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Iii MUSTAFA SABRİ KüçüKAŞCl 

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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MESCİD-i HAYF 

dağ tarafına mescidi ve darü'l-imareyi 
selden koruyacak muhkem setler yaptır
mıştı. M escid-i Hayf, 256 (870) yılında Ha
life Mu'temid-Aiellah tarafından imar 
edilirken halifenin imarta görevlendirdiği 

Bişr ei-Hadim dağ tarafına gelen kapıları 
sel sularının içeri girmesinden korkarak 
kapatmıştı (Ai]baru Mekke, IV, 308-309). 

SS9'da (ı 164) Cemaleddin-i İsfahani'
nin Mescid-i Hayf'ı iman sırasında mesci
din zemin ve merdivenleri mermer kap
lanmıştı. Mescid daha sonra Halife Na
sır- Lidinillah ' ın annesi ve 674'te ( 1275) 

Yemen hakimi ei-Melikü'I-MansOr Ömer 
b. Ali, 720'de ( 1320) İbnü'I-Mercani Şe
ha beddin tarafından tamir edilmiştir. 
820' de ( I 4 I 7) yapılan im arın masrafını 
kimin karşıladığı hakkında bilgi yoktur. 
IX. (XV.) yüzyıl müelliflerinden Takıyyüd
din ei-Fasi'nin kaydettiğine göre mescidin 
kıble duvarında bir büyük mihrapla onun 
sol yanında üç, sağında bir olmak üzere 
toplam dört küçük mihrap bulunmaktay
dı ve kıble tarafındaki üstü kapalı bölüm 
basık kubbelerle örtülmüştü . Mescidde 
dört sıra halinde toplam seksen dört sü
tun ve yol tarafına gelen kuzey duvarına 
bitişik tavansız tek bir revak mevcuttu. 
Bu duvarın ortasında bir büyük kapı, Ara
fat tarafındaki duvarda da başka bir kapı 
vardı. Dağ yönündeki duvarda iki küçük 
pencere açılmış. minarenin önünde Hz. 
Peygamber'in namaz kıldığı mekan taş 
duvarla çevrilmişti. Bunun kıble tarafın

da küçük bir mihrap yer atmaktaydı. 

87 4'te (ı 469) Sultan Kayıtbay Mescid-i 
Hayfın imar edilmesini emretmiş ve Şe
rif Muhammed b. Berekat zamanında 
mescidde önemli değişiklikler gerçekleş

tirilmiş, büyük kapı üzerinde 14 m. yük
seklikte bir minare, batı duvarında bir 
mihrap ve minber üzerinde büyük bir 
kubbe, sahanlığında ResOl-i Ekrem'in ça
dır kurduğu ve namaz kıldığı mekana se
kiz paye üzerine büyük bir kubbe yapıl
mıştır. İbrahim Rifat Paşa mescidin ku
zey duvarı ile ku b be arasında dört büyük 
sarnıçtan söz eder. Kuzey duvarına biti
şik revakın ve ön kısmındaki kapalı alanın 
dışında kalan bölümterin üstü açıktır. Mı

sır mescidlerinde olduğu gibi duvarların 
üstünde burçlar yapılmıştır. Kuzey duva
rındaki ana kapı üzerine çift şerefeli mi
nare yanında hac emirlerinin kalacağı bir 
ev, ana kapı dışında doğu duvarında bir 
kapı, güney duvarında "garü'I-Mürselat" 
denilen, Mürselat sOresinin nazil olduğu 
ve Hz. Peygamber'in başının izinin bu
lunduğu rivayet edilen mağaraya açılan 
küçük bir kapı bulunmaktadır. 

278 

M escid-i Hayf, Osmanlılar devrinde Ha
remeyn'de yapılan imar faaliyetleri için
de birçok defa tamir edilmiş olmalıdır. İb
rahim Rifat Paşa, IV. Mehmed zamanın
daki (1648-1687) imarın kitabesi hakkın
da bilgi vermektedir (Mir' atü 'l-ljaremeyn, 
ı, 3 2 5). Mescidin ilk fotoğraflarında du
varların istinatgahlarla desteklendiği , ku
zey kapısının yanında çift şerefeli mina
renin oldukça iyi, ancak sağındaki darü'l
imarenin üst kısmının harap durumda 
olduğu görülmektedir (Peters, lv. 22) . 

