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li! HüSEYiN ALGÜL 

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 
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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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ların üstüne ahşap bir tavan yapıldı (Ez
raki, ıı . 8 ı ı Babüsselam. Babü Ali ve Ba
bülveda' nın yanına mescidin kuzeydoğu , 

güneydoğu ve güneybatı köşelerine birer 
minare ilave edildi, kapı sayısı da on do
kuza çıkarıldı (Abdüllatlf b. Abdullah b. 
Deh'lş . s. 63 -64) . Mescid-i Haram ' ın ku
zeydoğusunda Zemzem Kuyusu 'nun 
önünde su dağıtılan sikaye ile içerisinde 
çeşitli malzeme ve eşyanın saklandığı ya
pının üzerine birer kubbe de Mehdi za
manında yaptınldı (a.g.e., s. 64). Çeşitli 
dönemlerde tamir gören bu iki yapı Mes
cid-i Haram'ın ilk fotoğraflarında görül
mektedir. Kubbetü's-sikaye 'de, bazı 
önemli günlerde makam-ı ibrahim'de 
teşhir edilen Zeyd b. Sabit mushafı ile 
diğer mushaf ve kitapların muhafaza 
edildiği bir dolap bulunmaktaydı (ibn 
BattOta. I, ı 59) . Harem-i şerif'in kuzeyin
de olup Emevl ve ilk Abbas! halifelerinin 
ikametine ayrılan . Velid zamanındaki ge
nişletmede mescid alanının ortasında ka
lan Darünnedve. Halife Mu 'tazıd-Billah 

devrinde sütunlar eklenerek m escide da
hil edildi (284/897) 306'da (9 ı 8- ı 9) Ab
bas! Halifesi Muktedir-Billah zamanında 
Bab-ı ibrahim'in Harem 'e dahil edildiği 
genişletmeden sonra 27.850 m 2 olan 
Mescid-i Haram'ın alanı (Abdüllatlf b. Ab
dullah b . Deh'lş, s. 65). Suudi hükümeti
nin 1955 yılında gerçekleştirdiği geniş
letmeye kadar önemli bir değişikliğe uğ
ramadı. 1671'de Evliya Çelebi ve 1909'da 
Muhammed Lebib el-Betenunl'nin verdi
ği bilgiler ve yapılan tasvirler bu hususu 
teyit etmektedir. 802'de ( ı 400) Mescid-i 
Haram ' ın yakınında çı kan bir yangın ve 
ardından sel felaketi Harem-i şerif'in ku
zey ve batı taraflarındaki 130 sütuna bü
yük hasar vermişti. Memlük Sultanı ei
Melikü'n -Nasır Ferec döneminde 803'te 
(ı 400- ı 40 ı) başlayan ve malzemenin 
önemli kısmının Hindistan ve Anadolu'
dan getirilmesinden dolayı yaklaşık dört 
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yıl süren bir çalışmayla Mescid-i Haram 'ın 

yanan bölümü bütünüyle yenilendi. Bu 
sırada makam-ı ibrahim'in üzerine yont
ma ince taştan dört sütun üstüne ahşap 
bir kuöbe yapılmış ve etrafı demir şebe
kelerle çevrilmişti. 

Mekke'yi basan selierin Mescid-i Ha
ram 'a ve Kabe'ye zarar vermesini önle
mek için Hz. Ömer zamanından itibaren 
çeşitli tedbirler alındı. Kanuni Sultan Sü
leyman devrinde Mescid-i Haram'ın kapı
larının eşikleri taş basamaklarla yüksel
tildi (Evliya Çelebi. IX, 262 ) Kanun! Sul
tan Süleyman döneminde gerçekleştiri
len tamirlerle (93 1/ 1525, 947/1 540. 959/ 
1552) Mescid-i Haram 'ın direk ve revak
ları büyük oranda yenilendi , kapıları ona
rıldı . Metafın taş döşemeleri değiştirildi, 

birkaç minaresi ve mezheplere ait ma
kamlar yeniden inşa edildi. Ayrıca muh
telif renkte taşlarla kakma tezyinatı olan 
ve ku b besiyle yüksekliği 12 metreyi bulan 
bir minber eklendi. 

