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MEŞ'AR-i HARAM 
( F'rJ' _r;..wı ) 

Hac menasikinin 
ifa edildiği yerlerden biri. 

_j 

Sözlükte "bilmek, hissetmek" anlamın
daki şuur kökünden ism-i mekan olan 
meş'ar ( çağulu meşair) kelimesi, aynı 
kökten türeyen ve Allah'a kulluğun açık 
alarnet ve işaretleri olan "şeairin, ibadet
lerin eda edildiği yer" manasma gelir. 
Meş'ar, yine "bilmek" manasındaki ilm 
kökünden türemişma'lem (çoğulumea
lim) ile eş anlamlı olup her ikisi aynı za
manda "bir şeyin kendisiyle bilindiği işa
ret" karşılığında da kullanılır. Meş'ar-i Ha
ram terkibindeki haram kelimesi. bura
nın Harem bölgesi içinde bulunduğunu 
veya hürmet gösterilmesi gereken bir yer 
olduğunu belirtir. Meş'ar-i Haram tabiri, 
İslamlliteratürde hac menasikinden bir 
kısmının yerine getirildiği yer olarak Ara
fat ile Mina arasındaki bölgeyi ifade et
mektedir. "Arafat'tan kalabalıklar halin
de dalga dalga indiğinizde Meş'ar-i Ha
ram'da Allah'ı anın" mealindeki ayette 
(el-Bakara 2/198) geçen yerin neresi oldu
ğu konusunda farklı görüşler vardır. Hac 
sırasında ResUluilah ile birlikte bulunan 
Abdullah b. Ömer'den gelen iki rivayetten 
birinde onun Meş'ar-i Haram'ı Arafat ile 
Mina arasında bulunan M üzdelife'nin ta
mamı, diğerinde ise Müzdelife sınırları 
içinde yer alan Kuzah tepesi olarak nite
lediği birçok kaynakta nakledilmektedir 
(mesela bk. Fakihl, IV, 320). Ancak Hz. 
Peygamber'in Müzdelife'de geceleyip sa
bah namazını kıldıktan sonra devesine 
binerek Meş'ar- i Haram'a kadar geldiği 
(Ebu Davud ve İbn Mace rivayetlerine gö
re üzerine tırmandığı), kıbleye yönelip dua 
ettiği (Müslim, "I:Iac", 147; İbn Mace, 
"Menasik", 84; Ebu Davud, "Menasik", 
57) şeklindeki rivayet Meş'ar- i Haram'ın 

Kuzah tepesi 

M üzdelife 
Camii
Mekke 

Müzdelife'nin tamamı değil bir bölümü 
olduğu yolundaki görüşü desteklemek
tedir. Meş'ar-i Haram tabiriyle Müzdeli
fe'nin kastedilmesinin cüzün kül için kul
lanılması kabilinden olduğu kaydedilmek
te (Buhutl. Il. 497). Muhibbüddin et-Ta
beri de Abdullah b. Ömer'in Meş'ar-i Ha
ram'ın M üzdelife'nin tamamı olduğu şek
lindeki sözünün mecaz olarak değerlen
dirilebileceğini belirterek ayetteki "Meş
'ar-i Haram'ın yanında" ifadesinin Müz
delife'nin tamamına işaret etmediğini 
söylemektedir (el-/Sıra, s. 419). 

Fıkıh alimlerinin çoğunluğu Meş'ar-i 
Haram'ın Kuzah tepesi olduğu görüşünü 
benimsemiş. tefsir, hadis ve siyer alimle
rinin büyük kısmı ise Meş'ar-i Haram ile 
Müzdelife'nin tamamıının kastedildiğini 
ifade etmiştir. M üzdelife vakfesinin Müz
delife sınırları içinde yapılması caiz ol
makla birlikte Hz. Peygamber'in fiilinden 
dolayı Kuzah tepesi üzerinde, mümkün 
olmadığı takdirde civarında vakfeye du
rulması daha faziletli kabul edilmiştir 
(ayrıca bk. KUZAH; MÜZDELİFE) 
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MESARiKU'I-ENVARi'n-NEBEViYYE 

MEŞARİKU'l-ENV ARİ'n
NEBEVİYYE 

(4i:~l )!~YI J}.!..o) 

Radıyyüddin es·Sagani'nin 
(ö. 650/1252), 

derlediği bazı sahih hadisleri 
nahiv konularına göre 

düzenlediği eseri. 

