
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 
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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. 
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MESCİD-i HARAM 
(i"l.rJI ~I ) 

Kabe'yi kuşatan mescid. 
_j 

Kur'an-ı Kerim'de on beş yerde geçen 
(M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "l:ırm" md.) 
Mescid-i Haram tabiriyle Kabe, Kabe'yi 
kuşatan ve ibadet için kullanılan alan , 
Mekke veya Mekke haremi kastedilir 
(Zerkeşl , s. 4 ı -43) . Ayrıca "el-beyt, el-bey
tü'l-atlk, el-beytü'l - ma'mCır. el-beytü 'l
haram, el-harem. el-haremü'I-Mekk1. ha
rem-i şerif. Ka be ve dur ah ( ı:f__,.<> )" tabir
leri de Mescid-i Haram'ı ifade eder. Ha
rem-i şerif terkibi Medine'deki Mescid-i 
Nebev1 ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa için 
de kullanılmaktadır. 

Mescid-i Haram yeryüzünde bilinen en 
eski mesciddir (Al-i imran 3/96). Hz. Pey
gamber İslamiyet'i tebliğ için zaman za
man Mescid-i Haram'ı kullanmış , yapılan 

baskılara rağmen Hacerülesved ile Rük
nülyeman1 arasında namaz kılmıştır. Hz. 
ömer'in İslamiyet'i kabul etmesinden 
sonra müslümanların Mescid-i Haram'
da açıkça namaz kılmaya başladıkları bil
dirilmektedir (ibn Hişam, 1, 369) . Kur'an·
da. Mescid-i Haram'ın ziyaret edilmesini 
engellemenin ve halkını oradan çıkarma
nın Allah katında büyük günah olduğu 
belirtilir (ei-Bakara 2/2 17). Mekke'nin fethi 
üzerine ResCıl-i Ekrem meşhur fetih ko
nuşmasını Mescid-i Haram'da yapmış ve 
oraya sığınanların emniyette olacağını 
bildirmiştir. 

İslam öncesi dönemde Kusay b. Kilab 
(ö. 480 dolayları) Mekkeliler'i Kabe mer
kez olmak üzere Mekke ve çevresine yer
leştirmiş. evlerin arasından Kabe'nin bu
lunduğu alana geçişi sağlayan kapılar ya
pılmıştır. Kabe'yi kuşatan bu alan siyasi ve 
içtimal hayatın bütün fonksiyonlarının ye
rine getirildiği bir merkezdi (Cevad Ali, 

lV, 46) . Hz. Peygamber'in amcası Abbas 
Mescid-i Haram ' ın sikaye (hacılara su temi
ni) ve imare (asayiş ve onarım) görevlerini 
üstlenmişti. Kureyş kabilesi de toplanma 
yerleri olan Mescid-i Haram'a saygı göste
riyordu (Abdülhay el-Kettan1, ı . 173- ı 74) 

ResOl-i Ekrem ve Hz. EbQ Bekir zama
nında Mescid-i Haram'da herhangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. Hz. ömer döne
minde ise çevresindeki bazı evler istimlak 
edilerek büyük oranda genişletilmiş ve 
3613 m2 '1ik bir alan haline getirilmiş. et
rafı göğüs hizasında bir duvarla çevril
miştir ( 17/638 ). Hz. Osman devrindeki ge
nişletmeyle alanı 4482 m2 'ye ulaşan Mes
cid-i Haram'a ilk revakın bu sırada yapıl
dığı kaydedilmektedir (Zerkeşl, s. 39) Ab
dullah b. Zübeyr'in Hicaz hakimiyeti sıra
sında (683-692) onun tarafından başiatılıp 
Emev1 Halifesi Abdülmelik zamanında 
sürdürülen ve ı. Velid döneminde tamam
lanan (9 ı /7 1 O) ilavelerle birlikte M escid-i 
Haram' ın alanı 10,270 m2 'ye ulaşmıştır. 

Bu genişletme esnasında merkezinde Kil
be'nin yer aldığı avlu açık olarak korun
muş. Mısır ve Şam'dan getirilen mermer 
sütunların üstüne kemer inşa edilip Ha
rem-i şerif'in üstü sac ağacından düz bir 
çatıyla ve ahşap kısmı ya! dızianan bir ta
vanla örtülmüş, üzerlerine bazı tezyina
tın yapıldığı sütunların başlıklarına altın 

kaplama levhalar ve kesme taşlarla yeni
lenen çevre duvarına pencereler konu!-

Mescid·i Haram 'ı n kus bak ı s ı görünüsü 

MESCİD-i HARAM 

muş , Abdullah b. Zübeyr'in zeminine kum 
döktürüp taş döşeterek tesviye ettirdiği 
tavafalanı (metaf) başta olmak üzere 
Mescid-i Haram 'ın çeşitli yerlerine mer
mer döşenmiştir. 

Emevller'in Mekke valisi Halid b. Ab
dullah ei-Kasrl'nin zemzemle Rüknülha
cerülesved arasında yaptırdığı mermer 
çeşme Abbasller'in ilk Mekke valisi DavQd 
b. Ali tarafından yıktırıldı. Abbas! Halifesi 
Ebu Ca'fer ei-Mansür. Mescid-i Haram'ın 
ihtiyacı karşılayamaması sebebiyle Mek
ke Valisi Ziyad b. Ubeydullah el-Harisi'den 
mescidin gen işletilmesini istedi ( 137/ 
754-55) . Kuzey tarafındaki evler istimlak 
edilip Mescid-i Haram genişletildi. Ayrıca 

bir revak ve kuzeybatı köşesinde Umre 
kapısının yanına bir minare ilave edildi. 
Mescid-i Haram mermerle kapiandı ve ilk 
defa bir minber konuldu. 140 (757) yılın
da tamamlanan bu imar faaliyetlerine 
dair kitabe Beni Cehm kapısı üzerine yer
leştirildi. Abbas! Halifesi Mehdi- Billah 
164'te (78 ı ) hac için Mekke'ye geldiğinde . 

Kabe'nin Mescid-i Haram'ın ortasında yer 
almadığını görünce Kabe'yi merkeze ala
cak şekilde bir genişletme daha yapılma
sını emretti. 167'de (783-84) başlayan ça
lışmalar Mehdi-Billah 'ın vefatından sonra 
oğlu Hadi- İle! hak zamanında tamamlan
dı ( 170/786-87) . Bu genişletme sırasında 
Harem-i şerif 'e yüksekliği 4,8 m. ve çev
resi 1.44 m. olan 484 sütun konuldu, b un-
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