Osmanlı devrinde Mescid-i Haram mi
mari açıdan kesin şeklini ll. Selim ve lll. 
Murad zamanında almıştır. 984 (1 576) 
yılında klasik dönem Osmanlı mimari üs
lubuna göre düzenlenen Harem-i şerif'in 
eski düz ahşap çatısı yerine çok sayıda 
mahrı1tl kubbe inşa edildi. istanbul ve 
Mısır'da hazırlanan malzemenin dışında 
110.000 .. dinar harcanan bu çalışmalarda 
avlunun açık bir alan olması özelliği koru
nurken ikinci bir iç avluya bir dizi revakla 
geçen küçük çaplı müzehhep alem li kub
beler kullanıldı. Harem-i şerif'in doğu du
va rı başta olmak üzere çeşitli yerleri 
hüsn-i hat örnekleriyle tezyin edildi. Avlu
nun ve iç kısma geçilen ilk direkierin üst 
taraflarına her beş direkte Hz. Peygam
ber'in ismi gelecek şekilde istifler yapıldı 
ve kapıları üzerine Mescid-i Haram ile il
gili ayetler hakkedildL Kanuni Sultan Sü
leyman devrinde başlanan . metaf ile ana 

XIX. yüzyıl 

sonlarında 

Mescid-i 
H anim ' ı 

gösteren 
yağ lı boya 
bir tablo 
ORCICA 
koleksiyonu ı · 

Mescid-i Haram'ın revakları 

kapıların bulunduğu yerlerin mermer
le döşenmesi işi lll. Murad zamanında 
(ı 574- ı 595 ) tamamlandı. 

1021'de ( 1612) I. Ahmed Kabe'nin altın 
oluğunu yeniledi ve Zemzem Kuyusu'nun 
giriş kısmına demir bir kafes yaptırdı. IV. 
M ur ad, 1 039'da ( 1629-30) büyük bir sel 
sonucu bazı taşları yerinden oynayan Ka
be'yi kısa zamanda tamir ettirdi. IV. Meh
med mescidin yedi minaresini onarttı. 
metafın sahasını genişleterek buraya 
yontma taş döşetti . Safa ve Merve arası
na kandiller koydurdu. ll. Mustafa zama
nında (ı 695-170 3) Hacerülesved'in mah
fazası. Kabe tavanını tutan direkleri ve 
yüzeye inen merdiveni yenilendi. lll. Ah
med metatın döşemelerini değiştirtti. I. 
Mahmud yeni avizeler ve şamdanlar gön
derdi. ı. Abdülhamid makam-ı ibrahim. 
makam-ı Şafii . Umre kapısındaki minare 
ve Kabe'de tamirler yaptırdı. Bu sırada 
metaftan sonra namaz kılınan alanlar ye
niden planlandı. Sultan Abdülmecid, Ha
rem içinde kandil asılması için dört tara
fa eşit aralıklarla hurma şeklinde direkler 
diktirdi. Kubbe altlarına . iç ve dış bölüm
lere sayısı 3000'i aşan kandiller astırdı. 
Onun döneminde mescidin eskiyen kısım
ları. Hacerülesved'in gümüş mahfazası ve 
Kabe'nin altın oluğu yenilendi, Hicr'i çev
releyen du·var onarıldı. 1916'da Sultan 
Mehmed Reşad mescidin genel bir tami
rinin yapılmasını , selden zarar gören sü
tunların değiştirilmesini istedi. Ancak I. 
Dünya Savaşı yüzünden bu imar işi yarım 
kaldı. Haremeyn'in idaresi Suud ailesine 
geçince başlangıçta birtakım tamirler 
yapıldı ve zemzemin sebilleri birkaç defa 
yenilendi. 

