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Osmanlý döneminde Mýsýr’da
en güçlü siyasî hiziplerden biri.

˜ ™

XVII ve XVIII. yüzyýl Osmanlý Mýsýrý’nda
Kasýmiyye ile birlikte en önemli güç odak-
larýndan biridir. Bu iki hizip Mýsýr’ýn idare-
sinde Osmanlý valileri yanýnda hayli etkili ol-
muþtur. Bunlarýn 1517’de Mýsýr’ýn fethiyle
birlikte ortaya çýktýðý yolunda rivayetler var-
sa da gerçekte XVII. yüzyýlda artan nüfus,
bunu etkileyen genel kriz ve Yemen için
yapýlan mücadeleler dolayýsýyla bu grup-
larýn güç kazandýðý anlaþýlmaktadýr. Ýki hi-
zip arasýndaki rekabete yalnýzca yüksek
rütbeli emîrler ve memurlar deðil Mýsýr
toplumunun oldukça büyük bir kesimi de
katýldý. Rekabet Mýsýr’ýn hem þehirlerine
hem kýrsal kesimlerine tesir etti. Çünkü
Zülfikariyye ve Kasýmiyye hizipleri, Mýsýr’-
da çok daha erken tarihlere kadar uzanan
Sa‘d ve Harâm lakaplý iki Arap topluluðu
ile baðlantýlýydý. Mýsýrlý tarihçiler, iki hizip
arasýndaki düþmanlýða ve bu baðlamda hi-
zip üyelerinin farklý renk ve sembol kullan-
dýklarýna vurgu yaparlar; Zülfikariyye ta-
raftarlarýnýn beyaz bayrak, Kasýmiyye ta-
raftarlarýnýn kýrmýzý bayrak taþýdýklarýný ile-
ri sürerler.

Zülfikariyye hizbinin kurucusu, yaklaþýk
1630 yýlýndan 1653’teki ölümüne kadar Yu-
karý (Güney) Mýsýr’ýn büyük Circe ilçesinde
sancak beyi olan Ali Bey’dir. Evliya Çelebi
Seyahatnâme’sinde, Circe’de Ali Bey’in
inþa ettirdiði mescid kitâbesinde onun için
“Zülfikarlý Ali” ve “Allah’ýn aslaný” gibi Hz.
Ali için söylenen çeþitli ifadeler kullanýldý-
ðýný belirtir. Bu durumda Zülfikariyye la-
kabýnýn aslý Hz. Ali’nin meþhur kýlýcý olabi-
lir. Bu lakabýn Ali Bey’e verilmesinin sebe-
bi, üzerinde insan figürünü andýran zülfi-
kar kýlýcýnýn olduðu bir yeniçeri bayraðý ta-
þýmasýdýr. Ali Bey’in oldukça güçlü siyasî
ortaðý emîr-i hac Rýdvan Bey de Zülfika-
riyye’nin geliþmesinde önemli yere sahip-
tir. 1631-1656 yýllarýnda emîr-i hac göre-
vini üstlenen Rýdvan Bey XVII. yüzyýlýn so-
nuna kadar Mýsýr’da hayli kalabalýk ve güç-
lü bir kapý (hâne) teþkil etti. Ýkisi de Kafkas
menþeli köle olmasýna raðmen (Mýsýrlý ta-
rihçi Cebertî, Rýdvan’ýn Gürcü olduðunu
iddia eder) Rýdvan Bey ve Ali Bey Balkan-
lar ya da Batý Anadolu’dan gelen, bazýsý
devþirme kökenli ve “Rum oðlaný” diye ta-
nýnan neferleri özel ordularýna aldýlar. Öte
yandan Kasýmiyye liderleri “evlâd-ý Arab”

