
edilerek kadınlar camisine çevrilmiştir. 
Halep'te Nüreddin Zengl'nin yaptırdığı 
minber getirilip yerine konulmuştur. 
1217-1218 yıllarında Selahaddin'in yeğeni 
Dımaşk Emlri ei-Melikü'I-Muazzam tara
fından kuzey cephedeki giriş revakl inşa 
ettirilmiştir. Creswell'in planında da gö
rüldüğü gibi mescidin doğu duvarı bura
daki depoların yıkılmasıyla girintili çıkin
tılı bir şekil almışken 1938-1942 onarı
mında yıkılarak yerine düzgün bir duvar 
yapılmıştır. Günümüzde yaklaşık 80 x SS 
m. boyutlarında düzgün bir dikdörtgen 
planı olan yapı mihraba dik yedi neflidir. 
N efieri ayıran sivri kemerler akan tu s yap
raklı başlıklara sahip sütunlara oturur. 
Kuzeye açılan sivri kemerlerde Haçlı se
ferleri sırasında bölgeye gelen gotik et
kiler görülür. Mescid-i Aksa'nın kuzeyin
de yer alan şadırvan XIX. yüzyıla aittir. 
M ermer şadırvan 1 O m. çapında daire 
planlı olup zemini dört basamak aşağıda
dır. Altta ve üstte kaval silmelerle sınır
lanan haznenin üzerindeki çeşme ayna
ları bezernesiz rozet şeklindedir. içte yer 
alan küre biçimi i fıskıye çanağı kırm ızı 

renkli bir taş kaideye oturur. Üstü yakın 
zamanda demir parmaklıktarla donatılan 
şadırvanın yenilenmiş olan oturma yerleri 
arkalıklıdır. 

Memlük ve Osmanlı dönemlerinde bir
çok defa tamir edilen Mescid-i Aksa'nın 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından ya
pılan onarımıyla ilgili kitabesi XIX. yüz
yılın sonlarında kaybolmuştur. Yapının 

1114'te (ı 702-1703) Mahmud Efendi ta
rafından tamir edildiğini belgeleyen kita
be ise caminin batısında yer alan islam 
Müzesi'nde (Cami u' l-megaribe) saklan
maktadır. ll. Mahmud'un 1233 (1817-18) 
tarihli onarımına ait dört kitabeden ikisi 
günümüzde mevcuttur. ll. Abdülhamid 
tarafından halıları ve kandilleri yenilenen 
yapıda ingiliz mandası döneminde 1922'
den başlayarak gerçekleştirilen geniş 
kapsamlı onarım çalışmasını Mimar Ke
maleddin Bey yönetmiştir. Harem dahi
linde çeşitli zamanlarda yapılmış birçok 
ku b be, dört mina re. beş se bil. çok sayıda 
kuyu ve sarnıç bulunmaktadır. Mescid-i 
Aksa'nın altında girişi taş duvarla örül 
müş bir bölüm vardır (yakın yıllarda bu 
duvarın israi lli arkeologlarcaaçılması, 
yahudi lerle Araplar arasında büyük olay
l arın çıkmasına sebep olmuştur). Halk ara
sında Hz. Süleyman'ın at ahırları olarak 
bilinen bu bölüm hakkında daha çok XIX. 
yüzyılda buraya giren Batılı bazı müellif
ler tarafından yapılan Harem-i şerif çizim
lerinde bilgi verilmiştir. Bu çizimiere göre 

söz konusu bölüm. yan duvarlardan ge
len ve ortada kalın tek bir sütun üzerin
deki palmet süslemeli başlıkta birleşen 
kemeriere oturtutmuş dört basık kubbeli 
salonla onun sol köşesinden merdivenle 
çıkılan ve kuzeye doğru diziimiş bir sıra 
kalın sütunla birbirinden ayrılan tonozlu 
iki koridordan oluşmaktadır (ibrahim ei
Fenni-Tilhiren-NemerT. s. 618-622). 

21 Ağustos 1969 tarihinde fanatik bir 
yahudi tarafından çıkarılan yangında kıs
men tahribat gören mescidde Nüreddin 
Mahmud Zengl'nin yaptırdığı nefis ahşap 
minber de yanmıştır. Yangından kurta
nim ı ş olan minberin birkaç tahtası islam 
Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Yapı son
raki yıllarda aslına uygun biçimde imar 
edilmişse de yahudilerle Araplar arasında 
halen süren çatışmalar sebebiyle zaman 
zaman yine saldırı ve tahriplere maruz 
kalmaktadır. M escid-i Aksadiğer mescid
lerde olduğu gibi medrese hizmeti de 
vermiştir. Kütüphanesi Selahaddin-i Ey
yübl'nin Kudüs'ü tekrar fethinin ardından 
daha da zeng inleştirilmiştiL 
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MESCİD-i CİN 
( ~1~) 

Cinlerin Hz. Peygamber'den 
Kur'an dinledikleri yere 

XVIII. yüzyılın başlannda 
yapılan cami. 

_j 

Mekke'nin mezarlığı Cennetü'l-mual
la'nın yakınında ve Harem-i şerif'in yak
laşık2 km. kuzeyinde bulunan şehre ha
kim bir tepenin üzerinde yer alır; gece 
bekçilerinin bu tepede toplanarak nöbet 
değiştirmelerinin adet olması sebebiyle 
(Ezraki, Il , 200-201; Fakihl, lV, 20) "Mesci
dü'l-hares" adıyla da bilinir. 

