
'·• KUR'AN'DA ŞEHİR TASARIMININ 
NiTELiKLERİ (Mekke Örneği) 

GİRİŞ 
Şehir ve medeniyet, insan ve şehir 

kavramları, biri diğerini üreten ve etki
leyen özellikleri itibariyle birlikte ele 
alınan değerlerdir. Çünkü şehir en ge
niş anlamıyla insanın bir arada yaşa
ma ihtiyaç ve isteğinden dolayı, büyük 
dünya içinde kendi dünyasını kurma
sının bir ifadesidir. Bir başka deyişle, 
dünyanın yaratılış modeline uyarak in
sanın ürettiği bir mikrokosmoz(küçük 
evren)dur. Bu yönüyle şehir, bir me
deniyet ve kültürün tezahürüdür; ör
neğin Kudüs, Mekke, Roma denildiği 
zaman akla hemen aralardaki medeni
yetler gelmektedir. Bütün toplumlar 
şehirlerine bakılarak değerlendirmeye 
tabi tutulurlar. Çünkü şehirler, top
lumlarının yüzüne vurulmuş bir mü
hürdür. Ancak bu etkileşim· karşı
lıklıdır, bir yandan şehri insanlar inşa 
ederken, diğer yandan da şehir insana 
yön verir. Bu öneminden dolayı şehir, 
insan ve medeniyet ekseni üzerinde 
çok durulmuştur. Zira insanın yetenek 
ve üretkenliğini somut olarak ortaya 
koyabilmesi, kollektifbir desteğe ihti
yaç göstermektedir. Bu imkanı sağla
yacak olan da şehirdir. Çünkü şehir 
bir kurumlar mekanıdır. Kuruınıarsa 
insanların işbölümünü, yardımlaş
masını ve hayatı kolaylaştırmayı sağ
lar. Bu açıdan bakıldığında şehrin 
eğitici ve öğretici bir potansiyele sahip 
olduğu açıkça görülür. Bundan dolayı 
E{Ztltun (M. Ö. 427-347): "Tarla/ar, 
ağaçlar hiçbir zaman bana şehir 
yaşantısının öğrettiği kadar çok şey 
öğretmedi" demektedir4

• Andre Maul-

4.Gülzar Haydar, Şehirlerin Ruhu, çev. 
Gürkan Sekmım., Istanbul 1991, s. 60. 

Dr. Hasan ELİK 

roux'un şehir için "Duvarsız M üze" de
mesi de5 bu anlamındadır. 

Şehrin bir başka özelliği de çeşitli
lik içinde bir standartlar düzenine sa
hip olmasıdır. Bu da bir yandan birey
sel tercihler ve özgürlüklere imkan 
hazırlarken, diğer yandan ortak stan
dartıara karşı toplumsal sorumluluğu 
gerekli kılmaktadır. İnsan, şehir ve 
medeniyet ilişkisi üzerinde duran bil
ginler, medeniyetin ve insanlığa ya
rarlı hizmetlerin ancak büyük şehir
lerde tam ma'nasıyla mümkün olabile
ceğini söylemişlerdir; örneğin büyük 
İslam filozofu Farabi (339/950), "el
Medmetü'l-Filzıla =Üstün Şehir" adını 
verdiği kitabında: "Hayrın efdali ve 
kemalin alası, şehirden ufak topluluk 
merkezlerinde değil, şehirlerin sınır
ları içinde elde edilir" dedikten sonra: 
"Sakinlerinin birbiriyle yardımlaştık
ları şehir, fazıl bir şehir olur ... Onun 
içindir ki bütün şehirleri, saadete eriş
mek maksadıyla elele vererek çalışan 
millet de fazıl bir millettir. Bütün mil
Jetleri, saadete ulaşmak maksadıyla 
çalışan bir dünya da fazıl dünya olur"6 

ifadeleriyle, mutluluğun sağlıklı bir şe
hirleşmeyle elde edilebileceğini, bunun 
da ancak karşılıklı yardımlaşmayla 
müı:D:kün olabileceğini ifade etmekte-

. dir. İslam kaynaklarında şehir haya
tını tavsiye eden ve halka; güçlü yöneti
mi, yetenekli doktorları, kurulu pa
zarları, tabii güzellik ve imkanları ol
mayan şehirlere gitmemelerini, oralar
da yerleşmemelerini öneren bilginiere 
rastlanmaktadır7• Ancak görüldüğü 

5.Gülzar Haydar, a.g.e., s. 60. 
6.Farabr, el-Medinetü'l-Fazıla, çev. Nafiz 
Danışman, Istanbul 1990, s. 80. 

