
ce "imam" da denilmektedir. Zaman için
de bir külliye halini alan Harem bünyesin
de (bk ASİTAN-ı KUDS), çoksayıdayaz
ma eser ihtiva eden Kitabhane-i Merke
zl-i Asitan-ı Kuds-i Rezavi adlı kütüphane 
başta olmak üzere İslami ilimler konu
sunda önemli araştırma merkezleri ku
rulmuştur. 

Meşhed günümüzde geniş caddeleri. 
büyük camileri, kütüphaneleri ve mimari 
eserleriyle ticaret, kültür, sanayi ve tu
rizm alanlarında İran' ın Tahran'dan son
ra gelen ikinci büyük şehri dir. Çok sayıda 
eğitim ve öğretim kurumu. eskiden beri 
varlığını sürdüren Hacı Hüseyin , Molla 
Muhammed Bakır. Molla Taci, Mirza Ca'
fer, Balaser. Perlzad Hanım. DGder, Sü
leyman Han. Hayrat Han, Abdal Han ve 
Abbas Kulı Han gibi medreselerle edebi
yat. ilahiyat, ziraat, tıp ve diğer modern 
ilimierin okutulduğu fakülteleri ihtiva 
eden üniversitelerin bulunduğu şehir. yı
lın her mevsiminde İmam Ali er-Rıza'nın 
türbesini ziyarete gelen çok sayıda yerli 
ve yabancı ziyaretçinin uğrak yeri duru
mundadır. Şehirdeki Şah Rıza Hastaha
nesi 1936'da hizmete açılmıştır. Nüfusu 
hızla artan şehirde 1986 yılında 1.463.500 
kişi yaşarken bu sayı 2000 yılının başlarına 
ait tahminlere göre 2 milyonu geçmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Makdisi. A/:ısenü 't-tel):asim, s. 25, 35, 51, 
300, 319, 333, 352; İbn Havkal. ŞCıretü'l-art, ll, 
434; ibnü'I-Esir. el-Kamil, IX, 401; X, 211, 522-
523; Xl, 181 , 272; XII, 393; Yakut, Mu'cemü '1-
büldan (Cünd1), 111, 294; ıv, 55-56; Zekeriyya b. 
Muhammed ei-Kazvini. Aşarü '1-bilad, Beyrut, 
ts. (Daru Sad ır ). s. 275, 392, 411; Ebü'I-Fida. 
Tal):vimü '1-büldan (tre. Abdülmuhammed Ayet!). 
Tahran 1349 hş., s. 522-523; Müstevfi. Tarii]-i 
Güzide (Nevai). s. 204-205, 307; İbn BattGta, 
er-Ri/:ıle (nşr. Abdülhadl et-Taz1). Ra bat 14171 
1997, 1, 52-55; M. Hasan Han İ'timadüssaltana, 
Matla'u 'ş-şems, Tahran 1362, 1-11, 179-275, 290-
671; M. Mehdi el-Alevi, Tarii]u TCıs ve'l-Meşhe-

di'r-Rı.Zavi, Bağdad 1927; L. Loekhart, Persian 
Cities, London 1960, s. 32-41; a.mlf., "Meşhed" 
(tre. Abbas Said1), Mecelle-i Danişkede-i Ede
biyyat-ı Meşhed, 11/2-3, Meşhed 1345 hş., s. 
126-139; Fihrist-i Binaha-yı Tarii]i ve Emtikin-i 
Bastani-yi İran, Tahran 1345 hş . , s. 66-75; G.le 
Strange. The Lands o{Eastern Caliphate, Lon
don 1966, s. 388-391, 431; D. N. Wilber, Iran : 
Pastand Pres e nt, New Jersey- Princeton 1976, s. 
20 1-202; M. TaklHan Hekim, Genc-i Daniş (nşr. 
M. Ali Süt!- Cemşld-i Keyanfer), Tahran 1366 
hş . , bk. İndeks; B. O'Kane, Timurid Architecture 
in Khurasan, C os ta Mesa 1987, bk. İndeks; Ab
dülhüseyn-i Saidiyan, Serzemin u Merdüm-i Tran, 
Tahran 1369 h ş., s. 818-826; İsmail Aka, Timur 
ve Devleti, Ankara 1991, s. 66, 77, 86, 89, 94, 
95 , 119, 122; Takl Biniş, "Külliyyat-ı cografı
ya-yı Taribi-yi Meşhed", Name-i Asitan-ı ~uds, 
IX/3, Meşhed 1351 hş., s. 66-86; Ramazan Ali 
Şakiri, .. Menabi've Me'a]Jiz;-i Ti\ri]J-i Meşhed 
u Tüs", Mişkat, sy. 4, Meşhed 1363 hş . , s. 225-
237; M. Streek, "Meşhed", İA, VIII, 145-159; 
a.mlf .. "Maffihad", EJ2 (ing.). VI, 713-716; V. 
Minorsky, "Tüs", a.e., X, 740-744; C. E. Bos
worth, "Tüs", a.e., X, 744-745; M. Ali Şehris
tani. "Meşhed", Da' i re tü '1-ma'arifi'l-İslamiyye
ti'ş-Şi'iyye (nşr. Hasan el-Emin), Beyrut 1401/ 
1981, lll, 386 -391 ; A. Saim Kılavuz, "Ali er-Rı-
za", DİA, ll, 436-437. r:;ı;,ı .. 

