
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. 
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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-



Mescid-i Kıbletevn 

!erek tamir ettirilen Mescid-i Kıbleteyn 
3920 m2 'lik alana sahip büyük bir cami
dir (Ahmed b. Yasin el-Hıyar!, s. 287). Bu 
yenileme sırasında Kabe kıblesine mih
rap, Kudüs tarafına ise Bakara süresinin 
144. ayetiyle Türkçe, Farsça, Urduca, İn
gilizce ve Fransızca mealinin yazıldığı bir 
pano konulmuştu (pano daha sonra kal
dırılmıştır) 1\.ığla kullanılarakyapılan bi
na tamamen granit kaplamadır ve kıble 
yönündeki iki köşes i nde birer minare 
bulunmaktadır. Üzeri 8,7 m. çapında ve 
8,18 m. yüksekliğinde iki kubbe ile örtülü 
olan harimin içi modern tarzda süsleme 
motifleriyle ve Türk hattatlarından Ha
san Çelebi'nin yazdığı cerı sülüs ve küfi 
hatlarla bezenmiştiL 
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MESCİD-i KUBA 

( "~L.~ ) 

Hz. Peygamber'in hicreti sırasında 
Medine'den önce son durağı olan 

Kuba'da yapılan mescid. 
_j 

İlk muhacirler. Resı11-i Ekrem daha Me
dine'ye gelmeden Kuba'da Amr b. Avf 
oğullarına ait bir hurma kurutma yerini 
mescid haline getirmişlerdi. Ebu Huzey
fe'nin azatlısı Salim burada bir grup mu
hacire Kudüs'e yönelerek namaz kıldırı
yordu. Resı1lullah Kuba'ya ulaşınca bura
yı genişleterek Kuba Mescidi'ni bina etti 
(ibn Sa'd, lll. 87; IV. 3 I ı) . Salim'in imam
lık yaptığ ı kişiler arasında Hz. Ebu Bekir, 
ömer, Ebu Selerne el-Mahzüml, Zeyd 
ve Amir b. Rebla'nın da sayılması (Buha
r!, "Al:ıkam", 25). Hz. Peygamber ve Ebu 
Bekir'in burada kaldığı süre içinde veya 
bir süre daha onun bu göreve devam et
miş olduğunu göstermektedir. Mescid-i 
Beni Amr b. Avf olarak da anılan (Müsned, 
ll, ı O; ibn Şe b be, ı, 4 ı) Mescid-i Kuba'nın 
arsasının kabilenin ileri gelenlerinden 
Kü lsüm b. Hidm'e ait olduğu ve Kü l
süm'ün arsayı mescid yapılması için ba
ğışladığı rivayet edilir. Diğer bir rivayete 
göre ise mescidin arsası Leyya adında bir 
kadına ait harman yeriydi. Resı11-i Ek
rem'i arsaya kı b le yönünde bitişik evinde 

· misafir eden kabilenin ileri gelenlerinden 
Sa'd b. Hayseme burada mescid yapıl
masına öncülük etmiş olmalıdır. Çünkü 
rivayette mescid ona izafe edilmektedir. 
öte yandan münafıklar, "Leyya'nın mer
kebini bağladığı yerde mi secde edece
ğiz?" diyerek bunu Dırar Mescidi'ni yap
mak için bahane saydılar (ibn Şebbe . I. 
54-55). Taberanl'nin bir rivayetine göre 
Kubalılar, Resülullah'tan bir mescid yap
masını talep edince Hz. Peygamber ora
da bulunan sahabeden birinin devesine 
binmesini istemiş, önce Hz. Ebu Bekir 
binmiş, deve kalkmamış . ardından Hz. 
ömer binince deve yine kalkmamış . bu 
sırada Kuba'ya ulaşmış olan Hz. Ali binin
ce deve kalkıp yürümüş , Resı11-i Ekrem, 
Hz. Ali'ye devenin yularını serbest bırak
masını söylemiş ve mescidin onun etra
fında dolaştığı arsaya yapılmasını iste
miştir (el-Mu'cemü'l-kebfr, II, 246) . Mes
cidin ortalarına isabet eden bir mekan 
daha sonraları "mebrekü'n-naka" (deve
nin çöktüğü yer) olarak anılmıştır (Se m h O
di. II. 23). Buharl'nin("Menal5ıbü'l-enşar", 

