jizaneti't-Teymüriyye, IV, 163) S . İs'ô.fü'l-mü 
ridin Ji-il)ameti fera'izi'd-din. Tasawufa ilişkin bir eser olup müellifin oğlu İsmail
tarafından şerhedilmiştir (yazma nüshası
iç in bk. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 4793,
6562, 8206; Gottschalk vdğr., IV, 200)

Meydanl'nin diğer bazı eserleri de şun
Risale fi şıhf:ıati val)fi'l-müşa',
Risale fi meşeddi'l-müske, Fetva fi şü 
reka' jl)tesemü'l-müşterek beynehüm
(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 7079). elMetalibü'l-müstetabe fi'l-f:ıayz ve'n nifas ve'l-istif:ıaza (Darü'I-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 10512), Tuf:ıfetü'n-nüssakfi
fazli's-sivak(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr.
1487). Sellü'l-f:ıusam 'ald şatimi dini'llardır:

İslô.m, Şerf:ı 'ale'l-Meraf:ı.
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sözlerine dair kaleme aldığı Mecma'u'lem§al'i sebebiyle kendisini kıskananlar
dan birinin de Zemahşer1 olduğu ve aralarında bazı olayların cereyan ettiği kaydedilir (Kemaleddin ei-Enbarı. s. 390: Yaküt, V, 47; i bnü' l -Kıftl, 1, 158-159). Aynı zamanda şair olan Meydan!, hayatının hemen tamamını geçirdiği Nlşabur'da 25
Ramazan S18 (5 Kasım 1124) tarihinde
vefat etti ve doğduğu mahalledeki mezarlığa defnedildi.

nefi, D ı maşk 1401/1980-81, I, 50-52, 151-152;
ll, 64, 177 -178; H. L. Gottschalk v.dğr. , Catalogue of the M ingana Calleetion of Manuscripts,
Zug 1985, IV, 200; M. Cemi! eş-Şattl , A'yanü
Dımaş~. Dımaşk 1414/1994, s. 177-178; MevsCı'atü taba~ati'l-fu~aha' (nşr. Ca'fer es-Sübhanl v.dğr.), Kum 1422, XIII, 350-35 L
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Ebü'l-Fazl Ahmed
b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim
ei-Meydani en-Nisaburi

Eserleri. 1. Mecma'u'l-em§al. Arap
atasözlerine dair en iyi ve en kapsamlı çalışma olup alfabetik sıralanan 6000'den
fazla atasözünün ortaya çıkışı, kullanılışı
ve bunların taşıdığı dille ilgili güçlüklerin
giderilmesine dair doyurucu bilgiler içermektedir. Eserde eyyamü'I-Arab, muhtelif hadisler. dört halife ve bazı önemli
şahs iyetlerin veeizeleri iki bölüm halinde
(29 ve 30. bablar) ele alınmaktadır. Atasözlerinin ortaya çıkışı incelenirken İs
lam'dan önceki bazı olayların anlatılması
esere aynı zamanda tarihi bir değer kazandırmıştır. Kitabı YCısuf b. Tahir ei-HCıy1

(ö . 518/1124)

Arap dili ve

L

edebiyatı

alimi.

_j

Nlşabur'un Meydan-ı Ziyad mahallesinde doğdu. bu sebeple Meydan! nisbesiyle tanındı. Tahsilini Nlşabur'da yaptı.
Vahid1 ve Ya'küb b. Ahmed en-N1sabCır1
gibi alimlerden tefsir, hadis. fıkıh, Iugat,
n ah iv dersleri aldı. Ayrıca 4 70 ( 1077) yı
lında Gazne'den Nlşabur'a gelen Ali b.
Faddal ei-Mücaşil'den yararlandı (ibnü'lK ı ftl, ı, ı 56). Tahsilini bitirdikten sonra
öğretim hayatına başlayan Meydan! oğlu
Eb Cı Sa'd Said'den başka Eb Cı Ca'ferek eiBeyhaki, Abdülkerlm b. Muhammed esSem ·ani ve Eb Cı Ya'küb YCısuf b. Tahir elHO yi gibi şahsiyetler yetiştirdi. Arap ata-

(Fera'idü'l-l].ara'id

[l'l-emşal ve'l-f:ıikem),

Kasım

b. Muhammed Ali ei-Bakrac1 (edDürrü '1-münte/].ab) ve Akşemseddin ihtisar etmiştir. Ayrıca bir Osmanlı müellifi
tarafından Na"?mü'l-em§al adıyla nazma
çekilmiştir (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr.