Iıı!lliJ MUSTAFA ÜZ 

L 

MEŞHED-i ALİ 
(~~) 

Irak'ın Necef şehrinde 
Hz. Ali'nin mezarı etrafında gelişen 

külliye. 
_j 

Meşhed-i İmam Ali, Ravzatü'I-Hayda
riyye ve Ravzatü'l-mukaddese olarak da 
anılır. 40 (661) yılında şehid edilen Hz. 
Ali'nin aslında nereye defnedildiği kesin 
olarak bilinmemektedir. Muaviye b. EbG 
Süfyan taraftarlarının zarar vereceği en
dişesiyle gizlenen mezar Abbasller zama
nında, şehid edildiği Küfe Mescidi ile KG
fe'yi Fırat nehri taşkınlarından koruyan 
setierin altında aranmış, nihayet Necef'
te olduğu kanaatine varılmıştır. Mezarın 

Meşhed-i Ali

Necef 1 
ırak 
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Meşhed-i Ali'nin içinden bir görünüş 

üzerine ilk defa Abbas! hanedanından 
DavGd b. Ali'nin (ö ı33/750) bir sanduka 
koydurduğu bilinmektedir. Kaynaklarda 
Halife Ebu Ca'fer ei-MansGr'un 1 55'te 
(772) bir türbe yaptırdığı zikredilirse de 
Hamdullah ei-Müstevfi ilk türbenin 175 
(791) yılında HarGnürreşld tarafından in
şa ettirildiğini söyler ( Nüzhetü '1-l).uLCıb, s. 
32). Hz. Ali evladından olup Küfe'de isyan 
eden ve 250'de (864) öldürülen Yahya b. 
ömer et-Tatibi'nin oğlu Celll ömer b. Yah
ya ceddinin türbesinin yanına bir imaret 
yaptırmış, Dal-i Sagir diye anılan Taberis
tan Aleviyye Hükümdan Muhammed b. 
Zeyd de bazı ilavelerle külliyeyi genişlet
miştiL İbn Havkal, Meşhed-i Ali 'den bah
sederken bu imaretin Ebü'I-Heyca Ab
dullah b. Hamdan'ın eseri olduğunu, kab
rin üstüne büyük bir türbe yaptırıldığını 
ve etrafının yüksek duvartarla çevrilip 
dört kapıyla içine giritdiğini kaydeder ( SCı
retü'L-art, s. 240). 

Hamdullah ei-Müstevfi'ye göre Büveyhl 
Hükümdan Adudüddevle'nin 366 (977) 
yılında genişlettiği imaret 443'te ( ı 05ı) 
yanmış. Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 479'
daki ( ı 086) ziyaretinden önce tamir edil
miştir. İlhanlılar'ın Bağdat valisi Emir Ala
eddin'in 665 (1267) yılında bir ribat ilave 
ettirdiği külliyenin İbn BatlOta'nın 727'
deki ( ı327) seyahatisırasında iyi durum
da olduğu anlaşılmaktadır. İbn BattGta 
duvarları çini. yerleri ipek halı, tavanı altın 
ve gümüşten kandillerle süslenmiş misk 
kokulu türbede Hz. Ali'den başka Hz. 
Adem ile Nuh'un da mezarlarının bulun
duğunu söyler ( er-Rif:ı. Le, s. ı 76-ı77). Tür
benin o dönemde Irak'ta yaygın olan yük
sek mukarnaslı türbeter şeklinde olduğu 
sanılır. 755'te ( ı354) yanan külliye Ce
layirli hükümdan veya valisi tarafından 
yeniden inşa ettirilmiştir. Türbe, cami, 
medrese, ribat ve zaviyeden oluşan. an
cak kesin tarihi bilinmeyen bu külliyeye 
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ait bazı mimari parçalar günümüze kadar 
gelmiştir. 