45) bir rivayetine göre Hz. Peygamber Ku
ba'da on geceden fazla kalmış ve M escid-i 
Kuba bu sırada yapılmıştır. Bu rivavet. 
İbn Sa'd'ın Resülullah'ın Kuba'da on dört 

MESCiD-i KUBA 

gece kaldığına dair rivayetine (et-Taba
ki'H, I, 235) uygundur. ResOl-i Ekrem'in 
burada dört gün gibi çok kısa bir süre 
kaldığına dair rivayetler de vardır. 

Mescidin ilk hali kare şeklinde bir düz
lüğü çevreleyen dört duvardan ibaretti. 
Arsa hazırlandıktan sonra temele ilk taşı 
bizzat Hz. Peygamber koymuş, ardından 
sırasıyla Hz. Ebu Bekir. ömer, Osman ve 
diğerlerinin taşlarını koymalarını istemiş

tir (Taberan!, rı. 339). Bu uygulama devlet 
başkanlarının ilmi, dini ve milli nitelikli 
yapıların temeline ilk harcı koyma gele
neğinin başlangıcı olarak görülmektedir 
(Abdülhay el-Kettanl, II, 301 ). Mescid-i 
Kuba yapılırken Resı11-i Ekrem'in bir işçi 
gibi çalıştığı . taşıdığı ağır taşları ellerin
den alıp yardımcı olmak isteyenlere bir 
başkasına yardım etmelerini söylediği 
(Taberan!, XXIV, 3 ı 7-3 ı 8). Abdullah b. Re
vaha'nın, "Mescidin inşasına katılanlar. 
ayakta olsun oturarak olsun Kur'an oku
yanlar. geceleri uykuyla geçirmeyenler 
kurtuluşa erdiler" diye şiirler okuduğu, 
her beytin son kelimesinin ResOluilah ta
rafından tekrarlandığı rivayet edilmek
tedir (ibn Şebbe , I, 52) . 

Hz. Peygamber. muhtemelen kıblenin 
Kabe'ye çevrilmesinden (623) sonra Ku
ba M escidi'ni yeniden inşa etmiştir (Sem
hüdl, II. 16) . Bu sırada ön duvar ve ona 
paralel dizilen yedi sütun üstüne bir ta
van yapılmıştır. Mescidin güneyinde Kül
süm b. Hidm ile Sa'd b. Hayseme'nin ev
leri bulunmakta ve Sa'd'ın evinden mes
cide bir kapı açılmaktaydı. Müslümanlar 
Resı11-i Ekrem'in misafir kaldığı bu evleri 
ziyaret eder, ardından Sa'd'ın evinin tara
fında bulunan kapıdan mescide geçip "el
üstüvanetü'l-muhalleka" denilen üçüncü 
sütunun doğu yanında onun namaz kıl
dığı yerde namaz kılarlardı. Daha sonra 
bu kapı kapatılıp mescidin batı duvarında 
bir kapı açılmıştır. Mescidin Arnmar b. 
Yasir tarafından tamamlandığı ve bu 
sebeple onun İ slam 'da ilk mescidi bina 
eden kişi olarak anıldığı söylenir (N üred
din el-Haleb!. II, 236) 

Mescid-i Kuba, müslümanların hür ve 
güvenli bir ortamda yaptıkları um uma 
açık ilk mescid olması bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Kur'an'da sözü edi
len. "ilk günden takva üzerine kurulan 
mescidin" (et-Tevbe 9/108) Kuba Mescidi 
olduğu kabul edilir. Ancak bu mescidin 
Mescid-i Nebevl olduğu da rivayet edil
mektedir. Mescidde. "üssise ayeti" diye 
adlandırılan ayetin (et-Tevbe 9/ 108) nazil 
olduğu mekan olarak kabul edilen yere 
sonradan bir mihrap yapılmıştır. 
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