
ye bitişik duvarın moloz dolgu su büyük 
ölçüde ayaktadır ve buradan inşaatta dev
şirme malzeme kullanılmış olduğu anla
şılmaktadır. Yapı Danişmendname'ye 

göre kiliseden medreseye çevrilmiştir ve 
Albert- Louis Gabriel de bu kanaattedir; 
aynı şekilde düşünen Metin Sözen ise ay
rıca kemerli bölüm ün eski Bizans yapısı
nın cephesi olabileceği görüşünü öne sür
mektedir. Öte yandan Tanju Cantay, küm
bete doğru uzanan tonozlu mekanın üze
rinde ikinci bir kat bulunduğunu ve bu 
bölüm ün medreseyi iki katlı hale getirdi
ği için önemli olduğunu söylemektedir. 

Medresenin doğusuna bitişik inşa edi
len kare kaideli, sekizgen gövdeli ve pira
midal külahlı türbe çift katlıdır. Yapının 
çok harap durumda olan ve bugün girile
meyen alt katı OluşArık'a göre ova! plan
lı olup ortada iri bir dikdörtgen payenin 
desteklediği basık kubbeyle (tonoz) örtü
lü bir mekan izlenimi vermektedir. Can
tay, aslında bir Roma lahdi olan sandu
kada mumyalanmış bir naaşın bulundu
ğunu, dolayısıyla kümbette mumyalık (ce
naze! ik) fonksiyon! u bir bölümü n gereksiz 
olduğunu ileri sürer ve bu durumun kili
se yapısına bağlı mahzenli bir memoriu
mun veya bir mezar şapelinin mevcudi
yetini açıkladığını belirtir. 

Merdivenleri yıkılmış olan üst kata gü
ney cephesi eksenindeki basık kemerli 
kapıdan girilir. Üç sıra mukarnas kavsa
ralı ve kademeli sivri taçkapı nişinin üze
rinde ikiz kemerli bir pencere görülür. 
Sekizgen gövdenin batı cephesinde ba
sık kemerli ve şebeke! i. doğu cephesinde 
yuvarlak kemer li, güneydoğu cephesinin 
üst kısmında da ikiz kemerli birer pence
re yer alır; doğudaki pencerenin üzeri üç 
sıra mukarnaslıdır. Türbenin batı cephe
sinde medreseye açılan dikdörtgen bir 

Hilfet Gazi Türbesi'nin üst katı içindeki lahdin güney yüzü 

kapı bulunmaktadır. Türbeyle medrese
nin ilişkisi, kapının medresenin moloz taş 
dolgusu altında kalması, türbenin doğu
sunda bazı duvar kalıntılarının farkedil
mesi ve her iki yapının malzeme ve tek
nik özellikleri dikkate alındığında, yaygın 
kanaatin (XIII. yüzyılın ilk çeyreği) aksine 
türbenin en geç medreseyle çağdaş veya 
daha eski olduğu düşünülebilir. Nitekim 
Doğan Kuban yapının XII. yüzyılın ortala
rında, A. Gabriel ve Oktay Aslanapa ise 
540 ( 1145-46) yılında yaptırılmış olabile
ceği kanaatindedirler. Kaidesi moloz taş
larla örülen yapının cepheleri düzgün kes
me taşlarla kaplanmıştır. 

Sekizgen planlı gövde içte doğrudan 
duvarlara oturan basık bir kubbe ile ör
tülüdür. iç mekanın ortasında doğu- batı 
yönünde yerleştirilmiş mermerden bir 
lah it yer alır. Köşeleri koçbaşları ile bağlı 
taçlara dayanan eroslar ve kanatlı medu
salarla süslü olup üzerinde kıvrımları be
lirgin bir elbise giymiş uyuyan bir kadın 
tasviri vardır; kapağın köşelerinde birer 
akroter dikkat çeker. Bu haliyle sanduka
nın Roma dönemine ait bir kadın lahdi 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapının doğu ve güney pencere çerçe
veleri dendan dizisi, yıldız, rüml ve pal
metlerin yanı sıra yazı ve rozetlerle beze
lidir. Taçkapıda da örgü, zikzak, altıgen 
geçme, altı- sekiz koli u yıldız ve yarım yıl
dızlarla kıvrık dal, rüml ve palmetlerden 
oluşan süslemeler yer alır. 
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Abdüddaroğulları' nın 
Kureyş'ten beş kabileyi 

