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Mekke ve Medine şehirleriyle
çevrelerindeki belirli bölgeler için
kullanılan terim.

_j

Sözlükte "yasaklanmış. korunmuş . dokunulmaz" manasma gelen harem kelimesi haram ile eş anlamlıdır. Terim olarak Mekke ve Medine'nin, sınırları Hz.
Peygamber tarafından çizilen çevresi için
kullanılır. Bu bölgelere harem adının verilmesi, zararlılar dışındaki canlılarının öldürülmesi ve bitki örtüsüne zarar verilmesinin haram kılınmış olmasındandır.
Bundan dolayı Mekke'ye ei-Beledü'l-haram denildiği gibi Kabe ei-Beytü'l-haram.
çevresindeki mescid de ei-Mescidü'l-ha-

ram diye anılmaktadır. Mekke hareminin
kalan bölgeye ise Harem'deki yasakların buralarda kalkması sebebiyle
"Hil" denilmiştir.
dışında

Herhangi bir coğrafi alana veya yapıya
atfedilerek d i ğer mekanlardan

kutsallık

ayrı tutulması geleneği, farklı şekillerde

de olsa hemen hemen bütün dinlerde
mevcuttur. İptidai kültürlerde, ölmüş
ataların kabile fertlerine göründüğü yer
olduğu için kutsal sayılan alanlar vardır.
Yahudilik'te Yehova ' nın insanlara tecelli
ettiği yer kutsal sayılır. Aynı şekilde Grekçe'de kutsal alan kavramını ifade eden
naos ile Latince'de benzeri bir f onksiyona sahip domus dei ibareleri "tanrının
göründüğü yer" anlamına gelir (ER, I,
382)
Sumerler'de tapınaklar tanrının insanlara tecelli ettiği mekanlar olduğu için
diğer bölgelerden farklı ve kutsaldır. Aynı şeki lde Babilanya ve As ur coğrafyasın
da "zikkurat" adını alan piramitler, içerisinde tanrıların ikamet ettiğine inanıldı
ğı için kutsal mekanlardır.
Ortadoğu'da

harem anlayışının en bedin Yahudilik'tir. Belli bir
mekanın harem olduğunu belirtmek üzere İbranice' de yaygın olarak makdis ve
makom kodeş tabirleri kullanılır. Mişna'
ya yansıdı ğı şekliyle yahudi düşüncesi İs
rail'in her yerini makdis kabul etmekle
birlikte bu yerler arasında da bir dereceleome söz konusudur. Buna göre İsrail
yeryüzünün, Kudüs İsrail'in, tapınak Ku düs'ün, Sunak ise tapınağın en kutsal alanıdır (Kelim, 1/6).
lirgin

olduğu

İsrailoğulları_}çin en önemli harem, Ya~
ve'nin tecelli ettiği yer (Şekinah Yahveti)
olan Beyt ha Mikdaş adlı Kudüs Tapına
ğı 'dır. Hz. İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban
etmek istediği (Tekvln, 22/2- 14) , Yahve'nin peygamberlerine göründüğü yer (İşa
ya, 6/ 1; Amos, 1/ 2; 9/1) burasıdır. Talmudik literatüre göre yeryüzünün yaratıl
masına buradan başlanmıştır. Hz. Adem
burada yaratılmış . Habil ve Kabil ilk kurbanı burada sunmuş . tufan sırasında yalnızca burası korunmuş. Hz. İbrahim burada sünnet olmuştur. Ayrıca dünya yaratılmadan önce mevcut olan bu tapınak ,
ilahisemada yer alan tapınağın tam izdüşümünde bulunmaktadır. Tapınağa şey

tanlar (sıtra ahra) giremez, onu Şekina
melekleri korur (Coleman v . dğr. , s. 43;
ER, ll, 213-215; IDBSuppl. , s. 621, 623) .
Kutsallık derecesine göre Ulam (gir i ş).
Hekhal (ibadetin yapıldığı ana av lu) ve
Devir (en kutsal olan bölge ) bölümlerine

ayrılan

Kudüs tapınağında ibadetini yapmak isteyen halk ancak Hekhal bölgesine kadar gelebilir; Kodeş ha Kodeş (kutsalın kutsal ı ) olan Devir' e ise yalnızca yılda
bir defa kefaret günü münasebetiyle baş
haham girerdi. Gerek hac gerekse günlük ibadetler için tapınağa gelenlerin içeri girmeden önce , girerken ve çıkarken
uymaları gereken birtakım kurallar vardı (ER, XIII, 59; EJd., XIII, 512; XV, 972)
Yahudilik'te temel harem bölgesi Kudüs'teki tapınak olmakla beraber özellikle erken dönemlerde harem olan başka
mekanlar da mevcuttu . Bunların hepsi
yine ilahitecellilerin vuku bulduğu (hierofonik) mekanlardır. Tapınak dışındaki en
önemli harem alanları Sina'da (Çıkış, 19/
12). Şekem'de (Tekvln, 3/ 18-20), Mamre'de (Tekvln, 13/ 18), Bi'r Seb'a'da (Tekvln,
21/2 5-31 ). Sethel'de (Tekvln, 28/10-22)
ve Hebron'da (Tekvln, 23/2) bulunmaktaydı. Fakat Hz. Süleyman'ın Kudüs'teki
tapınağı inşa edip dini kült merkezini buraya taşıması ile diğer harem alanları
önemini kaybetmiştir. Sayılar ( 35/ 13) ve
Tesniye'deki ( 19/9) ifadelerden anlaşıldı
ğına göre adı geçen şehirlerden Şekem
ve Hebron aynı zamanda, içerisine giren
suçlu kişilere eman verilen "sığınma şe
hirleri"ndendi. Tevrat'a göre suçlulara
eman sağlayan diğer dört şehir Kadeş.
Golan. Kanoth ve Bezar'dır. Bununla birlikte erken dönemlerde harem mahiyetinde olan bu şehirlerin sonraları önemini yitirdiği bilinmektedir (/DB, ı. 638, 639;
IV, 24)
Yahudilik'tekine benzer bir harem anlayışı Hıristiyanlık'ta geliştirilmemiştir.