Zülfikar Efendi’nin ölümünden sonra kop-
ya edilen Münih’teki nüshada müstensih
ismi yer almamaktadýr. Yazmanýn sefâret-
nâmeden önceki bölümü (1a-34b varaklarý
arasý) Bâbýâli’deki törenlerle ilgilidir. Bu-
rada çeþitli sivil ve askerî kadrolarýn ma-
aþ ödemelerine dair bilgiler ve rakamlar
kaydedilmiþtir. Sefâretnâmenin bunlarýn
dýþýnda Ýstanbul’da üç (ÝÜ Ktp., TY, nr.
416; Millet Ktp., nr. K 21477, tasnif nr.
920; Âtýf Efendi Ktp., Mehmed Zeki Paka-
lýn koleksiyonu, nr. 34 Mzp 67), Kahire’de
Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de (Târîh-i Türkî,
Tal‘at, nr. 109) bir nüshasý vardýr. Sefâret-
nâmede Avusturya’nýn içinde bulunduðu
askerî ve siyasî durum, müttefikleri Le-
histan ve Venedik’le iliþkileri, savaþ halin-
de bulunduðu Fransa cephesi karþýsýnda-
ki durumu ve Osmanlý Devleti’nden bek-
lentileri hususunda heyetin müþahedele-
ri aktarýlmakta, öte yandan Osmanlý Dev-
leti’nin barýþ yapma yolundaki sonuçsuz
diplomatik çabalarý ve müzakereleri de ay-
rýntýlý biçimde nakledilmektedir. Bu yön-
leriyle eser hem Osmanlý hem Avusturya
diplomasi tarihi için önemlidir. Zülfikar Pa-
þa’nýn sefâretnâmesi önce Viyana’da dok-
tora çalýþmasýnda ele alýnmýþ, Türkiye’de
de eþ zamanlý olarak Mustafa Güler ve
Songül Çolak’ýn çalýþmalarýna konu teþkil
etmiþtir (bk. bibl.).
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Mükâleme Takrîri’nin ilk iki sayfasý (Bayerische Staatsbibliothek Handschriftensammlung, Signatur, cod. Turc., nr. 117)
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þý ve odabaþý gibi alt rütbeli subaylar ara-
sýndaki gerginlik hizbi de etkiledi. 1690’-
lara gelindiðinde en üst rütbeli yeniçeri su-
baylarý ve özellikle Kazdaðlý Mustafa Ket-
hüdâ, 1696’da suikast neticesinde öldü-
rülen reformcu Küçük Mehmed Baþoda-
baþý’ya karþý çýkmaya baþladý. 1711’de Kaz-
daðlýlar’ýn (Kazdaðliyye) yeniçeriler üzerin-
deki egemenliðine daha ciddi bir tehdit,
halkçý bir reformcudan ziyade siyasal-eko-
nomik bir fýrsatçý olan Frenk / Efrenc Ah-
med Baþodabaþý’ndan geldi. Frenk Ah-
med’in Yeniçeri Ocaðý’na hâkim olma plan-
larýný farkeden Kazdaðlý Nasuh Kethüdâ
sekiz yüksek rütbeli subayla Azeb Ocaðý’-
na kaçtý. Frenk Ahmed, Mýsýr’daki sancak
beylerinin desteðini isteyince beyler de bu
mücadeleye katýldýlar. Fakat en azýndan
Circe hâkimi Mehmed Bey’in özel ordu-
suyla Kahire’ye gidip Kasýmiyye lideri Ývaz
Bey’i öldürdüðü zamana kadar mücade-
le Zülfikarlýlar arasýnda cereyan etti. Ývaz
Bey’in ölümü iki hizip arasýnda Kasýmiyye’-
nin yenilgisiyle sonuçlanan bir savaþa yol
açtý. Ancak Frenk Ahmed ile taraftarlarý
savaþta öldürüldü ve yeniçeriler üzerin-
de hâkimiyet yeniden Kazdaðlýlar’ýn eline
geçti.

Savaþýn ardýndan yirmi yýl boyunca Zül-
fikariyye’nin liderliði yeniçeri subaylarý ile
sancak beyleri arasýnda bölünmüþ olarak
devam etti. Yeniçeri Ocaðý’nda, Kazdaðlý-
lar ile Gedik hânesi arasýnda yüksek rüt-
beli subaylýklar ve bununla baðlantýlý olan
Nil nehri, Kýzýldeniz ve Akdeniz liman güm-
rüklerinin hâkimiyeti için rekabet ortaya
çýktý. Kýzýldeniz ve Akdeniz’de yapýlan Ye-
men kahvesi ticareti iki hâneye de büyük
kazanç saðlýyordu. Bu yýllar boyunca san-
cak beyi olan Zülfikariyye liderleri, 1715’-
te Mýsýr valisi tarafýndan idam edilen Zül-
fikaroðlu Ýbrâhim Bey’in Kürt çýraðý Kay-
tas Bey ile nüfuzlu Katamýþ / Kutamýþ hâ-
nesini kuran Kaytas Bey’in Gürcü kölesi
Katamýþlý Mehmed Bey idi. Ayný zaman-
da Bilifyâlý Hasan Aða tarafýndan kurulan
hâne de çeþitli ocaklarda aða rütbesini
elinde tutmayý sürdürdü. Fakat Bilifyâlý
Zülfikar Aða’nýn 1720 civarýnda sancak be-
yi rütbesine yükselmesi bu geleneði sona
erdirdi. Sancak beyi olduktan sonra Zülfi-
kar Bey ile Ývaz Bey’in karizmatik oðlu Ýs-
mâil Bey arasýnda Haremeyn evkafýna bað-
lý kasabalarýn iltizamýna sahip olmak için
þiddetli bir rekabet baþladý. Zülfikar Bey,
Ýsmâil Bey’in Kasýmiyye’deki rakibi Çerkez
Mehmed Bey’in desteðiyle ona karþý bir
komploya da giriþti. Her ne kadar Zülfikar
Bey 1724’te Ýsmâil Bey’i öldürdüyse de Çer-