1955'te başlatılan ve Safa ile Merve 
arasındaki sa'y yolunun da (mes'a) Mes
cid-i Haram'a katıldığı genişletmede iç 
avlu kısmı üç katlı olarak tasarlanmış ve 
minareler dışında Harem'in Osmanlılar 



zamanındaki yapısı korunarak ilave edi
len kısım ona bitiştirilmiştir. 1976 yılına 
kadar dört merhalede tamamlanan bu 
imardan sonra mescidin 29.127 m2 olan 
alanı 160.168 m 2 'ye ulaşmıştır. Sa'y yolu 
üzerindeki yapı 395 m. uzunluğunda ve 
20 m. genişliğinde olup dıştan altmış beş 
kemeri bulunmaktadır. İki katlı bu yapı
nın kemer kavisine kadar 11 . 75 m. olan 
alt kısmı zemin katı, 8.5 m. olan yukarı 
kısmı üst katı teşkil eder. Kral Fehd b. 
Abdülaiiz döneminde 1988'de başiatılıp 
1993'te bitirilen genişletme sırasında ise 
mescidin batı ve güney köşeleri arasın
daki duvara dayanan yeni bir blok ilave 
edilmiştir. Bu yapı öncekinin mimari üs
llıbuna uygun biçimde planlanmıştır. Ana 
girişi ortada olan yeni binanın iki yanında 
da birer döner merdiven vardır. Önceki 
yapının köşelere gelen kısmında birer 
kubbe yer alırken yeni binanın ortaların
da bırakılan boşlukyan yana üç kubbe ile 
kapatılmıştır. Bu imarta birlikte Mescid-i 
Haram'ın iki katı ile damının toplam ala
nı 278. 168 m2 'ye ulaşmış. mescid dışın
daki 88.000 m 2 'lik açık ·avlunun da dahil 
edilmesiyle oluşan 366. 168 m2 '1ik mekan
da yaklaşık800.000 kişinin namaz kılma
sına imkan hazırlanmıştır. 

Toplam doksan beş girişi bulunan mes
cidin her biri 375 m 2 'lik bir alan kapla
yan döner merdivenlerinin ve mina
re kaidelerinin dış yüzeyleri renkli mer
merle kaplanmıştır. Yeknesaklığı gider
mek için altta ve üstte boydan boya de
vam eden kuşaklarda kapı ve pencere ke
merlerinde açık renk üzerine kabartma 
tezyinata yer verilmiştir. Sütun başlıkları, 
mukarnas, kemer. korniş. destek ve ta
van tezyinatında Kuzey Afrika ve Endü
lüs üslubu ağırlıktadır. Kemer aralarında 
çoğunlukla kıvrık dal ve yaprak motifleri 
arasında yuvarlak çerçeve içinde kOfi hat
la lafza-i celal bulunmaktadır. 

Muaviye b. Ebu Süfyan'dan önce Mes
cid-i Haram'da halife ve valiler Kabe'nin 
önünde Hatim'in üzerine çıkıp hutbe oku
yorlardı. Muaviye döneminde Şam'dan 
getirilen üç basarnakit bir minber ma
kam-ı İbrahim'in sağ tarafına konularak 
hutbelerde kullanılmaya başlandı. Abbasi 
halifeleri, Memlük ve Osmanlı sultanları 
Mescid-i Haram'a çeşitli minberler hedi
ye ettiler. Fıkıh mezheplerinin ortaya çı
kışından sonra farklı mezhep mensupları 
kendilerine ayrılan yerlerde cemaatle na
maz kıldılar. Mescid-i Haram'a V. (Xl.) yüz
yılda konulmaya başlandığı tahmin edi
len dört Sünni mezheple (b k. MAKAMAT-ı 
ERBAA) Zeydi mezhebi imamlarına ayrıl-

mış beş adet makam vardı. Darünned
ve'nin yerinde ise günümüzde müezzin 
mahfili olarak kullanılan yerde Hanefiler'in 
makamı bulunmakta olup bunun üst ka
tı müezzinlere tahsis edilmişti. 726'da 
( 1326) Zeyditer'in makamı kaldırıp Mes
cid-i Haram içindeki faaliyetleri yasak
lanmıştır(N ecmeddin İbn Fehd, III, 184). 