Kısa süreli bazı dönemler dışında 1516'
dan 1914 yılına kadar Osmanlı idaresinde 
kalan Necef ve Kerbela'nın Şiiler'in mer
kezi haline gelmesi sebebiylekülliyede ya
pılan değişikliklerin çoğunun Safeviler ta
rafından gerçekleştirildiği görülür. 1588'
den sonra Şah 1. Abbas, Şah Safi ve ll. 
Abbas dönemlerinde şekillenen külliyeye 
1067-1070'te (1657-1660) Haseki Meh
med Paşa iki minare ilave ettirmiş , Nadir 
Şah 1156'da (ı 743) türbe cephesini ve 
kubbeyi altınla kaplatmıştır. Yapı ve süs
lemeler 1796'da Kaçar Hükümdan Ağa 
Muhammed Şah. 1864'te Sultan Abdüla
ziz. 1887 ve 1898 yıllarında ll. Abdülha
mid, 1967'de Irak hükümetince tamir et
tirilmiştir. 

Külliyeyi çevreleyen bugünkü surların 
dışında kalan yapılar eski tarihlidir. Ku
zeydoğu köşesindeki imaretin bir bölü
müyle mescidin batı cephesi yıkılarak 
yerleri avlu teşkilatma dahil edilmiştir. 

Revaklı avlulu. üç kubbeli harimi bulunan 
dikdörtgen planlı mescidin banisinin adı 
ve inşa tarihi bilinmemektedir. Mescid-i 
Hadra ismiyle anılan yapı batıdan bir ka
pıyla meşhedin avlusuna bağlanmıştır. 
Batı s urlarına bitişik olan ve İlhan lı döne
minde yapılan Mescidü'r-re's, Osmanlılar 
zamanında Sünniler'in namaz kılmasına 
tahsis edilmiştir. Kare planlı. mihrap önü 
kubbeli caminin mina! tekniğiyle yapıl
mış çinili mihrabı Berlin Müzesi'ndedir. 
Birçok tamirle yenilenen camiden revaklı 
bir galeriyle doğrudan türbeye geçilmek
tedir. Bitişiğ indeki Bektaşi Tekkesi iki bö
lümden meydana gelir. Aslında dört ey
vanlı aviulu bir medrese olan birinci kısım 
küçük ölçüde planlanmış . sGfilerin kaldığı 
ikinci kısım iki katlı hücreler şeklinde de
ğerlendirilmiştir. Tekke Osmanlı döne
minde batıya doğru genişletilmiştir. Kül
liyenin kuzeyinde kalan İmran Mescidi 
ise külliye ile birlikte Safeviler tarafından 
yaptınımıştır veeyvan şeklinde tek me
kandan oluşan bir harime sahiptir. 

Meşhedin etrafı ı. Abbas tarafından ka
reye yakın planda 1 7 m. yüksekliğinde 
surtarla çevrilmiştir. içeriye beş kapıyla 
girilmektedir. Babü'l-keblr adını taşıyan 
doğu taçkapısı cepheden dışa taşan mi
mari yapısı, mukarnas dolgulu kavsarası 
ve çinili süslemeleriyle en gösterişli ala
nıdır. Surların iç kısmında önleri sivri ke
merli eyvan biçiminde iki katlı ve iki bö
lümlü odalar sıralanmıştır. Sayıları ze
minde elli dört, . birinci katta yetmiş se
kiz olan eyvaniarta odaların genişliği 3,5-
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4 metredir. Alttakiler genellikle Şii ileri 
gelenlerinin defnedildiği mezarlık, üstte
kiler müderris. talebeve sGfı hücresi ola
rak kullanılmıştır. Bu yapılarta türbe ara
sında 8000 m2 'lik bir avlu mevcuttur. Bu 
alanla eyvanlardaki mezarlar ll. Abdülha
mid zamanında kaldırılarak zemini m er
mer döşemeli avlu haline getirilmiştir. 

Külliyenin esasını teşkil eden türbenin 
etrafı dört yandan revak şeklinde galeri
lerle çevrilmiştir. Üstleri ortalarında ay
dınlık feneri bulunan dörder kubbeyle ör
tülüdür. Doğu cephesi abidevi taçkapı ve 
çifte minare ile canlandırılan bu bölüme 
her yandan birer kapıyla girilmektedir. 
Sekizgen kaideli silindirik minareler 35 m. 
yüksekliktedir. Kare planlı türbe, mukar
naslı tromplara yaslanan yüksek kasnakl ı 
miğfer biçiminde bir kubbeyle örtülmüş. 
dış galeriden altı kapıyla geçilen türbenin 
batıdaki kapıları pencereye dönüştürül
müştür. Kubbe kasnağında da on iki pen
cere yer alır. Türbenin ortasındaki ahşap 
sanduka gümüşten yapılmış bir maksu
re ile koruma altına alınmıştır. Uzun ke
narlarda beşer. kısa kenarlarda dörder 
kemerli gümüş şebekelerden oluşan ve 
bitki motifleriyle süslenen maksGre en 
üstte altından bir dizi kandille sona er
mektedir. 

