MESCiD-i KUBA
Başta Buhari ve Müslim olmak üzere
hadis kaynaklarında Mescid-i Kuba ' nın faziletine dair bölümlere yer verilmiş , Hz.
Peygamber'in Medine'de bulunduğu zamanlar cumartesi . bazan da pazartesi
günleri ve ramazanın 17. günü Mescid-i
Kuba'ya giderek namaz kıldığına dair rivayetler zikredilmiştir. Ayrıca onun mescidde sürdürülen öğretim faaliyetine nezaret ettiği, Kuba'da namaz kılmayı umreyle eş değerde gördüğü rivayet edilmektedir (i bn Mace, " İ~ m e t ", 197; Tirmizi , "Meval5ltü ' ş -şalat" , 12 5). Hz. Ömer Mescid-i
Kuba 'yı ziyaret ettiğinde tozunu alır. buraya büyük hürmet gösterirdi.
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HüsEYiN ALGÜL

D Mi MA Rİ. Mescid-i Kuba ' nın ilk kuruluşundaki

ölçüleri

hakkında

elde bilgi

bulunmamaktadır. İbn Şebbe'nin verdiği

ölçüler, Hz. Osman ile Velid b. Abdülmelik 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 ölçüler yaklaşık 32 x 32 m; etmektedir. Bu dönemde mescidin kıble tarafı her birinde
yedişerden toplam yirmi bir sütunun taşıdığı bir tavanla kaplıydı. Arka tarafta
aynı şekilde yedişer sütunlu iki sıra, yanlarda da ikişer sütun! u birer revak bulunmaktaydı. Böylece mescidde otuz dokuz
sütun yer atmaktaydı. Bunların ortasında
SO x 26 zira (yak l aş ık 24 x 12 ,5 m.) eba-
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dında üstü açık bir orta sahanlık mevcuttu . Üç kapısı olan mescidin duvar yüksekliği 19 zira idi ( ya k l aş ık 9 m ). Mescidin o
zamanlar "savmaa" denilen, muhtemelen daha önce burada bulunan bir yüksek
ev veya hisar (ütum) yerine inşa edilmiş
so zira (y a kl aş ık 24 m.) yüksekliğinde bir
minaresi 9 x 9 zira bir karış ( yak l aş ık
4,30 x 4. 5 m.) ebadında bir zemine oturmaktaydı. Minarenin o dönem Emevi mimarisinin genel üslubunu taşıdığı tahmin
edilmektedir. Mescidde niteliği bilinmeyen on dört adet kandil koyma yeri vardı

dokuz sütun üzerine oturmaktadır. Duvarlarda sekizer pencere vardır. Kuzey
duvarındaki pencerelerden sekizincisi bu~
rada yer alan minare sebebiyle kapalıdır
(ed-Dürre tü'ş -ş e min e, s. 188) . Mescid-i
Kuba'nın imarına Mem lükler de büyük ihtimam gösterdiler. 733'te ( 1333 ) Muhammed b. Kalavun'un yeniden inşa ettirdiği yapının tavanındaki eskiyen bölümler
840'ta ( 1436 ) ei-Melikü'l-Eşref Barsbay
tarafından yenilendi. 881'de (ı 4 76) Sultan Kayıtbay binada birtakım ıslah çalış

( Tfi ril]u 'l-Medineti 'l-münevv ere, I , 57).

Medine ile ilgili müstakil bir eser telif
eden Semhudi (ö. 9 11/ I 506) Mescid-i Kuba'nın tarihi hakkında geniş bilgi vermektedir ( Vefa'ü 'i-v efa', I, I 78 vd.; II. 16 vd ).
Onun kaydettiği ölçüler de İbnü'n-Neccar
el-Bağdadi'nin ölçülerine yakındır. SernhGdi kı ble 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. 16 7) .
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 yen 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-

Ömer b. Abdülaziz'in Medine valiliği sı
rasında ( 706-712) Mescid-i Kuba ' nın duvarları yontma taş ve kireç kullanılarak
yenilendi. Kurşun kaplı demir çubuklarta
birbirine perçinlenmiş taşlardan oluşan
sütunlar yapıldı. Üzeri değerli saç kerestesinden bir tavanla kapandı. Duvarlar
kireç ve mozaiklerle süslendi. Muhtemelen Mescid-i Nebevi'nin iman için getirilen Bizanslı ustalar burada da çalıştılar.
Mescid daha sonra birçok defa imar gördü. 43S'te (ı 044) Şerif Ebu va·ıa Ahmed
b. Hasan, SSS'te ( 11 60) Zengi Veziri Cemaleddin eı- İsfahilni tarafından imar edildL 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. tavan yüksekliğinin de 20 zira olduğunu
söylemektedir. Mescidin arka ve yan revaklar dahil üstü kapalı kısmın tavanları
aralarında 7'şer zira mesafe bulunan otuz

maları yaptırdı .

