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TARİH BOYUNCA MEKKE'NİN YÖNETİMİ - I 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER* 

a) NEDEN MEKKE YÖNETİMİ? 

Mekke dünya müslümanlarınca kutsal bir yer olarak bilinlı. 

Hatta buraya «İslamın en kutsal beldesi>> de denilir. Bu belde kud
ıSiyetini birinci derecede, müslümanların namaz kılarken yönel
dikleri Kabe'den almaktadır. Kabe, müslümanlarca, Allah adına 

yapılan ilk tapınak (ma'bed) ve Allahın isteğiyle yapıldığı kabnl 
edilen bir bina olduğu bilinir. Kabe gibi bir kutsal yapının, Hz. 
Muhammed'in ortaya çıkı.şından önce ve sonra kıble olarak ka
bul edilmesi Me kk e 'nin önemini artırmakta ve tarihin her döne
minde gündemde olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, müslümanlarca 
son din olarak bilinen ve kabtil edilen İslam Dini ve Allahın son 
elçisi Hz. Muhammed'in Mekke'de ortaya çıkması, Tanrının dini
ni burada yaymaya b8.şlaması Mekke'nin kutsal sayılmasının baş
ka bir sebebi sayılabilir. 

Mekke'nin Türk Tarihi bakımından da önemi vardır. Türk
ler müslüman olduktan sonra Mekke'nin kudsiyetine inanmış, ta
rihin çeşitli devrelerinde Mekke ve Kabe'nin tehlike,ye düştüğü 

anlarda yardım ellerini uzatmışlar, lıuranın hizmetkarı olmak
tan gurur duymuşlardır. Daha sonraları Mekke'nin hadimi (hiz
metkan) ve hakimi olarak burada huzur ve refahı sağlamaya ça
lışmı.şlar, hizmet götürmeye gayret etmişlerdir. 6 Temmuz 1517 
den 20. Kasım 1916 tarihine kadar 399 yıl, 3 ay, 24 gün Türk ha
kimiyeti altında kalan Mekke'de, değişik, adil bir yönetim temin 
ve tesis edilm!~tir (1). Biz bu ar~tırmamızda hala milyonlarca 
müslümanın ziyaret ettiği, yüzmilyonlarca müslümanın hergün 
Allaha ibadet için defalarca yöneldiği Mekke'nin klasik tarihini 
vermektE-n çok nasıl yönetildiği konusunu ele alıcak, 1916 yılına 

kadarki yönetim mekanizması hakkında bilgi vereceğiz. 

('') Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ö~retim Üyesi. 
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Mekke, cihanşümuı bir hareketin merkezi olarak seçilmesi 
yönündende önemlidir. Buranın seçilmesinin çok çeşitli sebepleri 
olduğunu düşünebiliriz. Prof. Dr. W. Montgomery Watt bir eserin
de: «Hz. Muhammed'in yarım yüzyıllık yurdu Mekke tamamiyle 
bir ticaret şehri olup, çıplak kayalar arasına kurulmuştu. İnsan
ların Baldırı korkusu olmaksızın gelebileceği Harem veya sığınıla
cak kutsal bir yerin bulunuşu, şehrin bir ticaret merkezi olarak 
büyümesine yol açtı. Coğrafi şartlar da elverişliydi; O, Yemenden 
Suriyeye ve Habeşistandan Irak'a giden yolların kesiştiği kavşak
ta yer almaktaydı (2) . ıı cümleleriyle coğrafi ve ticari şartların 

uyguuluğuna dikkatimizi çeker. Gerçekten de Hicaz bölgesi ve hu
susen Mekke, asırlarca büyük devletlerin istilasına uğramamış, 

büyük fatih krallar bu bölge ve beldeyi fethetmeye cesaret ede
memişlerdi. Başka ifadeyle, bağımsızlığını koruyabilme konusun
da başka merkezlerden daha şanslı olmuş, Habeşistan ve İran or
dularinın Yemen'i işgal ettiği, İran ve Bizans hakimiyetlerinin 
Irak ve Suriyeye kadar uzandığı devirlerde bile yabancı istilası 

