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!iii CELAL YENİÇERi 

MEZAR 

(bk . KABİR). 

MEzAmŞERİF 
( ~~ _;i_;..ı) 

Afganistan'da bir şehir. 

_j 

_j 

Hindukuş dağlarının kuzeyinde ve Af
ganistan- Özbekistan sınırını oluşturan 
Amuderya'nın 56 km. güneyinde. deniz 
seviyesinden 380 m . yükseklikte kurul
muştur. Afgan Türkistanı'nın (Kuzey Af-

Meza rıserif'teki 

Mescid-i Cum·a . 
Afganistan 

ganistan) birinci ve Afganistan'ın üçüncü 
büyük şehri olup Belh eyaJetinin merke
zidir (2003 tah , 247 000) . 

Önceleri kurulduğu kesimde Hayr veya 
Hoca Hayran adında bir köy yer alıyordu. 
530 'da (ı ı 36 ) Sultan Sencer ve 885'te 
(ı 480) Sultan Hüseyin Baykara zamanın
da iki defa burada Hz. Ali'nin kabrini n bu
lunduğu iddia edilmiş , sonuçta yapılan 
türbelerin (bi ri ncis i muhtemelen Cengiz 
i stila s ı s ıras ında ortadan ka l kmıştır) çek
tiği ziyaretçi kitleler i burayı bir ziyaretgah 
ve ticaret merkezi haline getirerek Me
zarışerif veya kısaca Mezar adıyla anılma
sına yol açmıştır. Uzun süre bölgenin mer
kezi Belh'in gölgesinde kalan şehrin tari
hiyle ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgiye 
rastlanmaz; ancak Şeybanller dönemin
de bazı Özbek sultanlarının buraya def
nedildiği bilinmektedir. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Belh'in gittikçe öne
mini kaybetmesiyle birlikte merkez fonk
siyonu Mezarışerif'e kaymış ve bunda, 
886 (1481) inşa tarihli türbenin XIX. yüz
yılın başlarında ihya edilip ön plana çıka

rılmasının büyük etkisi olmuştur. Türbe
nin özellikle Şiiler tarafından kutsal ziya
ret mekanı sayılması , hükümet yetkilileri 
arasında bölgenin buradan daha iyi yö
netileceğ i fikrini uyandırdı. 1852 yılında 
Afgan hakimiyetine giren şehir 1869'da 
Afgan Türkistanı'nın siyasi merkezi haline 
getirildi. Bundan sonra şehre tayin edi
len valiler özellikle türbenin geliştirilme
sine çaba harcadı lar . Vali Muhammed 
Alem Han çinilerini yenilerken külliyeye 
otuz adalı bir de medrese ekledi; 1287 
( 1870) ve 1288 ( 1871 ) tarihli kitabeler 
onun bu çalışmalarına aittir. Muhammed 
Alem Han ayrıca 1873'te türbe için oluş
turduğu vakıf bünyesinde elli iki oda lı bir 
han yaptırdı. İkinci bir vakıf ise Vali Ab
durrahman Han tarafından 1889 yılında 

kuruldu. XIX. yüzyılın sonlarında yaklaşık 
3000 ailenin oturduğu Mezarışerif çev
resiyle birlikte 25.000 civarında nüfusa 
sahipti. 

1979 Sovyet i şgali sırasında işgalciler 

kumanda merkezlerini Mezarışerif 'te 

kurdular. Sovyet işgalinin ardından şehir 
Afgan mücahidleri arasındaki iç savaştan 
uzak kaldı ve yıkımlardan zarar görmedi. 
Bugün de yine Belh eyaJetinin merkezi 
olan şehrin nüfusunun büyük çoğunluğu 
Özbek, Tacik ve Türkmen'dir. Mezarışe
rif'teki tarihi eserlerin en önemlisi Hz. 
Ali Türbesi'nden sonra Mavicami adıyla 
da bilinen Mescid-i Cum'a' dır. Eğitim ku-



rumları arasında Mezarışerif Üniversitesi 
ile Mezarışerif Teknik Yüksek Okulu baş
ta gelir. Şehirde pamuklu ve ipekli doku
ma sanayileriyle petrokimya endüstrisi 
gelişmiştir. Yakından geçen Belh nehri 
çevresindeki verimli topraklarda pamuk, 
tahıl ve meyve yetiştirilir. 
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MEZARLIK 
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Arapça ziyaret kökünden gelen "ziya
ret mekanı" anlamındaki mezar kelime
sinden Türkçe eki e türetilmiş bir yer adı
dır. Arapça'da "ölünün gömüldüğü yer" 
manasındaki kabir (kabr) ve medfen 
karşılığında Farsça ve Türkçe'de daha 
yaygın olan mezar kelimesinin kullanı
mında kabiriere gitmekle ilgili olarak 
Kur'an-ı Kerim (et-Tekasür 102/2) ve ha
dislerde (Wensinck, el-Mu'cem, "zvr" md.) 
"ziyaret" kökünün geçmesinin de etkisi 
olmalıdır. Mezarlığın eş anlamiısı olarak 
Arapça'da makber 1 makbere (kabirlerin 
bulunduğu yer). cebban 1 cebbane (sahra). 
Farsça'da mezarat, kabristan, güristan 
kullanılır. Önemli kişilerin mezariarına ve
ya mezarlarının bulunduğu yere ravza, 
meşhed, kubbe, türbe ve kümbet; cami, 
tekke, türbe gibi yapıların bitişiğinde yer 
alan küçük mezariıkiara Türkçe'de hazi-

