
RA VZA-i EVLiYA 

( "~3 1 a....3)) 

Bursa'da yaşamış Osmanlı alim, 
mutasavvıf ve şairleri hakkında 

Baldırzade Mehmed Efendi 
(ö. 1060/1650) 

tarafından yazılan 
ve Vefeyat-ı Baldırzade 
adıyla da anılan eser 

(bk. BALDIRZADE MEHMED EFENDi). 
L ~ 

RAVZA-i MUTAHHARA 

(ö~a....3J) 

Mescid-i Nebevi içinde 
Hz. Peygamber'in 

kabri ile minberi arasındaki bölüm. 
L ~ 

Sözlükte "tertemiz bahçe" anlamına ge
len ravza-i mutahhara adlandırması, Hz. 
Peygamber'in eviyle minberi arasının cen
net bahçelerinden (ravza) bir bahçe oldu
ğunu bildiren hadisine dayanır (Buhar!, 
"Tat;avvu<", 18; Müslim, "I:Iac", 500-502). 

ResOl-i Ekrem ayrıca, Mescid-i Nebevl'de 
kılınan namazın Mescid-i Haram hariç di
ğer yerlerde kılınan namazdan bin kat da
ha faziletli olduğunu haber vermiş (Bu
har!, "Fazlü'ş-şalat fı Mescidi Mekke ve'l
Med!ne", 1; Müslim, "I:Iac", 505-510), bu 
hadisler ResOiullah'ın mescidinin fazileti
ne, onun içinde de Ravza-i Mutahhara'nın 
daha faziletli olduğuna delil sayılmıştır. 
Ancak sözü edilen mekanın genişliği ve 
ifadenin mecaz olup olmadığı konusunda 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. İmam 
Malik gibi bazı alimler hadisi zahiri mana
sma göre yorumlamayı daha uygun gör
müştür (Semhud!, ll, 162) Bazılarına gö
re ise yapılan ibadetler sebebiyle burası 
rahmetin inmesi, insana mutluluk verme
si açısından cennete benzer. Dolayısıyla 
ResOl-i Ekrem'in cennetin anaların ayak
ları altında, kılıçların gölgesinde bulundu
ğuna ve hasta ziyaret eden kimsenin cen
net bahçelerinden bir bahçede olduğuna 
dair sözleri veya güzel geçen bir gün için, 
"Bugün cennet günlerinden biriydi" denil
mesi gibi mecazi bir anlamifade eder (İb
nü' I-Es!r, 1, 493; Semhud!, ll, 164, 165). 

Hz. Peygamber'in evinden maksactın Hz. 
Aişe'nin odası mı (hücre-i saadet), yoksa 
mescidin doğu duvarı boyunca sıralanan 
hanımiarına ait odaların tamamı mı, min
berden maksactın bulunduğu yer mi, yok
sa hücre-i saadet hizasındaki batı duvarı 
mı olduğu konusunda da farklı görüşler 
nakledilir. Eyüp Sabri Paşa bu konudaki 
görüşleri dikkate alarak Ravza-i Mutahha-

ra planıyla ilgili üç değişik çizim yapmıştır 
(Mir'atü'l-Haremeyn, II, 154-156). 

Bazı alimler Ravza-i Mutahhara'nın ala
nının bütün mescidi kapsadığını söylemiş , 

ravzanın Mescid-i Nebev! ile musaila ara
sında olduğunu bildiren bir rivayete daya
narak Mescid-i Nebevl ile bayram musal
lası (Mescid-i Gamame) arasında kalan alanı 
buna dahil edenler de olmuştur (İbn Şeb
be, I, ı 38) Ancak Ravza-i Mutahhara'yı 
hücre-i saadet ve minber arası olarak ifa
de eden rivayetler daha güçlüdür. 

