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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.

˜ ™

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).

ZÜLHULEYFE
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týþmalara yol açmýþtýr. Osmanlý âlimi Hý-
zýr Bey, Tu¼fe-i Sul¹ân Murâd ƒan ad-
lý Farsça risâlesinde (Beyazýt Devlet Ktp.,
nr. 5577, vr. 41b-44a) Resûlullah’ýn Medi-
ne’de öðle vaktinin farzýný dört rek‘at kýl-
dýrýp ardýndan Zülhuleyfe’de ikindinin far-
zýný iki rek‘at kýldýrdýðýna dair rivayetleri
ele almýþtýr. Bu konuda Enes b. Mâlik’ten
gelen, “Mescid-i Nebevî’de öðle namazýný
dört, ikindi namazýný ise Zülhuleyfe’de iki
rek‘at kýldýk” þeklindeki rivayet (Buhârî,
“Hac”, 24-25, 27) Enes’in olayýn þahidi ol-
masý sebebiyle tercih edilmiþtir (Ýbn Hazm,
s. 252). Hz. Peygamber, daha önce iki um-
re yolculuðunda yaptýðý gibi Vedâ haccý
sýrasýnda da Zülhuleyfe’de geceledi ve yi-
ne semüre aðacýnýn altýnda namaz kýldý
(Buhârî, “Hac”, 23; Müslim, “Hac”, 30).
26 Zilkade’de (23 Þubat) sabah namazýný
kýldýrdýktan sonra ihrama girmek için gu-
sül abdesti aldý. Öðle namazýný Zülhuley-
fe’de kýldýrýp telbiye getirerek Mekke’ye
doðru yola çýktý (Buhârî, “Hac”, 20, 29).

Daha önce Mekke’den Medine’ye kaçan,
Hudeybiye Antlaþmasý gereði Mekke’ye
iade edilmesi gereken Ebû Basîr’in, ken-
disini Mekke’ye götürmekte olan iki mu-
hafýzýn elinden Zülhuleyfe’de yemek mo-
lasý verildiði esnada kaçmasý da Zülhuley-
fe’nin o dönemde Medine ile Mekke ara-
sýndaki konaklama yerlerinden biri oldu-
ðunu göstermektedir. Daha sonraki dö-
nemlerde Medine’den Mekke’ye gidenler

Zülhuleyfe’de ihrama girmeye devam et-
tiler, Hz. Peygamber’in bulunduðu me-
kânlarda kalmaya ve onun uygulamalarý-
ný yerine getirmeye önem verdiler (Bu-
hârî, “Hac”, 14, 16). Ebû Hüreyre’nin, ha-
yatýnýn son dönemlerinde yabancýlarýn ço-
ðalýp görüþebileceði sahâbîlerin azalmasý
dolayýsýyla Medine’den ayrýlarak Zülhuley-
fe’deki evine çekildiði rivayetlerine rað-
men (Ýbn Sa‘d, IV, 254) Zülhuleyfe sürekli
meskûn bir mahal olmadý. Yakýn çevresin-
de, özellikle de Akýk vadisinde iskân hare-
ketleri baþladýysa da devamlý bir yerleþi-
min görülmediði, hac günleri öncesinde
bir çarþýnýn kurulduðu Zülhuleyfe, tarih
boyunca mîkat yeri olmasýnýn yanýnda bu-
luþma ve geçici konaklama yeri olarak kul-
lanýldý.

Hz. Hasan’ýn soyundan Katâde b. Ýdrîs,
Mekke’ye hâkim olduktan sonra Medine
üzerine yürüdü (601/1204). Hüseyin’in so-
yundan gelen Medine Emîri Sâlim b. Ka-
sým ile Katâde’nin birlikleri Zülhuleyfe’de
karþýlaþtý ve Sâlim, Katâde’yi Mekke’ye dön-
meye mecbur etti (Abdülmelik b. Hüse-
yin el-Âsýmî, IV, 225). Mekke Emîri Þerîf
Sa‘d 1107’de (1695-96) kardeþi Muhsin’i
nâib olarak tayin etmek için Medine’ye
geldiðinde çadýrýný Zülhuleyfe’de kurdur-
du ve þehrin ileri gelenleriyle burada bu-
luþtu (Abdülbâsýt Bedr, II, 376).

