ZÜLHULEYFE

lýlar’ýn Zülfikariyye’ye sadakati zaman zaman ortaya çýktý. Bulutkapan Ali Bey, Mýsýr’da kalan sýnýrlý sayýdaki Kasýmiyyeli sancak beylerine karþý kesintisiz mücadeleye
katýldý. Bununla birlikte Kazdaðlý liderlerinin Zülfikariyye ile olan iþ birliði XVIII. yüzyýlýn sonuna gelindiðinde tamamen nihayete 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 bizzat putun adý olduðu da nakledilmektedir ki muhtemelen içinde bulunduðu yapýdan dolayý puta bu ad verilmiþtir. Halesa’nýn Amr b. Lühay tarafýndan Mekke’nin aþaðý kýsmýna dikilen put olduðu rivayet edilmektedir (Ezraký, I, 78). Diðer taraftan Zülhalesa’nýn, Mekke ile Yemen arasýnda Mekke’den yedi gecelik (yaklaþýk 192
km.) uzaklýktaki Tebâle’de bulunan ve kutsal 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 mesafedeki Ablâ’da yer aldýðý da nakledilmektedir (Ýbn Habîb, s. 317).

Ýbnü’l-Kelbî’ye göre bekçiliðini Benî Bâhile’den Benî Ümâme’nin yaptýðý Zülhalesa 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. Kâbe’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’lYemâniyye (el-Kâ‘betü’l-Yemâme) adý verilmiþtir. Zülhalesa’nýn Ebrehe’nin Kâbe’ye
nazire olmak üzere kilise (Kalîs / Kulleys) olduðu da rivayet edilmiþtir. Zülhalesa bir
ziyaret yeriydi, puta tapanlar orayý tavaf ediyor, puta kolyeler takýyor, arpa, buðday ve kurbanlar sunuyor, üzerine süt saçýyor, devekuþu yumurtalarý asýyorlar, ayrýca fal oklarý çekerek yapacaklarý iþlere karar veriyorlardý (Ezraký, I, 78). Bu yapýlanlar onun ziraatla ilgili bir ilâhe olduðunu
düþündürmektedir (Cevâd Ali, VI, 273; EI 2
[Fr.], II, 248).
Zülhalesa’nýn önünde bu fal uygulamasýnda kullanýlmak üzere biri buyurucu (elâmir), biri yasaklayýcý (en-nâhî), biri de mühlet verici (el-müterabbis) olmak üzere üç fal
oku vardý. Ýnsanlar herhangi bir þeye karar vermek istediklerinde putun yanýna gelip fal oklarýný çekiyor ve çýkana uyuyorlardý (bk. EZLÂM). Tebâleli birisi, öldürülen
babasýnýn intikamýný almak maksadýyla falaka çekmek için gelmiþ, istediði ok çýkmayýnca, “Ey Zülhalesa! Eðer senin baban öldürülmüþ olsaydý intikam almayý yasaklamazdýn” demiþtir (Ýbnü’l-Kelbî, s. 23). Bir
diðer rivayete göre ise Ýmruülkays b. Hucr,
intikam amacýyla Benî Esed’e baskýn yapmadan önce Zülhalesa’ya gidip üç defa fal
oklarýndan çekmiþ, her defasýnda yasaklayýcý ok çýkmasý üzerine oklarý kýrýp putun
üzerine fýrlatarak, “Eðer senin baban öldürülmüþ olsaydý beni bu intikamdan alýkoymazdýn” demiþ, ardýndan da Benî Esed’in
üzerine yürüyerek onlarý yenmiþtir (a.g.e.,
s. 30).
Hz. Peygamber bir hadisinde, “Devs kabilesinin kadýnlarý eskiden olduðu gibi tapýnmak için Zülhalesa’nýn etrafýnda izdiham oluþturmadýkça dünyanýn sonu gelmeyecektir” buyurmuþ (Müsned, II, 271),
diðer taraftan Mekke’yi fethettikten sonra 10 (631) yýlýnda Cerîr b. Abdullah elBecelî’ye, “Þu Zülhalesa’yý yýkýp da gönlümü rahatlatmaz mýsýn?” diyerek orayý
tahrip etmesini istemiþtir. Cerîr, Becîle
kabilesine mensup Ahmesoðullarý’ndan
150 süvariyle birlikte Zülhalesa’ya gidince 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 Zülhalesa 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 Tebâle Camii’nin kapýsýna eþik yapýlmýþtýr (Ýbnü’l-Kelbî, s. 23-24, 30).
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Hac veya umre maksadýyla
Medine’den Mekke’ye gidenlerin
ihrama girdikleri
mîkat yeri.
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Hz. Peygamber zamanýnda Medine’den
Mekke’ye giden yolun ilk merhalesi olan
ve Medine haremini sýnýrlayan daðlardan
Âir (Ayr) yakýnlarýnda Medine’nin güneybatýsýndaki Akýk vadisinde bir derenin adý
olan Huleyfe, Arabistan’da ayný adý taþýyan diðer yerlerden ayýrt edilmek için Zülhuleyfe diye anýlmýþtýr. Su kaynaklarý bakýmýndan zengin sayýlan, özellikle Hz. Ali’ye
nisbet edilen bir kuyudan dolayý “Âbâr-ý
Alî” (Ebyârýalî) adýyla zikredilen Zülhuleyfe,
batýsýnda yer aldýðý Akýk vadisinden ötürü Akýk Zülhuleyfesi olarak da bilinir. Medine’den Zülhuleyfe’ye Tarîkuþþecere veya Tarîkulmuarres yoluyla gidilir. Hz. Peygamber, Medine’den çýkarken Tarîkuþþecere yolundan gider, Medine’ye ise bu yoldan daha aþaðýda bulunan ve þehre daha
yakýn olan Tarîkulmuarres yoluyla dönerdi (Buhârî, “Hac”, 15). Resûl-i Ekrem, Medine çevresinden Mekke’ye gidenlerin Medine’de veya en geç Zülhuleyfe’de ihrama
girmeleri gerektiðini söylemiþtir (Buhârî,
“Hac”, 7, 9-12; Müslim, “Hac”, 11-12). Zülhuleyfe, Mekke’ye en uzak mîkat yeridir,
dolayýsýyla burada ihrama girmek daha
faziletlidir (Ýbn Hacer, III, 453).
Hz. Peygamber hicretten sonra dört defa Medine’den Mekke’ye gitmek üzere yola çýktý ve bu sýrada Zülhuleyfe’ye uðradý.
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