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!il SADETTiN ÜNAL 

o FIKIR. Kabe, yeryüzündeki ilk iba
det yeri olmasının yanı sıra özellikle na
maz ve hacla ilgili belirli şartların yerine 
getirilmesi bakımından da ayrı bir öne
me sahiptir. Kabe'nin bulunduğu yöne ya
ni kıbleye doğru yönelmek namazın şart
ları arasında yer alır. Hz. Peygamber'in 
Mekke'de iken namazlarını Kabe'ye veya 
Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru ya
hut her ikisini önüne alacak şekilde kıldı
ğına dair farklı rivayetler bulunmakla bir
likte Medine'ye hicret edince on altı veya 
on yedi ay Kudüs'e yönelerek namaz kıl
dığı ve. "Yüzünü Mescid-i Haram tarafına 
çevir. siz de yüzünüzü onun bulunduğu 
yöne çevirin" mealindeki ayetle (el-Sa
kara 2/144) Kabe'nin kıble yapıldığı bilin
mektedir (bk. KIBLE) Hac ve umre iba
detinin rükünlerinden biri olan tavaf da 
Kabe'nin etrafında yapılır. Kab e sola alın
mak suretiyle Hacerülesved'in bulundu
ğu köşeden ya da hizasından başlayarak 
Kabe'nin etrafında dönüp aynı noktaya 
gelindiğinde bir şavt yapılmış olur. Bir ta
v af ise yedi şavttan meydana gelir (bk. 

TAVAF). 

Kıble ve tavafın merkezi olmasından 
başka içine girilmesi ve orada namaz kı
lınması gibi hususlarda da Kabe fıkhl hü-

KAB E 

kim Kabe'ye girmek haccın menasiki ara

sında yer almamış. Hz. Peygamber tara
fından yapılmış olması ve teşvik edici ha
disler de dikkate alınarak müstehap sa
yılmakla yetinilmiştir. ResOl-i Ekrem'in. 
"Kabe'ye giren kimse günahları bağışlan
mış olarak çıkar" dediği rivayet edilmek
tedir (Taberanl. XI. 142, 160-16 ı ; Ahmed 
b. Hüseyin el-Beyhaki. V. ı58). Bazı riva
yetlerde Resülullah'ın Üsame b. Zeyd, Bi
lal-i Habeşl ve Osman b. Talha ile birlikte 
Kabe'nin içine girdiği ve namaz kıldığı be
lirtilirken (Buhar!, "Şalat", 81. 96. "J:lac", 

5 ı. 52; Müslim, "J:lac", 388. 389; EbO Da
vüd. "Menasik", 92; Nesa!. "Mesacid" , 5) 
bazılarında onun Kabe'ye girerek Allah'a 
hamd ve senada bulunduğu. Kabe'nin du
varlarına alnını ve yanağını sürdüğü, dua 
ve istiğfar ettiği, her köşesine giderek tek
bir. tehlil ve tesbihte bulunduktan sonra 
namaz kılmadan dışarı çıkıp Kabe'nin ön 
tarafında iki rek'at namaz kıldığı ve "bu 
kıbledir" dediği nakledilmektedir (Bu
har!. "J:lac", 54; "Megazi", 48; Nesa!. "J:lac", 
ı 30, 133) Bu rivayetler. Hz. Peygamber'in 
biri Mekke'nin fethedildiği gün, diğeri Ve
da haccında olmak üzere iki farklı zaman
da Kabe'ye girmiş olabileceği, Üsame b. 
Zeyd'in Kabe'nin içinde dua ile meşgul ol
ması ve ortamın karanlık oluşundan do
layı ResOl-i Ekrem'in namaz kıldığını far
ketmemiş olabileceği, ResOlullah ' ın na-

kümlere konu olmuştur. Fakihlerin büyük Darir'in Sfretü'n-nebfadlı eserinde Kabe minyatürü 
çoğunluğu Kabe'nin içinde namaz kılma- (TSMK, Hazine, nr . 1222, vr. l89"dan detay) 

nın caiz olduğu görüşündediL Bununla 
birlikte farz ya da nafile türünden hangi 
namazların kılınabileceği konusunda fark
lı görüşler mevcuttur. Bu görüş ayrılığı, 
Hz. Peygamber'in Kabe'nin içinde namaz 
kılıp kılmadığıyla ilgili farklı rivayetlerin 
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Re
sOl-i Ekrem'in hicretten sonra dört defa 
Kabe'ye girdiği nakledilmekle birlikte 
Mekke'nin fethi günü dışındaki girişleri 
ihtilaflıdır. ResOiullah Kabe'ye girdikten 
sonra Hz. Aişe'ye, "Kabe'ye girdim, ancak 
pişman oldum. Yaptığım işi geri getire

bilseydim girmezdim. Ümmetime zorluk 
vermekten korkuyorum" demiştir (ibn 
Mace, "Menasik", 79; EbO Davüd, "Mena

sik", 95; Tirmizi. "J:lac", 45). ResOlullah'ın, 
Kabe'ye girmenin hac menasikinden ka

bul edilmesine yol açması endişesiyle bu 
ifadeyi kullandığı anlaşılmaktadır. Nite-
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Minyatürlü bir el yazmada Kabe tasviri (Chestter Beatty Li
brary, nr. 443) 

maz kıldığını belirten rivayetlerde nafile, 
kılmadığını ifade eden rivayetlerde ise 
farz namazların kastedildiği şeklindeki 
yorumlarla telif edilmeye çalışılmıştır. 