7.Ali Şafak, "İslam Hukuku Açısından 
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gibi konunun uzmanları, şehir deyince 
kalabalıkları değil, tüm üniteleri, in
san vucüdunun organları gibi organize 
olmuş bir merkezi kasdetmektedirler. 
İşte bu özelliklere yeterince sahip ol
mayan kalabalık şehirler, teknolojik 
gelişmenin sağladığı refah düzeyine 
sahip olsalar da yeterince mutlu ol
duklan, yaşadıkları şehirlerin de "fazıl 
şehir" olduğu söylenemez. Bu bakım
dan acaba şehir konusunda bazı şeyleri 
yeniden mi düşünmeli? Doğusuyla, 
batısıyla modern şehirler yanlış mı ku
ruldu? gibi sorular şehirlerin kuruluş
lanndaki ana düşünce ve felsefeyi gün
deme getirmeyi gerekli kılmaktadır. 
Dolayısıyla şehir olgusu bizi medeniyet 
tarihi, ilk medeniyetler ve şehirler so
runuyla karşı karşıya getirmektedir. 
Başta Kur'an olmak üzere klasik İslam 
kaynaklarında şehir hayatı ile mede
niyet arasında sıkı bir ilişkinin kurul
duğu görülmektedir. Kur'an'ın sürele
rinden birinin "Şehir Beled" Süresi 
olması ve Allah'ın şehre yemin etmesi 
de şehrin önemini göstermektedir. 
Kur'an, şehir olarakandığı "Medln.e
Müdün-Belde-Karye" kelimeleri etra
fında, medeni hayatın içerdiği sosyal 
ve ahlaki insan ilişkilerini anlatır ve 
bu medeni hayatın kaynaklandığı 
dünya görüşünün niteliğine göre o
lumlu veya olumsuz biçimlerde söz e
del. 

Kur'an'in beyan ettiği bu özellik 
klasik İslami kaynaklarda da açıkça 

8.Kur'an'da şehir ile medeniyet ilişkisi, geçmiş 
peygamberlerin halklarıyla olan ilişkilerinin 
aniatı lclığı birçok yerde ele alımı· ve söz konusu 
bu halkların büyük şehirler ile bozulan 
hayatları arasında ilişkiler kurulur; örneğin 
Sebe', :34/34; Kehf, 18/59; Hacc, 22/47-48; 
En'am, 6/131; Enbiya, 2116; N ahi, 16/112. 
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görülmektedir; örneğin Farabi'nin şe
hir hayatına ilişkin eserler yazdığım, 
bu eserlerde ''Medln.e-Medeniyet" kav
ramları kapsamında siyaset, hukuk, 
sosyolojik hayat ve beşeri hiyerarşiyi 
ele aldığını görmekteyiz9

• Farabi gibi 
Ragıb İsfahani (ö. 502/1108) ve Fuzüli 
(ö. 963/1556) de insan soyunun yara
tılışı itibariyle medenı karakterine i
şaret ederler ki, burada sözü edilen 
medeniyet, toplumsal ve doğal bir olgu 
olarak insanların bir arada ve toplu 
halde yaşamak zorunda olan varlıklar 
olmaları dolayısıyla tarihin en kaçınıl
maz bir fenomeni olarak tanımlanır 10• 

İbn Haldün (ö. 808/1405) bu tanıma 
"Yerleşik şehir hayatı"na geçişi, yani 
"Hadarilik" olayım da katar ki buna 
göre "Bir arada yaşayan ve yerleşik 
hayata geçen insan toplulukla
rının kendi aralarında geliştir
dikleri ekonomik, siyasi, hukuki, 
ahlaki ve maddi organizasyonun 
toplamına medeniyet denir''11

• Ha
dariliğin karşıtı olan "Bedevilik", yani 
"Göçebelik" de ibtidai kemalden nihai 
kemal sürecinde insan hayatının kaçı
nılmaz bir olgusu olmakla birlikte, 
toplum için asıl olan yerleşik hayata 
geçerek ve bir şehir içinde örgütlenerek 
medeniyet kurmasıdır. Zaten belirli 
düzeyde kültürleşen bedevi-göçebe top
luluklar eninde sonunda şehir 

hayatına geçip medeni olurlar. Şu hal
de yerleşik şehir hayatıyla bunun bir 
sonucu olan bütün ilişki biçimlerinin 

9.Farab!, es-Siyasetü'l-Medeniyye, Istanbul 
1980; el-Medinetü'l-Fiizıla. 