ı 

_j 

Tam adı Meşari]fu '1-envari'n-nebe
viyye min ('ala) şı]J.df:ıi'l-a{ıbdri'l-Muş
tafaviyye'dir. Müellif, daha önce Mişbd
J:ıu'd-düca min şı]J.QJ:ıi J:ıadişi'l-Muşta
fa ve eş-Şemsü'l-münire mine'ş-şıJ:ıa
J:ıi'l-me'şCıre adıyla kaleme aldığı eserle
rinin yoğun ilgi görmesi üzerine bunlara 
daha başka sahih hadisleri de ilave ede
rek Meşari]fu'l-envdr'ı meydana getir
miştir. Eserine ayrıca ŞaJ:ıiJ:ıayn hadisle
riyle Kudal'nin Müsnedü'ş-Şihab'ından 
ve Ukllşl'nin en-Necm min keldmi Sey
yidi 'l- 'Ara b ve '1- 'Acem'inden derlediği 
bazı sahih hadisleri eklemiştir. Hadislerin 
çoğunluğu Şaf:ıif:ıayn'dan alındığı için 
eser Meşari]fu '1-envar fi'l-cem'i bey
ne'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn olarak da anılır. Meşa
ri]f'ın şarihlerinden Afifüddin el-Kazerfı
nl'nin verdiği sayıya göre eser 2246, Eş

ref b. Abdülmaksud'un el-Cem' bey
ne'ş-Şaf:ıif:ıayn adıylayaptığı neşirde ise 
2267 hadis ihtiva etmektedir. 

Tanınmış bir dil alimi olan Saganl'nin 
eserini bazı gramer terimlerine göre dü
zenleme fikrini UkHşl'nin en-Necm'in
den aldığı anlaşılmaktadır. Eserin böyle 
bir düzenlemeyle kaleme alınması , Arap
ça öğreniminin ilk basamaklarından iti
baren öğrencilerin hadislerle karşılaşma
sına, hadisleri nahivde örnek (şahid) ola
rak kullanmasına vesile olmuş, kitap da
ha çok Arap olmayan toplumların ilgisini 
çekmiş ve sünnetin topluma yön verici 
fonksiyonuna büyük katkı sağlamıştır. 

MEŞARİKA 

(bk. MEŞRİKiLER). 

Meşari]fu '1-envar'ın birinci babında 
ı ".;rı". ikinci babında ",::,ı", üçüncü babın

da "y", dördüncü babında "~!,ı~!". be
şinci babında "4, Lo", altıncı babında, ~ .. 

L _j '.;.S' Jr' y,ı ',ı' y:.> '.:ı!'~'~'...,..~'~ 
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"~ . yedinci babında , IŞi , ~i , Lo.il , ~" 

"Löi, ~ , ..:.u , li i,~~~! , ~i , ~i. sekizinci ba
b ında" t;l.a.o.ll ..Jı<iıl l , ..s,_. , U" , Jıl.9 ". doku
zuncu babında "~YI J-.9, ~ , ~Wl ..Jı<iıll " , 
onuncu babında " ~l~f'l ('~"lle başlayan 
hadisler. on birinci babında kudsi hadis
ler. on ikinci babında dua cümleleriyle 
başlayan hadisler yer almıştır. 