yanlarına alarak 
hilfü' 1-mutayyebine karşı 
oluşturdukları ittifak 

(bk. HİLFÜ'I-MUTAYYEBİN). 
L _j 

ı 
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Bazı Kureyş kabilelerinin, 
Mekke'de haksızlığa uğrayan insanlara 

yardım etmek amacıyla yaptıkları 
Hz. Muhammed'in de katıldığı 

L 
antlaşma. 
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İslamiyet'ten önce Mekke'de bu adla 
anılan iki ayrı antlaşmanın yapıldığı bilin
mektedir. Bunların birincisi, şehrin ilk sa
kinleri olan Cürhümlüler'den Fazi (çoğu
lu fuzOI 1 fudOI) adlı üç kişinin (Fazi b. Fe
dale, Fazi b. Vedaa. Fudayl b. Haris [veya 
Fudayl b.Şüraa, Fazlb.Vedaa,Fazlb.Ku
daa 1) kendi aralarında, yerli veya yabancı 
kimsesiz birine zulüm yapıldığında zalim
den hakkını geri alıncaya kadar kabile

leriyle birlikte ona yardım edeceklerine 
dair ahitleşmeleridir. Tesirini uzun süre 
gösteren bu antlaşmaya bazı tarihçilere 
göre söz konusu isim "Fazllar'ın yemini" 
anlamında verilmiştir (Süheyll, ll, 70-73). 

Başka bir rivayete göre antlaşmaya, Hil
fü'l-mutayyebln ve Hilfü'l-ahlaf'tan daha 
üstün (fudOI) olduğu, Kureyşliler'in onu, 
"Bu bir fazilet (fudOI) yeminidir" diye nite
ledikleri veya haksız yere alınan fazla şey
ler (fudOI) sahibine iade edildiği için bu 
isim verilmiştir. 

İkinci antlaşma hicretten otuz üç yıl 
(bazı rivayetlerde yirmi sekiz veya on se
kiz yıl) önce yapılmıştır ve diğerinden da
ha ünlüdür. Mekke'de kabileler arasında 
zaman zaman çekişme ve çatışmalar olu
yor, ayrıca dışarıdan hac ve ticaret için 
şehre gelen zayıf ve güçsüz kimselere 
haksızlık ve zulüm yapılıyordu. Haram ay
lardan zilkadede vuku bulan böyle bir ola
yın Hilfü'l-fudül'e yol açtığı rivayet edil
mektedir. Zübeyd kabilesinden bir kişi 
umre için Yemen'den Mekke'ye geldi ve 
bir alıcı ile adet olduğu üzere yanında ge
tirdiği malların pazarlığını yaptı. Fakat alı
cı malların parasını yapılan pazarlık üze
rinden ödemek istemedi. Alıcının adı riva
yetlerin çoğunda As b. Vail es-Sehml, İbn 
Hablb'in eJ-Münemma./:f'ında ise (s. 275) 

Huzeyfe b. Kays es-Sehml olarak verilmiş-
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tir. Yemenli satıcı istediği parayı alama
yınca Hilfü'l-ahlaf'a dahil kabilelerio bazı 
ileri gelenlerine gidip durumu anlattı; 