10.Bk.Isfahanl, Müfredat, thk. Nedim 
Mar'aşlı,. Beyrut ts:, s. 24; Fuzüli, 
Matla'u'l-I'tikad, Ankara 1962. 

1llbn Haldün, Mnkaddime, çev. Süleyman 
Uludağ, Istanbul 1983; s. ll. 
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medeniyet kavramı içinde yer alması 
ve Kur'an'ın şehir ve medeniyete önem 
vermesi de bu bağlamda değerlendi
rilmelidir. Ancak burada önemli olan, 
şehir hayatının doğruluğu, medeniyet 
olgusunu belirleyen dünya görüşü ve 
buna bağlı olarak da maddi ve ahlaki 
sosyal organizasyonun ve hiyerarşinin 
adil, sağlıklı, sürekli ve olgunlaştıncı 
yapıda olmasıdır. 

Bu yapının en temel özelliği ise, ev
rensel geçerlilik ve uzun ömürlü olma
sıdır. Öyleyse burada şehir hayatı ve 
medeniyet olgusunun temelinde yatan 
felsefe ve dünya görüşünün bireyci, 
toplumu çürütücü ve yok edici düşünce 
ve amaçlar üzerinde değil de, gelişti
rici, birleştirici sağlam temeller üze
rine oturtulmasının hayati önemi söz 
konusudur. Nitekim Farabi bunun il
kini "cahil,şehir ve toplum", ikip.cisini 
de "fazıl şehir ve toplum" olarak nite
lemektedir12. O halde burada şehirler 
nasıl kurulmalıdır? Bir şehir kurarken 
başvurulacak model bir şehir var 
mıdır? soruları akla gelmektedir. İbn 
Haldün ve diğer klasik Müslüman bi
lim adamları, örnekimodel şehir olarak 
Mekke, Kud"(is ve Medine'yi gös
termektedirler. Kudüs ve Medme, tari
hin geç dönemlerinde ortaya çıkmış şe
hirler olmalarına rağmen, kurucuları 
ve kuruluş-amaçları itibariyle önemli 
şehirlerdir. Bu şehirlere bakıldığında 
ilk dikkati çeken şey, bünyelerindeki 
kutsal mabetlerdir ki Kudüs'ün mer
kezinde Beytü'l-Makdis, Medine'nin 

. merkezinde de Mescid-i Nebevi bu
lunmaktadır. Ev ler ve mahalleler mer
kezde bulunan mabetierin etrafında 
kurulmuştur. Ancak asıl ve en eski · 
örnek hiç şüphesiz bütün İslami 

J2.Farabf, el-Medinetü'l-Fiizıla, s. 79 vd. 

kaynakların goruş birliğiyle Mek
ke' dir. Mekke'nin kalbinde ise Kabe 
bulunmaktadır. 

İşte bu bakımdan Kur' an' da birçok 
isim ve nitelikleriyle elli kadar ayete 
konu olan Mekke'yi ele almak istiyo
ruz. Bundan amacımız da Mekke'ye 
yüklenen misyonun sadece muayyen 
bir şehre ait tarihsel özellikler olarak 
mı, yoksa tüm şehirler ve toplumlar 
için tarih üstü, değişmez, değişmemesi 
gereken kültürler üstü temel insani ve 
toplumsal değerler olarak mı ifade 
edildiğini anlamaya çalışmaktır. Bir 
başka deyişle, bir yönüyle tarihsel bir 
kent olan Mekke, diğer yönüyle İslam 
toplurolarına bir "prototİp" olabilir 
mi? 

Ancak şunu hemen ifade edelim ki 
Mekke deyince kaçınılmaz olarak akla 
hemen Kabe gelmektedir; çünkü Mek
ke önemini Kabe'den almaktadır13• 
Kabe deyince de kuşkusuz kutsallık 
fikri öne çıkmaktadır. Dolayısıyla biz 
Mekke'yi incelerneyi amaçlamakla bir". 
likte zaman zaman Kabe'ye de temas 
etınek durumunda kalacağız. Ancak bu 
çalışmanın gayesi Kabe ve onun kut
sallığı değildir. imkan olursa o konuyu 
ayrıca ele almak istiyoruz. Burada bizi 
Mekke ve Kabe'nin özel bir mekan ola
rak özellik ve kutsallığından ziyade ka
dim bir kentin ve bir medeniyetin baş
şehrinin taşınabilir ve örnek alınabilir 
evrensel özellikleri varsayımı ilgilen
dirmektedir. Acaba vahye beşiklik et-

