
MESARiKU'I-ENVARi'n-NEBEViYYE 

"~ . 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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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-



te "büyük hesap gününün görülmesi" an
lamında geçmektedir (Meryem 19/37). 
Hadislerde daha çok şehadet yeri ve za
manı olması itibariyle "savaş" manasında 
yer alır (Wensinck, el-Mu'cem, "meşhed" 
md.). Meşhedin zamanla insanların top
landığı yahut hazır bulunduğu mahal için 
de kullanıldığı görülür. Buna göre dini bir 
özelliğe sahip veya topluma mal olmuş 
kimselerin şehid olduğu yahut defnedil
diği yerlerdeki mezar ve türbelerde in
sanların dua amacıyla toplanması netice
sinde bu m ahaller meşhed olarak anılmış 
olmalıdır. İlk dönemlerde pek rastlanma
yan meşhed tabiri daha sonra bilhassa 
Şii dünyasında "şehitlik" manasında kul
lanılmıştır. Türkçe'de şehitlik kelimesi 
birden fazla kişinin defnedildiği yeri be
lirtirken meşhed genellikle tek kişinin d e
fi n yahut şehadet mekanını ifade etmek
tedir. Nitekim imamlarla bunların yakın
larının büyük bir kısmının şehid olarak 
öldürüldüğü inancını taşıyan Şiiler'in te
lakkisini yansıtan bu literatürde Hz. Ali'
nin Necefteki türbesi Meşhed-i Ali. Hü
seyin b. Ali'nin Kerbela'daki mezarı Meş
hed-i Hüseyin, onun Şam'da başının gö
müldüğü yer Meşhed-i re'sü 'I-Hüseyin (ei
Meşhedü'l-mukaddes). Hz. Ali'nin kızı Ümmü 
Külsüm'ün kabri Meşhed-i Ümmü Kül
süm olarak anılmaktadır. Sekizinci imam 
Alier-Rıza'nın 203 (818) yılında Tüs ya
kınlarındaki Senebaz'da öldürülmesinin 
ardından defnedildiği türbe de meşhed 
adıyla anılmış, bu isim bir süre sonra ora
da teşekkül eden şehrin adı olmuştur (ay
rıca bk. ATEBAT) 

Medine'de bulunan Cennetü'l-baki' için 
Meşhed-i Bakiü'I-Garkad, Uhud şehidle
rinin gömüldüğü yer için Meşhed-i U hud 
denilmektedir. Burada meşhed kelimesi 
birden çok şehidin gömüldüğü mekanı 
ifade eder. İslam'dan önceki peygam
berlerin ve salih kişilerin kabirierinin de 
meşhed ismiyle anıldığı görülür. Halep'te 
Hz. İbrahim'e ait olduğuna inanılan mezar 
Meşhed-i Halil, hıristiyanlarca adı Saint 
George diye bilinen, İslam kaynaklarında 
Hz. isa'ya inanan salih mürninlerden ka
bul edilen Circls'in Musul'daki mezarı da 
Meşhed-i Circls diye anılır (İbn Battüta, 1, 
274; ll, 83) 
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MEŞHED 

(~) 

İran' da Horasan eyaJetinin 
merkezi olan şehir. 

_j 

KeşefrQd (Abımeşhed) vadisinde deniz 
seviyesinden 970 m . yükseklikte kurul
muştur. İslam öncesine ait 25 km. uzak
lıktaki eski TQs'un yerini almış ve kaynak
larda onunla karıştırılmıştır. Aslında TQs 
aynı ismi taşıyan şehrin de içinde yer al
dığı bölgenin adıdır. Bu durum, sonraki 
İ slam coğrafyacıları arasında Tüs bölge
sinde Taberan ve Nükan adlı iki şehrin bu
lunduğu düşüncesinin yerleşmesine yol 
açmıştır. Komşu olduğu düşünülen bu 
yerler daha sonra TQs'un iki mahallesi 
olarak değerlendirilmiş (Zekeriyya b. Mu
hammed ei-Kazvlnl. s. 275), aynı telakki 
Avrupalı müelliflerin eserlerinde de tek
rarlanmıştır. Taberan ve Nükan'ı iki ayrı 
şehir gibi gösteren eski Arap coğrafyacı
Ianna göre Taberan TQs'un yerinde bu
lunduğu şehirdir. Kendi içindeki Senabaz 
(Senabad) köyü ile karıştırılan Nükan ise 
Harünürreşld ve İmamiyye'nin sekizinci 
imamı Alier-Rıza'nın türbelerinden yakla
şık 1 ,S-2 km. mesafede ve bugünkü Meş
hed'in kuzeydoğusunda yer almaktaydı. 