görmemişti (3). Mekke'nin bu şansı, yarımadadaki yeri ve arap
ların bu kutsal şehrin bağımsızlığına karşı gösterdikleri hassasi
yPt ile yabancı işgalcilerin aradıkları zenginlere sahip olmamasın
dan doğmuş olabilir ( 4) . Mekke asırlar boyunca dış tehlikelerden 
emin, Mekke halkıdC'. soy-soplarır..ın ve dillerinin arılığını koru
muşlardı. Ama Avrupa, Afrika ve Asyanın siyasi, iktisadi menfa
atlerinin bulunduğu, ticari kervanlarının kesiştiği kavşakta bu
lunması, bir yazarın deyimiyle «dünyanın gÖbeğiıı olması sebebiy
le (5) dünyanın ilgisini çekmekten de uzak kalmamıştır. Halkı
nın beynelmilel ticaretçi olmaları sebebiyle, Suriye, Mısır, Irak, 
Yemen ve Habeşistana seferler tertipliyor, bu memleketlerin örf 
ve adetıerini, kanunlarını, soGyal yapılarını ve kültürlerini, siya
setlerini öğreniyorlardı. Mekke bu durumda farklı kültürlerin bi
lindiği, kaynaştığı ve bunun S'Jonucu olarak farklı inanışiara kar
şı müsamahanın hakin' olduğu bir belde idi. Bunun yanında an
latım aracı olan dilin bu bölgede çok gelişmiş, zengin, bütün dü
şünceleri, bütün mana farklılıklarını harikülade bir şekilde anlat
ma gücüne sahib olması da konumuz yönünden dikkat çekicidir 
(6). Bütün bu sebeplerden dolayı Mekke, dünyanın Önemli bir şeh
ri olarak kabul edilmiş, her yönüyle incelenmeye gerek görülmüş
tür. 

b) VII. YÜZYlLA KADAR MEKKE: 

Mekke, Arabistan Yanmadası'nın Hicaz bölgesinde Medine-
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nin (eski adı Yesrib) 370 Km. güneyinde, Kızıldeniz üzerindeki 
Cidde liman kentine 55 Km. uzaklıkta, Taif'in güney-doğusunda 
ve 55 Km. uzağında, deniz seviyesinden 265 metre yüksekte bir 
§ehirdir. Mekke'nin ilk adının Bekke olduğu (7) ve Kur'an-ı Ke
rimde de değişik şekillerde anıldığı (8) bilinmektedir. 

Mekkenin kuruluşu (9) kutsal yapı Kabe'nin ill§asiyle yakın
dan ilgilidir. Mekke şehrinin bulunduğu yerde ilk oturanlllann 
Amalikalı'lar (10) olduğu rivayet edilir. Bunları Cürhümlü'ler ta
kip etti. Cürhümlüler burada otururken Hz. İsmail ve annesi Mek
ke vadisine inmiş, Hz İsmail bura.da Cürhümlülerden bir kızla ev
lenmi§ti. Babası Hz. İbrahimle birlikte Kabe'yi yapan Hz. İs
mail buranın halkı Cürhümlülerle beraber İslam dinini yaşam!§ 
ve yaymaya çalışmışlardır (ll). Mekkede hacıların menfaatleri
ni korumak için Cürhümlüler tarafından siyasi bir teşkilat olU§
turuldu, Hz. İsmail ise kendini din i§lerine adadı. Hz. İsmail ile 
siyasi otorite arasında başlangıçta bir çatı§ma çıkmadı. Ancak Hz. 
İsmail'in ölümünden sonra Cürhümlüler zenginleştiler. Mekke'ye 
gelen hacılardan fazla para almaya, onlara zulmetmeye, Kabeye 
ve z0.rr.zem kuyUıSuna karşı vazilelerini ihmal etmeye, Kabeye ge
len hediyeleri kendilerine mal etmeye başladılar. Zemzem kuyu
sunun suyu çekilmeye başladı, hacca gelenler ve Cürhümlülerin 
gelirleri azaldı. Bu sırada (M.Ö. 207) Huzaa'lılar (12) Cürhüınlü
leri Mekkeden çıkartarak kendileri yerle§tiler. Bu tarihten sonra 
Mekkenin siyasi hakimiyeti Huzaalılann eline geçti. Hz. İsmail'in 
torur'ıları da Huzaalılarla beraber yaşadılar. Ancak Huzaalılann 
başkanı Amr b. Luhay kötü bir bid'at başlattı. Suriyeye gittiği 

zaman orada gördüğü putlardan bir tane istedi ve onlar da Hübel 
putunu verdiler Amr. b. Lühay bu putu Mekke'ye götürdü dikti 
ve halka buna tapmalarını emretti (13). Böylece Mekke ve civa
rında puta tapıcılık ba§ladı (14). Mekkenin ve kutsal Kabe'nin 
yönetimi üç asır kadar Huzaaa'lıların elinde kaldı ve akrabalık 