13.Nitekim klasik Islam tarihçileri genellikle 
Mekke ve Kabe}ri bir arada ele alırlaı~ önıeğin 
Ezrakf konuyla ilgili Islam tarihinde birinci 
derecede kaynak kabul edilen eserinele 
(Ahbiir-u Mekke, thk. Rüşdl Melhaı:;, Su'üdi 
Arahistan 1988) biiyle yapmıştır. Bu gayet 
doğal bir duruınclm; çünkü Mekke ve Kabl' 
arasındaki içiçelik ve birliktelik ınaluındur. 
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miş bir kentin özellikleri de vahiy gibi 
evrensel midir, yoksa tarihsel midir? 

Bu çalışmada hareket noktamız ve 
temel kaynağımız Kur' an' dır; çünkü bu 
konuda en sağlam ve en kadim kaynak 
odur14

• 

Şehir olarak Mekke'nin temel nite
liklerini şöyle sıralayabiliriz. 

1. ANAKENT (ÜMMÜ'L-KUR.A) 
Ümmü'l-Kura; "şehirlerin anasıl 

anakent/başşehir" demektir. İngiliz
ce'deki ''Metropolis", Ümmü'l-Kura'nın 
tam karşılığıdır. "Metro", "Anakent"; 
"Polis" de "şehirler" aemektir15

; 

Kur'an, henüz Medeniyet Tarihi, 
Antropoloji, Arkeoloji ve Sosyoloji gibi 
bilim dallarının insan toplulukları, 
yerleşik hayat, şehirler ve medeniyet
lere ilişkin konuları araştırmaya başla
madığı bir zamanda Mekke'den Ana
kent (Ümmü'l-Kura) olarak şöyle 
bahsetmektedir: "İşte bu Kur'an, ken
dinden önceki vahiyleri doğrulayıcı ve 
şehirlerin anası olan Mekke ve çevre
sindeki şehirlerin halklarını uyarman 
için indirdiğimiz kutlu bir kitaptır" 16• 
Ayrıca Kur'an, yeryüzünde ilk mabe
din Mekke'de bulunan Kabe olduğunu 
da beyan etmektedir. "Gerçek şu ki in
sanlar için kurulan ilk ev, Bekke'deki 
<Mekke) o kutlu ve bütün insanlar için 
hidayet yeri olan Kabe'dir" 17

• Bu a
yette geçen "Bekke" sözcüğünün 
"Mekke"yi ifade ettiği hususunda dil
bilimciler ve Kur'an yorumcuları ara-

J4.Muhammed Hamfdullah, Kur'tın'ı aynı 
zamanda Mekke'nin en eski bir vesikası 
olarak tanımlamaktadır; bk. "el-İlaf veya 
İsHim'dan Önce Mekke'nin İktisadi, 
Diplomatik Münasebetleri", çev. Isınail 
Cerrahoğlu, AÜIFD, Ankara 1961, IX, 213. 

15.Bk. M. Hamfdullah, İslam Müesseselerine 
Giriş, s. 43. 

lH.En'am, 6/92; ayrıca bk. Şura, 42/7. 
17.Al-i İmran, :3/96. 

sında goruş birliği vardıruı_ Ayette 
geçen "İlk Ev"den ve ona bağlı olarak 
Anakent/Ümmü'l-Kura' dan hareketle 
bazı din bilginleri yeryüzünde ilk evin 
Kabe, ilk şehrin de Mekke olduğunu 
söyleyerek Kabe'nin ve Mekke'nin za
man bakımından yeryüzünde inşa edi
len bütün şehir ve yapılardan çok eski 
bir tarihe sahip olduğunu ileri sürm:üş
lerdir. Bu bilginiere göre Kabe inşa 
edildiğinde, yeryüzünde ondan önce in
şa edilmiş hiç bir bina yoktu. Mücahid 
(ö. 104/722), Kabe'nin inşa olayını dün
yanın yaratılışından iki bin yıl önce
sine kadar götürmektedir19

• 

Olaya böyle bakan bilginler mese
leyi metakozmik (kozmik ötesi =varlık 
dünyasının somut varoluşunu gerçek
leştiren kozmik düzenden öncesine da
yanan bir olay) ve metahistorik (=tarih 
ötesi = çünkü tarih, zaman kavramı 
içinde anlam kazanır. Eğer zaman ha
reketin ölçüsü kabul edilirse, olayın 