MESCiD-i NEBEV]
dan önce batı duvarındaki kapının cephesinde Osmanlı tuğraları , mescide işaret
bulunan ayet! e birlikte (et- Tevbe 91 I 08)
ll. Mahmud'un bu tamiratma dair kitabe
yer atmaktaydı. Kitabenin başlarında ,
"imamü'l-müslimln şah-ı cihan Sultan
Mahmud Han 1 Hilafet zatına muhtas keramet tab'ına mu'tad 1 işitip işbu akdes
mescidin vlraneliğin derhal 1 Buyurdu
hüsn-i i'marıyla ehH Tayyibe'yi dilşad ... "
mısraları yer atmaktaydı. Bu imar sırasın
da Mescid-i Kuba'nın duvarları yenilenmiş . üstü, düz ahşap tavan yerine sütunlar üzerinde kemeriere oturan ve basık
yarım küre ku bbelerden oluşan bir tavanla örtülmüştür. Planda arka kısımdaki
çift sıra sütun! u revak tek sıraya düşürül
müş, böylece yapı istanbul'daki selatin
camilerinin revaklı düzenine benzetilmeye çalışılmıştır. Sultan Abdülmecid de
mescidde bazı ısiahat çalışmaları yaptır
mıştır. Osmanlı dönemiyle ilgili son bilgileri İbrahim Rifat Paşa vermektedir. Onun
kaydettiğine göre mescidin dış duvarı
40 x 40 m ., tavan yüksekliği 6 metredir.
Yı kılma tehlikesine karşı dış duvar payandalarta desteklenmektedir (Mir'atü '1-Haremey n, I, 397). 1968'de Suud Kralı Paysal arkadaki revaklara bir sıra ilave etmiş.
böylece kuzeybatı köşesinde yer alan minare batı duvarı içinde kalmıştır. Bu sıra
da kuzey duvarına kadınlar için özel bir
giriş yapılmıştır.

Mescid-i Kuba 1985'te Kral Fehd döneminde tamamen yıkılıp kısa bir sürede
yeni bir planla tekrar inşa edildi. Mescidi n
sahası eskisine göre beş kat genişletildi
ve 1O.000'den fazla insanın aynı anda ibadet edebileceği şekilde büyütüldü. Yeni
planda önde yer alan kapalı kısımda 12 m.
çapında altı büyük kubbe yer almaktadır.
Bunlar ortada araları boş bırakılmış dörder kümeden oluşan on altı, yanlarda tek

Mescid·i

Ku ba'nın

ön cephesi

Yapıda yaklaşık

1400 metreyi bulan ku(- ı 200 m . kOfi,- 200 m. kadarı ce ll sülüs) Hattat Hasan Çelebi yazmış. kalem işi süslümeleri de Mustafa Çelebi yapmıştır. Mescid. sosyal tesislerden
oluşan müştemilatıyla beraber bugün
13,5 dönüm kadar bir alana yayılmıştır.
şak yazılarını
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MESCİD-i NEBEVİ
(ı.,S~I~I )

tek on altı olmak üzere toplam 36 kare
destek ve ön duvarı birbirine bağlayan çifte kemerler üzerine oturtulmuştur. Önde
bulunan üç büyük kubbe arkadakilerden,
onların ortasında bulunan diğer ikisinden
daha yüksek planlanarak önden bakıldı
ğında simetrik olarak gittikçe yükselen
bir görüntü oluşturulmaya çalışılmıştır.
Altı büyük kubbenin iki yanında dörderden sekiz küçük ku bbe mevcuttur. Renkli
merrnerierden geometrik desenlerle kaplanmış avlunun üç tarafında 6 m . çapın
da elli altı küçük ku b benin örtlüğü revaklar yer alır. Avlunun ortasına gerektiğinde
açıiabilen elyaftan modern dev bir çadır
yapılmış. böylece cuma namazlarında güneşin sıcağından korunan avludan da faydalanılması sağlanmıştır. Mescidin avlusuna iki yanda ikişer. kuzey duvarında bir
taçkapıdan girilir. Avlu ile ana yapı arasında duvar yoktur. Ortada büyük ku bbeye uygun geniş bir kemerle iki yanda daha dar birer kemerli açıklık bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı yapının dört köşe
sinde 47 m. yükseklikte birer minare yapılmıştır. Kare kaideler üzerine oturan ve
üçgenlerle sekizgene dönüşen minareterin gövdesi iki şerefe arası ile silindirik
petek kısımlarında gittikçe incelir. Son
inşaat esnasında mescidde kullanılan
mermerler Türkiye'den götürülmüştür.
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Medine'de
içerisinde Hz. Peygamber'in
kabrinin de bulunduğu mescid.
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islam tarihinde bir dönüm noktası olan
Resul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye
hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biriMescid-i Nebevl'nin (Mescid-i Nebf) inşasıdır. Bizzat Hz. Peygamber
tarafından yaptırılan iki mescidden biri
olan (di ğe ri Kuba). Mescid-i Nebevl onun
Medine'deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer almış ve fonksiyonları bakımın
dan sonraki dönemde kurulan camilere
örnek teşkil etmiştir. M escid-i Nebevl'nin
adı Kur'an-ı Kerim'de doğrudan geçmemekle birlikte "ilk günden takva üzerine
kurulan mescid" ifadesiyle (et-Tevbe 9/
ı 08) Mescid-i Nebevl veya M escid-i Kuba'nın kastedildiği rivayet edilmektedir
(Müsned, lll, 91; Müslim, "J::Iac", 514 ; Belazürl. Fütah, s. 4; Taberl. Cami'u 'i-beyan,
Xl, 26-28) . İbn Keslr. Mescid-i Nebevl'nin
ayette sözü edilen sıfata daha layık olduğunu belirtir (el-Bidaye, ııı . 218). islam
alimlerinin çağuna göre Mescid-i Nebevl
fazilet bakımından Mescid-i Haram'dan
sonra gelir. imam Malik başta olmak üzere bazı alimiere göre ise ResOluilah buraya defnedildiğinden M escid-i Nebevl daha
faziletlidir (Nevevl. IX, ı 63, ı 64) . Mekke'-
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