Hz. Peygamber değişik zaman ve me
kanlarda cinlere vahiy tebliğ etmek için 
Kur'an okurdu. Bir gün Abdullah b. Mes
'Qd'la birlikte Hacün yakınlarında bir ye
re gittiklerinde toprağa bir çizgi çekerek 
ondan bunu aşmamasını istemiş ve çizgi
nin ilerisinde cinlere Kur'an okumuştur 
(Ezraki, II, 201 ); bundan dolayı buraya 
"mevziu'l-hat". daha sonra bu noktada 
yapılan mescide de M escid-i Cin adı veril
miştir. Halen camiye. isimleri bir duvarına 
yazılmış olanyedi cinin Resul-i Ekrem'e 
bu mevkidebi at etmeleri sebebiyle "Mes
cid-i bey'a" da denilmektedir (Mir'atü'l
Haremeyn, I, 1123); ancak Akabe biatla-

Mescid-i Cin'in eski ve yeni hali 
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M ESCiD-i CiN 

rının gerçekleştirildiği yerde de aynı adı 
taşıyan bir cami vardır. 

Ezraki ve Fakihl'nin kayıtlarında lll. 
(IX.) yüzyılın ikinci yarısında Mekke'de Hz. 
Peygamber'in cinlerle buluştuğu bir yer
den bahsedilmekte. fakat burada her
hangi bir yapının bulunup bulunmadığı 
belirtilmemektedir. X. (XVI.) yüzyılın ikin
ci yarısında Cennetü'l-mualla yakınların
daki Perhadiye adı verilen yerin burası ol
duğu tahmin edilmekte (Nehrevall, s. 319) 

ve ibn Zahlre'den de ResUluilahın cinler
le buluştuğu mekanın meşhur olduğu ve 
yine üzerinde bir yapı bulunmadığı öğ
renilmektedir ( el-Ci!imi'u '1-latif. s. 291 ). 

Mekke halkı her yıl zilhiccenin bitmesine 
üç gün kala akşam namazı vakti Perhadi
ye'de toplanıyor ve geceyi burada geçi
riyordu (Ali et-Taberl, s. 73). S Zilhicce 
1072'de (22 Temmuz 1662) burayı gören 
FaslıAyyaşide tepenin ağaçlık olduğunu 
ve üzerindeki düzlükte fakiriere yemek 
verildiğini kaydetmektedir ( er-Ril:ıletü '1-
'Ayyaşiyye, ıı . 279) 

Mescid-i Cin'in ilkyapımı18 Muharrem 
1112'de (5 Temmuz 1700) Mekke'ye gelen 
İbrahim Ağa adlı mimar tarafından ger
çekleştirilmiştir (Sincarl. V, 261-262) . O 
dönemde iki geniş cadde arasında kalan 
Ferhadiye'de yer altına kubbesiz ve mi
naresiz olarak tesis edilen caminin kuzey 
ve güney tarafı sekiz. batı tarafı on altı ve 
doğu tarafı on bir adım uzunluğunda idi 
(Mir'atü'l·Haremeyn,l, 1123) . 2000yılın

da tamamen yeniden yapılan Mescid-i Cin 
yer üstündedir ve minareli modern bir 
cami görünümüyleyakınındaki Cennetü'l
mualla ile birlikte Mekke'de ziyaret edi
len önemli mekanlardan biridir. 
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MESCİD-i DIRAR 

(;!_,.all ~) 

Medine'de münafıklann 
müslümanlara zarar vermek amacıyla 

Kuba Mescidi'nin karşısına yaptırdıkları, 

daha sonra Hz. Peygamber tarafından 

L 
yıktırılan mescid. 

_j 

Sözlükte "zarar vermek, muhalefet 
etmek. sıkıntı vermek" anlamına gelen 
dırar kelimesi mescid kelimesiyle birlik
te Kur'an-ı Kerim'de "mesciden dıraren" 
şeklinde geçmekte (et-Tevbe 9/ 107) ve 
ayette münafıkların yaptığı bu mescid
den bahsedilmektedir. İslam literatürün
de yaygın olarak Mescidü'd-dırar adıyla 
bilinen mescid, nadiren Mescidü'ş-şikak 
veya Mescidü'n-nifak diye de anılır (İbn 
Hişam , IV, 530; Taberl, XI, 18, ı 9). 