Bununla birlikte bazı gnostik hırişt jyan
metinlerinde harem anlayışıyla iliŞki kurulabilecek şekilde belli yerlerin kutsallığı
konusuna temas edilmiştir. Bu tip çalışmal arda bir coğrafyaya kutsallık kazandıran figür Hz. İsa ile ilgilidir. "Hazineler
Mağarası" olarak adlandırılan gnostik bir
metne göre Hz. isa'nın çarmıha gerildiği
yer dünyanın merkezidir, Hz. Adem de
burada yaratılmıştır; bundan dolayı Golgota adını alan bu yer kutsal bir bölgedir.
Hıristiyanlık'ta özellikle IV. yüzyıldan
itibaren kutsal olarak kabul edilen mekanlar daha çok hac fonksiyonunu üstlenmiştir. Bununla birlikte maddi dünyadan ziyade uhrevi aleme ilgi duyan hı
ristiyan düşüncesinde harem anlayışına
denk düşen bir kavram gelişmemiştir.
Grek ve Roma topraklarında yine hierofanik sebeplere dayalı olarak geliştiri
len kutsal coğrafyalar Yahudilik'teki harem anlayışına benzemektedir. Bu tip
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rnekanlara girmek özel ritüellere bağlı
idi ve bu yerleri diğer alanlardan ayıran
önemli tabular vardı. Hinduizm'de de girilmesi özel hükümlere bağlı alanlar belirlenmiş olup bunların başında tanrıla
rın ikamet ettiği mekanlar olarak görülen tapınaklar gelir.
Kur'an-ı Kerim'de bizzat Kur'an'ın (eiEn'am 6/92; el-Enbiya 21 /50). bazı nesnelerin (en-NOr 24/35) ve zamanların (edDuhan 44/3) mübarek kılındığı belirtildiği gibi bazı yerler için de "mübarek" (ilah! bereket, hayır ve feyze sahip) ve "mukaddes" (manevi kirlerden arınmış, mübarek) sıfatları kullanılmaktadır. Bu çerçevede Allah'ın Hz. Musa ile konuştuğu
mübarekyerdeki (ei-Kasa s 28/30) mukaddes vadi Tuva'ya (Taha 20/12; en-Naziat 79116). Musa'nın kavmi ne vatan olarak seçtiği ve bereketli kıldığı (ei-A'raf 7/
137) mukaddes toprağa (ei-Maide 5/21)
atıfta bulunulmakta, Kudüs'teki Mescid-i
Aksa'nın çevresinin mübarek kılındığı (elİsra 17/l ). insanlar için yeryüzünde kurulan ilk mabedin Mekke'deki mübarek
ev (Ka be) olduğu (Al-i İmran 3/96) ifade
edilmektedir. Bazı yerlerin diğerlerinden
farklı olarak ilahi feyiz ve berekete, insanların manevi açıdan temizlenme ve arın
malarına mahal kılındığını, buralara özel
bir anlam ve önem atfedildiğini gösteren
bu ayetler yanında diğer bazı ayetlerde
de (aş. bk.) Allah'ın evi kabul edilen Kabe'nin bulunduğu Mekke şehri ve çevresinin her türlü tecavüzden korunmuş güvenli bir yer (harem) olduğuna işaret edilmiş ve bu alanla ilgili birtakım özel hükümler konmuştur. Müslümanların nazarında büyük bir manevi önem taşıyan
Mekke ile Hz. Peygamber'in mescid ve
kabrinin yer aldığı Medine şehirleri Haremeyn diye anıldığı gibi M escid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs ile bazı peygamberler ve ailelerinin kabirierini barındı
ran Halll şehri de Mekke ve Medine gibi
özel hükümlere konu olmasalar da manevi birer merkez kabul edilmiş ve belli
bir dönemden sonra Haremeyn adıyla
anılmıştır (bk. HAREMEYN ). Mekke ve
Medine şehirlerinin ilgili alanları, gerek
harem kılınışiarı gerekse sınırları içinde
uyulması gereken hükümler bakımından
farklılık arzeder.

Ieştirmedik mi?" (ei-Kasas 28/57); "Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken
bizim -Mekke'yi- güvenli, dokunulmaz bir
yer yaptığımızı görmediler mi?" (ei-AnkebOt 29/67) mealindeki ayetler, Mekke'yi dokunulmaz ve güvenli (haremen ami nen) bir bölge olarak nitelendirmektediL Öte yandan İbn Abbas'ın rivayetine
göre Hz. Peygamber Mekke'nin fethedildiği gün yaptığı bir konuşmada, Allah'ın
bu beldeyi yerleri ve göğü yarattığı gün
haram kıldığını ve kıyamete kadar da
haram kalacağını belirtmiştir (Buhar!.
"Şayd", lO; Müslim, "J::Iac", 445-446) Ancak Abdullah b. Zeyd b. Asım tarafından
nakledilen başka bir hadiste Mekke'yi
Hz. İbrahim'in, Medine'yi de Hz. Muhammed'in haram kıldığı rivayetleri yer alır
(Müslim, " J::Iac", 454; Beyhakl, V. 197) Bu
iki rivayet arasında ilk bakışta göze çarpan çelişkiyi Maverdi gibi bazı alimler,
Allah'ın yeri ve göğü yarattığı günden itibaren Mekke'yi harem kıldığı, fakat bu
özelliğin Hz. İbrahim'den önceki dönemIerde unutulduğu, Hz. İbrahim'in de bölgeye önceki statüsünü iade ettiği şeklin
de açıklama yaparak gidermeye çalışır
lar. Bazı bilginler de Allah'ın gökleri ve
yeri yarattığı gün levh-i mahfuza. Hz. İb
rahim'in O'nun emriyle Mekke'yi haram
kılacağını kaydettiğini söylemişlerdir (Nevevl, Şerb-u Müslim, IX, 124) Nitekim iki
ayette, Hz. İbrahim'in Mekke'yi güvenli
bir şehir (beleden aminen) kılması için
Allah'a dua ettiği belirtildiği gibi (el-Bakara 2/126; İbrahim 14/35}, bir ayette de
Mekke'den güvenli şehir (el-beledü'lem!n) diye söz edilmiştir (et-Tin 95/3).

