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MESCİD-i NEMİRE 
(ö_rı.i ~) 

Arafat'ta 
vakfe öncesi 

öğle ve ikindi namazlarının 
cemedilerek kılındığı 

büyük mescid. 

Nemire, Arafat'ın batı tarafında küçük 
bir dağın adıdır. Veda haccı sırasında Hz. 
Peygamber için burada kıldan bir çadır 
kurulmuştu. Yine burada Harem sınırının 
bittiği yerde U ren e vadisinde düz bir alan
da ResGl-i Ekrem Veda hutbesini okumuş 
ve öğle ile ikindi namazını cem'-i takdim le 
kılarak vakfe mahalline geçmişti (Müs
lim, "I:Iac", 147). ResGiullah'ın namaz kı
lıp hutbe okuduğu bu mekanda sonradan 
bir mescid yapılmıştır. Mescid kaynaklar
da daha çok Mescid-i Arafe ve Mescid-i 

Meseld-I Nemire- Arafati Mekke 

İbrahim olarak geçer. Buraya vadinin adı
na izafetle Mescid-i Urene. Arafat'a iza
fetle Arafat Musallası da denilmiştir. An
cak Hz. Peygamber'in çadırının kuruldu
ğu tepeciğe nisbet! e Mescid-i Nemire di
ye meşhur olmuştur. Mescidin Arafat da
hilinde bulunduğuna ve kıble duvarının 
tam Urene vadisine sınır olduğuna dair 
bazı alimierin görüşünü aktaran İbn Ab
dülber (et-Temhld, XXIV. 419), mescid 
mahallinin Urene vadisine dahil olduğu
nu ve burada vakfe yapılamayacağını be
lirtir (a.g.e., XIII, 158) . Bugünkü mesci
din ise yalnız batı ve kuzeyindeki bir bö
lümü Arafat sınırı dışında kalmaktadır. 

ResGl-i Ekrem'in insanlara hitap et
mesi için Urene'de küçük taşlardan bir 
minber yapılmıştı. Sel suları zamanla bu 
minberi yıkınca Abdullah b. Zübeyr, Mek
ke hakimiyeti sırasında buraya hurma 
kütüğünden yeni bir minber koydurdu. 
Burası , vakfe için gelen müslümanların 
öğle ve ikindi namazlarını cemederek kıl
mak üzere toplandıkları. etrafı duvarsız 
ve üstü açık düz bir alan iken Em eviler 
döneminde etrafı duvarla çevrildi. Mes
cidin ölçüleriyle ilgili olarak lll. (IX.) yüzyı
lın ortalarında vefat eden Ezrakl ile (AI].
baru Mekke, I, 412-413) ondan çeyrekasır 
sonra vefat eden Fakihl'nin (AI].baru Mek

ke, V. 5) verdiği rakamlar arasında bazı 
farklılıklar bulunmaktadır. Fakihl'nin ver
diği 313 x 340 zira şeklindeki ebat (yak
laşık 150 x 163 m.). XX. yüzyılın başında 
hac emirliği yapan İbrahim Rifat Paşa'nın 



90 x 80 m. olarak verdiği e battan çok da
ha geniştir. Önceleri mescidin etrafı üze
rinde burçlar bulunan duvarlarla çevri
liydi. Mescidin mihrabının önüne arka
daki cemaatin imamı görebilmesi için 
1 m. kadar yükseklikte bir seki yapılmış
tı: imam onun üzerinde durarak namaz 
kıldırırdı. 

