
ashabü'I-Hicr'in kendilerine Salih'in pey
gamber olarak gönderildiği Semud kav
mi olduğunu kabul etmişlerdir. Bu kavim 
Hz. Salih'i dinlemediği gibi bir mucize ve 
işaret olmak üzere yaratılan dişi deveyi 
de konan yasağa rağmen kesrnek sure
tiyle Allah'ın emrini hiçe saymış ve neti
cede helak edilmiştir. 

Hz. Peygamber Tebük Gazvesi sırasın
da Hicr'den geçerken ashabına buradan 
su almamalarını söylemiş. onların . "Biz bu 
kuyunun suyundan alıp hamur yoğurduk, 
kaplarımızı doldurduk" demeleri üzerine, 
"Öyleyse hamuru atın, aldığınız suyu da 
dökün" buyurmuştur (Buhar!. "Enbiya"'. 
17; Tecrid Tercemesi, IX, 135; Müslim, 
"Zühd", ı) . Bir rivayete göre de hamuru 
deveye yedirmelerini, devenin içtiği ku
yudan su almalarını istemiştir (Buhar!. 
"Enbiya"', ı 7). Başka bir ri vayete göre 
ise Resuluilah Hicr'den geçerken, "Ken
dilerine zulmedenlerin meskenlerine, 
onların başına gelen felaketin sizin de 
başınıza gelmemesi için ağlayarak girin, 
aksi halde girmeyin" demiş ve devesini 
hızla sürerek oradan uzaklaşmıştır (Bu
har!. "Tefs!rü'l-~ur'an", ı 5/2: Müs lim, 
"Zühd", 1). 

Na batller döneminde gelişen Hicr şeh
ri daha sonra önemini kaybetmiştir. X. 
yüzyılın başlarında İstahrl Hicr'i nüfusu 
az bir köy olarak zikreder (Mesalik, s. ı 9). 
İbn Battuta Hicr'e uğradığını, burada 
Semud kavminin kızıl kayalara oyulmuş 
meskenlerini gördüğünü, bu yapıların 
cephelerindeki nakış ve tasvir! erin parlak
lık ve canlılığını koruduğuna, içlerinde ha
la Semud kavminin iskelet kalıntılarının 
bulunduğuna şahit olduğunu kaydetmek
tedir (Seyahatname, ı. ı 19). Hicr'i ziya
ret eden ve buradaki mevcut eserler hak
kında bilgi veren ilkAvrupalı seyyah Char
les M. Doughty'dir. Doughty, 1876-1877'
de gerçekleştirdiği bu ziyareti esnasında 
buradaki Osmanlı kalesinde kalarak hem 
bölge üzerinde incelemeler yapmış hem 
de önemli kitabelerin kopyasını çıkarmış
tır. Doughty'nin Travels in Arabia De
serta (London 1888) adlı eseri bu seya
hatin ürünüdür. 1907'de Medainü Salih'
teA. Jaussen ve R. Savignac adlı iki Fran
sız papazın yaptığı ilmi araştırmanın so
nuçları da Mission arch{wlogique en 
Arabie adıyla kitap haline getirilmiştir 
(Paris 1909-1914). Bölgede 1962'de ve 
1985'te de çalışmalar yapılmıştır. 

Bölgede yaşayan bedevliere göre Hicr 
adı kuzey-güney istikametinde 3, doğu-

batı istikametinde 2 kilometrelik düz bir 
alanı ifade etmektedir. Vadi çok sayıda 
sarp kayalıkla ve çakıl tepecikleriyle çev
rilidir. Arapça. Aramice, Semud dilinde, 
Nabatlce, Lihyanlce, hatta İbranice, Grek
çe ve Latince birçok kitabenin bulundu
ğu bölgenin merkezinde eski ticaret şeh
ri Hicr'in önemli harabeleri yer alır. Çok 
sayıda çanak çömlek parçası. yapı kalın
tıları ve bir kısım ihata duvarı Hicr'in eski 
dönemdeki önemini göstermektedir. An
cak daha etkileyici olan eserler ovayı ku
şatan dağ yamaçların da, özellikle de Kas
rü'l-bint denilen kayalıkta bulunan, ço
ğunluğunu aile mezarlarının teşkil ettiği 
kalıntılardır. Genellikle ölü gömüleri ze
min altına yapılmış, bazan da ölüler ana 
odanın duvarları içine yapılan nişlere kon
muştur. Medainü Salih mezarlarının de
tayları genel olarak Petra'dakilere ben
zer. Mezarların cepheleri sahte sütunlar
la, silme ve kornişlerle donatılmıştır. Bu
ralara bazan kuş, bazan da urne (ölü ya
kı ldıktan sonra küllerinin konulduğu kap) 
motifleri işlenmiştir, ancak bu ikinciler 
genellikle kapı girişlerinin üzerine oyul
muştur. 