Medine yönünde Ten'lm (günümüzde
Mescidü Aişe olarak bilinmektedir). Yemen tarafında Edaetü Libn, Cidde istikametinde Hudeybiye'nin uç noktasın
daki Münkatıu'I-a'şaş, Ci'rane cihetinde
Abdullah b. Halid mahallesi. Irak yönünde Zatüırk yolu üzerinde Cebelünnakva,
Karnülmenazil yolu üzerinde Cebelülmakta. Taif yönünde Arafat yakınındaki Urene vadisi Mekke hareminin sınırlarını teş
kil etmektedir. Mescid-i Haram ile bu sı
nırlar arasındaki mesafeler yaklaşık 618 kım. arasında değişmektedir. İlk defa
Hz. İbrahim tarafından tesbit edilen Harem'in sınır noktaları "alem" adı verilen
taşlarla işaretlenmiştir. Ana yolların üzerindeki alemler açıklayıcı bilgilerin yazıl
dığı duvar vb. bir yapı şeklinde iken diğer
alemler genel olarak bir taş yığınından
ibarettir. Bu alemler tarih boyunca çeşit
li dönemlerde yenilenerek Harem'in sınır
larının belirgin kalmasına özen gösterilmiştir (İbn Dehlş, s. 41-65).
Harem'in kendine has özelliği dolayısıy
la gerek bu alanda barınan halkın gerekse hac, umre veya başka bir amaçla Harem'i ziyarete gelenlerin riayet etmesi
gereken özel hükümler bulunmaktadır.
Gayri müslimlerin Harem'e yerleşme
sinin caiz olmadığı hususunda bütün fakihler arasında görüş birliği bulunmakla
birlikte kısa bir süre için girip çıkımaları
nın veya transit geçmelerinin hükımü konusunda fikir ayrılığı mevcuttur. Şafiller,
Hanbelller ve bir görüşe göre Malikller,
bu konuda delil kabul edilen, "Ey iman
edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir.
Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i
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Ravza

MESCİD-i

Cebe üleben

Mekke
haremi
ve

sınırlarını

gösteren
harita

Arafat
kontrol
noktası

HAREM

Eski Mekke-Taif yolu üzerinde Osmanlı döneminden kalan
bir alemle onun yanında Suud Kra lı Halid b. Abdülazfz
tarafından yaptırılan mermer kaplama alem

Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız Allah dilerse sizi kendi
lutfundan zengin edecektir" (et-Tevbe 9/
28) mealindeki ayetin umumi ifadesine
dayanarak gayri müslimlerin Harem'e
girmelerini hiçbir şekilde caiz görmemiş.
bu yöndeki teşebbüslerinin de engellenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Gayri
müslimlerin getirdiği ticaret malları Harem dışında satın alınır. Harem sınırları
içinde bulunan devlet başkanına elçi olarak gelen bir kafır içeri alınınayıp vekiliyle görüştürülür. Bizzat devlet başkanının
huzuruna çıkmasının gerektiği durumlarda ise görüşme Harem sınır ları dışın
da yapılır. Müslüman olmak için Harem'e
girmek isteyen müşrikler dahi İslamiyet'i
kabul etmeden önce içeri alınmaz. Kaçak
olarak Harem'e giren müşrikler Hil bölgesine çıkartılır. Harem'de ölen müşrikle
rin oraya defni de haramdır. Maliki mezhebinden bir görüşe göre ise gayri müslimlerin izin almak kaydıyla Harem bölgesine geçici girişleri caizdir.
Hanefi mezhebi alimleri gayri müslimlerin Harem'e, hatta Mescid-i Haram'a
girmesinin engellenmemesi gerektiği görüşündedirler. Hanefi fakihi Cessas, müş
riklerin M escid-i Haram'a yaklaşmasını
yasaklayan yukarıdaki ayetin zimml statüsüne kabul edilen gayri müslimleri kapsamadığını. nitekim onların diğer mescidlere girmelerinin caiz olduğunu söyler. Ona göre ayetteki yasak, Mekke'ye ve
diğer mescidlere girmelerine izin verilmeyen Arap müşrikleriyle sınırlıdır. Ayrıca ayetin, "Eğer yoksulluktan korkarsanız Allah dilerse sizi kendi lutfuyla zengin edecektir" ifadesinden hareketle gayri müslimlerin sadece hac yapmalarının
önlenmesi gerektiği şeklinde bir sonuca
varmak da mümkündür (Af:ıkamü '/-~ur
'an, ııı. 88-89).

Harem'e giriş yapan müslümanlar. bir
yandan afaki (mlkat sınırları dışında oturanlar) ve Hilll (Harem ile mlkat sın ırları
arasındaki Hil bölgesinde yaşayanlar)
şeklinde sınıflandırılı rken öte yandan hac
ve um re için veya başka bir m aksatta gelenler olarak ayrılmaktadırlar. Hac veya
umre için Harem'e giren kimse ister ataki ister Hilll olsun mlkat sınırlarını ihramsız olarak geçemez. Eğer geçmişse geri
dönerek mlkattan ihrama girmesi gerekir. Özürlü yahut özürsüz olarak, kasten
ya da unutarak geri dönmeyi terkedenler ceza kurbanı (dem) kesip bulundukları
yerden ihrama girerler.

ettiği

bildirilmektedir (Müslim, "I:Iac",
226-227)

ğildirler.

Bütün fakihler. "Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla
savaşmayın, eğer onlar size karşı savaş
açarlarsa siz de onla rı öldürün" (el-Sakara 2/191) mealindeki ayeti dikkate alarak Harem'de savaş çıkaranlara karşı koymanın caiz olduğunda ittifak etmişler
dir. Savaşı fiilen başlatan taraf olmadık
ları müddetçe kafirler ve asilere Harem'de silahla müdahale etmenin hükmü hususunda görüş ayrılığı bulunmaktadır.
Tavüs b. Keysan. Hanefiler, Malikiler'den
İbn Şas ve Cemaleddin İbnü'l-Hacib, Şii
filler'den Kaffal ve Maverdi ile bazı Hanbelller, ilgili ayetin koyduğu kesin yasak
gereğince böyle bir durumda savaşı baş
latmanın haram olduğu görüşündedir
ler. Ayrıca Resul-i Ekrem burada savaş
manın daha önce hiç kimseye helal kılın
madığını, kendisine de çok kısa bir süre
için izin verildiğini beyan etmiştir (Buhar!, "ilim", 39, "Cena'iz", 77; Tirmizi, "I:Iac",
ı). Ancak söz konusu kişiler Harem'i terketmeleri sağlanıncaya kadar toplumdan
tamamen tecrit edilir.