Zülhuleyfe’de Resûl-i Ekrem’in ilk de-
fa namaz kýldýrdýðý semüre aðacýnýn yeri
belirgin duruma getirilip koruma altýna
alýndý (Müsned, II, 136; Semhûdî, III, 422).
Ömer b. Abdülazîz, Medine valiliði esna-
sýnda burayý Mescidü’þ-þecere adýyla mes-
cide çevirdi. Mescid-i Zülhuleyfe, Mesci-
dü’l-mîkat, Mescidü’l-ihrâm da denilen bu
mescidin daha aþaðýsýnda Hz. Peygam-
ber’in Mekke’den Medine’ye dönerken na-
maz kýldýrdýðý mekân da belirlenerek mes-
cid haline getirildi. Mescidü’þ-þecere’nin

birlikte umre için Medine’den hareket edip
Zülhuleyfe mevkiine gelince burada ko-
nakladýlar. Zülhuleyfe’ye getirttiði ve ger-
danlýk takýp niþanladýðý kurbanlýklarýný
Mekke’ye sevketti. Ardýndan ihrama girip
“semüre” adý verilen bir aðacýn altýnda na-
maz kýldý (Buhârî, “Hac”, 107). Kureyþli-
ler’in durumunu öðrenmek için Mekke’ye
gönderdiði Büsr b. Süfyân el-Huzâî’nin dö-
nüþüne kadar Zülhuleyfe’de kaldý ve onun
gelmesi üzerine buradan telbiye getire-
rek Mekke’ye hareket etti. Ancak Mekke-
liler’in engellemesi yüzünden bu umre ya-
pýlamadý ve yolculuk Hudeybiye Antlaþma-
sý ile sonuçlandý. Daha sonra Kâbe’yi ziya-
ret amacýyla Medine’den Mekke’ye gider-
ken Zülhuleyfe’de ihrama girilmesi, satýn
alýnan kurbanlýklara gerdanlýk takýlýp Mek-
ke’ye sevkedilmesi âdet haline geldi (Bu-
hârî, “Hac”, 115).

Hudeybiye Antlaþmasý’nýn ertesi yýlý um-
retü’l-kazâ için yine 6 Zilkade’de Medine’-
den yola çýkan Hz. Peygamber ve berabe-
rindekiler Fürû’ yoluyla Zülhuleyfe’ye ulaþ-
týlar; burada ihrama girdikten sonra bir
gece kaldýlar ve Mekke’ye doðru hareket
ettiler. Resûl-i Ekrem, Medine’den Mek-
ke’ye gidiþlerinde sadece Mekke’nin fethi
yolculuðunda ihrama girmemiþtir. 13 Ra-
mazan 8 (4 Ocak 630) tarihinde ordusuy-
la Medine’den ayrýldýðýnda harekâtýn he-
defini gizli tuttuðu için Zülhuleyfe’de ih-
rama girmeden Mekke’ye yöneldi. 9 (631)
yýlýnda emîr-i hac tayin edilen Hz. Ebû Be-
kir de Medine’den yola çýkarak Zülhuley-
fe’ye ulaþtý. Burada ihram hazýrlýklarý yapý-
lýrken nâzil olan Tevbe sûresinin ilgili âyet-
lerini bildirmek için Resûl-i Ekrem tara-
fýndan gönderilen Hz. Ali kafileye Zülhu-
leyfe’de veya oradan ayrýldýktan bir süre
sonra katýldý (Taberî, III, 123).

Hz. Peygamber, 25 Zilkade 10 (22 Þu-
bat 632) tarihinde Vedâ haccý maksadýyla
Medine’den ayrýlýp beraberindekilerle Zül-
huleyfe’ye vardýktan sonra çevreden gele-
cek olanlarýn toplanmasý için beklemeye
baþladý. Zülhuleyfe’de Resûlullah’ýn öðle
namazýný mý yoksa ikindi namazýný mý kýl-
dýrdýðý ve kaç rek‘at kýldýrdýðý hususu tar-

Mescid-i

Zülhuleyfe
(Fatma – Orhan
Durgut
fotoðraf arþivi)

Zülhuleyfe’den

bir görünüþ
(Fatma – Orhan

Durgut
fotoðraf arþivi)
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Hz. Peygamber’in
ganimet taksimine itiraz eden

ve ilk Hâricî liderlerinden
Hurkus b. Züheyr ile

ayný kiþi olduðu söylenen þahýs
(bk. HURKUS b. ZÜHEYR).˜ ™
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Ebû Advân Hursân
b. Muharris b. el-Hâris
b. Sa‘lebe el-Advânî

(ö. m. 600 [?])