kez Mehmed ile arasýnda Ýsmâil Bey’le ol-
duðu kadar yoðun bir mücadele cereyan
etti. Bu mücadele, Çerkez Mehmed’in Zül-
fikarlý düþmanlarýndan kaçarken Nil’de
boðulmasýndan birkaç gün önce Zülfi-
kar’ýn düþmanlarý tarafýndan öldürülme-
siyle 1730’da nihayet buldu. Çerkez Meh-
med’in vefatýyla da Kasýmiyye hizbi sona
yaklaþtý.

1730’dan sonra Katamýþlý Mehmed
Bey’in hânesi Zülfikariyye’de sancak bey-
leri arasýndaki liderliði elinde tuttu. Fa-
kat yeniçeri subaylarý arasýnda, baþýnda
Osman Kethüdâ’nýn bulunduðu Kazdað-
lýlar kuþkusuz tek hâkim güçtü. Katamýþ-
lýlar ile Kazdaðlýlar birlikte “riyâset” diye
bilinen ve büyük bir gelir kaynaðý olan def-
terdarlýðý, hac emirliðini ve Osmanlý Mýsý-
rý’ndaki yedi bölüðün en yüksek subaylýk
rütbelerini elde ettiler. 1730’lu yýllarda Mý-
sýr valisi, bu geliri elinde tutabilmek için
riyâset sahiplerini öldürme yolundaki ni-
yetini uygulamaya koydu. 1736’da Mýsýr
Valisi Bekir Paþa, defterdarýn evinde bir ki-
þi hariç bütün riyâset sahiplerinin katle-
dildiði bir toplantý düzenledi. Hayatta ka-
lan tek riyâset sahibi Osman Bey Zülfikar,
kendisinin en güçlü Zülfikarlý sancak beyi
olarak ortaya çýktýðý bu komploda önemli
rol oynamýþtý.

1740’lý yýllar boyunca Kazdaðlýlar Mý-
sýr’ýn idaresinde söz sahibi idi. Yeniçerile-
re hâkim olan Kazdaðlý Ýbrâhim Kethüdâ,
1743’te Mýsýr’dan kaçmak zorunda kalan
Osman Bey Zülfikar’ýn hânesini yenmek
suretiyle Zülfikariyye’de sancak beyleriy-
le ocak subaylarý arasýnda bölünmüþ olan
geleneksel liderliðe son verdi. 1748-1754
yýlýnda Ýbrâhim Kethüdâ, Mýsýr’ýn gerçek
lideriydi. Kendisinin küçük ortaðý ise Kaz-
daðlý taraftarý olan Celfî hânesi baþý azeb
kethüdâsý Rýdvan idi. Ýkisinin de eline Ký-
zýldeniz ve Akdeniz’deki Yemen kahvesi ti-
caretinden oldukça büyük bir kazanç geç-
ti. Fakat Yemen kahvesi fiyatlarý, Fransa’-
nýn Karayip denizindeki sömürgelerinden
ithal edilen kahve dolayýsýyla düþtükçe
bunlar adamlarýný sancak beyi rütbesine
yükseltmeye baþladý, çünkü adamlarý an-
cak bu þekilde verimli kýrsal iltizamlara
hâkim olabilirdi. Meselâ 1770’li yýllarda Os-
manlýlar’a karþý isyan eden meþhur Bu-
lutkapan Ali Bey, Ýbrâhim Kethüdâ tara-
fýndan sancak beyiliðine yükseltilen Gürcü
kölelerden biriydi. Ýbrâhim Kethüdâ’nýn
yükseliþi neticesinde Kazdaðlý hânesi Zül-
fikariyye ile Kasýmiyye arasýndaki gelenek-
sel rekabetin üstesinden geldi. Fakat en
azýndan XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda Kazdað-