Hac ve umre dışında bir maksatla Harem'e gelen afakinin Hanefi. Malik!, Hanbeli ve bir rivayete göre Şafii mezheplerince mlkat sınırlarını ihram sız geçmesi caiz görülmemiştir. Şafii mezhebindeki meşhur görüşe göre ise ihramsız
geçmesi caiz olmakla birlikte ihrama girmesi m üstehap sayılmıştır. Ayrıca ihramlı veya ihramsız olarak Harem'e girecek
kimselerin gusletmelerinin sünnet olduğunda görüş birliği vardır. Abdullah b.
Ömer'in, Hz. Peygamber'in de böyle yaptığını söyleyerek bu hususa özenle riayet

Şafii mezhebindeki meşhur görüşe ve
Malikiler'den İbn Abdülberr'e göre, "Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz
yerde öldürün" (et-Tevbe 9/5) mealindeki ayet, Bakara süresinin Mescid-i Haram' da savaş başiatmayı yasaklayan 191 .
ayetini neshettiğinden Harem'e sığınan
kafir veya asi güruhuyla savaşmak caizdir. Hz. Peygamber de fetih günü Mekke'ye girdiğinde İslam'ın azılı düşmanı
İbn Hatal'ın, Cahiliye adeti gereğince Kabe örtüsüne yapışıp eman dilernesine
rağmen öldürülmesini emretmiştir (Bu-

Hil bölgesinde oturan kimsenin hac
veya umreden başka bir maksatla Harem'e ihramsız giriş yapması caiz görülmüş, böylece çeşitli ihtiyaçlar yüzünden
Harem'e sık sık girip çıkma durumunda
olan bu kişiler, her defasında ihrama girip umre yapma mecburiyetinden kurtarılmıştır. Aynı şekilde Harem'de oturan
ya da hac veya um re için orada bulunanlardan Hil bölgesine çıkanlar da geri dönüşlerinde ihrama girmek zorunda de-

Harem

sınırını

gösteren alemlerden

bazı

örnekler
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har!, "Şayd": 18, "Cihad" , 169; Müslim,
"I:Iac" , 447, 450) . Öte yandan asilerle savaşmak Allah hakkıdır; Harem'de bile olsa böyle bir hakkın ihlali caiz değildir. İkri
me, Ata b. Ebu Rebah ve Malik b. Enes'e
göre adil bir devlet başkanına isyan etmeleri halinde Mekkeliler ile savaşılabi
lir. Hanbeliler de isyanı bastırmanın baş
ka bir yolu olmaması durumunda savaşı
labileceğini belirtmişlerdir.

" İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı
size haram kılındı" (el-Maide 5/96) mealindeki ayetle ~ ... ve avı ürkütülmez" (Buhar!, " Şayd", 9-10 ; Müslim, "I:Iac", 445)
hadisi gereğince, Harem sınırları içindeki ihramlı-ihramsız herkesi kapsayan avlanma yasağ ı sadece yabani kara avl arıy
la ilgilidir. Şafill er'e göre bu yasağın kapsamına yalnızca eti yenen kara av hayvanları girerken Hanefiler ve Malikiler'e göre eti yenmeyenler de dahildir. Yasağa
rağmen avlananlar fidye olarak ya avladıkları hayvanın benzerini ya da iki adil
kişinin takdir edeceği bedelini fakiriere
vermek zorundadırlar (Mv.F, XXVlll, 114,
116,125, 150- 152). Harem'deavlanılan
kara hayvanından eti yenitmek suretiyle
veya başka bir şekilde faydalanılması caiz
değildir. Su aviarının etinin yenilmesi ise
Maide süresinin aynı ayeti gereğince ihramlı ve ihramsız herkese helaldir.

Hz. Peygamber Harem'de karga, çayIak, akrep, fare, yılan ve saldırgan köpek
gibi zararlıların öldürülmesine izin verm i ştir (Müsned, 1, 257; VI. 164; Mü slim,
"I:Iac", 71-73; Tirmizi, "I:Iac", 21 ; Nesa!.
"Menasik", ı ı 6- ı ı 7) . Mali ki, Şafii ve HanbeiT mezhepleri, yırtıcı - zararlı sınıfına giren bütün Harem hayvanlarının avianmasının caiz olduğunda ittifak halindedir.
Hanefiler ise şahin ve doğan gibi salyasız
yırtıcıları bu hükmün dışında tutmuşlar
dır. Yine fakihlerin çoğu, her çeşit haşe
rat ve zehirlinin öldürülebileceğini söylerken Malikiler zararsız olanlarını istisna
etmişlerdir.

Harem'de bulunan ihramlı veya ihrambir kimsenin orada kendiliğinden yeşeren ağaçları ve otları kesmesi veya sökmesi bütün fakihlerce haram sayılmıştır.
Bu husus. "Bizim -Mekke'yi- güvenli. dokunulmaz bir yer yaptığımızı görmediler
mi?" (ei-AnkebOt 29/67) mealindeki ayetin kapsamına girdiği gibi Hz. Peygamber
tarafından da açıkça beyan edilmiştir
(Buhar!, "Cena'iz", 77, "'ilim", 39, "Şayd" ,
9-10, "BüyıY", 28; Müslim, "I:Iac" , 445447) . Yakacakve kabir örtüsü olarakyaygın bir şekilde kullanıldığı için izhir bitkisi ResGl-i Ekrem tarafından bu hükmün
sız
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dışında tutulmuştur. Malikiler sinarneki · bir taraftan insanları içinde bulundukları
otu, misvak ve baston yapımında kullamanevi ortama uyum göstermeye, benılan ağaçlar gibi günlük hayatta ihtiyaç
şerl zaaf ve kayıtsızlıklardan uzaklaşarak
duyulan bitkileri bu istisnaya dahil ederbu ortamın feyiz ve bereketinden mümken Şafiiler'in çoğunluğu, Hanbeliler'den
kün olduğu ölçüde faydalanmaya hazır
Ebu Ya'Ia ei-Ferra ve Ebü'I-Hattab eilayıcı bir tedbir olarak, diğer taraftan
Kelvezanl dikenli zararlı bitkileri de aynı
bölgedeki tabii güzelliği ve dengeyi, bil.gruba sokmuşlardır. Harem'in kurumuş
hassa hac mevsiminde dünyanın çeşitli
otlarından faydalanılması Hanefi, Şafii
yörelerinden gelen farklı kültürlere save Hanbelller tarafından caiz görülürken
hip yoğun nüfusun tahribinden korumak
Maliki mezhebince helal sayılmamıştır.
ve bu alışkanlığı ülkelerine döndüklerinde de devam ettirmelerini sağlamak gaHanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerine
yesiyle açıklanmalıdır. Harem bölgesindegöre Harem bölgesindeki atların ve kenki taş ve toprağın bölge dışına çıkarılma
diliğinden yetişen · ağaçların kesilmesi
sı yasağı da bu çerçevede değerlendiril.
mutlaka fıdyeyi gerektirmekteyse de tazmelidir.
minatın miktarı ve şekli ihtilaflıdır. Malikller ise herhangi bir ceza gerekmeyip
Harem'deki evlerin satılması veya kitövbenin yeterli olacağını ileri sürmekteraya verilmesi, Hanefi mezhebine ve Ahdirler. İnsanlar tarafından dikilen bitkiler
med b. Hanbel'den gelen bir rivayete göve ağaçların koparılması ya da sökülmere caiz değildir. İbn Abbas. Said b. Cüsinin herhangi bir mahzuru olmadığında
beyr ve Katade b. Diame, ~Yerli ve taşralı
ittifak bulunmakla birlikte Şafii mezhebütün insanlara eşit kıldığımız Mescid-i
bindeki bir görüşe göre ağaçlar tabii yeHaram'dan onları alıkoymaya kalkanlar
şillik sayılarak bu hükümden istisna edil-şunu bil.melidirler ki- kim orada zulümle
miştir.

