
HiCR 

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 
(~lö),_..) 

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 



Hicr süresinin nesih hattıyla yazılmış ilk ayetleri 

(Köprülü Ktp. , nr. 9, vr. 141') 

Hicr şehri, Hicaz' ın kuzey kesiminde Me
dine-Tebükyolu üzerinde sarp kayalıklar
dan oluşan bir vadide kurulmuştur (b k. 
HİCR). Dağ yamaçlarına oydukları muh
kem meskenlerde yaşayan bu kavim, gös
terdiği mQcizelere rağmen Salih peygam
bere inanmadıkları, uyarılarına aldırına

yıp inkarcılıkta direndii-deri için helak edil
mişti. İbn BattQta Hicr'e uğradığını, bu
rada SemQd kavminin kızıl kayalara oyul
muş meskenlerini gördüğünü ve içlerin
de hala SemQd kavminin iskelet kalıntı
larının bulunduğuna şahit olduğunu kay
detmektedir (Seyahatname, I, ı 19; Mev
dOdl, ll, 581). 

Düşman istilasından ve çeşitli afetler
den korunmak için kayaları oyarakyaptık
ları güvenli meskenler SemQd kavmini 
helak olmaktan kurtaramamıştı. Sürenin 
sonlarına doğru yer alan bu kıssa, Kur
'an'a inanmak istemeyen müşriklere bir 
uyarı ve ihtar niteliği taşımaktadır. SOre
de Kur'an-ı Kerim'in ilahi koruma altında 
olduğu , onu tahrif etmeye veya ortadan 
kaldırmaya yönelik her teşebbüsün boşa 
çıkacağı açıkça belirtilir. Öte yandan hicr 
kelimesi "tasarruftan menetmek, engel 
olmak" gibi manalara da gelir. Sürenin 

muhtevasında ise doğrudan doğruya 
Kur'an'a yönelik saldırıların ilahi koruma 
engeliyle karşılaşacağı bildirilir. Bu bakım
dan sürenin ismiyle muhtevası arasında 
bir tenasübün bulunduğu dikkati çeker. 

Bundan önceki İbrahim .süresi, zalim
lerin aşırılıklarının ve peygamberlere kar
şı yaptıkları baskıların cezasız kalmadığı

nı, Allah'ın peygamberlerine verdiği sözü 
unutmadığını, onların intikamının alına

cağını, herkesin yaptığının karşılığını gö
receğini bildiren ayet! erin ardından ( ı 4/ 
45-5 ı) bütün bu açıklamaların insanlara, 
akıllarını başlarına alıp Allah'ın birliğini ta
nımaları hususunda birer uyarı olduğunu 
belirten bir ayetle son bulur. Hicr sOresi
nin ilk bölümünde de aynı konu üzerinde 
durulur. Bu bakımdan sQre İbrahim sOre
sinin devamı ve açıklaması gibidir. 

Hicr suresinin birinci bölümünde Kur
'an-ı Kerim'in her türlü tebdil ve tahriften 
korunacağı, Hz. Peygamber'e "mecnun" 
(cin musallat olmuş) diyerek iftira eden
lerin bütün çabalarının boşa çıkacağı, da
ha önceki peygamberlere de benzeri ifti
raların yapıldığı, ancak gerçeği inkar eden 
o zalimleri n çok kötü akıbetiere uğradık

ları bildirilir; göklerin kapıları kendilerine 
açılsa da hakikatleri gözleriyle görseler 
de bu durumu bir büyü sanıp yine de inan
maya yan aşmayacakları haber verilir. Cin
lerin ve şeytanların göklerin ötesinden va
hiy getirmeye güç yetiremeyeceklerini, 
bu bölgelerin Allah'ın koruması altında 
bulunduğunu (ayet ı 6-1 7) bildiren ayet
lerinardından Allah'ın tabiat olayları üze
rindeki kudret ve hakimiyetine dikkat çe
ken ayetler gelir. Hayat verenin de öldü re-. 
nin de ölümden sonra mahşerde bir ara
ya toplayacak olanın da Allah Teala oldu
ğu vurgulanır (ayet 23-25). 