Mescid, Zengller Devleti vezirlerinden 
Cemal ed din el-İsfahanl ( ö 5 5911164) ta
rafından genişletildi. 843'te ( 14 39) M em
lük Sultanı ei-Melikü'z-Zahir Çakmak'ın 
emriyle harap olan yerleri onarıldı. IX. 
(XV.) yüzyıla kadar bu şekilde gelen mes
cidin 884'te ( 14 79) Sultan Kayıtbay tara
fından kı b le duvarına paralel iki revak ya
pıldı. Osmanlı döneminde Yavuz Sultan 
Selim. Kanuni Sultan Süleyman ve I. Ah
med zamanında Haremeyn'de gerçekleş
tirilen imarlar sırasında burada da gerekli 
çalışmalar yapıldı. Mescid 1 072 ' de ( 1661 -

62) IV. Mehmed tarafından onarılarak ye
nilendi. Evliya Çelebi, 1672'de hac seya
hatisırasında gördüğü mescidin Arafat 
sahrasının güneyinde dört köşe, kale gibi 
bir cami olduğunu ve etrafının 608 adım 
tuttuğunu söyler. Onun anlatlığına göre 
mescidin kıbleye bakan üç kapısı olup mi
naresi yoktur. Mihrap tarafında on dört 
kubbe yer alır. İçi saat kumu gibi ince 
kumla döşeli olup halı ve avizesi mevcut 
değildir. Mihrapla minber arasında mer
mer bir kitabe üzerinde Sultan Ahmed'in 
emriyle 1 020'de ( 161 ı) tamir edildiği ya
zılıdır (Seyahatname, IX. 699-700). 

İbrahim Rifat Paşa'nın verdiğ i bilgilere 
göre mescidin etrafı revaklafla çevrilidir. 
Bundan Kayıtbay'dan sonra mescidin ön 
dışında kalan diğer duvarlarına da birer 
sıra rev ak yapıldığı anlaşılmaktadır. Mes
cidin 3 m. yükseklikte, 1,5 m. eninde. 1 m. 
kadar derinliğe sahip nişi olan bir mihra
bı, on basamaklı 2,5 m. yükseklikte bir 

minberi vardır. B uranın suyu hac zamanı 
Aynizübeyde'den temin edilmektedir. 

Suudi hükümeti Haremeyn'deki diğer 
mescidler gibi Mescid-i Nemire'yi de yı
karak iki defa yenilemiştir. İlk mescidin 
batıdan doğuya uzunluğu 150, genişliği 
120 m. iken ( 18.000 m2) daha sonra ar
tan hacı sayısı göz önüne alınıp 340 x 
240 m. olarak genişletilmiştir. Son şeklin
de iki ana yapıdan oluşan mescidin mih
rabının bulunduğu ön duvar kademeli 
olarak genişler. Mihrabın olduğu ön kade
menin iki yanında birer minare yer alır. 
Ön tarafta ikinci kademe üzerinde orta
daki diğerlerine göre biraz daha büyük 
üç dik kubbe bir simetri oluşturur. Kub
be kasnaklarında sekizer pencere yer al
maktadır. Genelde geniş düz bir alan 
oluşturan mescid tavanına ön bölmede 
dikdörtgen şeklinde basık ehram çatılı, 
etrafı pencerelerle çevrili yirmi havalan
dırma yerleştirilmiştir. Mescidin 120 m. 
enindeki arka bölümü ise çift kat olarak 
planlanmış olup böylece mescide 28.800 
m 2 '1ik bir alan kazandırılmıştı. Bu sebep
le ön bölüme göre daha yüksektir. Sura
nın genelde düz olan tavanı üzerine basık 
sekizgen piramit çatılı üç büyük havalan
dırma yerleştirilmiştir. Mescidin önde iki, 
ön bölümün arka köşelerinde birer ve ar
ka bölümde mescidin ana girişinin iki ta
rafında birer olmak üzere 60 m. yüksek
likte toplam altı zarif minaresi vardır. Mi
nareler aynı tipte olup ikişer şerefelidir. 
Mescid ışığını yanlarda ve üstte bulunan 
çok sayıda pencereden almaktadır. Ana 
giriş dışında ön bölüm ün iki tarafında iki
şerden dört büyük, 60 küçük olmak üzere 
toplam 64 kapı bulunmaktadır. Yakla
şık 300.000 kişinin aynı anda namaz kı
labileceği Mescid-i Nemire'nin yanlarına 
çok sayıda tuvalet ve abctest alma yeri 
yapılmıştır. 