Münafıklar İslamiyet'in Medine'de güç
lenerek yayılmasından rahatsız oluyor ve 
bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıf
lanıyorlardı. Hz. Bilal'in okuduğu ezanın 
ardından müminlerin Mescid-i Nebevi'
de saf tuttuğunu, birlik ve dayanışmala
rının giderek arttığını görüyor, Hz. Pey
gamber'in sohbetlerine katılan mürnin
lerio sayısının çoğalmasını hüzünle sey
retmekten başka ellerinden bir şey gel
mediğini söylüyorlardı. Ancak bu sırada 
içlerinden Vedia b. Amir onları teselli ede
bilecek bir haber verdi. Vedia'ya Cahiliye 
devrinde hıristiyan olan ve o sırada Suri
ye'de bulunan Ebu Amir er-Rahib'den 
bir mektup gelmişti. Ebu Amir münafık
ların reisi Abdullah b. Übey b. Selul'ün ya
kın akrabasıydı . Müslümanlara karşı hi
lelerinden dolayı ResUl-i Ekrem'in "Ebu 
Amir ei-Fasık" dediği bu kişi Bedir Gaz
vesi'ne müşriklerle beraber katılmış (İbn 
Sa 'd, III, 540-54 ı). Uhud'da da müşrikle
rin safında yer almış. Medineli hemşeh
rilerini tahrik ederek onları yanına çek
mek istemişse de başarılı olamamıştı. 
Daha sonraki savaşlarda müslümanlara 
karşı olumsuz tavrını sürdürmüş, Mekke 
fethedildikten sonra Taif'e sığınmış , Hu
neyn (Hevazin) Gazvesi'nden veTaif sefe
rinin ardından burada duramayarak Su
riye'ye gitmişti. Giderken de münafıklara 
işlerini görüşebilecekleri bir mescid yap
maları ve güçlerinin yettiği kadar silah ve 
mühimmat toplamaları için haber yolla
mış, kendisinin Bizans makamiarına gi
dip oradan asker getireceğini ve Muham
med'le ashabını Medine'den çıkaracağını 
bildirmişti. Ebu Amir mektubunda Bi
zans valisiyle görüştüğünü. kendileri des-

tek olurlarsa Bizanslılar'ı Medine'yi ku
şatmaya ikna edebileceğini söylüyordu. 
Münafıkların bu konuyu görüşebilme
leri için dikkat çekmeyecek bir mekana 
ihtiyaçları vardı. Vedia bu mekanın nasıl 
yapılacağı konusunda bir öneride bulun
du. Buna göre bir mescid inşa edip cema
ate devam etmeyi kolaylaştırdıkları izie
nimi uyandıracaklar. böylece hem Mes
cid-i Nebevi ile Mescid-i Kuba cemaati 
arasında bir tefrika çıkarmış olacaklar, 
hem de Ebu Amir ile gizlice görüşebile
cekleri bir mekana kavuşmuş olacaklar
dı. Vedia b. Amir'in teklifinin kabul edil
mesinin ardından münafıklar süratle Ku
ba'da bir mescid yaptılar. 

Hz. Peygamber. Medine dışında Zue
van denilen yerde Tebük Seferi'nin son 
hazırlıklarıyla meşgulken münafıklardan 

beş kişilik bir heyet gelip yağmurlu ve 
soğuk kış gecelerinde hasta ve özürlü 
olanların namaz kılması için bir mescid 
inşa ettiklerini ve kendilerine namaz kıl
dırarak burayı i badete açmasını istediler. 
ResUl-i Ekrem sefere çıkmakta olduğunu , 

dönüşte orada namaz kıldırabileceğini 
söyledi. Sefer dönüşü ordusuyla birlikte 
Zuevan'da konakladığında bazı münafık
lar gelerek Hz. Peygamber'i mescidlerine 
götürüp namaz kıldırmak istediler. Bu 
sırada mescid ve onu yapanların niyetleri 
hakkındaki ayetler n azil oldu (et-Tevbe 9/ 
ı 07- ı 10). Bu ayetlerde mescidi inşa eden
lerin niyetlerinin müminlere zarar ver
mek. hakkı inkar etmek, müminlerin ara
sına nifak sokmak ve daha önce Allah ve 
Resulü'ne karşı savaşmış olan bir kişiyi 
(Ebu Amir er-Rahib) beklemek olduğu be
lirtiliyor, bunların gayelerinin iyilik oldu
ğuna dair yemin bile edebilecekleri, hal
buki yalancı oldukları vurgulanıyor. Hz. 
Peygamber'e Mescid-i Dırar'da asla na
maza durmaması. buna karşılık takva 
üzerine kurulmuş mescidde (Mescid-i Ku
ba veya Mescid-i Nebevl) namaz kılması
nın daha uygun olacağı bildiriliyordu. Bu
nun üzerine Resı11-i Ekrem Medine'ye ula
şınca Asım b. Adi (veya Ma 'n b. Adi) ei
Aclani ile Malik b. Duhşüm es-Salimi'ye 
mescidi yıkmaları için emir verdi (Vakıdl. 
ııı. ı 046; İbn Hişam, ıv. 530). Asım ve Ma
lik yatsı vakti sıralarında Mescid-i Dırar'ı 
yaktılar. Çıkmamakta direnen Zeyd b. Ca
riye'nin vücudunun bir kısmının yandığı 
söylenir. Münafıklar ertesi sabah mesci
din yıkılmış olduğunu görünce Allah'ın, 
sırlarını ifşa ettiğini ve gizledikleri gerçek 
amacın Peygamber'e bildirild iğini anla
dılar. 