İkinci bölümde insanın (Hz. Adem) ilk 
yaratılış olayına yer verilir. Bütün melek
ler secde emrine uydukları halde İblis'in 
bu em re uymayıp isyan ettiği, bu yüzden 
lanetlendiği bildirilir. Ancak Allah'ın has 
kullarını azdirmaya gücünün yetmeye
ceği , yalnızca günahkarlardan kendisine 
uyanları baştan çıkarabileceği, onların da 
esasen cehennemle tehdit edildikleri, ce
hennemin yedi kapısı olduğu, her grubun 
ayrı bir kapıdan oraya gireceği belirtilir 
(ayet 42-44) . Günahtan sakınan iyi kimse
ler ise pınarlarla bahçelerin yer aldığı cen
netiere güvenle girecekler, gönüllerinden 
her türlü kin ve nefret alınıp tertemiz ha
le getirildiği için birbirleriyle kardeş ola
rak mutlu yaşayacaklar ve orada ebedi 
kalacaklardır. Allah'ın gafQr ve rahim ol
duğunu, ancak azabın ın da çok çetin ola-
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cağını kulların bilmesi gerektiğini vurgu
layanayetle ikinci bölüm sona erer (ayet 
49, 50). 

Sürenin üçüncü bölümü, Hz. İbrahim'e, 
ilerlemiş yaşına rağmen bir erkek çocuk 
sahibi olacağını müjdeleyen meleklerin 
gelişini ve İbrahim'in bu müjdeyi hayret
le karşılayışını bildiren ayetlerle başlar. 
Ardından bu meleklerin LOt ile ona ina
nanlar dışında bütün LGt kavmini helak 
ettikleri bildirilir. Kur'an'ın başka surele
rinde de yer yer anlatılan LGt kavminin 
helak edilmesi olayı en geniş ve ayrıntılı 
biçimde bu sürede yer almaktadır. Hz. 
Muhammed'in hayatına yemin edilerek 
(ayet 72) azgınlık ve sapıklık içinde şaş
kına dönmüş olmaları yüzünden onların 
bu helaki hak ettikleri haber verilir. Ayrı
ca ormanlık bir bölgede (Eyke) yaşayan 

Şuayb kavminin zalim bir kavim olduğu 
için helaki hak ettiği bildirilir. Peygam
berlerinin tebliğ ettiği ilahi emirleri din
lemeyen, bununla da kalmayıp onlara 
haksız yere eza ve cefa eden her iki kav
min böylece hak ettiği şekilde cezalandı
rıldığı, nitekim bu iki olayın kalıntılarının 
o dönemde işlek ticaret yolları üzerinde 
bulunduğu anlatılır. 

Son bölümde Hicr ahalisinin peygam
berleri inkar etmesi yüzünden helak edil
diği, onların dağ yamaçlarında kayaları 

oyarak yaptıkları evlerin kendilerini kur
tarmaya yetmediği gerçeğine dikkat çe
kildikten sonra (ayet 80-84) gökleri ve ye
ri yaratan Allah'ın her şeyi hakkıyla bildi
ğini ve beklenen sonucun yakında gerçek
leşeceğini bildiren ayetler yer alır. Sık sık 
tekrarlanan yedi ayetle (Fatiha süresi) 
azametli Kur'an'ı vahiy yoluyla peygam
berine gönderen Allah'ın gücünün pey
gamberini her türlü tehlikeden koruma
ya da yeteceği yolunda teminat sayılan 
ayetlerin (ayet 92-95) ardından müşrikle