kurduğu Huzaalılardan Kusay b. Kililb tarafından 440 tarihinde 
hakimiyet alındı (15). Huzaalılar Mekkeden çıkartıldı. Hz. Mu
hammed'in dördüncü göbekten dedesi olan Kusay'ın bu hamlesin
den sonra Kurey§ (16) egemenliği başladı. Mekkenin hakimi ve 
Kabe'nin muhafızı olan Kusay, Kabeyi yeniden tamir ettirdi, hac 
§eklini düzene soktu. Mekkeyi bir iskan mahalli haline getirerek 
dağınık halde bulunan Kurey§ ailelerini Mekke'de topladı, onların 
herbirine uygun bir mahalle tayin etti. Su ihtiyaçlarını karşıla

mak için d~ bir su kuyusu açtırdı (17). Kusay burada siyasi ve di-
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ni otoriteyi tam olarak ele geçirdi. Kabenin yakınında, kapısı ka
beye bakan, kendi yönetiminde toplantıların yapılacağı «Dar ün
Nedveıı adıyla anılan bir meclis binası yaptırdı (18). Mekke ve Ka
be ile ilgili önemli görevleri kendi ve kabilesi üzerinde topladı. 

Çevredeki boylar da Kureyş'e -sevmeseler de- hürmet etmeye baş
ladılar. Mekke, Arabistanın bütün bölgelerinden gelen kabHelerin 
toplandığı merkez durumuna girdi ve bu durum Kureyş'e itibar 
kazandırdı (19). Kureyşliler ve çevre kabileleri Kusay'ın siyasi ve 
manevi otoritesini kabul ettiler ve savaşmanın haram olduğu ay
ların düzenlenmesinde ona yetki tanıdılar. Bir tarihçi bu hususu: 
«Kusay .. . Ceziret ül-Arab'da sulh ve harb zamanını tayine kesb-i 
iktidar itmiş olur>> cümlesiyle anlatır (20). O, hac usulünü düzen
lemenin yanında Kabe ilgili birkısım görevlerin yürütülmesini de 
bir düzene soktu. Elli yıl kadar çeşitli kabilelerin işlerini ve prob
lemlerini çok iyi şekilde yürüten Kusay 480 yılında öldü ve yeri
ne oğlu Abd'üd-Dar b. Kusay'ı bıraktı . ve diğer çocukları da yö
netimde strasıyla görev aldılar (21). Bunlardan Abdümenaf 
(Mugire) Hz. Muhammed'in dedesi olan Abdülmuttalib'in dedesi
dir. Kusay'ın kurduğu ahenkli ya~ayı.ş düzeni ümeyyeoğulları ve 
Haşimoğulları rekabeti yüzünden kısmen bozuldu. Haşim b. Ab
düdümenaf (22) ise Abdülmuttalib'in babasıdır. Abdülmuttalib 
b. Haşim daha önce kapatılmış olan zemzem kuyusunun . yerını 

keşfetti, oradan çıkan kıymetli eşyalarla Kabeye süslü bir kapı 

yaptırdı, zemzem kuyusunun yönetimini de kendisı üstlendi (23). 
Güçlü ve kendini emniyette hiıssetmek için Tanrıdan on oğlunun 
olmasım diledi ve dileği yerine gelince kurban etmesi gereken en 
küçük oğlu Abdullah için yüz deve kurban keGti (24). Kureyş için
de kendisinin, diğer kabileler arasında da Kureyş'in itibarı arttı. 
Kabeyi yıkmaya gelen Habeşistanlı komutan Ebrehe el-Eşram ile 
570 yılında yaptığı korkusuz görüşmede «Kabenin sahibinin Allah 
olduğunun söylemesi ve görüşme sonunda Kabeye gelerek : 

- Ey Rabbim: Onlara karşı Sen'den başkasının yardımını is
temem. Ya Rab, Haremini onlara karşı koru: Kuşkusuz Kabe'nin 
düşmanı Sen 'in de düşmanındır. Onların beldeni yıkıp yakmaları
na fırsat verme: >> diye yalvarması onun Tek Tanrı'ya inandığını 
gösterdiği gibi, korkusuzluğunu ve cesaretini de göstermektedir 
(25) o 

c) l.\'IEKKE'NİN SOSYAL YAPISI 

Hicaz bölgesinde cahiliye çağının kahramanlık ve mücadele 
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çağı olduğunu gözlemekteyiz. Özlenen ve iftihar edilen yaşayış 
'Jedevi yaşayı.şıdır. Bedevi1ik, çölde ve çaldırda, medeni olmayan 
biçimde tabiatla kucak kucağa yaşama şeklidir ve araplar ıçın 

bahiskonusudur. Bu yaşayış biçiminde tarım, ticaret ve denizcilik 
küçük görülür, hayvancılık, başka boylara baskın yaparak yağ