denilen neferleri tercih ettiler (“evlâd-ý
Arab”, yalnýz Araplar’ý deðil Mýsýr’da as-
ker ocaklarýna bir þekilde girebilen yerli-
leri, aþiret üyelerini, hatta Kafkasyalý kö-
leleri de kapsýyordu). Balkanlar ve Anado-
lu’dan gelenlerle Kafkas ve Arap eyaletle-
rinden gelenler arasýndaki gerginlik bu iki
hizip arasýnda da ortaya çýktý. Mýsýrlý ta-
rihçi Ahmed ed-Demürdâþî vekayi‘nâme-
sinde bu ayrýþmayý dile getirerek Zülfika-
riyye için, “Mýzraklarý üzerinde bir nar (Arap-
ça’da rummân) vardý”, Kasýmiyye içinse,
“Mýzraklarý üzerinde rummânsýz bir celbe
(Farsça’da “çelep” metalden bir tabak) var-
dý” der. Bunun baþka bir yorumu da Zülfi-
kariyye’de Rummân (Rûmîler), Kasýmiyye’-
de ise Rûmî olmayan celbâ (köleler, Arap-
ça “celîb”in çoðulu) vardý þeklinde yapýlýr.
1659 yýlýnda Ali Bey’in kölesi olan Circe hâ-
kimi Mehmed Bey, Mýsýr valisine karþý is-
yan edip ordusuyla Kahire’ye yürüdü. Ar-
dýndan Osmanlýlar, Bosnalý askerleri Mý-
sýr’a göndererek bunlardan bazýlarýný san-
cak beyi rütbesine yükseltmek suretiyle
Kasýmiyye’yi kuvvetlendirmeye çalýþtýlar.
Bundan dolayý baþýnda Boþnak Ahmed
Bey’in bulunduðu Kasýmiyye 1660’ta Zül-
fikariyye’ye karþý Vâdiuttarrâna adlý yerde
büyük bir zafer kazandý. Savaþýn ardýndan
XVII. yüzyýlýn sonuna kadar Zülfikariyye
hayli güçsüz kaldý.

Rýdvan Bey’in çocuðu olmadýðý halde
kurduðu hâne halký (kapýsý) yýllarca Zülfi-
kariyye’nin devamlýlýðýný saðladý. Vefatýn-
dan sonra kölesi Hasan Bey, Hasan Bey’-
den sonra da onun kölesi Zülfikar Bey hâ-
nenin baþýna geçti. 1690’lý yýllarda Zülfi-
kar’ýn oðlu Ýbrâhim Bey, Evkaf-ý Haremeyn
Nezâreti’ni elinde tutarak siyasal ve eko-
nomik gücü kendinde toplamaya çalýþtý.
Fakat bu çaba, Hasan Bey’in diðer bir kö-
lesi olan Ýsmâil Bey ve Ýsmâil Bey’in kayýn-
pederi Gönüllü aðasý Bilifyâlý Hasan Aða’-
nýn (lakabýnýn kaynaðý mültezimlik yaptý-
ðý Bilifyâ adlý bir köydür) baþýnda bulun-
duðu Zülfikariyye’nin bir diðer kolunu öf-
kelendirdi. Hasan Aða, Mýsýr defterdarlýðý-
ný elinde tutan damadý Ýsmâil Bey ve yeni-
çeri kethüdâsý olan çýraðý Kazdaðlý Mus-
tafa ile bir Zülfikarlý üçlüsü kurdu. Ýbrâhim
Bey 1691’deki veba salgýnýnda ölünce Ha-
san Aða’nýn üçlüsü Mýsýr’daki en güçlü un-
sur haline geldi. Demürdâþî, Vali Kara Meh-
med Paþa’nýn bu üçlüye eyalet idaresiyle
ilgili her konuda karar verme yetkisi taný-
dýðýný söyler.