rin gerek vahiy gerekse Peygamber hak
kında konuşup alay etmelerine aldırma
dan tebliğ görevini sürdürmesi gerektiği 
yolunda ResGl-i Ekrem'e emir ve tavsiye
lerde bulunulur. Süre, "Sen rabbinin şanı
nı yücelterek O'na hamdet ve secde eden
lerden ol; yakin (ölüm) gelinceye kadar 
rabbine ibadet et" emriyle sona erer. 
Bundan önceki İbrahim süresi, Allah'ın 
bir tek olduğunun bilinmesi gerektiğini 
vurgulayan bir ayetle tamamlanmıştı; bu 
su re de yalnızca O'na ibadet edilmesini 
emreden ayetle sona ermektedir. Hicr 
süresi, vahiy ve peygamberlik karşısında 
toplumların öteden beri nasıl bir tepki or
taya koyduklarını ve Cenab-ı Hakk'ın pey
gamberlerini nasıl başanya ulaştırdığını 
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bildiren ve "elif lam ra" (;ı ) diye başla
yan beş surenin (Yunus, Hud. Yusuf. Ra'd 
ve İbrahim sOreleri) bir özeti gibidir. So
nuç kısmı da bütün bu surelerin nihat he
defini belirleyen bir emirden ibarettir. 

Bazı tefsir kitaplarında (mesela bk. Ze
mahşer!, ll, 320; BeyziM. I, 657) surenin 
fazileti hakkında Übey b. Ka'b'dan riva
yet edilen, "Hicr suresini okuyan kimse
ye muhacirlerin, ensarın ve Hz. Peygam
ber'le alay eden kişilerin sayısının on katı 
ecir verilir" mealindeki hadisin mevzu ol
duğu kabul edilmektedir (İbnü'l-Cevz!, I, 
239-24 I; Zerkeş!, I. 432; İbn Hacer, IV, 94 ). 
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~ EMiN IŞIK 

HİCRET 
(ö~f) 

Dini sebeplerle 
bir yerden diğer bir yere göçme 
ve özellikle Hz. Peygamber'in 

Mekke'den Medine'ye 
göç etmesi olayı. 

_j 

Sözlükte "terketmek, ayrılmak, ilgisini 
kesmek" anlamına gelen hecr (hicran) 
masdanndan isim olan hicret "kişinin 
herhangi bir şeyden bedenen, lisanen ve
ya kalben ayrılıp uzaklaşması" demektir: 
ancak kelime daha çok "bir yerin terke
dilerek başka bir yere göç edilmesi" an
lamında kullanılır. Terim olarak genelde 
gayri müslim ülkeden (darülharp) islam ül
kesine göç etmeyi. özelde ise Hz. Peygam
ber'in ve Mekkeli müslümanların Medi-
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ne'ye göçünü ifade eder. Medine'ye göç 
eden müslümanlara muhacir, Resfıl- i Ek
rem' e ve muhacirlere yardım eden Me
dineli müslümanlara da ensar unvanı ve
rilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de hicret kelimesi yer 
alınamakla birlikte otuz bir yerde "hecr" 
kökünden gelen çeşitli türevlerin geçtiği 

görülür. Bunlar kullanılışiarına göre "Kur
' an'ı terketmek" (el-Furkan 25/30), "bir 
kişiden veya gruptan ayrılmak" (en-N isa 
4/34; Meryem 19/46; el-Müzzemmil 73/1 0), 
"kötü şeyleri terketmek" (el-Müddessir 
74/5) ve terim anlamına uygun olarak 
"Allah uğrunda başka bir yere göç etmek" 
(mese la bk. el-Bakara 2/218; Al-i imran 3/ 
195 ; en-Nisa 4/89, 97; et-Tevbe 9/20) an
lamlarına gelmektedir. "Hicret eden kim
se" karşılığında da muhacir ve çoğul ola
rak muhacirin, muhacirat kelimeleri kul
lanılmakta (mesela bk. en-Nisa 4/1 00; et
Tevbe 9/I 00, I I 7; en-NQr 24/22; el-Müm
tehine 60/10). bu ayetlerin çoğunda da 
Mekke'den Medine'ye göç eden müslü
manlar kastedilmektedir. 