Sur dışında kalan yapılar da dahil ol
mak üzere külliyenin bütün elemanları
nın zemin ve alt duvarları mermerle kap
lan m ış. diğer kısımlar kalem işi ve çiniler
le süslenmiştir. Sır altı tekniğindeki çini
lerde değişik türden zengin bitki kompo
zisyonları yer alır. Taçkapılar, türbe ve 
m escidierin iç mekanlarıyla revak cephe
lerinde çini üzerine yazılmış Kur'an ayet
leriyle Hz. Ali'yi öven şiirler mevcuttur. 
Türbenin taçkapısı, minareler ve kubbe 
altınla kaplıdır. 

Meşhed-i Ali, Bağdat - Kazımiye ve Ker
bela'daki meşhedlerle birlikte türbe çe
kirdekli külliyeler grubuna girer. Bu yapı

larda mimari ve süslemede ağırlık türbe 
üzerinde toplandığından diğer yapılar 
ikinci planda kalmıştır. Xl. yüzyıldan son
ra her dönemde büyük ilgi ve itibar gören 
Meşhed-i Ali. Ehl-i Şla'nın ikinci hac mer
kezi oluşu yanında Ehl-i sünnet için de 
önemli bir ziyaret yeridir. 
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İran'ın Meşhed şehrinde 

L 
XV. yüzyıla ait cami. 

_j 

Timurlular devri mimari anlayışını yan
sıtan en önemli yapılardan biri olup teş
kilatı ve tezyinatıyla müstesna bir eser
dir. Mescid-i Gevher Şad ve Cami-i Meş
hed adıyla anılan cami on iki imarnın se
kizincisi Ali er-Rıza'nın meşhedi ile irtibat 
halinde bulunması ve ona bağlı olarak ya
pılması sebebiyle büyük ruhani değere 
sahiptir. İran 'ın en önemli ziyaretgahla
rından olan bu kutsal mahalde yer alması 
sebebiyle büyük alaka görmüş, türbe ve 
cami etrafında zamanla geniş bir külliye 
teşekkül etmiştir. Caminin Receb 829 
(Mayıs 1426) tarihli bir vakfiyesi vardır 
(O'Kane, s. 126-1 27) . 

Timur Gürkan'ın küçük oğlu Şahruh 
döneminin mimari eserleri arasında mü
him bir yer işgal eden yapı, Timurlular'ın 
hakimiyeti altında bulunan bazı şehirler
de çok sayıda mimari eser ve cami inşa 
ettiren Şahruh'un hanımı Gevher Şad ta
rafından yaptırılmıştır. Caminin inşasına 
808 ( 1405-1406) yılında başlanmıştır. Gev
her Şad'ın ismi, unvaniarı ve kendisi hak
kındaki methiyelerle birlikte Şahruh'un 
unvaniarı ve methiyelerinin yer aldığı. kı b
le eyvanı üzerinde bulunan büyük kitabe
de binanın tamamlanma tarihi 821 (1418) 
olarak gösterilmiştir. Büyük kitabenin al
tında yer alan başka bir kitabeden bina
nın mimarının Kıvamüddin b. Zeynüddin 
Şlrazl olduğu anlaşılmaktadır. Yapı XVII 
ve XIX. yüzyıllarda, 1920'lerde ve 1960'" 
larda çeşitli tamiratlar görmüştür. 

Ali er-Rıza Meşhedi'nin güneyinde kı b le 
istikametinde uzanan cami, 95 x 84 m . 
ölçülerindeki bir avlunun etrafında tesis 
edilmiş dört eyvanlı bir plana sahiptir. 
Geniş dikdörtgen merkezi avlu yapının 
bütün iç ve dış teşkilatma hakim bir du
rum arzetmektedir. Bu avluya göre kıble 
ve İmam Ali er-Rıza'nın meşhedine açılan 
ve Eyvan-ı Siyade adıyla bilinen kuzeydo
ğu eyvanı arasında kurulan bir hat doğ
rultusunda teşekkül etmiş ana istikamet 
planı üzerinde teşkilatiandırılan caminin 
en önemli kısımları, bu kat üzerinde yer 