Mescid-i Haram'ın XX. yüzyılın başların
da çekilen ilk fotoğraflarında mezheple
re ait makamlar. makam-ı İbrahim. min
ber, zemzem binası. Bilbüsselam ve biri 
muvakkithane, diğeri kütüphane olarak 
kullanılan iki kubbe (kubbeteyn) görün
mektedir. Suud hükümeti mezheplere ait 
makamlarla Babüsselam ' ı kaldırmıştır. 

Kab e 'ye 20 m. kadar mesafedeki zemzem 
binası, önünde oluşan büyük kalabalık se
bebiyle kaldırılıp su tevzii yer altına alın
mış ve girişi eski bina ile aynı hizada Safi! 
tarafındaki revakların hemen önüne çe
kilmiştir. Kadınlar ve erkekler için iki ayrı 
mekan şeklinde planlanan 121 o m2 '1ik bu 
bölüme merdivenlerle inilmektedir. Ka
nuni Sultan Süleyman tarafından hediye 
edilen muhteşem minber 1963'te bulun
duğu yerden 7 m. doğuya kaydırılmış, ar
dından kaldırılarak cuma ve bayram hut
beleri daha küçük seyyar minberler üze
rinden okunmaya başlanmıştır. Böylece 
metaf alanında sadece camekan mahfa
zası içinde makam-ı İbrahim kalmıştır. 

Hz. Ömer zamanında meşalelerle ay
dınlatılan Mescid-i Haram'a Emevi Hali
fesi Muaviye'den itibaren kandiller konul
muş. Abbasi Halifesi Me'mun devrinde 
bunlara fenerler ilave edilmiş, Harunür
reşid döneminden itibaren şamdan ve 
avize kullanımı yaygınlaşmıştır. lll. (IX.) 
yüzyılda sayıları 455'e ulaşan kandil ve 
şamdanlara ramazan ayında ve hac mev
siminde sekiz adetavize ekleniyordu (Ez-

Mescid -i Haram ' ın 

batı cephesinden 
bir görünüs 
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rak i , II, 98-99; Fakihl, ı ı. ı 85) . Özel günler
deMescid-i Haram'ın kokulanıp tütsülen
mesi için konulan buhurdanlıklar aydın
Iatmada kullanılan araçlarla bir bütünlük 
arzediyordu. 

Bilhassa hac mevsimlerinde dünya 
müslümanları için toplantı ve buluşma 
yeri ve ilim merkezi olma özelliğini asır
lardır koruyan Mescid-i Haram'da tarihi 
boyunca günün her saatinde büyük bir 
hareketlilik yaşanmıştır. Mekke'de birçok 
medrese bulunmakla birlikte Mescid-i 
Haram'ın eğitim ve öğretim hayatında 
ayrı bir yeri olmuştur. Evliya Çelebi Ha
rem-i şerif'in etrafında, aralarında Ka
yıtbay Medresesi gibi Mescid-i Haram'a 
bakan ve hac mevsimlerinde ri bat olarak 
kullanılan kırk adet medrese bulunduğu
nu kaydeder (Seyahatname, IX, 277) . Ta
rih boyunca Harem-i şerif'in harimiyle av
lu ve revaklarında çeşitli ders halkaları ku
rulmuş. hac mevsimlerinde İslam dün
yasının her tarafından gelen alimler bu 
derslere katılmaya özen göstermiştir. Bu
rada yapılan ilmi müzakere ve tartışma
lar İslami ilimterin oluşumuna önemli kat
kılar sağlamıştır. M escid-i Haram'daki ilim 
halkalarının başlangıçtaki temsilcileri ara
sında Abdullah b. Abbas. Abdullah b. Zü
beyr, Ata b. Ebu Rebah, ravus b. Keysan. 
Mücahid b. Cebr. İkrime ei-Berberi gibi 
aynı zamanda fetva mercii olan şahıstarla 
hadis alanında Mekke'de ilk telifi gerçek
leştirmiş olan İbn Cüreyc zikredilebilir. 
Hac mevsimlerinde İslam dünyasının çe
şitli yerlerinden gelen alimiere Mescid-i 
Haram'da fetva sorulması bir gelenekti. 