Vadinin doğu ağzında Cebelü İslib de
nilen kayalıklarda urne ve kuş tasvirli, 
yontulmuş sütunlu küçük nişler ihtiva 
eden kayalar vardır. Cebelü İslib merkezi 
bir alan etrafında çevrelenen kaya blok
larından oluşur. Dar bir boğazdan bu ala
na girilir. "Divan" veya "meclisü's-sultan" 
denilen bu alan üçgen şeklinde olup ge
nişliği 1 O, derinliği 12 ve yüksekliği 8 met
redir. Bu salonda dini ayinler yapılmış ol
malıdır. Bir duvarın ayırdığı kanyon un kar
şı ucunda yamacın kuzey yüzüne oyulmuş 
uzun bir kanal vardır. bununla şehre su 
getirildiği tahmin edilmektedir (Ef2 ı Fr. ı. 
lll. 377). 
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HİCR 
( .r.=Jf) 

Kabe ile 

Hi CR 

hatim denilen yarım daire şeklindeki 
duvar arasında kalan 

ve altın oluğun altına rastlayan yer. 
L ~ 

Sözlükte "engellemek. yasaklamak: bir 
şeyden bir parça ayırmak" manalarına 
gelen hicr, Kabe'den ayrılmış olmakla bir
likte onun bir parçası kabul edilen yere 
verilen isimdir. Burası, Hz. İbrahim'in oğ
lu Hz. İsmail'le birlikte inşa ettiği Kabe'
ye dahil bulunuyordu. Ancak yangın ve 
sel baskınları sonucunda yıkılan Kabe'nin 
Hz. Muhammed'in de katıldığı 605 yılın
daki yeniden inşası sırasında Mekkeliler, 
kendi aralarında topladıkları paranın Hz. 
İbrahim'in temelleri üzerine yapılan inşa
atı tamamlamaya yetmeyeceğini anlayın
ca binanın daha küçük tutulmasına ka
rar verdiler. Bu inşaat sırasında yarım da
ire şeklindeki bir yeri Ka be dışında bırak
tılar ve turasını göğüs hizasına gelen bir 
duvarla (l:ıatim) çevirip Kabe'den olduğu 
anlaşılsın diye taşla döşediler: Kabe'den 
sayıldığı halde ondan ayrı bırakıldığı için 
de "hicr" veya "hicru İsmail" adını verdi
ler. 

Hicrin tamamının mı yoksa bir kısmı
nın mı Kabe'ye dahil olduğu konusu tar
tışmalıdır. Ezraki, "Hz. İbrahim hicri, Ka
be'nin yanı başında Hz. İsmail'in koyun
ları için bir ağıl olarak inşa etmişti" diye
rek onu Kabe'nin tamamen dışında gös
termiştir (AI]baru Mekke, ı . 64-65). Ezraki 
ayrıca İbn İshak'tan naklen Hz. İsmail ile 
annesi Hacer'in kabirierinin burada ol
duğunu söyler (a.g.e., 1, 313). Resul-i Ek
rem'in Hz. Aişe'ye söylediği, "Eğer kavmin 
küfür dönemine xakın bulunmamış olsay
dı Kabe'yi yıktırıp İbrahim'in temelleri 
üzerineyeniden inşa ederdim" (bir başka 
rivayette: "dışarıda bırakılan kısmını içe
ri aldırırdım") (Buhar!, "I:Iac", 42: Nesa!. 
"I:Iac", ı 2 5) anlamındaki sözleriyle bu kıs
mın kaç arşın olduğuna dair rivayetleri 
(Şevkanl, V, 5 I) değerlendiren alimierin 
çoğunluğu, hicrin 6 ziralık (arşın) kısmının 
Kabe'ye dahil olduğunu kabul etmiştir. 
Hz. Peygamber'in Kabe'de namaz kılmak 
isteyen Hz. Aişe'ye Kabe'ye dahil olduğu
nu belirterek hicrde namaz kılmasını söy
lediğine dair rivayeti (Tirmizi, "I:Iac" , 48: 
Nesa!, "I:Iac", 128) dikkate alan bazı alim
ler ise hicrin tamamının Kabe'den oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre Hz. 
İsmail ile annesinin mezarlarının hicrde 
olduğuna dair rivayet eğer sahihse me-
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zarların bugünkü hicrin Kabe'ye dahil 
olmayan kısmında bulunması gerektiği 
açıktır. Peygamber kabirierinin mescid 
edinilmemesini isteyen Resül-i Ekrem'in 
(Buhar!, "Cena,iz", 62, 96), hicrde namaz 
kılması ve Hz. Aişe'ye de tavsiye etmesi 
(İbn Mace, "Menasik", 3 ı) bunu teyit et
mektedir. 