malama başlıcageçim yollarıdır. Bir yazarın dediği gibi, « ... bede
vi aym zamanda hırsız, haydut ve serseridir. Soygunculuk yaşama 
savaşının en ilkel biçimidir. Sürülerin yağması, kadınların kaçı
rılması. .. onlar için en ünlü kişilerin yapabileceği öğünülecek işle
dir (26) .ıı Bedevilik arapların ideal hayatıdır. Hiçbir kurala bağlı 
olmayan bu hür yaşayış biçimi onların dini inançlara (27) karşı 

da saygısız ve biganc olmaları sonucunu doğurmuştur. Bunlar şe
hirlerde oturmaktan sıkılır temiz ve serin havaya sahibolan badi
ye'lerde (28) yaşamayı zevk bilirierdi (29). Çöl ün, badiyenin zor
lu, sıkıntılı hayatma dayanabilmenin, her an karşıla.şılacak teh
likeye karşı mukavim olabilmenin şartı -bedevi ailesi için güçlü 
savaşçı elemanlara yani çok erkek çocuklara sahib olmaktır. Kız 
çocukları böyle mücadeleli ve meşakkatli bir hayatı sürdüren top
luında ayak bağıdır. Bu sebeple kız çocukları horlanır ve devamlı 
olarak erkek çocukların doğması _istenirdi (30). Aile nikah akdi ile 
(daimi ve geçici (ınut'a) nikah sistemi vardı) oluşur, ancak kadı
nın çocuk doğurmasıyla pekişirdi. Akrabalık erkek tarafından · ve 
erkek çocuklar yoluyla gelişirdi. Ancak bir aileden olma veya sa
yılına usulü olarak kardeşleme (31) (muahat), istilhak ve hilf yo
lu (32) ile de bazı yabancılar aileden sayılıyordu. 

Mekke halkı geçimlerini daha çok ticaretıe sağlardı. Yemen, 
Suriye ve .İran'a ticaret kervanları düzenlerler, belirli zamanlarda 
Kabeyi ziyaret eden hacılardan da gelir temin ederlerdi. Zilkade, 
zilhicce, ·muharrem ve receb ayları içinde bazı yerlerde panayır
lar kurulur, Mekke'ye her taraftan gelen araplar ile Mekkeliler bi
ribirleriyle alışveriş yaparlardı. Bu panayırlarda alışverişin ve pa
nayırlara rağbetin daha cazip hale gelmesini temin için yarı.şma
lar ve kültürel faaliyetler düzenlenir. Zilhicce ayında ise toplanı
lır, Mekkede hac görevini yerine getirmek üzere bir araya gelinir. 
Kabe tavaf edilirdi (33). 

Mekke halkı insanların üç sınıfa ayrıldıklarını kabul ediyor
lar.rlı. Bunlcmn en önemlisi kabilenin ortak adını taşıyan hürler 
sınıfı idi. Diğerlerine oranla bunlar şerefli ve üıstün bir sımfı teş
r,avaşının en ilkel biimidir. Sürülerin yağması, kadınların kaçırıl
ması. .. onlar için en ünlü kişilerin yapabileceği öğünülecek işler-
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kil eda~·le;.,~L Bunlar arasında kahinler, şairler ve kahramanlıkla
rıyla ün kazananlar ilc Kusay soyundan olanlar daha da itibarlı 

idiler. İkinci sınıf esirler ise (erkeğe köle kadına cariye denirdi) 
her türlü şeref ve haktan mahrum kişilerdi. Köle ve cariyeler mal 
ve eşya gibi alınır- satılır, bir başkasına hediye edilir ve miras yo
luyla çocuklara intikal ederdi. Bunlardan doğan çocuklar da köle 
ve cariye sayılırlardı. Sahipleri bunlara istedikleri kötülükleri, 
eziyetleri yapabilirlerdi ve bu haksızlıklan önleyici otorite mev
cut değildi. Üçüncü sınıf sınıf ise, köle ile hürler arasında kabul 
P.dilen mevali'ler idi. Herhangi bir esiri Gahibi azad ederse o esir, 
hürlerin altında, esirlerin üstünde mevali adı verilen bir sınıfı 

c.luştururdn. Bunlar esirler gibi alınıp satılmazlar, azad edenin 
akrabası sayılırlar, fakat asla hürlerle (anlayış ve haklar yönün
den) ayın c.;~yılmazlardı (34). 