Bir saldırıya uğramadıkça Mescid-i Ha
ram'da silahlı çatışmaya girişmeyi yasak
layan ayete dayanarak (el-Bakara 2/19 I) 
Harem-i şerifin siyasi amaçlar için kulla
nılması uygun bulunmamıştır. Ancak bu-
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nun dikkate alınmadığı, Mescid-i Ha
ram'ın dini ve ilmi fonksiyonunun yanın
da siyasi hayatta da önemli rol oynadığı. 
siyasi mücadele ve çatışmalara sahne kı
lındığı görülmüştür. Haris b. EbCı Hale'nin 
Mescid-i Haram'da öldürülen ilk müslü
man olduğu bildirilir (İbn Hacer, I, 696). 
Muaviye b. EbCı Süfyan'ın, oğlu Yezld için 
veliahtlık biatını burada aldığı (İbn Abdü
rabbih. V, 121), halifeliğini ilan eden Ab
dullah b. Zübeyr'in Harem-i şerifi kendi
sine karargah edindiği, Abdullah b. Zü
beyr tarafından tutuklanan Muhammed 
b. Hanefiyye'nin, kendisini hapisten kur
taran Haşebiyye birliğini Mescid-i Haram 
dahilinde savaşmamaları yönünde uyar
dığı (Taberl, VI, 694) bilinmektedir. 317'
de (930) Karmatller Mescid-i Haram'da 
büyük bir yağma ve katliam gerçekleştir
miştir. 

Abbasller döneminde Mescid-i Ha
ram'ın bakım ve onarımıyla burada yü
rütülen dini hizmetlerin, eğitim ve öğre
tim faaliyetlerinin masrafları Bağdat'ta 
kurulan Dlvanü'n-nafakat'tan karşılan
mıştır. Ayrıca HarCınürreşld'den itibaren 
Mescid-i Haram'a yapılacak her türlü 
masraf için Mısır. Suriye ve Anadolu gibi 
bölgelerde vakıflar tahsis edilmiş. zaman
la ortadan kalkan bazı vakıfların yerine 
yenileri kurulmuştur. 

Hz. Peygamber'in Mescid-i Haram'a 
müezzin tayin ettiği Ebu MahzCıre'den 
sonra oğlu ve torunları bu görevi yüzyıl-

Hac zamanı Harem·i şerif'ten bir görünüş 
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larca sürdürmüştür. Kıraat ilminde bü
yük otorite olan Bezzl Mescid-i Haram'da 
kırk yıl müezzinlik yapmıştı. Muaviye'den 
itibaren Mescid-i Haram için özel görevli
ler tayin edilip tahsisat ayrılmaya başlan
mıştır (Ezraki, I, 286-287; ll, 99) . 

ResCıl-i Ekrem zamanından Osmanlı
lar'a kadar Mescid-i Haram'ın idaresi Mek
ke veya Haremeyn valileri yahut onların 
görevlendirdiği Mekke kadısı veya muh
tesipleri tarafından üstlenilmiş. Mekke 
Osmanlı idaresine geçince Harem-i şe
rif'in işlerine vali adına onun tayin ettiği 
naibülharem bakmaya başlamıştır. Os
manlı padişahlarının Mekke'deki temsilci
si olan şeyhülharem deMescid-i Haram'ın 
yönetimine katılırdı. Tanzimat'tan sonra 
yapılan düzenlemelerle birlikte Mescid-i 
Haram'ın işleri Mekke emiriyle iş birliği 
halinde bulunan Mekke müftüsü. şeyhü l

harem ve Harem-i şerif müdürü eliyle 
yürütülmüştür. 