Saganl her hadisin sahabi ravisini zik
rettikten sonra kaynağını harflerle gös
termiş, Şahihayn'da ittifakla rivayet 
edilen hadisler için" J ", sadece Buharl'
nin rivayet ettiği hadisler için " t ", yalnız 
Müslim'in rivayet ettiği hadisler için " f' " 
kısaltınasını kullanmıştır. Müellifin bir 
hadisin muhtelif kısımlarını eserinin de
ğişikyerlerinde vermesi, hadisleri Ş ahih-i 
Bu{ıdri veya Şahfh-i Müslim'deki lafız
ları yerine nahiv tertibine en uygun iba
reyle alması hadislerin bulunmasını güç
leştirmektedi r. Onun, Buharl'nin bab baş
lıklarında zikrettiği muallak rivayetleri 
müsned hadismiş gibi kaydettiği de ol
muştur. Zaman zaman ŞaJ:ıi]J_ayn rivaye
tiyle Kudalve Ukllşl'nin metinlerini muka
yese etmiş, yer yer nasih- mensuhu gös
termiş ve garlb lafızları açıklamıştır. Sa
ganl'nin Şahihayn'da veya bunlardan bi
rinde olduğunu söylediği, ancak bazı nüs
halarda yer almayan hadisler veya raviler 
hakkında ileri sürülen tenkitlere İbn Me
lek gibi şarihler cevap vermiştir. Hadisler 
farklı kaynaklardan deriendi ği için bir kıs
mının kaynağı gösterilirken hata edilmiş, 
müttefekun aleyh olduğu söylenen hadi
sin öyle olmadığı, Buharl'ye nisbet edilen 
hadisin Müslim'e, Müslim'e nisbet edilen 
hadisin Buharl'ye ait olduğu görülmüş, 
bazan da hadis onu rivayet etmeyen sa
hablye nisbet edilmiştir ( Radıyyüddin es
Sagan!, n eşredenin giri ş i , s. 27-3 1 ). 

Meşari]fu'l-envar yazıldığı devirden 
itibaren büyük ilgi görmüş. çok sayıda is
tinsah edilmiş ve erken dönemlerde ne
şirleri yapılmıştır. İlk olarak Leipzig'de 
yayımianmış ( 179 ı , ı 896). Bombay'da 
(ı 292). Leknev'de (ı 30 ı. ı 3 16) ve İstan
bul'da (ı 309, 131 ı. ı 3 ı 5, ı 328) çeşitli bas
kıları yapılmıştır. Eser, el-Cem' beyne'ş
ŞaJ:ıihayn el-Bu{J.ari v e Müslim (Meşa
ril:cu 'l-envari'n-nebeviyye 'ala şıf.ıaf:ı.i'l-al]. 
bari'l-Muştafaviyye) adıyla ve kaynakla
rı gösterilerek Eşref b. AbdülmaksQd 
tarafından neşredilmiştir (Beyrut 1409/ 
1989). 

Kitap üzerine birçok şerh yazılmış olup 
en tanınmışları şunlardır : 1. İbn Melek, 
Mebdri]fu'l-ezhdr ii şer]J_i Meşari]fı'l

envar. Eserde Meşari]f'taki müşkil ve 
garlb kelimeler açıklanmış . ravilere dair 
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bilgiler verilmiş ve hadislerden fıkhl hü
kümler çıkarılmıştır. Bu çalışmaya dair 
çeşitl i haşiyeler yazılmıştır (Keşfü '? ·?U· 

nün, II, 1688- 1689). Osmanlı müderrisle
rinden Bergamalı İbrahim eseri, Meşa
bihu 's-sünne'yi esas alıp Envarü'l-be
varı]f ii ter tibi Şerhi'1-Meşarı]f adıyla 
fıkıh konularına göre yeniden tertip et
miş ve oradan bazı hadisleri çalışmasına 
ilave etmiştir. M ebdri]fu'1-ezhar İstan
bul'da (I 287,1303, 1306, 1309, 131 1, 1314, 
1315, 1328, 1329). Bombay'da ( 1292/ 1 875). 
Leknev'de ( ı 301 , 1316) ve Eşref b. Abdül
maksQd Abdürrahim tarafından Beyrut'
ta (1-111, 1995) yayımlanmıştır. Eşref b. 
AbdülmaksQd neşrine esas aldığı önceki 
baskının hatalarını düzeltmiş . hadisleri 
kaynaklarını gösterip numaralamış ve 
metinle şerhi birbirinden ayırmıştır. z. 
Afifüddin Said b. Muhammed b. Mes'Qd 
el-KazerQnl. Metô.1i'u'1-envari '1-Muşta

faviyye fişerhi Meşô.ri]fı 'l-envô.r. Muh
telif nüshaları bulunmaktadır (TSMK. lll. 

Ahmed, nr. 451, Beyaz ıt Devlet K tp .. nr. 
ı 009; Hac ı Selim Ağa K tp., nr. 215). 3. Ba
bertl. Tuhfetü'l-ebrô.r ii şerhi Meşô.ri
]fı 'l-envar. Özellikle Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde pek çok nüshası mevcuttur. 4. 
Hayreddin Hızır AtQfi. Keşfü '1-Meşô.rı]f. 