Zülfikariyye’de ocak subaylarýnýn bulun-
masýndan kaynaklanan aða, kethüdâ, ça-
vuþ gibi üst rütbeli subaylarla baþodaba-
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Ýbnü’l-Kelbî’ye göre bekçiliðini Benî Bâ-
hile’den Benî Ümâme’nin yaptýðý Zülhale-
sa Has‘am, Becîle, Devs, Ezdü’s-Serât ile
onlara komþu olan Hevâzin Araplarý’na
mensup kabilelerce ayrýca Benî Zübeyd ve
Tebâle Araplarý’nca da tapýnýlýyordu. Kâ-
be’ye el-Kâ‘betü’þ-Þâmiyye denildiði gibi
Zülhalesa’ya da âdeta Kâbe’ye benzetmek
üzere ve çok sayýdaki kabilenin toplandýðý
bir merkezde bulunduðundan el-Kâ‘betü’l-
Yemâniyye (el-Kâ‘betü’l-Yemâme) adý veril-
miþtir. Zülhalesa’nýn Ebrehe’nin Kâbe’ye
nazire olmak üzere kilise (Kalîs / Kulleys) ol-
duðu da rivayet edilmiþtir. Zülhalesa bir
ziyaret yeriydi, puta tapanlar orayý ta-
vaf ediyor, puta kolyeler takýyor, arpa, buð-
day ve kurbanlar sunuyor, üzerine süt sa-
çýyor, devekuþu yumurtalarý asýyorlar, ayrý-
ca fal oklarý çekerek yapacaklarý iþlere ka-
rar veriyorlardý (Ezraký, I, 78). Bu yapýlan-
lar onun ziraatla ilgili bir ilâhe olduðunu
düþündürmektedir (Cevâd Ali, VI, 273; EI2

[Fr.], II, 248).

Zülhalesa’nýn önünde bu fal uygulama-
sýnda kullanýlmak üzere biri buyurucu (el-
âmir), biri yasaklayýcý (en-nâhî), biri de müh-
let verici (el-müterabbis) olmak üzere üç fal
oku vardý. Ýnsanlar herhangi bir þeye ka-
rar vermek istediklerinde putun yanýna ge-
lip fal oklarýný çekiyor ve çýkana uyuyorlar-
dý (bk. EZLÂM). Tebâleli birisi, öldürülen
babasýnýn intikamýný almak maksadýyla fa-
laka çekmek için gelmiþ, istediði ok çýkma-
yýnca, “Ey Zülhalesa! Eðer senin baban öl-
dürülmüþ olsaydý intikam almayý yasakla-
mazdýn” demiþtir (Ýbnü’l-Kelbî, s. 23). Bir
diðer rivayete göre ise Ýmruülkays b. Hucr,
intikam amacýyla Benî Esed’e baskýn yap-
madan önce Zülhalesa’ya gidip üç defa fal
oklarýndan çekmiþ, her defasýnda yasakla-
yýcý ok çýkmasý üzerine oklarý kýrýp putun
üzerine fýrlatarak, “Eðer senin baban öldü-
rülmüþ olsaydý beni bu intikamdan alýkoy-
mazdýn” demiþ, ardýndan da Benî Esed’in
üzerine yürüyerek onlarý yenmiþtir (a.g.e.,
s. 30).

Hz. Peygamber bir hadisinde, “Devs ka-
bilesinin kadýnlarý eskiden olduðu gibi ta-
pýnmak için Zülhalesa’nýn etrafýnda izdi-
ham oluþturmadýkça dünyanýn sonu gel-
meyecektir” buyurmuþ (Müsned, II, 271),
diðer taraftan Mekke’yi fethettikten son-
ra 10 (631) yýlýnda Cerîr b. Abdullah el-
Becelî’ye, “Þu Zülhalesa’yý yýkýp da gön-
lümü rahatlatmaz mýsýn?” diyerek orayý
tahrip etmesini istemiþtir. Cerîr, Becîle
kabilesine mensup Ahmesoðullarý’ndan
150 süvariyle birlikte Zülhalesa’ya gidin-
ce Has‘am ve Bâhile kabileleri tapýnaðý ko-

rumak için savaþmýþlar, Cerîr de Bâhile’-
den 100, Has‘am’dan çok sayýda ve Benî
Kuhâfe’den 200 kiþiyi öldürerek Zülhale-
sa tapýnaðýný yýkýp ateþe vermiþtir (Buhârî,
“Cihâd”, 154, 192; “Menâkýbü’l-ensâr”, 21;
“Megazî”, 62; Müsned, IV, 360, 362, 365).
Daha sonra Zülhalesa adý verilen taþ Tebâ-
le Camii’nin kapýsýna eþik yapýlmýþtýr (Ýb-
nü’l-Kelbî, s. 23-24, 30).
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Hac veya umre maksadýyla
Medine’den Mekke’ye gidenlerin

ihrama girdikleri
mîkat yeri.