ancak onlar. Beni Sehm 'in kendi mensup
larını korumak için Hilfü'l-ahlaftan ay
rılabileceğini ve böylece Hilfü'l-mutayye
bln 'e karşı zayıflayacaklarını düşünerek 
kendisine yardım etmediler. Bunun üze
rine Yemenli tacir, ertesi gün Ebukubeys 
tepesine çıkıp yüksek sesle mağduriye
tini dile getiren bir şiir okudu. Hilfü'l-ah
lafa mensup kabilelerio aldırış etmeme
sine karşılık Hilfü'l-mutayyebln'e men
sup kabileler bundan rahatsızlık duydu
lar. Nihayet son Ficar savaşının çıkması
na yol açan. bu savaşta faal rol oynayan 
ve bundan pişman olduğu anlaşılan Hz. 
Peygamber'in amcası Zübeyr b. Abdül
muttalib şehrin en zengin, yaşlı ve nüfuz
lu kabile reisi durumundaki Abdullah b. 
Cüd'an et-Teyml'ye başvurarak onu bu 
işin görüşülmesi için bir toplantı yapma
ya ikna etti. Kaynakların bildirdiğine gö
re çağrılanlar arasında Hilfü'l-ahlaf men
suplarından kimse yoktu. Thplantıda ha
zır bulunanlar uzun tartışmalardan son
ra haksızlığı önlemek için yemin ettiler 
ve gönüllülerden oluşacak bir grup kur
mayı kararlaştırdılar. Yeminleşen kabile
ler şunlardır: Beni Haşim, Beni Muttalib, 
Beni Zühre. Beni Teym ve Beni Esed. Top
lantıya Beni Haşim'den düzenlenmesine 
ön ayak olan Zübeyr b. Abdülmuttalib'
den başka o sırada yirmi (veya otuz beş; 
ibn Hablb. s. 53)yaşında bulunan Hz. Mu
hammed de katıldı. 

Kaynaklarda antlaşmanın muhtevası 
genel hatlarıyla şöyle ifade edilmektedir: 
"AIIah'a and olsun ki Mekke şehrinde bi
rine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman 
hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü ister 
bizden ister yabancı olsun, kendisine hak
kı verilineeye kadar tek bir el gibi hare
ket edeceğiz; deniz süngeri ısiattığı ve 
Hira ile Seblr dağları yerlerinde kaldığı 
sürece bu yemine aykırı davranmayaca
ğız ve birbirimize mali yardımda buluna
cağız" (Süheyll. ıı. 73). Hilfü'l-fudul men
supları ayrıca ahitleşmenin ardından Ha
cerülesved'i yıkadıkları mukaddes suyu 
içmişlerdi. Hilfü'l-ahlaf mensuplarından 
Ebu Süfyan'ın kayınpederi Utbe b. Re
bla'nın bu antlaşmaya katılamadığı için 
çok üzüldüğü ve şöyle dediği rivayet edi
lir: "Eğer Hilfü'l-fudul'e katıimam için so
yumdan ve ailemden ayrıimam gereksey
di bunu hiç çekinmedenyapardım" (Ebü'l
Ferec, XVII. 300). 

Hilfü'l-fudul'ün daha sonraki tarihler
de devam edememesinin en önemli sebe-
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bi bu antlaşmaya yeni katılmaların im
kansız oluşuydu. Bundan dolayı Em evi hi
lfıfetinin başında son mensubunun ölme
si üzerine bu antlaşma sona ermiştir. is
lam'dan önce ve İslami dönemde Hilfü'l
fudul'ün nasıl çalıştığını gösteren bazı 
olaylar nakledilmektedir: Sümale kabile
sine mensup bir tacir Mekke'nin ileri ge
lenlerinden Übey b. Halef'e mal satmış, 
fakat parasını alamamıştı. Çaresiz kalan 
tacir Hilfü'l-fudul'e başvurdu. Teşkilat 
mensupları ona Übeyy'e gidip parasını 
tekrar istemesini, vermediği takdirde 
kendilerinin bizzat alacaklarını bildirme
sini söylediler. Bunun üzerine Übey para
yı hemen ödedi (ibn Hablb. s. 54) . Has
'am kabilesinden Yemenli bir tacir kızı ile 
birlikte hac için Mekke'ye gelmişti. Şeh