Mescid-i 
Sah
lsfahan 

MESCİD-i SAH 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müslim. "l:lac", 147; Ezrakl, Al]baru Mekke 
(Wüstenfeld). I, 412-413; Faklhi. Al]baru Mek
ke (nşr. Abdülmelik b. Abdullah b. Dehiş). Mekke 
1407/1987, V, 5; İbn Abdülber. et-Temhid (nŞr. 
Muhammed el-Fellah- Said Ahmed A'rab). Tıt
van 1406-11/1985-91, XIII, 158; XXIV, 419; Fa
si. Şifa'ü'l-garam (nşr. ömer Abdüsselam Ted
mürl). Beyrut 1405/1985, I, 486 vd.; Evliya Çe
lebi, Seyahatname, IX, 699-700; İbrahim Rifat 
Paşa. Miratü'l-f:laremeyn, Kahire 1344/1925, 
I, 336; lll, lv. 43; Abdullah ei-Bessam. Kitabü f:lu
düdi'l-meşa'iri'l-muf!:addese, Mekke 1987, s. 
1583; Yusuf Ragda eı-Amil1. Me'alimü Mekke 
ve ' l-Medine beyne'l-mazi ve'l-/:ıazır, Beyrut 
1418/1997, s. 226, 227; M. İlyas Abdülgani. 
Taril]u '1-Mekkete'l-mükerreme, Medine 200 ı, 
s. 117 -118; Abdullah Boks, "Ara fat", DiA, lll, 
262. 

L 

[il DuRSUN ALi. ŞEKER 

MESCİD-i şAH 
(ot,;,~) 

İran'ın İsfahan şehrinde 
XVII. yüzyıla ait cami. 

Safevi devri mimari eserlerinin ve İran 
camilerinin en güzellerinden biridir. Mes
cid-i İmam, Mescid-i Sultani-i Cedld ve 
Cami-i Abbasl isimleriyle de tanınır. Ca
minin banisi Şah I. Abbas Safevi'nin İsfa
han'ı yeniden imar etme faaliyeti çer
çevesinde, 1 021'de ( 1612) tamamlanan 
Meydan-ı Şah'ın güneyinde bulunan Mes
cid-i Şah'ın yapımına aynı yıl başlanmış, 
Şah Safi döneminde 1 040'1ı ( 1630-31) yıl

larda tamamlanmıştır. Fakat diğer kita
belerden de anlaşıldığı üzere daha son
raki tarihlerde de bina içinde imar faali
yetleri olmuş ve özellikle mimari tezyi
natın teşekkülünde ve ana binanın ek kı
sımlarında çalışmalar yapılmıştır. Binanın 

muhtelif kısımlarında yer alan kitabeler
de değişik usta ve mimar isimleriyle bir
likte hükümdar emirnamelerine rastlan
maktadır. Eserin yapımına Şah I. Abbas 
Safevi'nin emriyle Mimar üstad Ebü'l
Kasım'ın idaresi altında başlandığı bilin
mektedir. Binanın meydana bakan büyük 
kapısı üzerinde yer alan kitabelerde ya
pının Muhib Ali Blkellah denetiminde in
şa edildiği, mimarının ise Ali Ekber İsfa
hanl olduğu belirtilmektedir. 

Dört eyvanlı plana sahip olan eser bu 
tipin en gelişmiş örneği olarak kabul edil
mektedir. Selçuklular devrinden başla
yarak İran'daki mimarinin esasını teşkil 
eden bu merkezi avlu etrafında teşkilat
landırılmış dört eyvan ve bunlara bağlı 
ikinci derecede önemi haiz mimari bö
lümlerden meydana gelen plan tipi. İran 
dışında Hint-İslam ve Orta Asya mimari 
anlayışiarına da tesir ederek önemli bir 
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