˜ ™

Hz. Peygamber zamanýnda Medine’den
Mekke’ye giden yolun ilk merhalesi olan
ve Medine haremini sýnýrlayan daðlardan
Âir (Ayr) yakýnlarýnda Medine’nin güney-
batýsýndaki Akýk vadisinde bir derenin adý
olan Huleyfe, Arabistan’da ayný adý taþý-
yan diðer yerlerden ayýrt edilmek için Zül-
huleyfe diye anýlmýþtýr. Su kaynaklarý baký-
mýndan zengin sayýlan, özellikle Hz. Ali’ye
nisbet edilen bir kuyudan dolayý “Âbâr-ý
Alî” (Ebyârýalî) adýyla zikredilen Zülhuleyfe,
batýsýnda yer aldýðý Akýk vadisinden ötü-
rü Akýk Zülhuleyfesi olarak da bilinir. Me-
dine’den Zülhuleyfe’ye Tarîkuþþecere ve-
ya Tarîkulmuarres yoluyla gidilir. Hz. Pey-
gamber, Medine’den çýkarken Tarîkuþþe-
cere yolundan gider, Medine’ye ise bu yol-
dan daha aþaðýda bulunan ve þehre daha
yakýn olan Tarîkulmuarres yoluyla döner-
di (Buhârî, “Hac”, 15). Resûl-i Ekrem, Me-
dine çevresinden Mekke’ye gidenlerin Me-
dine’de veya en geç Zülhuleyfe’de ihrama
girmeleri gerektiðini söylemiþtir (Buhârî,
“Hac”, 7, 9-12; Müslim, “Hac”, 11-12). Zül-
huleyfe, Mekke’ye en uzak mîkat yeridir,
dolayýsýyla burada ihrama girmek daha
faziletlidir (Ýbn Hacer, III, 453).

Hz. Peygamber hicretten sonra dört de-
fa Medine’den Mekke’ye gitmek üzere yo-
la çýktý ve bu sýrada Zülhuleyfe’ye uðradý.
Zilkade 6 (Mart 628) tarihinde sahâbîlerle

lýlar’ýn Zülfikariyye’ye sadakati zaman za-
man ortaya çýktý. Bulutkapan Ali Bey, Mý-
sýr’da kalan sýnýrlý sayýdaki Kasýmiyyeli san-
cak beylerine karþý kesintisiz mücadeleye
katýldý. Bununla birlikte Kazdaðlý liderleri-
nin Zülfikariyye ile olan iþ birliði XVIII. yüz-
yýlýn sonuna gelindiðinde tamamen niha-
yete erdi.
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Ýslâm öncesi Arap toplumundaki
putlardan biri.
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Halesa, üzerine bir çeþit taç oyulmuþ
beyaz kuvars kristal taþ þeklindeki putun,
Zülhalesa ise içinde bu putun bulunduðu
yerin ve yapýnýn adýdýr. Zülhalesa’nýn biz-
zat putun adý olduðu da nakledilmekte-
dir ki muhtemelen içinde bulunduðu ya-
pýdan dolayý puta bu ad verilmiþtir. Hale-
sa’nýn Amr b. Lühay tarafýndan Mekke’-
nin aþaðý kýsmýna dikilen put olduðu riva-
yet edilmektedir (Ezraký, I, 78). Diðer ta-
raftan Zülhalesa’nýn, Mekke ile Yemen ara-
sýnda Mekke’den yedi gecelik (yaklaþýk 192
km.) uzaklýktaki Tebâle’de bulunan ve kut-
sal kabul edilen yapý olduðu ifade edildiði
gibi (Tâcü’l-£arûs, “pls” md.; Lisânü’l-£Arab,
“pls” md.; Yâkut, II, 383), Mekke ile Yemen
arasýnda ve Mekke’ye dört günlük mesa-
fedeki Ablâ’da yer aldýðý da nakledilmek-
tedir (Ýbn Habîb, s. 317).
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