Harem

alanındaki

bitkilerle ilgili yaklaş ı m farklılığı. Harem dahilindeki hayvanların atlatılması hususuna da yansımak
tadır. Malikiler, Şiifiller ve bir rivayette
Hanbeliler ile Hanetiler'den Ebu Yusuf'a
göre Harem'e getirilen kurbanlıkların
çokluğu dolayısıyla şiddetle ihtiyaç duyulan otlardan faydalanılmasında bir sakın
ca yoktur. Ebu Hanife, Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl ve bir rivayete göre Hanbeli fakihleri. Harem yeşilliğini bizzat koparmakla üzerine hayvanları sürmek arasında fark görmeyerek her ikisini de haram saymışlardır. Çünkü hayvanlardan
sahipleri sorumludur. Bu mesele tıpkı avlanmaya benzemektedir; avı bizzat vurmak da av köpeğine yakalatmak da haramdır. Otun biçilerek hayvaniara verilmesi ise Şafiiler' in dışındaki bütün mezheplerce caiz görülmemiştir. Şiifiller arasında da bu görüşü paylaşanlar vardır.
Taş. toprak ve topraktan yapılan nesnelerin Harem sınırları dışına çıkarılma
sını Şafiiler' in çoğunluğu haram. Hanbel'iler ve Rafil gibi bazı Şiifiller mekruh, Hanefiler -Hz. ömer ve İbn Abbas'tan naklen- mubah saymışlardır. Şafıiler'e göre
bu maddeler dışarı çıkarılmaları halinde
mutlaka Harem'e iade edilmelidir. Bazı
alimiere göre Hil'den Harem'e taş ve toprak taşımak da mekruhtur. Harem'de
yetişen ürünlerin ve Zemzem suyunun
dışarı çıkarılması ise ittifakla caizdir.

Harem bölgesinde avianma yasağı ve
tabii bitki örtüsünün korunması ilkesi,

haktan sapmak isterse ona acı azaptan
(el-Hac 22/25) mealindeki ayetin, Mekke'nin yerlileriyle dışarıdan gelenler arasında ikamet hakkı bakımından
eşitlik bulunduğuna işaret ettiği görüşündedirler (İbnü'l-Cevzl, V, 420) . Ayrıca
Hz. Peygamber, "Mekke harem kılınmış
tır; evlerinin satışı haram, meskenlerinin
ücreti haramdır" (Darekutnl, III. 57) hadisiyle bu konuyu açık bir şekilde hükme
bağlamıştır. Şafiiler ise Mekke'deki evler
üzerinde sahiplerinin diledikleri gibi tasarrufta bulunmasını caiz saymışlardır.
Çünkü Medine'ye hicret edenlerden "yurtlarından uzaklaştırılan fakir muhacirler"
(ei-Haşr 59/8) şeklinde SÖZ eden ayet,
Mekke'de bıraktıkları evleri dalaylı olarak
kendilerine nisbet etmiştir. Ayrıca Mekke'nin fethi gününde ResGl-i Ekrem'in.
"Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvendedir" (Müslim , "Cihad", 84) mealindeki
hadisinde evin Ebu Süfyan'a nisbet edilmesi · bu görüşü desteklemektedir. Ahmed b. Hanbel ve Ebu Hanife'nin de aynı
fıkirde olduğunu gösteren rivayetler bulunmaktadır. Maliki mezhebinde meşhur
olan rivayete göre ne kiraya vermek ne
de satmak caizdir. İbn Rüşd'ün en meş
hur ve mutemet saydığı ve ~ müfta - bih"
olduğunu söylediği bir başka rivayete göre ise bu işlemler caizdir. Bu mezhepteki
diğer bir görüşe göre mekruh. dördüncü
bir görüşe göre; yalnızca insanların buradaki meskenlere duydukları ihtiyacın
arttığı hac ve umre mevsimlerinde rnekruhtur. Bu son görüş , Ebu Hanife ve Mutattırırız"
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hammed b. Hasan eş-Şeybani gibi bazı
imamlardan da nakledilmektedir. Mekke'deki evlerin satılınasını ve kiraya verilmesini uygun görmeyen fakihlerin, hac
ve umre mevsiminde Harem'deki evlerin
ve diğer hizmet imkanlarının sadece t icari bir kazanç vas ıtası yapılıp ziyaretçilerio mağdur edilmesini ve bu ibadetlerio ifasının zorlaştığı bir ortamın oluşma
sını doğru bulmadıkları, hac ve um re ibadetinin kolaylık ve güven içinde ifasına
imkan hazırlamak istedikleri anlaşılmak
tadır. Bazı fakihlerin bu konudaki yasağı
hac ve umre mevsimiyle sınırlı tutması
nın anlamı da budur. Mekke'deki evlerin
satılınasını v~ kiraya verilmesini caiz gören fakihler ise özel mülkiyet hakkına iliş
kin genel ilkelerden hareket etmiş ve Harem bölgesinde mülkü olan şahısların hac
ve umre dolayısıyla ayrı bir gelir elde etmesinde sakınca görmemiş olmalıdırlar.
Harem'deki buluntu eşyanın (lukata)
hükmünde de fakihler arasında görüş ayrı lı ğı vardır. Cumhura göre bu konuda
Harem'in içiyle dışı arasında fark yoktur;
sahiplenmek niyetiyle olmaksızın bütün
eşyanın bulunduğu yerden alınması caizdir. Şafii mezhebindeki sahih görüşe , Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete ve
Malikller'den Baci, İbn Rüşd ve Ebu Bekir İbnü 'I-Arabi'ye göre Harem'deki buluntu eşya , üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin bulanın malı olamaz; sahibi
çıkineaya kadar muhafaza edilir. Çünkü
Hz. Peygamber'in bu konudaki hükmü
açı ktır (Buh arT, "Lu~ta ", 7; Ebu Davüd .
"Menasik", 89 ; Nesa!, "Menasik", 120) .
Buluntu eşyanın sahibinin veya vekilinin
hac. umre ve ticaret gibi vesilelerle ileriki bir tarihte çıkıp gelmesi muhtemeldir.
Harem'in hususiyetlerinden biri de orada işlenen sevap ve günahların karşılı
ğının kat kat görüleceğidi r. Birçok hadis
mecmu asında yer alan bir hadiste. M escid-i Nebevi'de kılınan namazın Mescid-i
Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletli olduğu
haber verilirken (BuharT. "Fazlü'ş - şalat",
I; Müslim "I:Iac", 505-5 ı O; İbn Mace, "İi5a
me " , 195; "Tirmizi" , Şalat. 126; Nesa!,
" Mesacid" , 4.7), bazı hadislerde Mescid-i
Haram'da kılınan namazın Mescid-i Nebevi'de kılınandan daha faziletli kabul edildiği (Müsned, ll , 29; Heyseml, IV, 7). bazılarında ise bu faziletin yüz (Müsned, IV,
5; Heyseml. IV, 4) veya bin (H eyse mT, IV,
6) katına kadar çıktığı ifade edilmişti r.
Bir başka hadiste deMescid-i Haram'daki namazın başka mescidlerde kılınandan
yüz bin defa daha faziletli old u ğu belir-