Hicrin sınırını gösteren hatlm (terke
dilmiş, bırakılmış). iki ucu da Kabe duva
rına bitişmeyen yarım daire şeklinde bir 
duvardır. içi. dışı ve üstü mermerle kaplı 
olup üzerinde biri ortada, diğerleri uçlar
da yer alan, şamdan biçimi kaideli ve si
lindirik fanuslu üç adet lamba bulunmak
tadır. 

Hicr ve hatlmle ilgili ölçümler hakkın
da kaynaklarda yer alan bilgilerde bazı 
farklılıklar göze çarpmakta ve bu duru-

. mun hem kullanılan değişik arşınlardan 
("zirau'l-yed" Jzira-i şer'!J46,2 cm., "zi
rau'l-had!d" Jzira-i kumaşi 57,7 cm.). hem 
de sürekli yapılan tamir ve ilavelerden 
kaynaklanmış olduğu düşünülmektedir. 

Mir,fıtü'l-l:faremeyn sahibi İbrahim Ri
fat Paşa'nın metrik sistemi kullanarak 
yaptığı ölçümlere göre hatimin yüksek
liği 1,31 m., üstten genişliği 1,52 m., alt
tan genişliği 1.44 m., Kabe'nin kuzeydo
ğusunda Kabe örtüsünün halkalarının 
tutturulduğu "şazervan" adı verilen mer
mer kaide ile hattın arasında yer alan açık
lık 2,30 m., kuzeybatı tarafındaki açıklık 
2.23 m., hatimin iki ucunun içeriye olan 
mesafesi 8 m., arkadan tavaf mahalline 
12 m., Kabe'nin kuzey duvarının ortası 
ile hicrin merkezi arasındaki mesafe ise 
8.44 metredir. 

Kabe, Husayn b. Nümeyr kumandasın

daki Emevl ordusunun Abdullah b. Zü
beyr'i kuşattığı sırada ciddi bir tahribata 
uğradı: ancak Emevl kuwetleri çekilince 
Abdullah b. Zübeyr Kabe'yi eskisinden da
ha güzel bir biçimde yeniden yaptırdı. in
şa tarzı üzerinde ashap kendisine itiraz 
edince ResGl-i Ekrem'in Hz. Aişe'ye söy
lediği sözleri (yk. bk.) delil getirip Kabe'yi 
yıktırarak Hz. İbrahim'in temellerini bul
du ve ileri gelenlere gösterdi: sonra da 
duvarları bu temeller üzerinde yükseltti. 
Böylece ResGl-i Ekrem'in hadisine göre 
hicr Kabe içine alındı. Emevt halifelerin
den Abdülmelik b. Mervan zamanında 
Haccac b. Yusuf es-Sekafi, Mescid-i Ha
ram'a sığınan Abdullah b. Zübeyr'i kuşa
tınca Kabe'yi mancınıkla taşa tuttu. Şeh
ri ele geçirdikten sonra da onun Kabe'yi 
inşa ediş biçimi ve yaptığı ilaveler konu
sunda Abdülmelik ile istişarede bulun
du. Halifeden aldığı emir üzerine binanın 
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hicr mevkiini meydana getiren bölümü
nün duvarlarını4,SO m. kadar yıktırdı ve 
Kabe'nin o tarafını kapatıp burasını Ku
reyş'in yaptıgı tarzda alçak bir duvarla çe
virdi: diğer kısımları ise olduğu gibi bırak
tı (74/693). 