Kur'an'da hicret kelimesinin geçme
ınesi ve Mekke'den Medine'ye göç ola
yının muhaceret masdanndan türeyen 
kelimelerle anlatılmış olması, Caetani'
nin iddiasının aksine (İslam Tarihi, III. 
ı 7-18) hicret tabirinin sonradan, hatta 
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Resfıl-i Ekrem'in vefatından sonra orta
ya çıktığına delalet etmez: çünkü Kur
'an-ı Kerim'de olayın kendisinden çokonu 
gerçekleştirenlerin ve bu arnellerinin öne
mine dikkat çekilmiş. ayrıca bu tabir ha
dislerde böyle bir şüpheye yer bırakmaya
cak kadar çok kullanılmıştır (b k. Wensinck, 
el-Mu'cem, "her" md.; Mi{taQ.u künO.zi's
sünne, "hicret" md.). Kelime bu hadislerin 
pek çoğunda Mekke'den Medine'ye göç 
olayına işaret etmekte, ancak farklı an
lamlarda kullanıldığı da görülmektedir. 
Mesela bir hadiste, "Muhacir Allah'ın ya
sakladığı kötülük ve günahları terkeden 
kimsedir" denilmekte (Buhar!, "Iman", 
4; Eb O DavOd, "Cihad", 4, "Vi tir", ll). baş
ka bir hadiste de hicretin "kötü şeyleri 
terketmek" anlamına geldiği belirtilmek
tedir (Müsned,IV. 114) . Hicretin ahlak ve 
zühd ile ilgisine iŞaret eden ayet ve hadis
leri dikkate alan mutasawıflar bu kavra
mı hem "haramları terkedip kötülükler
den uzaklaşmak", hem de "nefsi terbiye 
etmek maksadıyla yolculuğa çıkmak" 
veya "kalben ve zihnen halkı terketmek" 
anlamında kullanmış. seyrü süluk dedik
leri manevi yolculuğu da bir çeşit hicret 
saymışlardır (Reş!düdd!n-i Meybüd!, I, 58). 

Kur'an- ı Kerim, Hz. Peygamber'den ön
ceki dönemlerde de peygamberlerin ve 
onlara inanan insanların kafirlerce hicret 
etmeye zorlandıklarından ve bunların 
inançları uğrunda yurtlarını bırakıp baş

ka yerlere gittiklerinden bahseder. Hz. 
İbrahim, kavminin kendisini ateşte yak
ma teşebbüsünün ardından, "Doğrusu 
ben rabbimin emrettiği yere hicret edi
yorum" demiş (ei-AnkebOt 29/26) ve ön
ce Filistin'e, ardından Mısır'a göç edip da
ha sonra da Ken'an diyarına yerleşmişti. 
Hz. İbrahim'le beraber Filistin'e kadar bu 
hicrete katılan Hz. LOt, peygamberlik gö
revini yaparken kafirlerin azgınlık ve ah
laksızlıkları karşısında Cenab-ı Hak'tan al
dığı emirle bir gece vakti inananlarla bir
likte yurdundan çıkmış. arkasına dönüp 
bakmadan gitmesi istenilen yere gitmişti 
(HQd 11 /80-81; el-Hicr 15/65). Hz. Şuayb'a 
kavminin ileri gelen kibirlileri, "Ey Şuayb! 
Kesinlikle seni ve seninle beraber iman 
edenleri memleketimizden çıkaracağız: 
yahut dinimize döneceksiniz" demişler (el
A'raf 7/88). onu ve mürninleri hicrete zor
lamışlardı. Hz. Musa. Allah'ın emriyle ge
celeyin Mısır'dan yola çıkardığı İsrailoğul
ları'nı göç ettirmeyi başarmış, peşlerine 
düşen Firavun ve ordusu ise denizde bo
ğulmuştu (Yunus ı 0/90; Ta ha 20/77-78; 
eş-Şuara 26/52-67) . Bu gibi ayetlere daya
narak hicretin bütün peygamberlerin ha-