tilmiştir (İbn Mace , " İ]5ame " , 195 ; Hey-

semT. IV, 7) Bu konuda rivayet edilen bazı
hadislerde Mescid-i Aksa fazilet bakımın
dan üçüncü sırada gösterilmiştir (H eysemT, IV, 3-8) Bütün mescidlerin, hatta
bütün yeryüzünün Allah'a ibadet için mekan oluşturduğu bilinmekle birlikte Mescid-i Haram. Mescid-i Nebevl ve M escid-i
Aksifda namaz kılmanın ferdi- derunl hayat açısından ayrı bir önem taşıdığı şüp
hesizdir. Konuyla ilgili hadislerin bütününden, bu üç mescid arasında sevap bakı
mından sıralamanın bu şekilde olduğu
aniaşılmakla birlikte zikredilen rakamların farklılığı bunların sembolik bir anlam
taşıdığını düşündürmektedir.

İbn Mes'Qd, İbn Abbas, Mücahid ve Ahmed b. Hanbel gibi fakihler. Harem sınır
ları içinde işlenen günahların da katlanarak cezalandırılacağını söylemişlerdir. Hatta İbn Abbas. Mekke'yi terkedip Taif'e
ye rleşmesine gerekçe olarak bunu göste r miştir. Ancak Takıyyüddin ei-Fasi'ye
göre doğru olan görüş , Harem'de işlenen
günahın ceza bakımından diğer yerlerde
işlenenden farkının bulunmadığıdır. Bu
fikri savunanlara göre ahirette kötülüklerin kendi dengiyle cezalandırılacağını
bildiren ayet (ei-En'am 6/ 160) Harem'i de
kapsamaktadır. Harem'de kötülük yapmaya yelterren kimse bu teşebbüsünü
gerçekleştiremezse bile günah işlemiş
sayılır. Halbuki diğer bölgeler için hüküm
böyle değildir. Abdullah b. Mes'Qd, Hac
süresinin 25. ayetini tefsir ederken Harem'in bu hususiyetini vurgulamaktadır
(Müsned, I, 428; VI , 351 ; Fas! , s. 109- 110).
Aynı noktadan hareketle bazı fakihler, Hz.
Ömer'in Harem'de adam öldüren bir kişinin ödeyeceği diyeti üçte bir oranında
arttırdığına dairrivayetide (Beyhaki , VIII,
7 ı ; İbn Kudame, VII , 772) delil göstererek Harem'de işlenen cinayet için ödenecek diyetin ağırlaştırılmas ı gere ktiğini
söylemektedirler.

22/33 ) Hanefi. Maliki ve kuwetli bir gögöre Şafii mezhep leri. rahats ı-z lığı
sebebiyle başını tıraş etmek zorunda ka~
lan kimsenin fidye olarak kesmesi gereken kurbanın da (ei-Bakara 2/ 196) Harem
dahilinde kesilmesini gerekli görmüşler
dir. Ahmed b. Hanbel'den de bu yönde
bir görüş rivayet edilmektedir. Kurban
kesrnek yerine sadaka vermeyi tercih
edenler sadakalarını Harem dahilindeki
fakiriere vermelidirler. Fidye orucu her
yerde tutulabilir. İhsarlı bir kimsenin hedy
kurbanını nerede keseceği konusunda da
ihtilaf bulunmaktadır; Şafii ve Hanbeli
mezhepleri ihsarın vuku bulduğu yerde
kesilmesini caiz görürken Hanefi mezhebi Harem'de kesilmesini şart koşmakta
dır (bk İHSAR )
rüşe

yapamayacakları,

Medine Haremi. Hanefi mezhebine göre Medine-i Münewere'nin özel hükümler gerektiren bir haremi yoktur. Nitekim Hz. Peygamber. yavru kuşla aynarken gördüğü bir çocuğu bundan menetmemiştir (Müsned, lll , I 15 , I 19; BuhihT,
"Edeb", 8 1, I 12; Müslim , "Edeb" , 30; İbn
Mace, "Edeb ", 24) . Eğer Medine'nin haremi olsaydı bu haremin sınırları içinde
avl anmakyasaklanırdı , ResQI-i Ekrem de
o kuşun alıkonulmasına izin vermezdi
(TahavT, ı v. 195 ). Şafii, Maliki ve Hanbeli
mezheplerine göre ise Medine'nin de
Mekke gibi belli sınırları ve özel hükümleri olan bir haremi vardır. Çünkü Hz. Peygamber. " İbrahim Mekke'yi haram kıldı
ğı gibi ben de Medine'yi haram kıldım "
demiştir (Müslim . "I:Iac", 454) . Buna göre Medine Haremi'nde de ağaçların kesilmesi ve av hayvanlarının avlanması haramd ır (Müslim, "Hac ", 457) . Ancak Hanefi fakihi Tahavl, Resul-i Ekrem'in. "Onlar Medine'nin süsüdür" diyerek kalelerin
yıkılmasını yasaklamasına benzettiği söz
konusu hadisi Medine'nin har emi bulunduğuna delil sayınayıp sadece şeh rin t abii güzell i ğ i n in koru n masın ı amaçlayan
bir ifade olarak görmüştür (Şer/:ıu Me'ani'l-aşar, IV, 193 -1 94) .