d) MEKKE'NİN İDARi YAPISI VE YÖNETİMİ 

Mekke'de bütün Mekke boylarının kabul ettikleri merkezi bir 
siyasi otorite mevcud değildi. Nazari olarak her boy kendi başına 
buyruk ve hürdü. Her boy'un tanıdığı bir genel başkan bulunmak
la beraber bu başkan'n birlikte yaşadıklan topluluk üzerinde ke
sin ve geniş bir selahiyeti bulunmazdı. Boylar, kişisel özellikleriİı
den, üstünlüklerinden ve zenginliklerinden dolayı bazı kişileri 

başkan olamk tanırlardı Başkan olarak tamdıklan kişilerden da
ima fedaka.rlık beklenir, onların savaşlarda hayatlarını, barışta 

zenginliklerini ortaya koymaları istenirdi. Ancak boyu üzerinde 
fazla bir otoritesi, yaptırım gücü yoktu. Onların görevleri, barış 

ve~,a savaşa ait konuşmaları idare etmek, göç sırasında yerleşile-: 
~k yerleri seçmek ve misafirleri ağırlamaktan ibaretti. Toplum
da cinayetlere ait hukuki kurallar mevcud değildi. Zira başkanla-
rın yaptırım (icra) kuvveti yoktu. Anlaşmazlıklar veya kavgalar
da .kahin'e başvurulur, kahinin verdiği karariann yerine getiril
mesi de tarafların niyetlerine ve kabullerine bağlıydı. Adam öldüı
melerinde dökülen kamn öcünü almak öldürülenin yakınlannın 
:;öreviydi. ÖJdürülenlerin yakınlarının zayıf olması halinde diyet 
olarak deve vermek ımrfltiyle sulh sağlanabilirdi. Başkanlar anlaş
mazlıklarda aracılık yapabilirler, fakat tarafları herhangi bir ka
rara uymaya zorlayamazlardı. Bu sebeple uzun süren kabile sa
vaşları olur, kan davaları yıllarca devam ederdi. Zira katili ken
di boy'u suçlu veya suçsuz olmasına bakmaksızın korurdu (35) . 

Zaman zaman Mekke'de hiçbir koruyucuGuz (himayesiz) kim
se için mal, can, ırz ve r ... amus emniyeti olmazd1:, Gücü yeten yete-
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neydi. AB b. Vail bir defasında Zebid kabilesinden bir tüccardan 
mal aldı, fakat bedelini ödemeye bir türlü yanaşmadı. Tüccar bir
çok kimselerden yardım istedi, ancak kimse yardıma yanaşınadığı 
için parasını alamadı. Ebu Kubeys dağına çıkarak bütün Mekke
lilere uğradığı zulınü acıklı bir şekilde anlattı ve bu haksızlık kar
şısında Zübeyr b. Abdülmuttalib'in teşvikiyle Abdullah b. Cüd'an'
ın evinde bir toplantı yapıldı. Tarihe Hilf ül-Füdul anlaşması di
ye geçen bu toplantıda bulunanlar mazlumun hakkını zalimden 
alıncaya kadar <(bir el gibiıı olmaya yemin ettiler. Has'am Kabile
·. ınden (36) bir kişi, htmı ticaret, hem hac için kızıyla birlikte Mek
ke·ye geldi. Güçlü kuvvetli bir Mekkeli olan Nübeyh b. Haccac, kı
zı · babasının elinden zorla alarak evine "kapattı. Çılgına dönen ve 
ne yapacağını şaşıran baba, kızını, ancak Hılf ül-Füdul üyeleri sa
yesinde geri alabildi (37). Bir yazarın, ((Yabancı satıcıların mal
lan satın alınır parasına dirsek çevrilirdi. Ha~ların hoşa giden 
hactmları ve kızları bile ellerinden zorla alınır, feryatlarına figan
iauna kulak asılmazdı (38) ıı diye tasvir ettiği bu toplumda insan
lar, kuvvetli bir ailenin veya kişinin eınan'ı (himayesi) altında 