Muğla Dalyan'da Kaunos şehrinin nekropolisine ait kaya 
mezarları 

re (etrafı çalı, çit veya taştan duvarla çev
rili mekan) ve daha çok tekke ve zaviye 
mezarlık 1 hazirelerine vadi-i hamüşan 
( sessizler vadisi) adı verilmiştir. Eski Türk
çe'de ka bire sm (Anadolu lehçesinde sin) 
ve mezarlığasınlağ (Anadolu lehçesinde 
sinle) denildiği bilinmektedir (Clauson, 
S. 832) 

Mezarlıkların oluşması defin geleneğiy
le ilgilidir ve Kur'an'a göre bu geleneği 
başlatan Hz. Adem'in oğlu Kabil'dir (bk 
HABiL ve KABiL) . Ölüleri gömmek için 
özel bir alan tahsisine daha çok yerleşik 
toplumlarda rastlanır; ancak göçebelerin 
de geçici olarak kaldıkları arazilerde belli 
bir alanı bu amaçla kullandıkları görül
mektedir. Arkeoloji terminolojisinde "nek
ropolis" (Gr. "ölüler şehri") denilen eski 
mezarlıklar kültüre, bölgenin coğrafi ve 
jeolojik yapısına , inşa malzemesi türüne 
göre çeşitlilik gösteren yer altı veya yer 
üstü mezarlarından meydana gelir. Muh-

Ahlat 
Mezarlığı'ndan 

bir görünüş 

MEZARLIK 

temelen en eski mezarlıklar genelde, di
kilmiş dört blok taş üzerine konulan yassı 
taşların şekillendirdiği Yontma Taş ve Ci
lah Taş dönemlerine ait daimenierin bu
lunduğu atanlardır. Mısır'ın Sakkare ve 
Clze piramit bölgeleri yer üstü, Krallar 
vadisi yer altı nekropollerinin en ünlüle
ridir. Mezopotamya'da Sumerler'e ait Ur 
kral mezarları, Miken oda mezarları, İran 
ve Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki kaya 
mezarları ve Roma'daki hıristiyan kata
kampları diğer ünlü nekropollerdir. 

Mezar daha çok toprak üstünde kalan 
yapısıyla önem taşır ve ziyaret edilebilme
si için üzerinde yerini ve ait olduğu kim
seyi belirleyen bir alametin bulunması 
gerekir; bu sebeple dayanıklılığından do
layı genellikle taş kullanılmıştır. Gelene
ğin ne zaman başladığı hakkında kesin 
bilgi yoktur. Eski Ahid'de Hz. Ya'küb'un, 
zevcesi Raşel'in kabri başına bir taş dikti
ğinden (Tekvln, 35/20), aile kabirierinden 
(Samuel. 17/23; ı. Krallar, 13/22-30) ve tür
belerden (Eyub, 2 1/32) söz edilir. 

Türk kü ltür tarihi açısından büyük 
önem taşıyan ve Orta Asya'nın çeşitli böl
gelerinde büyük mezarlıklar oluşturacak 
derecede çok sayıda bulunan kurganların 
(mezar üzerine toprak yığılarakyapı lan kü
çük tepe, tümülüs) üstüne taş dikmek bir 
gelenekti. Bu mezar taşlarının bir kısmın
da kitabeler de bulunuyordu. Orhun ki
tabelerinin aslında Tonyukuk, Kültigin ve 
Bilge Kağan'a ait anıt mezarların taşları 
olduğu sanılmaktadır. Çin kaynaklarında 
Türkler'in kabir üzerine bir bina (bark) 
yaptıkları, duvarlarına ölünün şahsını ve 
hayatta iken katıldığı savaşları gösteren 
sahneler resmettikleri ve onun kimliğini 
bildiren yazılı işaretler diktikleri belirtil
mektedir (Kafesoğlu, s. 326-327). Mezarın 
üstüne çadır kurulması ve ölünün hayat
ta iken öldürdüğü kişi sayısınca balbal 
dikilmesi gelenekti. Türkler'in islamiyet'i 
kabulünden sonra çadırlar kümbet, bal
ballar abidevi mezar taşları şeklinde ken
dini göstermiştir (bunların en güzel ör
neklerinin bir arada bulunduğu Ahlat Me
zarlığı için bk. AHLAT). 

Mezarın baş ve ayak ucuna "şahide" ve
ya "mezar taşı" (halk arasında"hece taşı") 
denilen taşların dikilmesi islam'ın ilk dö
nemlerinden beri devam eden bir gele
nektir. Hz. Peygamber'in, tanınması için 
Osman b. Maz'ün'un kabrinin başına taş 
diktiği (EbO DavOd, "Cena'iz", 63), onun 
vefatından sonra bazı sahabi ve tabiln 
mezarlarının üzerine kubbe adı verilen 
çadır kurulduğu bilinmektedir. Bunlar
dan biri Hz. Hasan'ın oğlu Hasan'ın kab-
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