Fıkıh alim leri, Kabe'nin içinde ya da üs
tünde namaz kılmanın hükmünü belirler
ken Hz. Peygamber'in uygulamasının ya
nı sıra Kabe'nin namaz ibadetinin şartla

rından biri olan kıbleyi teşkil etmesini de 
dikkate almışlardır. Hanefi ve Şafii fakih
leri, Kabe'nin içinde hem farz hem nafile 
namaz kılınabileceği görüşündedir. An
cak Şafiiler cemaat sayısının artmasına 
imkan sağlayacağını , dolayısıyla namaz
dan elde edilecek sevabm daha fazla ola
cağını göz önünde bulundurarak farz na
m aziarın Kabe'nin dışında kılınmasının 
daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. 
Kabe'nin içinde namaz kılan kimse diledi
ği yöne dönebilir. Maliki ve Hanbeli m ez- _ 
heplerine göre ise Kabe'nin içinde ancak 
nafile namaz kılınabilir. Hatta Maliki fakih
leri orada tavaf namazının, bayram, vitir 
ve sabah namazının ilk sünneti gibi mü
ekked sünnetierin de kılınmasını caiz gör
mezler. Azınlığı teşkil eden bazı fakihler 
ise Kabe'nin içinde nafileler dahil hiçbir 
namazın caiz olmayacağı görüşündedir. 

Hz. Peygamber'in, Kabe'nin damının da 
aralarında bulunduğu yedi yerde namaz 
kılınayı yasakladığına dair rivayetin (İbn 
Ma ce , "Mesacid", 4; Tirmizi, "Şalat", 141) 

sıhhat ve yorumunda görüş ayrılığına 
düşen fakihler Kabe'nin üstünde kılınan 
namazın hükmü konusunda da farklı gö
rüşler ileri sürmüştür. Hanefiler'e göre 
Kabe'nin kıble oluşunda aslolan, yapının 
üzerine oturduğu arsadır: bunun için de 
Kabe'nin üzerinde farz veya nafile namaz 
kılmak caizdir. Ancak Hanefiler bunu Ka
be'ye saygısızlık görerek rnekruh saymış
tır. Şafiiler de Kabe'nin üzerinde farz ve
ya nafile namaz kılınmasını caiz görmek-
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le birlikte namaz kılan kişinin kıbleye yö
nelmiş sayılabilmesi için tam kenarda de
ğil önünde Kabe'den bir kısım kalacak şe
kilde damın iç kısmında durmasını şart 
koşmuştur. Malikller'e göre ise Kabe'nin 
üstünde kılınan farz ve müekked sünnet
ler geçersizdir. Hanbelller'de kuwetli gö
rüşe göre Kabe'nin üstünde sadece nafi
le namaz kılınabilir. 

Kabe'nin altı da üstü de kıbleye yönel
mek açısından Kabe hükmündedir. Kıb
leye ilişkin hükümler hariç hicrde kılınan 
namaz da Kabe içinde kılınmış namaz sa
yılır. Nitekim Hz. Aişe. Kabe'ye girip na
maz kılmak istediğini söylediğinde Re
sul-i Ekrem'in onu elinden tutarak hicre 
soktuğu ve, "Kabe'ye girmek istersen 
burada namaz kıl, çünkü o Kabe'den bir 
parçadır" dediği rivayet edilmektedir (Tir
mizi, "I:Iac ", 48; Nesa!, "I:Iac", 128; ayrıca 

b k. HİCR) _ Tavafın ise hicrin dışından ya
pılması gerekir. 

Kabe'ye girecek kişi bu mekanın kutsi
yetiyle ilgili bazı hususları yerine getirme
lidir. Girmeden önce gusül abdesti almak, 
ayakkabıları ve varsa mestleri çıkarmak, 
Kabe'nin içinde sükunet ve huşu içerisin
de dua, istiğfar, tesbih, tehlil ve tekbirle 
meşgul olmak. mecbur kalmadıkça ko
nuşmamak. başkalarını rahatsız etme
meye özen göstermek, izdihama sebep 
olmamak ve göz yaşı dökmeye çalışmak 
Kabe'ye girmenin adabı arasında yer alır. 

Kabe sebebiyle Mekke şehri ve çevresi do
kunulmaz ve güvenli bir yer sayılarak ba-

zı özel hükümlere konu edilmiş (bk. HA

REM), hadis kaynakların da, Kabeve Mek
ke tarihiyle ilgili eserlerde altın oluk. Ha
cerülesved. hicr, makam-ı ibrahim. mül
tezem, müstecar ve Rüknülyemanl gibi 
Kabe'nin bölüm veya unsurlarının fazile
ti ve bu yerlerde yapılacak dua ve ibadet 
adabıyla ilgili olarak birçok rivayet yer al
mıştır. 
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