bulunmaya mecburdu Br•yle bir eman altında bulunmayan kişi

nin hayat emniyeti yoktu. Bir ailenen veya kabilenin emanı al
tında olma halinde ise bir kötülük yapmaya çekinilir, kabileler 
arasında kan davasının başlaması endişesi yer alırdı. Mesela Hz. 
Muhammed'e Kureyşli puta tapıcılar müslümaniann ve Peygam
berin can düşmanı olmalarına rağmen eman altında oldukları sü
rece hayati bir tehlike yaratmadılar. Ömer b. el-Hattab Peygam
beri öldürmek istedi, kendisi müslüman oldu. 617-620 yılları ara
sında Mekkeli Kureyşliler Haşimoğullarına oosyal ve iktisadi am
bargo uyguladılar. Fakat bir sonuç alamadılar (39). Ancak Ebu 
Talib'in ölümü üzerine Taif'e gidip geri dönen ( 40) Peygamber 
Mekkeye emansız olarak girmeye çekindi ve Mekke yakınında bek
ledi. Hira dağının yakınından el-Ahne~ b. Şarik ve Süheyl b. Amr'a 
(41) haber gönderek himayelerini talep etti, ancak onlar bu tale
ri reddettiler: Nihayet Mut'im b. Adiyy, Peygamberi eman'ı (hi
mayesi) altına aldı ve böyle Mekkeye girebildL Bu olaydan öncele
ri, Mekkeden Habeşistan'a göç etmek üzere yola çıkan Ebu Bekir'i 
Mekkeden iki günlük uzakta, Habeşlilerin büyüğü olan İbn Dağ
ne (veya İbn Düğünne) 'ye rastladı ve kendisine yapılan eziyetler
den bahsederek hicret sebebini anlattı. İbn Dağne, Ebu Bekir'i 
göç etmekten caydırdı ve birlikte Mekkeye döndüler. O, Mekkelile
rc hitaben şunları söyledi: 

- Ey Kureyş, Ben Ebu Kuhafe Oğlunu (yani Ebu Bekir'i) 
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himayeme aldım. Artık bundan sonra ona hiç kimse eziyet etme
sin! (42). 

Ebu Bekir, ancak bu şartlar ve teminat altında Mekke'ye dö
nebildi. Bu olaylar da göstermektedir ki Mekkede resmi bir icra 
ve infaz makamı mevcud değildi, bugünkü anladığımız manada 
bir kanun hakimiyeti yoktu. Ama az önce andığımız Hılf ül~Fudul 
ve Hilf üs-Salah (hayırlı iş ittifakı) (43) adıyla anılan anlaşma

lara uyanlar haksızlığa uğrayan kimselerin (yabancı ve emansız 
bile olsalar) yardımına koşmak üzere birleşen özel bir topluluk 
ol uşturuyorlardı. 

Mekke'de emretme gücünü elde den Kusay'ın Kabe'nin kar
şısında amme işleriyle ilgili hususları münakaşa etmek için top
lanılan ve Dar ün-Nedve adıyla anılan bir parlamento binası yap
tırdığı bilinmektedir. Kusay bu binayı yaptırmakla kalmamış, 

parlamento ile birlikte Mekkenin ve Kabenin yönetimi ve idaresi 
( 44) ile ilgili bazı kurallar koyarak bir ıışehir cümhuriyetiıınin te
mellerini atmıştır ( 45) Mekke'nin yönetimi ile ilgili dini ve idari 
görevlerin ve kurumların bazılarına kısaca göz atalım : 

ı) N ed ve .: Görüşme, konuşma, istişare anlamına gelen bu 
l~,;elime Dar ·ün-Nedve 'Jlarak bir nevi parlamento karşılığı bir ku
ruluştur. Kuısay'ın yaptırdığı Dar ün Nedve'de kırk yaşını doldu
ran hür Kureyşli erkekler ·~oplanırlar, birbirlerini ikna ederek 
uınumun menfaatine vygun olan problemleri silaha müracaat et
ıncc:en bura1a kar.ıra bağlarlardı. Nikah törenleri, savaş kararla
rı bu mecliste kararlaştırılır, başka kabHelere karşı savaş bayrağı 
bu binada çekilirdi. Bu meclisin üye sayısı hakkında bir rakam ve
rilememektedir (46) . ırDar ün-Nedve şehrin merkezi me.şveret 

meclisi idi» hükmünü veren Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, 
daha sonraları «nadiıı denilen her boy'un kendine mahsus küçük 
toplantıları hakkında bilgi verir (47). Alınan önemli kararları ise 
münadi veya müezzin adı verilen görevliler herkese duyururdu. 
Tarihçi ·Taberi Dar ün-Nedve'nin önemini, «Kureyşliler, genel 
işlerini bu mecliste görüşerek hallederlerdiıı cümlesiyle ( 48) açık~ 

lar. Bir arap araştırıcı ise Dar ün-Nedve ile ilgili olarak verdiği 
bilgileri şu cümlelerle tamamlar : 

((, .. Mekkeliler, Dar ün-Nedve'ye gireceklerde kişinin özel ye~ 

tenekıeri ve liderlik vasfı bulunmasında özen gösterirlerdi. Dar ün 
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Nedve·nın· inşası ve bu hususta kullanılması eski kabile yöntemleri
ni yıkmış, yeni bir merhalenin başlangıcı olmU§tur (49.» 