rin güçlü kişilerinden Nübeyh b. Haccac'ın 
kızını zorla elinden alması üzerine tacir 
Hilfü'l-fudul'e gitti. Hilf mensupları he
men Nübeyh'in evini kuşattılar ve kızı alıp 
babasına teslim ettiler (a.g.e. , s. 55) . Eraş 
kabilesine mensup birinden mal satın 
alan Ebu Cehil parasını ödemedi. Ebu Ce
hil'in Hz. Peygamber'e düşmanlığını bi
len bir müşrik alay etmek amacıyla mağ
dur tacire. o sırada Kabe'de bulunan Hz. 
Muhammed'i göstererek ona başvurdu
ğu takdirde parasını alıp kendisine vere
bileceğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Pey
gamber' e giden tacir olayı anlatıp yardım 
istedi. Hz. Muhammed onunla birlikte 
Ebu Cehil'in evine gitti ve herhangi bir 
güçlükle karşılaşmadan parayı aldı (Be
lazürl. ı. 128-129). Yine Hz. Peygamber ve 
Ebu Cehil'le ilgili diğer bir olay da şöyle 
gelişmişti: Zübeyd kabilesinden bir tacir 
mallarını satmak için Mekke'ye geldi. Ebu 
Cehil diğer tüccarların ondan alışveriş 
yapmasına engel oldu ve malına düşük 
bir fiyat biçti. Kimsenin daha fazla fiyat 
vermemesi üzerine sıkıntıya düşen taci
rin durumunu öğrenen Hz. Peygamber 
üç deve yükü malı onun istediği fiyattan 
satın aldı; Ebu Cehil yanına gelince de 
Hilfü'l-fudul'ü hatırlatarak aynı şeyi bir 
daha yapmaması için kendisini uyardı 
(a.g.e., ı. 130). Muaviye'nin hilafeti sıra
sında, yeğeni Medine Valisi Velid b. Utbe 
ile Hz. Hüseyin arasında bir mal hususun
da anlaşmazlık çıktı. Hz. Hüseyin'in. ken
disine baskı yapmak isteyen Velid' e hak
kının verilmemesi durumunda Hilfü'l-fu
dul'e başvuracağım söylemesi üzerine Ve
lid haksız tutumundan vazgeçti (ibn Hi
şam. ı . 134- 135) 

Bütün kaynaklarda Hz. Peygamber'in 
bi'setten sonra da bu ittifaktan övgüyle 
bahsettiği, İslamiyet'in onu daha da pe-

kiştirdiğine inandığı ve bu yemini kızıl 
tüylü bir deve sürüsüyle de olsa asla de
ğişmeyeceğini, tekrar çağrıldığı takdirde 
de tereddüt göstermeden derhal icabet 
edeceğini söylediği (Müsned, ı. 190. 317) 
kaydedilmektedir. 
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Cahiliye döneminde 
Abdümenafoğulları' nın 

Abdüddaroğulları'na karşı 
bazı Kureyş kabileleriyle 

yaptıkları ittifak. 
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Rivayete göre Hz. Peygamber'in dede
lerinden Kusay b. Kilab (ö. m. 480) Kabe 
civarından başlayarak Mekke toprakları
nı on parçaya ayırmış ve Kureyş'in on kolu 
arasında paylaştırmıştı. Boraların imar 
edilmesiyle daha önce dağınık bir köy du
rumunda olan Mekke bir şehir görünümü 
kazanmaya başlamış. özellikle Kusayy'ın 
ölümünden sonra oğullarının dönemin
de büyük bir ilerleme kaydetmişti. Ku
sayy'ın vasiyetine uygun olarak nedve (Da
rünnedve denilen şehir meclisinde top
lantılara başkanlık etme). kıyade (başku
mandan l ık). hicabe (sidane. Kabe'nin ör
tüsü ve anahtarlarının muhafazası). liva 
(sancaktarlık). sikaye (hacıl ara su temini) 
ve rifade (yoksul hacı ları doyurmal görev
leri oğlu Abdüddar'a verilmiş , ondan da 
oğullarına geçmişti; Kusayy'ın diğer oğlu 

Abdümenfıf ise itibarına güvendiğinden 
bu vazifelere önem vermezdi. Ancak da
ha sonra Abdümenfıfoğulları Abdüşems. 
Haşim, Muttalib ve Nevfel sayıca ve iti
bar bakımından daha üstün olduklarını, 
dolayısıyla bu görevlerin artık kendilerine 
verilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Görev
lerin taksimi konusunda Kureyşliler üç 
gruba ayrıldı . Beni Mahzum, Beni Sehm, 