İstanbul'da çeşitli nüshaları bulunan ese
rin müellif hattıyla olan nüshası Hacı Se
lim Ağa Kütüphanesi'nde kayıtlıdır. Ay
rıca Veclhüddin Ömer b. Abdülmuhsin ei
Erzincanl'nin lfada'i]fu 'l-ezhar ii şer]J_i 
Meşari]fı 'l-envô.r' ı yanında FlrQzabadl, 
Kemalpaşazade. Şeyhzade Muhyiddin 
Mehmed, Dursunzade Abdülbaki. İbnü's
Saiğ ez-Zümürrüdl. Alaeddin Yahya b. Ab
düllatlf et-TavQsl ei-Kazvlnl (biri geni ş, di
ğe ri muhtasar iki şerh) gibi pek çok alim 
Meşari]fu '1-envô.r'a şerh yazmıştır. 

Meşari]fu'l-envar'ı Muhammed b. 
Muhammed ei-Esedl el-Kudsi De]fii'i]fu'l
aşô.r ii mu]] taşari Meşari]fı'1-envô.r adıy

la ihtisar etmiştir. Eserin Tertibü ehadi
şi'l-Meşarı]f adlı düzenlemesinin (TSMK, 
Koğuşlar, nr. 1648) , kimin tarafından ya
pıldığı belli olmamakla birlikte bazı kay
naklarda onu bizzat müellifin tertip etti
ği kaydedilmektedir (Ahmed Faruk, V/2 
1 19701. s. 19-20) . Meşô.ri]fu '1-envô.r'ın 
Türkçe tercümeleri de vardır. lll. Ah
med'in emriyle Osmanzade Ahmed Ta
ib'in tercüme ettiği ve Muharrem 1122'
de (Mart ı 71 O) tamamladığı esere Ah
medü'l-asar adı verilmiştir (İÜ Ktp., TY, 
nr. ı 568; Süleymaniye Ktp., İ bra him Efen
di , nr. ı 77; Laleli , nr. 418) . Daha başka 
çevirileri de bulunan eseri Enver Baytan 
Meşô.riku '1-envô.r v e Tercümesi adıyla 

Türkçe'ye çevirmiştir (1-11. istanbul 1971) 
Mehmed Zihni Efendi, el-Cô.mi'u'ş-şa
gir ve Meşô.ri]fu 'l-envô.r'dan seçtiği sa
hih hadisleri Türkçe'ye tercüme ederek 
alfabetik olarak sıra lamış ve bu çalışma
sına el-Hakaik mimma fi 'l -Camli 's-sa
gir ve 'l-Meşô.ri]f adını vermiştir. Eserin 
raviler ve sahabi biyografilerini ihtiva 
eden ilk kısmının yarısı yayımlanmıştır 
(İ stanbul 131 O, 1329). Hadislerin tercüme 
edildiği kısmın Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü'nde 
(nr. 293 , 294, 295) bulunduğu kaydedil
mekle beraber bu nüshalar yerinde bu
lunamamıştır. Meşfıri]fu '1-envar'ın Hint 
alt kıtasında Urduca'ya çevirileri yapılmış
tır (Madad Ali Oadri , V 11 966 1. s. 73-74) 
Kadi İyaz'ın Şahihayn ve el -Muvatta'
daki hadislerle ilgili Meşari]fu'l-envar 
'ala şıJ:ıdhi'l-aşar'ının (DİA, xxıv. ı 16) bu 
eserle karıştınldığı görülmektedir. 
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il İBRAHiM HATİBOGLU 

MEŞHED 

(~f) 

Dini bir özelliğe sahip 
veya topluma mal olmuş kimsele rin 

L şehid olduğu yahut defnedildiği yer. _j 

Sözlükte "bir hadiseye şahit olmak, bir 
yerde hazır bulunmak; bildiğini söyleyip 
tanıklık yapmak" gibi ma nalara gelen şe
hiidet kökünden türeyen meşhed kelime
si masdar. ayrıca mekan ve zaman ismi 
olarak kullanılır (Lisanü'l-'Arab, "şhd" 
md.). Kelime Kur'an- ı Kerim'de bir ayet-