Câhiliye dönemi þairi.
˜ ™

Câhiliye devrinin tanýnmýþ süvarilerinden
biridir. “Zülisba‘” (parmaklý) lakabýný almasý-
nýn sebebi ayak parmaklarýndan birini yý-
lanýn sokmasý üzerine parmaðýný kesmek
zorunda kalmasý veya ayaðýnda fazladan
bir parmaðýn bulunmasýdýr. Mudar kabi-
lesine baðlý Kays Aylân’dan Benî Cedîle’-
nin kollarýndan Advân’a mensuptur. Mu-
ammerûndan olan þair, Þerîf el-Murtazâ’-
ya göre 170 (el-Emâlî, I, 245), Ebû Hâtim
es-Sicistânî’ye göre 300 yýl (el-Mu£amme-
rûn, s. 113) yaþamýþtýr. Kabilesinin yerleþ-
tiði Tâif’te hayatýný sürdüren þair Câhiliye
devrindeki bazý meþhur savaþlara katýldý,
Advân kabilesinin bölünmesine ve onun
kollarýndan olan Benî Nâc b. Yeþkür b. Ad-
vân ile Benî Avf b. Sa‘d arasýnda savaþýn
çýkmasýna þahit oldu, kendi oymaðý Benî
Nâc’ýn Benî Avf’a baskýn yapmasý ve iki
grubun savaþa tutuþmasý üzerine aralarýn-
da barýþý saðlamaya çalýþtý. Fakat Benî Avf
onun bu çabasýný kabul etmedi ve amca-

larýnýn oðullarý ile savaþtý, bölünüp parça-
landý. Þair bütün bunlarý þiirlerinde (Kâfiy-
ye, Dâdiyye) dile getirdi (Ebü’l-Ferec el-Ýs-
fahânî, III, 89-96, 103-104).

Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, þairin dört ký-
zýyla aralarýnda geçen, beðendikleri damat
adaylarýnýn niteliklerine dair bir anekdot
kaydetmiþtir (a.g.e., III, 94-96). Ümâme ad-
lý kýzý babasýnýn çok yaþlanmasýndan do-
layý ancak bastonla yürüyebildiðini görün-
ce aðlamýþ, þair de bir þiirinde (Nûniyye) bu
hususu dile getirmiþ (a.g.e., III, 108-109),
yok olup giden milletlerin halini örnek gös-
terip kýzýný teselli etmeye çalýþmýþ, son bey-
tinde, “Ümâme! Sakýn þaþma bana ârýz
olan bu hale / Çünkü zaman deðiþtirme-
dedir bizi zamanla halden hale” demiþtir.
Þair oðlu Üseyd’i ölümü yaklaþtýðý zaman
yanýna çaðýrmýþ ve ona toplumda sevilip
sayýlan bir insan olmak için tevazu, güler
yüzlülük ve cömertlik gibi erdemlere dair
hikmetli sözler içeren uzun bir kasideyle
(Lâmiyye) nasihatte bulunmuþtur (a.g.e.,
III, 99-100). Bir þiirinde (Sîniyye) kendisine
düþman olan bir amca oðlundan (Amr) söz
etmektedir (a.g.e., III, 101-102). Þairin mi-
lâdî VII. yüzyýlýn baþlarýnda öldüðü tahmin
edilmektedir.