Hedy kurbanının Harem'de kesilmesinin şart olduğunda görüş b i rliği vardır.
Çünkü bu konudaki naslar sarihtir (bk.
ei-Bakara 2/1 96; ei -Maide 5/9 5; el -Hac

Varlığını kabul edenlere göre Medine
Haremi'nin sınırları güneydeki Ayr'dan
kuzeydeki Küçük Sevr'e kadar uzanmakta (BuharT. "Feza>ilü'l-Medine" , I; Mü slim , "I:Iac" , 46 7). buna göre Uhud dağı
Har em dahilinde kalmaktadır . Doğu ve
batı yönlerindeki sınırları ise harre (1abe)
diye anılan iki kara taşlık mevkidir (Müslim. "I:Iac", 45 6). Bunlardan doğudaki
Harretü Vakım , batıdaki ise Harretülvebre diye anılır. Böylece Medine Harem i, yarıçapı yaklaşık 22 km . olan bir daireden
ibarettir.

Mekkeliler'in temettu' ve kıran haccı
sadece ifrad haccına niyetlenebilecekleri hususunda görüş birliğ i bulunmaktadır. Ancak konuyla ilgili
ayette geçen "Mescid-i Haram civarında
oturanlar" ifadesinde (ei-Bakara 2/ 196)
kastedilen bölgenin sınırlarının belirlenmesinde görüş ayrılığı bulunduğu için Harem'in Mekke dışındaki yerlerinde yaşa
yanların bu hükme dahil olup olmadığı
meselesinde ihtilaf mevcuttur.
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Medine Haremi'nin Mekke Haremi'nden farklılı k ar zeden başlıca hükümleri
şunlardır: Bütün fakihlere gör e Medine'ye ihramla girilmesi şart olmadığı gibi Iüzumu halinde geçici bir süre için gayri
m üslimlerin girişine izin verilmesi de caizdir. M edine Haremi' ne has bir ibadet
veya kurban yoktur. M edine Haremi'nin
ağaçlarını ihtiyaç duyulan eşyanın yapı
mında kullanmak (BuhQtT, II, 474). otunu da hayvaniara yedirmek caizdir (Ebu
Davud , "I:Iac", 99). Ulemanın çoğunluğu
na gör e ağacını kesmenin, otunu yolmanın ve hayvanını aviamanın da herhangi bir cezası yoktur. Şafii'nin eski görüşü ile Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise bunlara ceza uygulanır.
M edine Haremi dışında avianan kimsenin avını harem alanına sokmasında bir
sakınca görülmemiştir. Ancak M alikller'e
göre bu ruhsat sadece Medineli avcılar
için geçerlidir. Mescid-i Nebevl'de kı l ınan
namaz, Mescid-i Haram hariç diğe r mescidlerde kılınanlardan daha faziletli sayıl
mıştır (yk bk.)
BİBLİYOGRAFYA

:

Ragıb ei - İsfahani. el-fVlü{rediit,

"]5ds" md.;

Lisiinü 'l-'Arab, "J:ırm" md.; Feyyümi. el-fVlişbii
f:ıu'l-münfr, "hrm" md.; el-fVluua tta', "l5Jble",
9; fVlüsned,l , 119, 253, 257, 428; ll, 29; lll, 115,

119, 199; IV, 5; VI, 164, 351; Di'irimi, "Büyü"' ,
60; Buhari, "Şayd" , 9-10, 18, "Cihad", 169,
"Fazlü ' ş-şalat " , 1, "Cena'iz", 77, "ilim" , 39,
"Büyü<", 28, "Lu]5a(:a" , 7, "MescidüMekke",
1, 6, "Edeb" , 81, 112, "Fe:i:a'ilü'l-Medine" , 1;
Müslim , "l:lac", 71-73, 226-227, 415, 445-447,
450,454,456, 457,467, 505-510 "Cihad" 84
"Edeb", 30; İbn Mace, "Menasik", 103, .:il5a~
me", 195, "Edeb", 24; Ebü Davüd, "Cihad " ,
117, "Menasik", 89, 99; Tirmizi, "Cihad", 18,
"l:lac", 1, 21, 99, "Mevai<Jt" , 126, "Şalat" , 126;
Nesai,"Menasik", 110-120 "Mesacid" 4 7 10·
Ezraki. Ai)biiru fVlekke (~elhas). ll, l2,1-l38:
140-146, 148-151, 309-310; Taberi, Ciimi'u'lbeyan, VI, ll O; XVI, ll O; Tahav!, Şerf:ıu fVle'iini'l-iişiir (nşr M. Zühri en-Necdlr), Beyrut, ts.
(Alemü'l-kütüb).IV, 193-195; Cessas, A/:ıkiimü'l
f)ur'iin, Beyrut, ts . (Darü 'l-Kitabi'I-Arabi). lll,
88-89; Darekutni. es-Sünen (n ş r Abdullah Haş im el-Medeni) , Medine 1966, lll, 57; Beyhaki,
es-Sünenü'l-kübrii, V, 197; VIII , 71; Maverdi.