Ahmed b. Muhammed ei-Meydani'nin Mecma'u '1-emşiH adlı eserinin ilk ve son sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.

4247)

·<~\wli~ ~ll~i'JB~~..:p 0~f!:· 1 ~J_i.!JI
~~ :w,;r..r~-"'l_;,>.JLJ.Guw .!-U.Jy.;,y_,;~>4'..J

·' , ~y~)t) . r.c-"'l -" ~j ı.wı

... ~ıJ.,'_:.;;.~;lJ-'~i"___ıliJ •.ı,.fit....tbJ>.UI
-6J;L<l__ı,:.;ı,:_;ı.)-jtJAM_,i!/..cldfs_;..i._.r-~ ·~...,.;,.

f

-~·•.:>y-)l~_j->~ ~U,~lJL;~j) iL_i,.yJ_,-~j
1.>_..:; , ıGb.ı~fJ !_;:.;:>+;Jwg; t.:;,;.:.,·.::..c._s)l::iL;.uY"':'
LtJ.~t:.-.;_f-_.j_~~;<;L.~!.J~IL.~j.j!~5-lJt'

r;~JfJ~ı:,. ,§i~~...;r, ~:~~;~ ' (c;~~ı..iıl.;.ııf(.~ ~(.2t.:.i~Vr~~~·

D: -~ ~·1.:--.. i~~0Gi!k'~~;lı.WJ:D.i' r~l11 1.~-~ ·~~;·.ı. ~ r{·ıt

r~~:~~·~:~~j~.;~~y~~~~~-~.~::+:~':.~·-.~~)
_ [~ ,'-~i;tı.·
.-p ı·...tLa.·,·J~..hv~.r.-..:J.:~;k!;~q0:·\ ;'=.ı..:J..:.~::

~Jl.v!i<.ı,.,. ltd:!,J..._.,J.,LW I..,.,..,).~__,.J.91( iı b..ıi "-"~t,;.,..,

,;.:....Jl~,-:-·ı~i:',L__,I$lJw..J~~J_,Ji; •,-/--0:'-"J

v;;~

~'0-.Jf __;; ,,ı!.->,j-->, .ı_.b:_tP,.ı_.pL;,,,i;: L,

.r''i"•

"\:'.~lJ.r~J'-~·J ~l~ıUlt~J')

, .... ,, .. jf

J[,.~].:ıu.,.ıı,t-&.t;'-", .ı.ıı...ı~._.ı::, t~j~;
:?;,._,7<1-<X'.ı.\-vl.r"''ıç;'"-·~J.'4~)j , ~~~l

.
..
. ':ı·i_;;~.w ·~'~~ ~~~~~i.~~~A0:~ı.. ·rg,~~~,t-~t~~~

': --~~~.-~. 7.~~;~~~f'j~~~~?~:.: i;~~~:j~~~~:J;\~~~~,{~~-::-~
!\~ - ~..J1·,1.>_.,:..c t..o

1....t..r;"u·V Y't -'l..:.:' ....~,-

~ıJ_r:;:. J l'

;...ı• "'

_;.._.•~{
l.ti'Yı,.~

fBf~it~f~
ı;t.f.ffl
·c ;\c.t\;-1,

:f · '"-·Er~·

j,

l,

.·.' . -~ ~!;1;~;~~;,'' ', ,.,

' St!li't.J.~ L. ~ ı::./.Jı:·~ ' \:; ,L::(..L:4J I ~J...ı-~ ;-~:-!tv·Lı ~

501