Günümüzde Ravza-i Mutahhara'nın gü
neyi mihrabın hemen kıble tarafındaki de
mir korkuluk ve kitap raflarıyla sınırlanmış 
olup doğudan batıya 22 m., kuzeyden gü
neye 1 s m. olmak üzere yaklaşık 330 m2 ' 

lik bir alanı kapsamaktadır. Batı tarafında 
lll. Murad'ın armağanı olan minberle or
tada Kayıtbay döneminden kalan mihrap 
yer alır. Bu alanda her biri ayrı bir hatırayı 
yaşatan sütunlar bulunmaktadır. Muhal
laka sütunu Hz. Peygamber'in minber ya
pılmadan önce dayandığı hurma kütüğü
nün yerindedir ve kıbleye göre sağ taraf
tan mihraba bitişiktir. Haluk adlı bir koku 
sürütmesi sebebiyle bu adla anılan sütun, 
ResOl-i Ekrem'in minberde hutbe okuma
ya başlaması üzerine hurma kütüğünün 
internesinden dolayı Hannane, Haccac b. 
Yusuf'un gönderdiği mushafın burada bir 
sandık içinde korunmasından dolayı Mus
haf sütunu diye de anılmıştır. Kur'a sütu
nu, Hz. Peygamber'in kıble değişikliğin
den sonra on gün kadar namaz kılıp son
ra bilinen mihrabına geçtiği yerdedir. Hz. 
Aişe'nin, "Eğer orada ibadetin ne kadar 
faziletli olduğunu bilselerdi insanlar izdi
ham sebebiyle aralarında kura çekerlerdi" 
şeklindeki sözünden dolayı buraya Kur'a 
veya Aişe sütunu denilmiştir. Muhacirler-
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den bazıları bu sütunun yanında toplan
ınayı adet edindiklerinden Meclisü'l-mu
hacirln olarak da anılırdı. Tövbe (Ebu Lüba
be) sütunu, EbQ Lübabe'nin Beni Kurayza 
kuşatması sırasında yaptığı hatadan do
layı kendisini bağladığı sütundur ve Kur'a 
sütununun kıbleye göre solunda yer al
maktadır. Ravzada mevcut sütunlardan 
biri de ResQiullah'ın itikafa girdiğinde üze
rinde istirahat ettiği hurma yaprağından 
yapılmış yaygı veya yataktan (serlr) dolayı 
üstüvanetü's-serlr diye anılan sütun olup 
Tövbe sütununun doğusunda hücre-i sa
Metin şebekesiyle bitişiktir. Bunun kuze
yinde yine şebekeye bitişik olan Muhafız 
sütunu (Üstüvanetü'l-mahres, üstüvanetü Eml
ri'l-mü'minln Ali b. Ebu Talib) Hz. Peygamber' e 
bir zarar gelmemesi için Hz. Ali'nin yanın
da oturup onu gözetiediği yerdedir. Al
lah'ın, resulünü insanlardan koruyacağı
na dair ayet nazil olunca ( el-Maide 5/67) 

orada beklerneye gerek kalmamıştır. Bu 
sütunun kuzeyinde ResOl-i Ekrem'in, ya
nında elçileri kabul ettiği Elçiler sütunu 
(Üstüvanetü'I-vüfQd) yer almaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü 'l-Eslr, en-l'fihaye, ı, 493; Müsned, lll, 389; 
İbn Şebbe. Tarfi)u'l-Medfneti'l-münevvere, I, 138; 
Taberani, el-Mu'cemü'l-evsat (nşr. Tarık b. Ava
zullah - Abdülmuhsin el-Hüseynl). Kahire 1415, I, 
264; İbn Hacer el-Askalani. Fetf:ıu 'l-barf, Beyrut 
1378, IV, 100; Semhüdl. Vefa'ü'l-ve{a' bi-ai)bari 
dari'l-Muştafa (nşr. Kasım es-Samerral), Beyrut 
1422/2001, ll, 156 vd. , 160, 162, 164, 165, 166, 
169, 174 vd.; Mir'atü'l-Haremeyn, ll , 147, 148, 
149, 154-156; Salih b. Hamict b. Said er-Rifai, Etıa

dfşü'l-varide fi fe;i:a'ili'l-Medfne, Medine 1413/ 
1992, s. 457 vd.; Ham İbrahim Molla Hatır. Feta'i
lü'l-Medfneti'l-münevvere, Beyrut 1413/1993, ll, 
259 vd., 275 vd.; Yusuf Ragda el-Amili, Me'alimü 
Mekke ve'l-Medfne beyne'l-mazf ve'l-f:ıazır, Bey
rut 1418/1997, s. 285-315; M. İlyas Abdülgani, 
Tarfi)u'l-Mescidi 'n-nebevf eş-şerff, Medine 1424/ 
2003, s . 114 vd. ı:;ı;:ı 

llıJi!!J NEBİ BOZKURT 

475 


