
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 
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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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Mescid-i Şah'ın içinden bir görünüş 

yayılma göstermiştir. Özellikle 1 375'ten 
itibaren inşa edilen Yezd Cuma Camii ve 
1418 tarihli Meşhed Ulucamii'nde belirli 
bir gelişme kaydeden bu plan tipine ka
tılan en önemli yeni kısımlar olarak M es
cid-i Şah'ın ana ibadet mekanının iki ta
rafında yer alan iki medrese ve binanın 
dış cephesini teşkil eden yüksek bir kapı 
şeklinde yapılmış olan taçkapının kendi
ne has teşkilatı dikkat çekmektedir. Özel
likle bu cephe mimarisi, Safevi mimari 
anlayışı için alışılmış olmakla birlikte is
lam aleminin diğer bölgelerinde farklı bir 
hususiyet göstermiştir. Caminin bağlan
dığı ve içinde yer aldığı büyük meydanın 
mimari teşekkülü ve kıble istikameti ara
sında ortaya çıkan farklılaşma sonucu iki 
ana eksen tayin edilerek binanın dışarıya 
açılan taçkapısı ve binanın kendi ana ek
seni iki ayrı istikamete göre tanzim edil
miştir. 

Ana ibadet mekanının güneydoğu ve 
güneybatısı birer medreseyle çevrilmiş
tir. Süleyman! ve N asır! adlarıyla tanınan 
bu medreselerden biri 1077 (1666-67). 
diğeri 1095 (1684) tarihlidir. Uzun dik
dörtgen avlular etrafında teşekkül etmiş 
mimari kısımlardan meydana gelen bu 
medreselere binanın ana avlusu yanların
da bulunan yan eyvanlar ve onların arka
sındaki kubbeli mekanlardan geçilmek
tedir. Bir kışlık salonla diğer küçük iba-
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det mekanları da ana mimari topluluğa 
dahil bulunmaktadır. Ana ibadet meka
nının kanatlarını teşkil eden iki yan kısım 
alışılmış hususiyetlerin dışına çıkılarak 
değişik bir şekilde inşa edilmiştir. Kıble 
istikametine dik olarak uzayan iki nef 
şeklindeki bu bölümlerin üzeri, iki nefi 
ayıran taştan üç fil ayağı tarafından taşı
nan sivri kemerler üstünde yükselen se
kiz küçük kubbeyle örtülüdür. 

Yanlarda iki yüksek mi nareye sahip siv
ri kemerli bir taçkapı vardır. içeride ise 
küçük kubbeli bir dikdörtgen mekan va
sıtasıyla geçilen kuzey eyvanının karşısına 
gelen, arkasında ana ibadet mekanının 
bulunduğu kıble eyvanı da bütün ilgiyi 
kıble istikametine çekmektedir. Kıble ey
vanının ardında bulunan ana ibadet me
kanının maksüre kısmı kare bir plana sa
hip olup kubbeyle örtülüdür. Dış kubbe 
54 m., minareleri ise 48 m. yüksekliğin
dedir. Kıble eyvanı ile 27,40 m. yüksek
liğinde meydana bakan taçkapı tam bir 
ahenk göstermektedir. iç kubbe 38 m. 
yüksekliğindediL 

Binanın tezyinatı muhteşem olup he
men hemen bütün satıhlar ve mimari 
unsurlar çinilerle kaplanmıştır. Ana mey
dan kapısı mukarnaslan ve kabartmala
rıyla ihtişamlı bir biçimde terkip edilerek 
burası da mozaik çinilerle kaplan mıştır. 
Renkli sırlı çiniler ve sırlı tuğlalarla kap
lanan iç kısımlar dışında iç avlu cephele
ri, kapılar, minareler ve dış kubbe zengin 

Mescid-i Sah ' ın avlusundan bir görünüş 

Meseld-i Sah'ın taçkapı mukarnas l a rından bir detay 

bir görüntü sergilemektedir. Aynı tip ih
tişamlı bir tezyinat ana ibadet mekanı 
içinde mevcuttur. Zengin motif çeşitlili
ğiyle göz dolduran bu çini tezyinatın te
melini teşkil eden bitki ve dal kıvrımların
dan oluşan motifler dışında yazı örnekle
rine ve kitabelere de çok sık olarak yer 
verilmiştir. Güzel hat örnekleri binanın 
muhteşem tezyinatını daha da etkili hale 
getirmektedir. Bina içinde çini tezyinatlı 
kitabeler dışında taş levhalar üzerine ya
zİlmış başka kitabeler de mevcuttur. Ana 
ibadet mekanının maksüre kısmında bu
lunan minber ve mihrap mermerden ya
pılmıştır. 

