
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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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 
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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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Başta Buhari ve Müslim olmak üzere 
hadis kaynaklarında Mescid-i Kuba'nın fa
ziletine dair bölümlere yer verilmiş , Hz. 
Peygamber'in Medine'de bulunduğu za
manlar cumartesi . bazan da pazartesi 
günleri ve ramazanın 17. günü Mescid-i 
Kuba'ya giderek namaz kıldığına dair riva
yetler zikredilmiştir. Ayrıca onun mescid
de sürdürülen öğretim faaliyetine neza
ret ettiği, Kuba'da namaz kılmayı umrey
le eş değerde gördüğü rivayet edilmekte
dir (ibn Mace, " İ~met ", 197; Tirmizi , "Me
val5ltü ' ş -şalat" , 125). Hz. Ömer Mescid-i 
Kuba 'yı ziyaret ettiğinde tozunu alır. bu
raya büyük hürmet gösterirdi. 
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~ HüsEYiN ALGÜL 

D MiMARİ. Mescid-i Kuba' nın ilk ku
ruluşundaki ölçüleri hakkında elde bilgi 
bulunmamaktadır. İbn Şebbe'nin verdiği 
ölçüler, Hz. Osman ile Velid b. Abdülme
lik zamanında gerçekleştirilen tevsi ve 
imar çalışmalarından sonraya aittir. Buna 
göre mescid kare şeklinde olup 66 x 66 
zira ebadındadır. Abbasiler devrinde zira 
0.48 m. olarak kabul edildiğinde bu ölçü
ler yaklaşık 32 x 32 m; etmektedir. Bu dö
nemde mescidin kıble tarafı her birinde 
yedişerden toplam yirmi bir sütunun ta
şıdığı bir tavanla kaplıydı. Arka tarafta 
aynı şekilde yedişer sütunlu iki sıra, yan
larda da ikişer sütun! u birer revak bulun
maktaydı. Böylece mescidde otuz dokuz 
sütun yer atmaktaydı. Bunların ortasında 
SO x 26 zira (yakl aş ık 24 x 12 ,5 m.) eba-
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dında üstü açık bir orta sahanlık mevcut
tu . Üç kapısı olan mescidin duvar yüksek
liği 19 zira idi ( ya k l aş ık 9 m ). Mescidin o 
zamanlar "savmaa" denilen, muhteme
len daha önce burada bulunan bir yüksek 
ev veya hisar (ütum) yerine inşa edilmiş 
so zira (ya klaşık 24 m.) yüksekliğinde bir 
minaresi 9 x 9 zira bir karış ( yak l aş ık 

4,30 x 4. 5 m.) ebadında bir zemine otur
maktaydı. Minarenin o dönem Emevi mi
marisinin genel üslubunu taşıdığı tahmin 
edilmektedir. Mescidde niteliği bilinme
yen on dört adet kandil koyma yeri vardı 
( Tfi ril]u 'l-Medineti 'l-münevvere, I , 57). 

Ömer b. Abdülaziz'in Medine valiliği sı
rasında ( 706-712) Mescid-i Kuba'nın du
varları yontma taş ve kireç kullanılarak 
yenilendi. Kurşun kaplı demir çubuklarta 
birbirine perçinlenmiş taşlardan oluşan 
sütunlar yapıldı. Üzeri değerli saç keres
tesinden bir tavanla kapandı. Duvarlar 
kireç ve mozaiklerle süslendi. Muhteme
len Mescid-i Nebevi'nin iman için getiri
len Bizanslı ustalar burada da çalıştılar. 

Mescid daha sonra birçok defa imar gör
dü. 43S'te (ı 044) Şerif Ebu va·ıa Ahmed 
b. Hasan, SSS'te ( 11 60) Zengi Veziri Ce
maleddin e ı- İsfahilni tarafından imar edil
dL S93'te ( 1197) mescid hakkında bilgi 
veren İbnü 'n-Neccar' ın kaydettiği ölçüler 
İbn Şebbe'ninkine yakındır. İbnü'n-Nec
car, mescidin ebadının 68 x 68 zira. ta
van yüksekliğinin de 20 zira olduğunu 
söylemektedir. Mescidin arka ve yan re
vaklar dahil üstü kapalı kısmın tavanları 
aralarında 7'şer zira mesafe bulunan otuz 

dokuz sütun üzerine oturmaktadır. Du
varlarda sekizer pencere vardır. Kuzey 
duvarındaki pencerelerden sekizincisi bu~ 
rada yer alan minare sebebiyle kapalıdır 
(ed-Dürretü'ş-şemine, s. 188) . Mescid-i 
Kuba'nın imarına M em lükler de büyük ih
timam gösterdiler. 733'te ( 1333) Muham
med b. Kalavun'un yeniden inşa ettirdi
ği yapının tavanındaki eskiyen bölümler 
840'ta ( 1436) ei-Melikü'l-Eşref Barsbay 
tarafından yenilendi. 881'de (ı 4 76) Sul
tan Kayıtbay binada birtakım ıslah çalış
maları yaptırdı . 

Medine ile ilgili müstakil bir eser telif 
eden Semhudi (ö. 9 11/ I 506) Mescid-i Ku
ba'nın tarihi hakkında geniş bilgi vermek
tedir ( Vefa'ü 'i-vefa', I, I 78 vd.; II. 16 vd ). 
Onun kaydettiği ölçüler de İbnü'n-Neccar 
el-Bağdadi'nin ölçülerine yakındır. Sern
hGdi kı b le duvarını 70. kuzey duvarını 68,S 
zira olarak verir. Ancak derinlik için yazı
lan 79 zira muhtemelen bir istinsah hatası 
olup bu rakam 69 olmalıdır (Salih Lem·ı 
Mustafa, s. 167) . 

Kanuni Sultan Süleyman, 9SO'de ( 1543) 

Kuba Mescidi'nin tavan ve minaresini yık
tırıp yeniden inşa ettirdi. 1111'de ( 1699) 

mescidin eskiyen duvar ve minaresini ye
n ileten ll. Mustafa da Mebrekü'n-naka 
üzerine dört direkli bir ku b be, mescidin 
dışına bir sebil ve abdest alma yerleri 
yaptırdı. Buradaki kumlukta su ihtiyacını 
karşılamak için derin kuyular kazdırdı. 
önemli bir çalışma da 1829'da ll. Mahmud 
zamanında gerçekleştirildi. Mescid 198S'
te yenilenmek üzere tamamen yıkılma-