Zülisba‘ el-Advânî’nin þiirleri el-MufaŠ-
Šaliyyât (nþr. Lyall, I, 311-315, nr. 29; I,
321-327, nr. 31), el-A½ma£iyyât (s. 62, nr.
18), eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâß (Ýbn Kuteybe), el-
Emâlî (Ebû Ali el-Kalî), Kitâbü’l-E³ånî
(Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî), Müntehe’¹-¹a-
leb (Ýbn Meymûn), Þer¼u þevâhidi’l-
Mu³nî (Süyûtî) gibi antoloji ve edebiyat
eserlerinde yer almaktadýr. Ebû Amr eþ-
Þeybânî’nin rivayetiyle günümüze kadar
gelen el-MufaŠŠaliyyât’ta (I, 321-327, nr.
31), Ebû Ali el-Kalî’nin el-Emâlî’sinde (I,
255-257) ve Kitâbü’l-E³ånî’de (III, 104-
106) yer alan Kasîde-i Nûniyye’sine (otuz
altý beyit) Reyyâ adlý bir kadýna karþý duy-
duðu aþký dile getiren beyitlerle baþlayan
þair, daha sonra kabilesi içinde birliði ze-
deleyici bazý olumsuz olaylara deðinerek
öðüt verir, soyu ile övünür, cömertliðinden,
iffetinden ve savaþlarda gösterdiði sabýr-
dan söz eder.

Advânî daha çok barýþa davet, hikmet,
öðüt ve fahr türünde þiirler yazmýþtýr. Ga-
zel, medih ve av tasviriyle ilgili þiirleri az-
dýr. Þiirlerinin duygusal olmanýn yaný sýra
üslûbu sade, mânalarý açýktýr. Bazý þiirle-
rinde bir “þövalye” ahlâký olarak toplumun
çýkarýný bireyin çýkarýna yeðlemek, þecaat,
cömertlik, mertlik, onurluluk, aileyi ve kom-
þuyu koruma, bu uðurda canýný feda et-
me, vefa, övgü ve yergide itidal gibi er-

güneydoðusunda (kýble yönü) yer alan
Mescid-i Zülhuleyfe’ye göre daha küçük
olan bu mescid Mescidü’l-Muarres adýyla
þöhret kazandý. Abbâsîler zamanýnda ona-
rým gören Mescid-i Zülhuleyfe kýble tara-
fýnda küçük bir kemeri, kuzeybatý köþe-
sinde bir minaresi bulunan, taþ ve kerpiç-
ten yapýlmýþ basit bir yapý idi (a.g.e., III,
423); çevresinde su kaynaklarý vardý ve sel
yataðýnýn üzerinde bulunmasýndan dolayý
sýk sýk tamir ediliyordu. Memlükler ve Os-
manlýlar döneminde çeþitli onarýmlar ge-
çiren bu mekâný ziyaret eden Evliya Çele-
bi Mescid-i Zülhuleyfe’yi, Hz. Ali’ye nisbet
edilen suyu bol ve lezzetli bir kuyunun ya-
nýnda geniþ bir hurma bahçesinin içinde
on iki kubbeli, minaresiz, mahfili ve min-
beri olmayan, zemini kumla kaplý kâgir
bir yapý olarak niteler (Seyahatnâme, IX,
338-339). Semhûdî’nin (ö. 911/1506) Mes-
cid-i Zülhuleyfe’nin kýble tarafýnda bazý
izleri bulunduðunu söylediði Mescidü’l-Mu-
arres (Vefâßü’l-vefâ, III, 424-427), Eyüp Sab-
ri Paþa’nýn kaydettiðine göre zaman için-
de sellerle ortadan kalkmýþ ve arsasý kum-
larla dolmuþtur (Mir’âtü’l-Haremeyn, II,
1107).

XX. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren hacý
sayýsýnýn artmasý üzerine Mescid-i Zülhu-
leyfe’nin yenilenmesi ve çevresinde dü-
zenlemelerin yapýlmasý gerekliliði ortaya
çýktý. Melik Faysal b. Abdülazîz dönemin-
de birtakým çalýþmalar yapýldýysa da asýl
geniþletme ve yenileme faaliyetleri Melik
Fehd döneminde gerçekleþtirildi. Çevre-
sindeki yeþil alan ve sosyal tesislerle bir-
likte 90.000 metrekarelik bir alaný kapla-
yan ve 6000 metrekarelik iç alanýnda 5000
kiþinin ayný anda namaz kýlabildiði Mes-
cid-i Zülhuleyfe ihrama girmek için bura-
ya geleceklerin bütün ihtiyaçlarý karþýla-
nacak þekilde düzenlendi. Bugün Medi-
ne’nin güneybatý sýnýrýnýn ulaþtýðý, Medine-
Mekke yolunun sað tarafýnda kalan Mes-
cid-i Zülhuleyfe’nin Mescid-i Nebevî’ye
uzaklýðý yaklaþýk 11 kilometredir.
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