2. Sidfınet : Çok önemli ve kutsal bir görev olan bu vazifeyi 
elinde bulunduran kişi, Kabenin perdedarlığını ve anahtar muha
fızlığını yapardı. Kabenin anahtarıarım elinde bulunduran hac 
ve umre (50) için gelenlere Kabeyi açardı. Puta tapıcılığa rağmen 
Kabe, putlardan daha kutsal, fakat, put telakki edilmeksizin üs
tün tutuluyor, saygı görüyordu. Buranın anahtarlan Kusay'ın 

vıümür.den sonra tJğiu Abd · ıc -Dar'a bırakılmış ve bu görev Mek
ke nin Hz. Mt.hammect ~~ıdından fethinden ~onra da aynı ailedeTt 
Osman b. Talha'ya bırakılnu~tl (51) . 

3. Şikayet : Mekkeye gelecek hacılara içecek tatlı su temi
ninden ibaret olan bu görev, zemzem kuyusunun yeniden bulun
masma kadar külfetli bir işti. Çok uzak yerlerden getirilen, fakat 
içimi zor olan bu ~uya hurma ve üzüm gibi şeyler karıştınlarak 
içimi kolayl8.ştırılıyordu. Mekke halkına ve ziyaretçilere su teda
riktyle g0revli aJanlar u21.ak yerlerden, dt.veıer üzt.rinde kırbalarla. 

tatlı su naklederler ve Kabenin yakınmda kurulan deriden yapıl ... 
mış olan havuzlara doldururlardı. Oradan da halka dağıtılırdı. Ab
dülmuttalib'in zemzem kuyusunu bulmasından sonra bu iş ko
laylaşmış. kuyudan çıkartılan suya deve sülü, bal, kuru üzüm ka
nştırılarak dağltılmaya başlanmıştı (52). 
r~~::~~· - ~ -

4. Rüade : Mekke'ye gelen yoksul hacılann doyurulması 

görevidir. Bu görevi gelenek haline getiren Kusay bu iş için Mek
kelilerden para toplardı ve kurban bayramının ilk üç gününde 
yoksullara yemek dağıtırdı. O, yaptığı bir konuşmada, bu görevin · 
önemini Mekke halkına şöyle anlatınıştı : 

- «Ey Kureyş halkı : Siz Tanrının komşulan, O'nun Evi'nin 
ve kutlu bölgenin sahibisiniz. Hacılar ise Tanıuun konukları, Tan-
1'ı Evi'nin ziyaretçileridir, Onlar saygıya en müstehak olan konuk
lardır. Onlar için hac mevsin1inde yicek ve içecek hazırlayınız, hac 
işlerini bitirerek yanınızdan aynlu~caya kadar onlara yediriniz ve 
ve içirinizıı (53). 

Kureyşliler bu iş için gerekli yardımı seve seve yaptılar ve bu 
görev Haşimoğullan tarafından yürütüldü (54). 

5. Ukab (Kıyade) : Kureyşlilerin · kelime anlamı karta! ve
ya karakuş olan «ukabn adlı bir sancaklan vardı. Bir savaş halin-
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de çıkarılır ve başkumandana teıslim edilirdi. Bu sanca~a bayrak 
anlamına gelen <divaıı da denilir ve bu bayrağı muhafaza görevi
ne «kıyade» görevi adı verilirdi. Ancak liva ile ukab arasmda şöy
le bir fark vardı; ukab, daima başkumandana ait ve ona matuf 
olmakla beraber liva ayrı kabHelere ait bulunuyordu (55) . Prof. 
Dr. Muhammed Hamidullah Bedir savaşmda ukab bayr~mm Hz. 
Ali tarafından taşındığmJ ve bir tane olduğunu, fakat, birçok liva
mn bulunduğunu zikreder (56) . Mekkenin müslümanlar tarafın
dan ele geçirilmesinden önce bu kıyade görevi Ebu Sütyanda idi 
(57). 

6. Sifaret : Mekkelilerin başka devlet ve kabilelerle ilişkile
rinde gönderilecek heyete başkanlık etme görevidir. Bir nevi elçi- . 

lik görevidir. Kureyş ile başka bir boy arasında yapılan savaştan 
sonra banş yapmak istedikleri zaman bir elçi gönderirlerdi. Bu

günkü anlamda dış işleri bakanlı~ımn çekirdeğini teşkil eden 81-
faret ile görevli kişiler anlaşmalann müzakerelerinde ve di~er ka
bilelerle olan münazara ve münakaşalarda birnevi avukatlık göre
vi yaparlardı. Bunlar devletin dış işleri ile ilgili meselelerde Mek
ke şehir devletini temsil ederlerdi. İslamdan önce Kureyş'in son 
sefiri Ömer b. el-Hattab iken, onun müslüman olmasıyla Amr b. 
As'a geçti (58) . 