Horasan bölgesine sefer düzenleyen 
Harünürreşld. Senabaz köyündeki kalede 
hastalanarak vefat etmiş ve kale yakının
daki bahçeye defnedilmiştir. Kaynakların 
bir kısmında Harünürreşld'in ölüm yeri
nin Tüs, bazısında Senabaz diye gösteril
mesi Senabaz'ın Tüs'a 1 mil kadar uzak
lıkta bulunması sebebiyle olmalıdır. Halife 
Me'mQn, dokuz yıl sonra veliahdı İmam 
Ali er-Rıza ile Merv'den dönerken Sena
baz'a uğrayıp birkaç gün kalmış, İmam 
Ali er-Rıza aniden hastalanıp ölünce Me'
mün onu babasının mezarının yanına 
defnettirmiştir. O sırada küçük bir köy 
olan Senabaz, bu olayın ardından bütün 
Şiiler için önemli bir ziyaretgah haline ge
lerek büyük gelişme kaydetmiş ve za
manla "Meşhed" (şehadet yeri, mübarek 
mezar, mübarek türbe) diye anılmaya baş
lanmıştır. Şehrin ismini Meşhed olarak 
zikreden ilk müellif, IV. (X.) yüzyıl İslam 
coğrafyacılarından Muhammed b. Ah
med ei-Makdisl'dir. Makdisl şehrin , için
de evler ve çarşısı olan bir kalesi bulun
duğunu, Amldüddevle Faik tarafından 
türbe üzerine yaptırılan caminin Horasan 
bölgesinin en güzel camisi kabul edildi
ğini söyler. 

İmam Ali er-Rıza'nın türbesi Gazneli 
Mahmud'un babası Sebük Tegin döne-

MESHED 

minde tahribata uğradı (384/994) Tür
beyi yeniden yaptıran Gazneli Mahmud, 
TQs halkının burayı ziyarete gelen Şiller 'e 

eziyet vermemesi için önlemler aldı (İb
nü'I-Eslr, IX, 40 ı) . Gazneli Mahmud'un oğ
lu Sultan Mesud döneminde Horasan Vali
si Ebü'I-Fazl SQrl 429'da (ı 037-38) türbeyi 
korumak amacıyla şehirde tah ki mat yap
tırdı. İmam Ali er-Rıza'nın türbesini Şii
ler'in yanı sıra Sünni devlet adamları da 
ziyaret etmiştir. 

510 yılının aşüra günü (25 Mayıs 1116) 
Meşhed'de Sünn'iler'le Şiiler arasında çı
kan, birçok kişinin ölmesine sebebiyet ve
ren çatışmalar sırasında imam Ali er-Rı
za'nın türbesi tahrip edildi. Bu hadiseler
den sonra Meşhed'de cuma günleri hut
be okunamaz oldu. Şehri muhtemel sal
dırılardan korumak için S 1 S'te (ı 12 ı) et
rafına müstahkem bir sur yapıldı. 548 
(1153) yılında Oğuzlar TQs'a girip her ta
rafı tahrip ettikleri halde Meşhed'e do
kunmadılar. SS6'da da (ı ı 61) Tü s ve Meş
hed'i yağmalayarak birçok kişiyi öldüren 
Oğuzlar, İmam Ali er-Rıza'nın türbesine 
yine zarar vermediler. Meşhed 617 ( 1220) 
ve 696 ( 1296) yıllarında Moğollar tarafın
dan yağmalandı. İlhanlılar devrinde sik
keler üzerinde görülen Nükan adının ye
rini 730'1ardan (ı 330) itibaren Meşhed 
almış, şehir daha sonraları Meşhed-i Ali 
b. Musa er-Rıza, Meşhed-i Rıza , ei-Meş

hedü'r-Rezav'i, Meşhed-i TQs, Meşhed- i 

Mukaddes olarak da anılmıştır. 

733'te (ı 333) Meşhed'i ziyaret eden İbn 
Battüta buranın meyveleri ve suları bol 
büyük bir şehir olup Tahir unvanlı Mu
hammed Şah tarafından yönetildiğini , 

imam Ali er-Rıza'nın türbesinin yanında 
bir medrese ve mescid bulunduğunu kay
deder (er-Ril:ıle, 1, 55) VIII. (XIV.) yüzyılın 

sonlarında şehre hakim olan bir Moğol 
asilıadesi bağımsız devlet kurmak ama
cıyla ayaklanınca Timur'un oğullarından 
Miran Şah babasının emriyle Tüs üzerine 
yürüyerek birkaç aylık kuşatmanın ardın
dan burayı ele geçirdi (79111389). Yağma
lanıp harabeye çevrilen TQs'tan kaçabi
lenler imam Ali er-Rıza'nın türbesinin 
çevresine yerleştiler. TQs bu tarihten son
ra bir daha inşa edilmedi ve Meşhed böl
genin merkezi haline geldi. Don Ruy Gon
zales de Clavüo. 1404'te birkaç gün kaldı
ğı Meşhed' i büyük bir şehir ve ziyaretgah 
olarak tanıtır ( Lockhart. 11/2-3 [ 134 5 h ş. ]. s. 
ı 35). Timurlular'dan Şahruh ve hanımı 
Gevher Şad, Meşhed'in ve imam Ali er
Rıza'nın türbesi için önemli hizmetlerde 
bulundular. Şahruh'un devlet idaresinde 
büyük nüfuzasahip olan hanımı şehirde-
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