SuOdi hükümeti, M escid-i Hayf'ı tama
men yıkarak ek binalarıyla birlikte 25 dö
nümlük bir arazi üzerinde yeniden inşa 
ettirmiştir. 1987'de tamamlanan yeni 
mescidin arka tarafında birbirine paralel 
bir dizi uzun düz çatılı gölgelik, ön tarafın
da ise yan yana üç basık ehram çatı yer 
almaktadır. Çatılar araları camianmış di
rekler üzerinde oturmaktadır. Mescidin 
kare planlı, birer şerefeli dört minaresi 
vardır. 
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J!l!l NEBİ BozKURT 

ı MESCİD-i İSAAHİM 
(~f.t.!~) 

Filistin'in Halil şehrinde bulunan, 
içinde Hz. İbrahim ve İshak ile 

hanımlarının kabirierinin yer aldığı 
mağara etrafında zamanla şekillenen 

ziyaret ve ibadet yeri 

L 
(bk. HALiL). 

.J 

ı 
MESCİD-i KIBLETEYN 

-, 

(~~) 

Kıblenin 
Mescid-i Aksa'dan 

Kabe'ye çevrilmesi sırasında 

Hz. Peygamber'in içinde 

L 
namaz kıldırmakta olduğu cami. 

.J 

Medine'nin kuzeybatısındaki Vebere 
harresinde ve Mescid-i Nebevi'nin S km. 
uzağındadır. İlk adı, içinde bulunduğu ka
bile bölgesinden dolayı Beni Selime M es
cidi iken Resul-i Ekrem'in burada öğle ve
ya ikindi namazını kıldırdığı sırada nazil 
olan Bakara sOresinin 144. ayeti uyarınca 
kıblesini Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan 
Kabe'ye çevirmesi üzerine (bk. KIBLE) 

"iki kıbleli mescid" anlamına gelen bu
günkü adını almış, o tarihten sonra Hz. 
Peygamber'in unvaniarı arasına da "ima
mü'J-kıbleteyn" eklenmiştir. 

Ömer b. Abdülaziz, Medine valiliği sıra
sında Mescid-i Kıbleteyn de dahil olmak 
üzere ResOlullah'ın namaz kıld ığı bütün 
mescidleri yenilemiştir (İbn Şebbe, I, 74). 

Memlük Sultanı Kayıtbay zamanında Me
din e bina emini olan Şahin el-Cemali 893 
(1488) yılında Mescid-i Kıbleteyn'in tava
nını yeniletirken avlusunu da bir duvarla 
çevirtmiştir (Semhüdl. III, 842). Ömer b. 
Abdülaziz'den sonraki ilk ciddi imar Ka
nuni Sultan Süleyman devrinde 9SO'de 
( 1543-44) gerçekleşmiştir. Bu dönemde 
cami iki kıblesinde de yer alanı revaklarla 
birlikte 425 m2 'lik bir alan kaplıyordu ve 
üzeri yine ahşap bir çatıyla örtülmüştü. 
1 073'te ( 1662) Medine 'yi ziyaret eden 
Faslı alim ve seyyah Ayyaşi'nin Mescid-i 
Kıbleteyn'in, etrafında yapı bulunmayan, 
bağ ve bahçeler içerisinde marnur bir ca
mi olduğunu söylemesi (er-Ri/:ıletü'l-'Ay
yaşiyye, ı. 252) Kanuni devrinde ( 1520-

1566) yapılan yenilemenin henüz korun
duğunu göstermektedir. İbrahim Rifat Pa
şa, 1901 yılındaki Hicaz seyahatisırasında 
caminin harap vaziyette olduğunu bildirir 
(Miratü'l-ljaremeyn, I, 4 I 3) . En son 1987'
de SuOdi hükümeti tarafından genişleti-