Mescid-i Haram'ın manevi değeri ve 
fazileti hakkında çeşitli rivayetler nakle
dilmiştir. Hz. Peygamber. yeryüzünde ilk 
mescidin (Buhar!, "Enbiya"' , ı o. 40; Müs
lim , "Mesacid", l-2) ve ziyaret edilmeye 
değer en önemli üç mescidden birinin 
Mescid-i Haram olduğunu (diğerleri Mes
cid-i Nebevl ve Mescid-i Aksa), bundan 
dolayı burada yapılan i badetin diğer mes
cidlerde yapılandan daha faziletli sayıldı
ğını bildirmiştir (Buhart. " Fazlü'ş - şalat fi 
mescidi Mekke ve'l-Med!ne", ı; Müslim, 

"I:Iac". ı 05-11 O, 415) . M escidierin en fazi
letiisi Hanefl. Şafii ve Hanbeli mezheple
rine göre Mescid-i Haram'dır; Malikller'e 
göre ise Mescid-i Haram Mescid-i Nebe
vl'den sonra gelir. Müşriklerin Mescid-i 
Haram'a yaklaşmasını meneden ayetin 
(et-Tevbe 9/28) kapsamı konusunda fıkıh 
alimleri farklı görüşler ileri sürer. Hane
filer bu yasağın müşrik Araplar'la sınırlı 
olduğunu savunurken (Cessas, lll , 88-89) 
Malikller, Hanbelller ve Şafiiler ayetteki 
yasağın bütün gayri müslimleri kapsadi
ğını belirtmişlerdir. Ayrıca Kabe hakkın
da da özel fıkhl hükümler vardır (bk. HA

REM; KABE) . 
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MESCİD-i HARES 
ı 

(bk_ MESCİD-i CİN). 
_j 

MESCİD-i HAYF 
ı 

(~1~) 

Mina'da Hz. Peygamber'in 
Veda haccında çadır kurduğu 

ve cemaatle namaz kıldığı yerde 
yapılan mescid. 

_j 

Mina'da dağın eteğinde kurulduğun
dan Arapça'da vadilerde su yatağının 
biraz yukarısındaki yerler için kullanılan 
hayf adıyla anılan mescid, hac ibadetinin 
yapıldığı önemli mekanlardan birinci 
cemrenin (küçük şeytan) hemen yakının
dadır. Aralarında Hz. Musa'nın da yer al
dığı yetmiş neblnin mescidin inşa edildi
ği yerde namaz kıldığı (Fakihl, IV, 269; Ta
beranl, el-Mu'cemü'l-kebir, Xl, 452; Ha
kim, ll, 653), yetmiş peygamberin kabri
nin burada bulunduğu (Fakihl, IV, 266; 
Taberanl. el-Mu'cemü'l-kebfr, XII, 414) 
şeklindeki rivayet hadis olarak nakledil
m ektedir. Rivayete göre Hz. Adem de 
burada medfundur (Fakihl. ııı. 208; IV, 
271; ibn Asakir. VII , 458) "Ancak üç mes-

cidiçin (Mescid-i Haram. Mescid-i Nebe
vl. Mescid-i Aksa) bunların içinde ibadet 
etmek amacıyla yolculuğa çıkılır ... " hadi
sinin bir rivayetinde bunlardan biri olarak 
Mescid-i Hayf zikredilmişse de (Taberanl, 
el-Mu'cemü 'l-eusat, V, 21 ı) Buhar! sen ed 
zincirindeki kopukluğa dikkat çekip bu 
rivayeti tenkit etmiştir (et-Tarif] u 'l-kebfr, 
ı ı ı. 21 O) Birçok peygamberin bu mekan
da ibadet ettiğine dair rivayetler buranın 
eskiden beri bir ibadetyeri olduğunu gös
termektedir. ResOl-i Ekrem de bu yerde 
namaz kıldıktan sonra insanlara hitap 
etmiştir. Hac mevsiminde bazı alimierin 
bu mescidde toplanıp ilmi münazaralar 
yaptıkları (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakl, 1, 

136; Heyseml, IV, 4), Ahmed b. Hanbel'in, 
minaresine dayanıp hadis ve fıkıh ders
leri verdiği kaydedilmektedir (ibn Asakir, 
V, 296). 

Hz. Peygamber'in namaz kıldığı bu ye
rin çevresi sonradan duvarla çevrilip mes
cid haline getirilmiştir. Bir rivayete göre 
Resul-i Ekrem mescidin bulunduğu yere 
geldiğinde yüksekçe bir yer görüp Bilal-i 
Habeşl'den burada ezan okumasını iste
miş. daha sonra buraya bir minare yapıl
mıştır (Harbl. s. 506). ilkdönemlerden 
itibaren müslümanlar Mescid-i Hayf'a 
büyük değer vermişlerdir. Ebu Hüreyre, 
Mekke'de i karnet edecek olsa her cumar
tesi b urasını ziyaret edip iki rek'at namaz 
kılacağını, Sa'd b. Ebu Vakkas da burada 
iki rek'at namazı Beytülmakdis'i iki defa 
ziyaret edip orada namaz kılmaya tercih 
edeceğini söylemiştir (Fakihl, IV, 267, 271 ). 
Hz. Peygamber'in uygulaması sebebiyle 
fıkıh alimleri de Mescid-i Hayf'ta cema
atle namaza iştiraki müstehap saymış
lardır (ibn Kudame. V. 333-334). 

Mescid 227'de (842) Abbas! Halifesi 
Vasii5.-Billah tarafından imar edilmiştir 
(Fa ki h!, ı ı. 69) lll. (IX.) yüzyılda yaşayan ve 
Mekke hakkında eser yazan Ezraki, Fakihl 
ve Harbl'nin eserlerinde Mescid-i Hayf'ın 
planı ve ölçüleriyle ilgili olarak verdikleri 

Mescid-i Hayf 

MESCiD-i HAYF 

bilgiler bu imardan sonraki durumu yan
sıtmaktadır. Mescidin hemen bitişiğinde 
hac idaresi için yapılmış bir darü'l-imare 
bulunduğunu söyleyen Ezraki'nin, kendi 
zamanında mescidin kıble duvarı 98, Ara
fat tarafındaki arka duvarı 100, dağ tara
fındaki duvarı 130, vadi veya yol tarafın
daki duvarı 144 m. olup yaklaşık 13,5 dö
nüm! ük bir alanı kaplamaktaydı. Mescid, 
kı b le bölümünde yirmi altışardan üç sıra 
halinde toplam yetmiş sekiz sütun üzeri
ne ahşap sedir veya hurma kirişlerin ta
şıdığı yaklaşık 6 m. yükseklikte bir çatı 
ile örtülüydü. Dağ tarafında otuz bir. Ara
fat tarafında yirmi beş. yol tarafında da 
otuz dört sütunlu üç revak bulunmaktay
dı. Aviuyu çevreleyen 119 sütun 4,65 m. 
yükseklikte kemerlerle birbirine bağlan
mıştı. Tavanlarda oluşan her bir karenin 
ortasına bir kandil asıldığı anlaşılmakta

dır. Böylece önde seksen bir, dağ tarafın
daki revakta otuz bir, Arafat tarafına dü
şen revakta yirmi dört, yol tarafındaki 
revakta otuz beş kandil asılmıştı. içte ve 
dışta olmak üzere çatılarda seksen altı 
oluk bulunmaktaydı; dış duvar ve iç av
luyu çevreleyen kemerierin üstünde yer 
alan duvarlar burçlarla süslenmişti. 

Kare gövdeli minarenin kenarları 3,20 
m .. yüksekliği 12 metreye yakındı. Mina
reye ikisi dışarıdan kırk bir basarnakl ı bir 
merdivenle çıkılırdı. Minare ile yol tarafın
daki revakarasında 24,5 m. uzunluğunda 
ve 2,5 m. eninde iki kapılı bir çeşme ya
pılmıştı. Yol tarafındaki duvarın arka kö
şeye gelen kısmında m escide çıkmak için 
kare şeklinde otuz yedi basarnakli bir 
merdiven bulunmaktaydı. Mescidin duvar 
yüksekliği yaklaşık6 m . kadardı. Ancak 
dağ tarafına gelen kısımda duvar bilhassa 
dıştan dolgu sebebiyle daha az yüksek
likteydi. 

Tavanların kuyumcu İshak b. Selerne ve 
yardımcıları tarafından tezyin edildiğini 
söyleyen Fakihl'nin verdiği bilgiye göre 
mescidin yirmi kadar kapısı vardı. İshak. 
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