Hatlm önceleri sadece taştan örülmüş 
bir duvar şeklindeydi: yine hicr de taş dö
şemeliydi. Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer ei
MansGr 140 (758) yılında hac için Mek
ke'ye gittiğinde hatlm ve hicrin mermer
le kaplanmasını emretti. Abbasller'den 
Osmanlılar'a kadar pek çok devlet adamı 
b uranın iman için gayret sarfetti. Bugün 
hicr, çevreleri saç örgüsü ve çeşitli geo
metrik motiflerle süslenmiş çok kıymet
li, gül kırmızısı, siyah, yeşil. mavi mer
merlerle kaplıdır. Hatimin iç tarafının or
tasında mermer üzerine Kudüs yönünü 
göstermek üzere Mescid-i Aksa'nın kub
besine benzeyen bir şekil işlenmiştir: çev
resinde de ince geometrik nakışlarla süs
lü mermerler bulunmaktadır. Sultan Ab
dülmecid ve Abdülaziz zamanında Os
ınanlılar tarafından yapılan bu süsleme
ler. kıblenin Mescid-i Haram'a çevrilme
sinden önce Hz. Peygamber'in Mescid-i 
Aksa'ya doğru namaz kılmasına işaret 
etmektedir. ResGl-i Ekrem o dönemde 
namazını Hacerülesved'le Rüknülyemant 
arasında kılar ve böylece Kabe'yi kendisiy
le Mescid-i Aksa arasına almış olurdu: kı b
le yönü de hicrin ortasından geçerdi. 

Memlük Hükümdan ei-Melikü'z-Zahir 
Çakmak. hatimin dış yüzü için Kabe örtü
sü gibi siyah renkli bir örtü gönderdiyse 
de bu örtü o yıl kullanılmadı. Ertesi yıl iç 
yüzü için de bir örtü gönderilince hattın 
hem içeriden hem dışarıdan örtüldü: an
cak daha sonra böyle bir uygulama yapıl
madığı için bu ilk ve son örtü C'lrlu. 

Hasan-ı Basri, Risfıle ii fai:ii Mekke 
adlı eserinde hicri duaların makbul ol
duğu yerler arasında sayar (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 3634/18, vr. 85, 87; 
ayrıca bk. ALTIN OLUK). Bu eserin Musta
fa Hami tarafından yapılan Faziletü'l
mücfıvere adlı Türkçe tercümesinde hic
rin faziletine dair bazı hadisiere yer veril
miştir (s. 20, 38). Kabe'nin bir bölümü ol
ması sebebiyle Maliki ve Hanbeli mezhep
lerine göre hicrde nafile namaz kılınmak
la birlikte farzlar ve müekked sünnetler 
kılınmaz. Hanefi ve Şafiller'e göre ise Ka
be'de olduğu gibi burada da her türlü na
maz kılınabilir. Bütün mezheplere göre 
tavaf sırasında hicrin dışından dolaşmak 
şarttır. 

Cahiliye döneminde Araplar'ın faili tes
bit edilemeyen cinayetlerle ilgili yemin-

leri (kasame*) hicrde verdirdikleri ve ay
nı yeri daha önceleri Kabe'ye hediye edi
len kıymetli eşyanın saklandığı bir mah
zen ve kurban kesme mahalli olarak kul
landıkları rivayet edilmektedir (bk. KABE) . 
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HİCR SÜRESİ 
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L Kur'an-ı Kerim'in on beşinci siiresi. _j 

Mekke döneminde, Hz. Peygamber' e 
ve müslümanlara yapılan baskıların şid
detlendiği yıllarda muhtemelen ibrahlm 
süresinin ardından nazil olmuştur. Kay
naklar, bütün ayetlerinin Mekkl olduğun
da ittifak bulunduğunu kaydeder. Ancak 
Atüsl, 87. ayetin Medine döneminde na
zil olduğuna dair bir görüşü nakletmek
tedir (Ruf:ıu'l-me'ani, XIV, 2). Ayet sayısı 
doksan dokuz, fasıla*sı (.:ı, f', J) harf
leridir. Süre ismini sekseninci ayette 
geçen hicr kelimesinden alır. Hz. Salih'in 
peygamber olarak gönderildiği SemGd 
kavminin yaşadığı bölgenin merkezi olan 