132

el-Af:ıkiimü's-sultiiniyye, s. 278, 287, 289-291 ;
Kasani, Bedii'i', ll, 164; VI, 202; İbn Rüşd, Bidiiyetü 'l-müctehid, !ba s kı yeri yok! 1405/1985
(Darü'I-Ma'rife), I, 325, 332-333, 358-365, 378;
İbnü'I-Cevzi, Ziidü'l-mesfr, Beyrut 1404/1984,
lll, 57; V, 420; İbn Kudame, el-fVlugnf (Herras).
lll, 262, 344-345, 350-355; VII, 772; VIII, 529531; IX, 15; Kurtubi, el-Cami', VIII, 103-107;
XIII, 363; Nevev!, Şerf:ıu fVlüslim, IX, 124; a.mlf.,
el-fVlecmO.', VII, 15-20, 307, 311, 326 , 427, 451 ,
471, 479 , 482; Zerkeşi, İ'liimü 's-siicid bi-ahkiimi'l-mesiicid (nşr Ebü'I-Vefa el-Meragi). K~
hire 1982, s. 63-65,85, 115-129; Heysemi, fVlecma'u'z-zeuii'id, IV, 3-8; Süyüti, ei-Eşbiih ue'nne?ii'ir, Kahire, ts. (Darü ihyai'l-kütübi' I-Arabiyye), s. 551-552; Fasi, Şifii'ü'l-gariim (nşr. ömer
Abdüsselam Tedmüri). Beyrut 1405/ 1985, s. 85134; Buhüti. Keşşii{ü'l-kınii', ll, 402-403, 468475; İbn Abidin, Reddü'l-muf:ıtiir, ll, 154-155,
156 , 198, 212, 217 , 253; Gümüşhanevi. Ciimi'u'l-meniisik 'alil af:ıseni'l-mesiilik, istanbul
1289, s. 62-72, 216, 227, 297-326, 378-396;
M. Ali b. Hüseyin ei-Mekki, Te~fbü'l-FurO.k (Karafi. el-FurO.k içinde). Beyrut, ts. (Aiemü'l-kütüb ). IV, ll; Zühayli, ei-Fıkhü 'l-İsliimf, lll, 318344, 582-583; Salah A'zam , f)açiiyyetü'l-fjaremeyni'ş-şerf{eyn, Kahire 1410/1990, s. 17-32,
41 -56, 59-81 , 86-139; Abdullah b. Abdurrahman
b. Casir. fVlü(idü '1-eniim ue nD.rü '?·?aliim (i taf:ırf
ri ' l-af:ıkiim li-f:ıacci Beytilliihi'l-fjariim, Riyad
1412/1992, s. 196-211, 217 -226; M. Eliade, Patterns in Comparatiue Religion, London 1993,
s. 1-38; a.mlf. - L E. Sullivan , "Hierophany" ,
ER, VI, 313-317; İbn Dehiş, el-fjaremü '1-fVlekkiyyü •ş:şerf{ ue 'l-a'liimü '1-mu/:ıfta bih, Mekke
1415/1995; S. Coleman v. dğr. , Pilgrimage, London 1995, s. 43; Salah Abdülcabir lsa, "Rü'ye
cografiyye li'l-eb<adi'l-mekaniyye fı a<ma.li
menasiki'I-J:ıac", ed-Dare, sy. 1, Riyad 1985, s.
12-13, 19-26; J. G. Davies, "Architecture", ER,
1, 382; B. A. Levine, "Biblical Temple" , a.e., ll,
213-215; G. D. Alles, "Sanctuary", a.e., XIII, 59;
S. Safrai, "Pilgrimage", EJd., Xlll, 512; a.mlf.,
"Temple", a.e., XV, 972; T. Davidson. "Places",
ERE, X, 50-52; M. Greenberg. "City of Refuge", !DB, 1, 638, 639; J. A. Wharton, "Refuge",
a.e., IV, 24; D. Sperling, "Nave! of the Earth",
a.e. : Suppl., s. 621, 623; "Afa]5i", fVlu.F; ı, 9596; "İJ:ıram", a.e., ll, 128-195; "İJ:ışar", a.e., 11,
210-211; "A"'iimü ' l-J:ıarem " , a.e., V, 258-260;
"l:larem", a.e., XVII, 184-205;"l:lill", a.e.,XVIII,
103-104; "Riba"', a.e., XXII, 80-82; "Şayd",
a.e., XXVlll, 113-152; Harndi Döndüren, "Afaki", DİA, 1, 397-398; Ahmetözel, "Alem", a.e. ,
ll, 356-357 .

Iii

SALiM ÖGÜT

Aslı

Akkadca "örtmek, gizlemek, baş
esirgemek; ayırmak, tecrit
etmek" manalarındaki har amu (m) olan
(Soden. ı. 323) har em kelimesi Arapça'da "korunan, mukaddes ve muhterem
olan şey veya yer" anlamına gelir. Ev, konak ve saraylarda genellikle iç avluya bakacak şekilde planlanan, kadınların yabancı erkeklerle karşılaşmadan rahatça
günlük hayatlarını sürdürdükleri bölümlere harem adı verilir. Saygısız davranış
ların menedildiği , daha çok ibadet amacıyla gidilen Mekke, Medine, Kudüs ve Halil şehirleriyle buralardaki kutsal mekanIara da harem denilir; kelime aynı zamanda "zevce" anlamını da taşımaktadır.
kalarından

İs lam Öncesi D önemde Harem. Evlerde kadınlara mahsus bir kısmın bulunması eski bir gelenektir. Antik Batı' da, evlerin arka tarafında erkeklerin dairesinden
ayrı olarak Grekler'in gynaikeion, Romalılar ' ın gynaeceum (kadınlara ait) dedikleri bir bölüm bulunuyordu. Eski Ahid'deki bazı ifadeler de hanım ve cariyelere
ayrı bölüm veya çadırların tahsis edildiğini göstermektedir (Tekvtn. ı 8/ 1O: 3 I/
33) . Gerek Kitab-ı Mukaddes'te gerekse
Kur'an'da çirkin bakışlar hoş görülmemiştir. revrat'ın on emrinden biri kom şunun karısına ve cariyesine tamah etmemekle ilgilidir (Çıkış, 20/1 7). Yeni Ahid'de, kendisiyle nikah akdi bulunmayan bir
kadına şehvetle bakma, onunla gönülde
zina etme şeklinde tanımlanır ve böyle
bir günahı işlemektense gözlerin ç ı karı
lıp atılması yeğ tutulur (Matta, 5/27-30) .

Hükümdarların resmi görevleri yanın
da günlük hayatlarını sürdürdükleri saraylarda da kadınlara mahsus kısım l ar
bulunuyordu. Bir Sumer tabietinde geçen, kısır kadının gönderildiği "kadınlar
evi" muhtemelen bir haremi ifade etmektedir (Kramer, s. 91) İnanna-İştar kültünün hakim olduğu Sumerler'de "kutsal fahişeler"in (bk. FUHU Ş ) kaldığı bir
haremden de söz edilir (a.g.e., s. 254)
Yeni Assur dönemi saraylarında ise hükümdar dairesinin bir kısmını, "şa reşi "
denilen hadım ağasının sorumluluğun
daki harem dairesi oluşturuyordu. Hz.
Süleyman'ın sarayında da son derece büyük bir harem dairesinin olması gerekir.
Zira Eski Ahid'e göre onun, her biri kral
kızı olan yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi

