
SAFA ve MERVE 
( ö~rJI~ lA.a.ll ) 

Hac ve umre sırasında 
aralarında sa 'y yapılan iki tepe. 
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Safa, Mescid-i Haram'ın kuzeydoğusun
da EbGkubeys dağının eteğinde Merve'
den biraz daha yüksek olan tepedir. Mer
ve ise Safa'nın tam karşısında ve Harem-i 
şerif'in kuzeybatısında Kuaykıan dağının 

eteğinde yer alır. Safa "sert, başka bir küt
leye karışmayan, toprak ve çamurdan arın
mış taş", Merve "yumuşak ve esmer, kır
mızımtırak volkanik kökenli, parçalanıp et
rafı incelmiş sert ya da yumuşak her türlü 
taş" anlamına gelir. Hac ve umre tavafla
rından sonra Kabe'ye daha yakın olan Sa
ta'dan Merve'ye dört gidişle üç gelişten 
ibaret olan sa'y ibadetinden dolayı önem 
kazanan bu iki tepeye Merveteyn adı da 
verilir. 

Kur'an-ı Kerim'de Sata ile Merve'nin Al
lah tarafından konulmuş sembollerden (şe
air) ve hac ile umre ibadetinin yapıldığı 
yerlerden olduğu belirtilir (el-Bakara 2/ı 58). 
Safa ile Merve arasında gerçekleştirilen 
sa'yin hac ve umre çerçevesinde yerine 
getirilen ibadetlerden (menasik) biri olma
sı, Hz. İbrahim'in eşi Hacer'in oğlu İsmail 
ile Mekke vadisinde yalnız kaldıktan son
ra Safa ile Merve tepeleri arasında oğlu
na su araması hadisesine dayanmaktadır 
(Buharı. "Enbiya"' , 9). Hz. İbrahim, oğlu 
İsmail ile Kabe'nin yapımını tamamladı
ğında, "Ey rabbimiz! Bize ibadet usulleri
mizi göster" diye dua edince (el-Bakara 2/ 
ı 28) Cebrail diğer hac menasiki yanında 
Safa ile Merve arasındaki sa'yi de onlara 
öğretmiş, ardından gelen peygamberler 
ve ümmetieri de Kabe'yi ziyaret ettikten 
sonra Safa ile Merve arasında sa'y etme
yi sürdürmüştür. 

Mekke'de ilk defa tevhid inancından sa
pan Cürhüm kabilesinden İsaf b. Ya'la ile 
aynı kabileden Naile bint Yezld'in Kabe'
nin içinde işledikleri günahlar yüzünden 
taş kesildikleri ve halkın ibret olsun diye 
İsaf'ı Safa tepesine, Naile'yi Merve tepesi
ne diktiği, ancak daha sonra bunun unu
tulduğu ve anılan iki taşa tapınmaya baş
landığı rivayet edilmektedir (Ezraki, I, 88, 

ı I 9). Daha sonra Mekke'ye hakim olan 
Huzaa kabilesinden Amr b. Lühay tevhid 
inancını tamamen bozup şehirde putpe
restliği yaygınlaştırmış ve Safa tepesine 
rüzgarları estirdiğine inanılan Nüheyk, Mer
ve tepesine Mut'imü't-tayr ( kuşları d oyu
ran) adlı putları dikmiştir. Bunların dışın-
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da bakırdan heykellerin bulunduğu nakle
dilmektedir. Cahiliye Arapları hac ibadeti
ni eda ettikten sonra Safa ile Merve'ye çı
kıp hasep, nesep ve şöhretlerinin yüksek
liğinden bahsederek övünürler, bazıları da 
Allah'tan dünya malı isterdi. 

ResGlullah, peygamberliğinin ilkyılların
da zaman zaman Sata tepesine çıkarak 
İslamiyet'i tebliğ ediyordu. "Artık sana em
redileni açıkça ortaya koy ve müşriklerden 
yüz çeviri" (el-Hicr I5/94) ve Safa tepe
sinde nazil olan, "En yakınlarından başlaya
rak erişebildiğin herkesi uyar ve sana tabi 
olan müminlere kol kanat ger!" (eş-Şua
ra 26/214-2 I 5) mealindeki ayetleri n inme
sinden sonra Safa tepesinde bir konuşma 
yapmış ve bütün Mekkeliler'i İslamiyet' e 
davet etmişti. Mekke fethinin ardından 
Sata tepesine çıkan ResGl-i Ekrem Mek
keliler'den biat almıştı. 

İslamiyet'in doğuşu sırasında Ka be hiz
metinde bulunan ve Humus diye anılan 
Kureyş ve müttefikleri Safa ile Merve'yi 
haccın bir parçası sayarken Kabe ve hac 
konusunda hiçbir imtiyazları olmayan Hil
le mensupları, iki tepe arasında sa'yin bu
rada bulunan putlara karşı yapıldığını ve 
bunun Cahiliye adeti olduğunu ileri süre
rek onu kabul etmiyorlardı. Nitekim Evs 
ve Hazrec kabileleri Safa ile Merve yerine 
Menat putunun bulunduğu Müşellel ile 
Kudeyd'i kutsal yer sayıyor, Tiha.me'de ya
şayan bazı Arap kabileleri de bu iki tepe
yi hac menasiki içerisinde görmüyordu. 

Mekke'nin fethinden sonra putlardan 
temizlenmesine rağmen ensar başta ol
mak üzere müslümanların bir kısmı Sata 
ile Merve'nin hac ve umrenin menasikine 
dahil olup olmadığı hususunda şüpheye 
düşmüş, bunun üzerine Bakara süresinin 
158. ayeti n azil olmuştur (Buhar!, "I:Iac", 
79; "9Jmre", IO; "Tefslr", 2/2ı) . Diğer bir 
rivayete göre ise ResGl-i Ekrem, Veda hac-
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cında Sata'ya yaklaştığında bazı müslü
manlar Cahiliye dönemi putlarını hatırlaya
rak sa'y yapmaktan çekinince anılan ayet 
nazil olmuş , bu tepelerin eskiden beri Al
lah 'ın koyduğu semboller olduğu vurgu
lanmış, Hz. Peygamber de, "Sata ve Merve 
Allah'ın alametlerindendir" diyerek (Ebu 
DavGd, "Menasik", 57; Tirmizi. "I:Iac", 38 ; 

İbn Mace, "Menasik" , 34, 84) bu iki tepe 
arasında sa'y yapmayı hac ve umre iba
detine dahil etmiştir. ResGl-i Ekrem, Safa 
ile Merve tepelerine çıktığı zaman Kabe'
ye dönerek ellerini yukarıya kaldırıp dua 
ederdi. İbn Abbas elierin kaldırılacağı ye
di yer arasında bu iki tepeyi de saymıştır 

(Ezraki, 1, 279) . 

Safa ile Merve arasındaki sa'y yerinin 
(mes 'a) uzunluğu 394,5 ve genişliği 20 
metredir. Safa'ya yakın olan tarafta iki ye
şil ışık arasında 55 metrelik mesafede her
vele yapılır (bk. SA'Y). İki tepe arasındaki 
alan zamanla doldurulup yükseltilerek tes
viye edilmiş, zemini yürüyüş için uygun ha
le getirilmiş , tepelere çıkmayı kolaylaştı

ran merdivenler konulmuş (a.g.e., II, ı20), 
hac mevsimlerinde ve bazı özel günlerde 
geceleri aydınlatılmıştır. Burada ilk aydın
latma, Emevl halifelerinden Süleyman b. 
Abdülmelik zamanında (7I5-7ı 7) Mekke 
Valisi Halid b. Abdullah el-Kasrl tarafın
dan hac günlerinde ve receb ayında kan
dillerle yapılmıştır. Bu uygulama Abbasl 
Halifesi Mu'tasım-Billah tarafından 219 
(834) yılından itibaren sürekli hale getiril
miştir (a.g.e., 1, 287-288) XX. yüzyılın ba
şında elektrik kullanılmaya başlanmadan 
önce Sata ile Merve arasında on altı adet 
kandil bulunuyordu (Mir'atü 'l-Haremeyn, 

1, 936) 

Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer el-MansOr dö
nemine kadar (754-775) Sata ve Merve te
pelerinde herhangi bir yapılanma görül
memektedir. İlk defa bu devirde tepelere 
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çıkmayı kolaylaştırmak için birer merdiven 
inşa edilmiştir (Ezrald, II, 120). IX. yüzyı
lın ikinci yarısına ait kayıtlarda Ebu Ca'fer 
el-MansOr tarafından yaptırılan kagir mer
divenle Safa'ya on iki, Merve'ye on beş ba
samakla çıkıldığı kaydedilir (a.g.e., II, 119; 

Fakihl. II, 242-243). XIII. yüzyıldan itiba
ren Safa'nın merdiveninin on dört, Merve'
nin ise beş basamaklı olduğu belirtilmiştir 
(İbn Cübeyr, s. 72-73; İbn Battüta, I, 162). 

Sara ile Merve'nin basamakları 1399'da 
Memlük Sultanı Ferec, 1879'da Osmanlı 
Sultanı ll. Abdülhamid tarafından yenilen
miştir. 

Safa ile Merve arasındaki alanda özellik
le hac günlerinde çok canlı bir çarşı mev
cuttu ve şehir hayatı en yoğun olarak bu
rada yaşanıyordu. İslamiyet'in ilk dönemin
den hatıralar taşıdığı için Mescid-i Haram'a 
dahil edilineeye kadar bu çarşının kaldı
rılması yerine sa'y yapmayı kolaylaştıran 
çareler düşünülmüş ve yeni yapılanmaya 
izin verilmemiştir (BA, HH, nr. 27044; BA, 
İ.MVL., nr. 4293) 1587 yılına ait bir kayıtta 
Safa ile Merve arasına seyyar satıcıların 
tezgah kurup sa'y yapanları dünya işleriyle 
meşgul etmemeleri için tedbir alındığı bil
dirilir (BA, MD, nr. 64, s. 44) İbn Cübeyr, 
Safa ile Merve arasında eskiden su yatağı 
olan alanın çeşitli meyve, hububat ve di
ğer yiyeceklerin satıldığı bir pazar yeri ola
rak kullanıldığını, kumaş ve baharat dük
kaniarı hariç şehrin en düzenli alışveriş 
merkezinin burası olduğunu ve müşteri yo
ğunluğunun zaman zaman sa'y yapılması
nı engellediğini kaydeder (er-Rif:ıle, s. 73). 

İslami dönemde Kabe'ye gönderilen hedi
yeler Safa ile Merve arasında teşhir edil
dikten sonra Hicabe görevlisine teslim edi
lirdi. 

EbQ Ca'fer el-Mansür 136 (754) yılında 
hatca geldiği zaman Sara ile Merve ara
sında hacılara hizmet etmeleri için gö
revliler tayin etmiş, 210'da (825-26) Mekke 
Valisi Salih b. Abbas, Safa'nın eteğine bir 
çeşme yaptırmıştı. Safa ile Merve tepele
rinde, mes'ada bazı meşhur kişilere ait ev
ler vardı. Hz. Peygamber'in amcası Abbas 
b. Abdülmuttalib'in evi ribat haline getiril
mişti. 728'de ( 1328) bu ribatı tamir etti
ren Memlük Sultanı ei-Melikü'n-Nasır Mu
hammed, Safa ile Merve arasında abdest 
almaya elverişli bir mekan yaptırmıştı. Sa
fa tepesinde Kadir11er'e ait bir dergah bu
lunuyordu (BA, DH. MKT., nr. 1435). Ha
rem-i şerif'e Osmanlılar zamanında yap
tırılan muvakkithanenin pencerelerinden 
biri, Sara ile Merve arasında gelip geçen
Ierin saatlerini buradan ayarlayabilecek-
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leri şekilde tasarlanmıştı (Mir'titü'l-Hare

meyn, l, 780-781). 

Mes'anın üstü 1922'de kapatılınca ha
cılar güneşten ve tozdan kısmen korun
muş, 1927'de Sara ile Merve arasına taş 
döşenerek Mekke'de bir caddeye ilk defa 
taş kaplanmıştır (Hü.seyin Abdullah Base
larn e, s. 296). 19SS'te başlatılan ve 1976yı
lına kadar dört aşamada gerçekleştirilen 
genişletmede mes'a Mescid-i Haram'a ka
tılmış ve sa'y yolu iki katlı olarak tasarlan
mıştır. Günümüzde sa'y edenleri güneşten 
korumak için Safa ile Merve tepelerinin 
arasına üstü kapalı, Kabe'ye girişi de sağ
layacak ikiyanı açık eyvan inşa edilmiştir. 
Sa'y alanının özellikle hac zamanında ye
terli olmaması sebebiyle genişletme çalış
maları halen sürdürülmektedir. 
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Iii MUSTAFA SABRi KüÇÜKAŞCI 

SAFAHAT 
(.:ı~) 

Mehmed Akif Ersoy'un 
(ö. 1936) 

L yedi kitaptan oluşan şiir külliyatı. _j 

Mehmed Akif'in gençlik yıllarında çok 
sayıda şiir yazdığı bilinmektedir. Dergiler
de ve dostlarında bulunan örneklere ve 
kendi ifadesine göre bu şiirler Tanzimat 
döneminde bazı değişikliklerle devam eden 
divan şiiri, özellikle de Ziya Paşa ve Mual
lim Naci, kısmen Abdülhak Hamid tarzın
da yazılmıştır. Kitaplarına almadığı bu tür 

şiirlerden daha sonra vazgeçtiği, hiçbir şi
irinin yayımianmadığı 1901-1908 yılları ara
sında hayalden uzak, içinde yaşadığı top
lumun meselelerine çözüm arayan bir yol
da kararlı olduğu anlaşılmaktadır. 

İlk defa 1329'da ( 19 ı ı) İstanbul'da bası
lan ve Safahat adını taşıyan kitap eserin 
diğer kitaplarına göre hacimce en geniş 
olanıdır ve tamamı 1908-191 O yıllarında 
Sırat-ı Müstakim'de yayımianmış man
zumeleri ihtiva etmektedir. Şair, okuyu
cuya hitaben baş tarafa ekiediği beş be
yitlik başlıksız manzum parçada, şiirde sa
nat anlayışının tasannodan uzak olduğu
nu, sadece kentli sıkıntılarını muhatabına 
aktarma arzusu taşıdığını ifade eder. Bu 
kitaptaki şiirlerin en eskisi, neşri sırasında 
alt tarafına konulan kayda göre 23 Hazi
ran 1904 tarihini taşıyan "Bir Mersiye"dir. 
Şiirlerin çoğu şairin kendi çevresinde mü
şahede ettiği toplumun acılarını dile ge
tirir. Böylece daha sonraki bir manzume
sinde belirteceği, "İnan ki her ne demiş
sem görüp de söylemişim" formülü bu ilk 
kitabından itibaren gerçekleşmeye başla
mıştır. Mehmed Akif'in toplumun alt taba
kasına mensup insanların hastalık, ölüm, 
fakirlik, sefalet, iptilalar ve kötü yönetim 
karşısındaki çaresizliğini, suskunluğunu bir 
fotoğraf gerçekçiliğiyle ve küçük manzum 
hikayeler şeklinde anlattığı şiirleri şunlar- . 
dır: "Hasta", "Küfe", "Hasır", "Meyhane", 
"Mezarlık", "Bayram", "Selma", "Seyfi Ba
ba", "Kör Neyzen", "İstibdat", "Mahalle Kah
vesi", "Köse İmam", "AhiretYolu", "Yemiş
çi İhtiyar." Yine toplumun daha üst yapı
da ve daha soyut meselelerini dile getiren 
manzumeleri de "Durmayalım", "Geçinme 
Belası", "Merhum İbrahim Bey", "Azim", 
"Canan Vurdu", "Bir Mezar Taşına Yazıl
mıştı" ve "Amin Alayı"dır. "Kocakarı ile 
Ömer" ve "Dirvas" başlıklı, konusunu İs
lam tarihinden alan iki manzum hikaye ile 
birer ideal devlet adamı portresi çizerken 
"Acem Şahı", "İstibdat", "Hürriyet" başlıklı 
şiirler şairin dönemin siyasi yöneticilerine 
karşı tenkitleridir. Bunlara daha soyut 1 
felsefi manada insanı ele aldığı "İnsan", 
"Bir Resmin Arkasına", "Bu da Bir Mezar 
Taşı İçin Yazılmıştı", "Tercümedir", "Hüs
ran-ı Mübln", "Hasbihal" adlı manzorneler 
eklendiğinde ilk Safahat'taki kırk dört şii
rin toplumu ve içindeki insanı işiernekte 
olduğu görülür. Bunların dışında kalanlar
dan "Fatih Camii" çocukluk hatıralarını, 
"Bir Mersiye", "Selma", "Merhum İbrahim 
Bey" yakınlarının ölümü üzerine duygula
rını, "Ressam Haklı", "Şair Huzurunda Mü
nekkit", "Bebek yahu d Hakk-ı Karar" şairin 
nükte ve hiciv tarafını yansıtır. Çoğu lirik 