Ortasında dikdörtgen bir havuz bulu
nan ana avlu, iran'daki mimarinin an'a
nevl tarzına uygun olarak eyvanların ihti
şamlı ve yüksek kapılarının hemen he
men yarısı yüksekliğinde iki katlı ve sivri 
kemerli kısımlardan terkip edilmiş revak
larla üç taraftan çevrilmiştir. Şah ı. Ab
bas vakfın başına Muhib Ali Blkellah' ı ge
tirirken on dört parça mülkünü mescide 
vakfetmişti. Caminin vakfiyesinde isfa
han ve çevresinde kırk sekiz mülk yer al
maktaydı . 1844'te meydana gelen dep
remde güneydeki minareler eyvanın göv
desinden ayrılmış ve eyvanda da derin 
çatlaklar meydana gelmişti. 1845 yılında 
Kaçar Şahı Muhammed'in yaptırdığı 
önemsiz tamirin ardından 1932'Cie daha 
geniş bir onarım gören cami sonraki za
manlarda da birkaç defa onarıma tabi 
tutulmuştur. 
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MESEL 
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(~f) 

Belli bir kaynaktan 
çıkmış olmakla birlikte 

zamanla yaygınlaşarak halka mal olan 
anonim özdeyiş, atasözü. 

L _j 

Arapça'da mesel (çoğul u emsal) "ben
zemek, benzeri olmak" manasındaki mü
sUl kökünden türemiş bir sıfat olup "ben
zeyen" demektir. Misl ve mesll de aynı 
anlamda kullanılır. Mesel ayrıca "sıfat, 
vasıf. söz. ibret ve kıssa" manalarma ge
lir (Lisanü'l-'Arab, "mşl" md.) . Ragıb ei
İsfahan! meseli "açıklamak amacıyla ben
zeri hakkında söylenen söz" şeklinde ta
nımlamıştır (el-Müfredat, "mşl" md.). Eti
molojisi konusunda başka görüşler de 
ileri sürülen meselin "örnek" anlamındaki 
misalden. "dikilmek" anlamındaki müsul
den veya "benzeşmek" anlamındaki te 
masülden türemiş olması da mümkün
dür (Ebu Hilal el-Asker!. ı. ı ı; Meydan!, 
ı. 5-6). Bir meseli varit olduğu asli hale 
benzeyen yeni durum için söylemeye ve 
kullanmaya "darbü'l-mesel" (darbımesel) 
dendiği gibi açıklama ve pekiştirme ama
cıyla söz arasında mesel ve veeize zikret
meye de "irsal-i mesel" adı verilir. Her 
meselin, ilkin hakkında söylendiği asli ha
liyle (mevrid) buna benzeyen ve daha son
ra ortaya çıkan ikinci hali (madrib) vardır. 
Bu sebeple mesel "madribi mevridine 
benzeyen yaygın özdeyiş" olarak da tarif 
edilmiştir. Benzerlik ilgisine dayanan me
sel öncelikle muayyen bir durum veya ha-

dise için söylenerek doğar. daha sonra 
insanlar arasında yaygınlaşıp ona benze
yen her durum için söylenir. Bir meseli 
diğer söz çeşitlerinden ayıran temel va
sıflar lafzının kısa, anlamının doğru. aynı 

zamanda yaygın ve anonim olması , for
munun da değişmez, klişe söz niteliğinde 
bulunmasıdır. Meselin bu temel unsurlar 
dikkate alınarak yapılacak tanımı şöyle 
olabilir: Mesel, atalardan gelen ve onla
rın yüzyıllar içindeki deneyim ve gözlem
lerine dayalı düşüncelerini değişmez ka
lıp ve klişeleşmiş özlü sözlerle öğüt ve 
hüküm içerecek biçimde yansıtan, lafzı 
ve anlamı beğenilerek nesilden nesil e ak
tarılan. çoğunlukla asil durumuna ben
zeyen halleri açıklamak ve örneklemek 
amacıyla kullanılan anonim mahiyetteki 
özdeyiştir. Ancak bu unsurların bir kıs
mını kendinde toplayan ve bazı emsal ki
taplarında mesel ya da mesel gibi kabul 
edilerek yer verilen birçok türe de rast
lanmaktadır. Bunlar hikmet (vecize. ke
lamıkibar). deyim. mükenna. mübenna. 
tağlib tesniyesi, "ef'alü min .. . " formu ve 
benzerleridir. 

Türkçe'de veeize (özdeyiş. özlu söz) ve 
kelamıkibar diye adlandırılan hikmetle 
mesel arasında şu farklar belirlenmiştir: 
Hikmet çoğunlukla öğüt ve ders vermek 
amacıyla peygamber. filozof. düşünür. 
şair. edip, hatip, alim gibi seçkin zümre
ye mensup bir kişi tarafından söylenmiş 
olan. bir hayat tecrübesini dile getiren 
özlü sözdür; meselin ayı rı cı niteliği ise 
belli bir kaynaktan çıkmış olmakla birlik
te zamanla yaygınlaşıp halka mal olarak 
anonim hale gelmesidir. Bu sebeple hik
met mesel kadar yaygın değildir ve as
lında mesel hikmetin yaygınlık kazanarak 
anonimleşmiş şeklidir. Hikmet daima 
doğru görüş içerirken mesel içermeyebi
lir; hikmetin esası mana doğruluğu, me
selin esası teşbihtir. Mesel daima veciz 
olurken hikmet olmayabilir. Mesel de amaç 
kanıt olarak söylenmesi. hikmetin amacı 
ise öğüt ve irşaddır (Abdülmedd Abi din, 
s. 16-20; Emi! Bed!' Ya'küb, 1, 23-24 ). 

Deyim (meselltabir. tak! idi ibare) mesel 
gibi hüküm taşımadığı gibi bağımsız 
cümle de değildir. "Sübhanallah, elhamdü
lillah. ehlen ve sehlen. rahimehullah. la 
havle ve la kuwete illa billah. Iiliahi derruh, 
leanehullah" gibi günlük hayatta, ibadet
lerde, selam, taziye, tebrik vb. nde kulla
nılan klişelere de klasik emsal kitapların
da yer verilmiştir. Halbuki bunlar meselde 
esas olan teşbihi içermez. Bazı dua klişe
leripi Kitô.bü'l-Emşô.l'ine ilk karıştıran 
kişi E bO Ubeyd Kasım b. Sellam olup ( ö. 
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224/838) daha sonra gelen emsal müel
lifleri de onu izlemişlerdir. Bunlar gibi 
"ebü'l-eşbal (arslan). ebO ca'de (kurt). ebu 
halid (köpek). ebu osman (yılan). ebu sa
bir (tuz); ümmü'l-kura (Mekke). ümmü'l
kıra (ateş)" gibi mecazianalık-babalık bil
diren ve "mükenna" adı verilen deyişler ; 

"ibnü's-sebll (yolcu). ibnü's-sehab (yağ
mur). bintü'l-ayn (gözyaşı), bintü'l-Yemen 
(kahve)" gibi mecazi oğulluk- kızlık bildi
ren ve "mübenna" adı verilen ifadeler; 
"Ömereyn (Hz. Ömer ve EbQ Bekir), "ka
mereyn" (ay ve güneş) gibi mecazianlam 
bildiren tağlib tesniyelerine bazı klasik 
emsal kitaplarında yer verilmiştir. Ebu 
HiıaJ el-Asker! bu deyişieri emsal arasın
dasayarken (Cemheretü'l-emşal, ı. 25-48) 
Hamza el-İsfahanl onları ayrı bölüm ve 
başlıklar altında incelemiştir ( ed-Dürre
tü '1-fal].ire, ı ı, 4 71 ) . Çağdaş yazarlardan 
Abdülmec!d Abidin bunları emsalden say
mış (el-Emşal, s. 105-107). Abdülmedd 
Katamiş ise bu görüşü benimsememiştir 
(el-Emşalü'l-'Arabiyye, s. 23-27). Gerçek
te eski müelliflerden hiçbiri emsal gibi 
kullanılmasına rağmen tağlib tesniyele
rini emsal kapsamında görmemiştir. Se
ali b! de "gurabu N Oh, sefinetü Nuh, ma
kamu İbrahim , kam!su Yusuf, zi'bü Yu
sılf" gibi isim tamlamalarmı da emsal
den saymıştır (Şimarü'l-kulUb, s. 39-46). 
Halbuki bunlar teşbih esasına dayanma
dığı gibi !caz vasfına da sahip değildir. 
çünkü !caz terkipierin değil cümlelerin 
özelliğidir. Bu bakımdan sözü edilen ter
kipleri mesel değil mesel materyali olarak 
kabul etmek daha isabetli görülmüştür 
(Abdülmedd Katamiş, s. 27). Yine özellik
le soyut fikirleri somut tablolar ve örnek
ler halinde açıklamak amacıyla "meşelü ... , 
ke-meşeli ... "gibi formlarda zikredilen, 
çoğunlukla uzun olan ve "kıyas! mesel" 
adı verilen tür de mesel tanımının kapsa
mına girmemektedir. Bu meseller Kur'an 
ve hadise özgü ifadeler olup bazı müslü
man edipler de onlardan esinlenerek bu 
nevi deyişler üretmişlerdir. Hz. Ali'nin bazı 
emsali böyledir. 

Arap edebiyatında meseller yapılarına 
göre sair. kıyas! ve hurafi mesel şeklinde 
üçe ayrılmıştır. Sair meseller yaygın ve 
veciz olan kısmı teşkil eder. Mesel deni
lince ilk akla gelen bunlar olup atasözü 
karşılığıdır. Kur'an'a ve hadise özgü em
sal üsluplarından olan kıyas! meseller so
yut kavramları tasvir, teşbih ve temsil 
yoluyla açıklayan , fikir derinliğine sahip 
bulunan uzun tasvir ifadeleri olup "me
selü .. .. ke-meseli .... keenne. kema ... " 
gibi teşbih edatları içerir. Hurafi mesel-
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