7. Nizaret : Bir yerden başka bir yere götürülen eşya yı kont
riJl ve muayene edip mühürlü veya imzalı bir urhsat belgesi ver
me görevidir. İslamın doğuşu sırasında bu görev Teym O~ulların
dan. (59) Ebu Bekir'in elinde idi. Bu görev sayesinde ithal ve ihraç 
edilen eşyanın, malın kalite ve kantitesi kontrol edilmiş olurdu 
(60) . 

8. Kubbe : Depo bekçiliğidir. Kureyşliler bir savaşa gittikle
ri zaman bir çadır kurarlar ve savaş aletlerini orada toplarlardı. 
İslamiyetin do~uşu sırasırıda bu görev Benu Mahzum kabilesin
den (61). Halid b. Velid'in elinde idi. 

9. !sar ve Ezlam : Ezlam kumar okıanna verilen addır. Bun
larla fala bakmak, fal açmak ödevi ile görevli kişi, bu işi, Kabenin 
içinde bulunan Hübel putu önünde yapardı. Hübel putu Kabeye 
hediye edilen kıymetli eşyaların bu1unduğu Kabenin içindeki biı 

çukurun yarunda bulunurdu. Bu putun önünde, üzerinde çeşitli 

yazılar bulunan yedi ok vardı. Araplar sefere çıkarken veya bir 
savaşa karar verecekiP-ri zaman fala başvururlardı. Şahsi işleri 
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için de bu fal okıanna müracaat. ederlerdi. Bu konu ile ilgili ola
i·ak kaynaklarda bol ve çeşitli örnekler, açıklamalar vardır. Bun
ların en önemlisi Abdül!nuttalib'in oğlu Abdullah ~çin fal okiarı 

ların en önemlisi Abdülmuttalib.in oğlu Abdullah için fal okları 

çektirmesidir (62). Çağdaş bir yazar, arapların yapmayı tasarla
dıkları bir iş için bu fala müracaat etmelerini, «putlarla istişare
de bulunmakıı, onların fikir ve reylerini almak biçiminde bir ey
lem olarak kabul eder. O'na göre bu husus, «araplardan başka 

muhitlerde rastlanan ilahlardan bazı hususlarda fikir ve rey al
ma adetini hatırlatmaktadır. ccBu fal oklan bir din adamı tara
fırıdan korunmakta ve istişare ile yaptınlması karşılığında nakdi 
bir ücret ödenmektedir (63). 

Seydişehirli Mahmud Esad'a göre bu görevlere ek olarak meş
veret hükümet, kumandanlık, alemdarlık, hazin-i emval... gibi 
başka görevler de (64) vardır ve bu görevlerin sayısının en az on~ 
dokuz olduğuna işaret edilir (65). 

Mekke, dini, iktisadi ve siyasi yapısının oonucu olarak dış 

siyasette tarafsızlığa zorlanıyordu. Mekke üç büyük güc'ün, -Bi
zans Sasani ve Habeşistamn- ilgi alanında bulunuyordu. Ancak 
Bizans ve Sasani imparatorluklan biribirleriyle kıyasıya müca
dele içindeydiler. Bu devler mücadelesinde Mekkenin tavrının her 
iki tarafla da dostane olması daha gerçekçi ve faydalıydı. Böylece 
hem ticaret merkezi hem de dini merkez olarak hareketli ve bere
ketli yer olma özelliğini devam ettirdi (66). Süper devletlerin de 
Mekkeyi -istila arzuları bulunmasına rağmen- çağdaş bir yazarın 
ifadeleriyle mümkün olamamıştır : 

«Mekke, asla yabancı bir hakimiyete boyun eğmemiştir. Dai
ma istiklalini muhafaza etmiş ve ... kendisine has yapısıyla bir şe
hir· devJet manzumesi içinde tekaınüle uğramıştır (67) .» 

Ancak, İslami devreden önce Mekkede bir eetek hükümdı:rr» 
meslesi asla babiskonusu olmadı. Birçok başkanlar vardı ve bu 
başkanların görev ve yetkileri yukarıda açıkladığımız dini erkan 
ve görevlerle ilgiliydi. Ayrıca hakkın tayini, tesbiti ve açıklanması 
konularında bazı usuller, töreler bulunmasına rağmen -Mekke'nin 
müslümanlarca fethine kadar- icra ve infaz makamı hiçbir za
man mevcud olmadı (68). 

307 



' 

Mekke'nin 620 yılında Hz. Muhammed tarafından fetbediline
sine kadarki yöneti mve idari yapısı hakkında bu kısa bilgilerden 
sonra İslami'•dönemi ele alabiliriz. 
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