18.Bazı bilginler Mekke ve Bekke sözcüklerinin 
etiınolojik ve seınantik anlamlarından hare
ketle Mekke kelimesinin kemik iliğinin so
yıılınası anlammclaki "Teınekke" kelimesin
elen türetildiğini ve eksiltip yok etmek anla
mına geldiğini söyleınekteclirler. Buna göre 
Mekke kelimesi, günı1hkı1r olan kimsenin o ra· 
dan çıkaıtıldığını ve uzaklaştırıldığını Wicle 
etmektedir. Kimilerine göre ele Mekke'ye 
Bekke de denmesinin sebebi, izdihamclan do
layı orada insanların bir kısınııun eliğerlerini 
kovmaları ve uzaklaştırmalarıdır. Bazı bil
ginler ise bunu Araplar'ın "B" harfi yerine 
"M" harfıni kullanınalarına bağlarlar. Bu 
konuda bir başka görüş ele şöyledir: Mekke 
ımntıkanın tamamma verilen isim, Bekke ise 
Beytullah'ın ismidir, yani Mekke Harem 
bölgesinin, Bekke ise sadece Mescicl-i 
Hartım'ın adıdır; bk. Ezrakf, a.g.e., I, 282; 
Maveı·clr, Ahkamü's-Sultaniyye, çev. Ali 
Şafak, lstanbul 1976, s. 171 vd.; Yakut!, 
Mu'cemü'l-Büldiin, Beynıt 1979, I, 4 75; Ilm 
Kuteybe, Tefsiru Garibi'l-Kur'an, Beyı·ut 
1978, s. 107. 

19.Kurtubf, el-Cami' li-Ahkami'l-Kur'an, 
Mısır ts., I, 1379; MiivercH, a.g.e., s. 178. 
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gerçekleştiği evrende hareketini ölçe
bileceğimiz fizik alem yoktu) boyutlara 
taşımaktadırlar. Bu bilginiere göre, 
varlığın varoluş sürecinde Kabe'den 
önce kurulmuş bir ev vardır ve bu ev 
Kabe ile aynı fonksiyonları görmekte
dir; bu eve "Beyt-i Ma'milr"20 denir. 
Kaynaklar Beyt-i Ma'milr'un semada 
kurulmuş ilk ev olduğunu ve bu evi 
bizzat Allah'ın veya meleklerin inşa 
ettiğini zikretmektedir. Söz konusu bu 
evin etrafında meleklerin tavaf ve Al
lah'a ibadet ettikleri anlatılmaktadır. 
Bu olay tıpkı yeryüzünde insanların 
Kabe'yi tavaf etmelerine benzetilmek
tedir. Ünlü tarihçi Ezraki'ye (ö. 
250/864) göre Beyt-i Ma'milr yedinci 
semada bir ev olup her gün onu yetmiş 
bin melek tavaf etmektedir21. Bu ev, 
Kabe'nin tam hizasında bir ev olup22

, 

Kabe'nin semadaki modelidi:r. İşte 
mutlak ma'nada ilk ev Beyt-i Ma'milr 
olup daha sonra da yeryüzünde, Kabe 
kurulmuş, ona bağlı olarak Mekke ve 
diğer şehirler doğmuştur. Buna göre 
tarihin bir döneminde ortaya çıkan 
şehirlerin ilk çekirdek şehri, yani 
anasılmerkezi (Ümmü'l-Kura) Mekke, 
Mekke'nin merkezi Kabe, Kabe'nin 
merkezi de semada kurulmuş olan 
Beyt-i Ma'milr'dur. Aynı zamanda 
Kabe semadaki Beyt-i Ma'milr'un tam 
altında olup onun bir izdüşümüdür. 
Böylece Kabe, Allah'ın yeryüzündeki 
evi, Beyt-i Ma'milr da semadaki evi 
olup birisinde insanlar, diğerinde ise 
melekler tavafve ibadet ederler. Mek
ke ve Kabe olayına fizik dünyanın dı
şında ma'nev1, metahistorik ve me
takozmik bir gözle bakan bilginiere 

20.Tılr, 52/4. 
2l.Ezrak1, a.g.e., I, 34, 150. 
22.Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, Vll, 4551. 

göre, semadaki evi melekler yaptığı gi
bi, yeryüzündeki evi, yani Kabe'yi de 
melekler inşa etmişlerdir. Olay kay
naklarda şöyle anlatılmaktadır: Cen
netteyken Beyt-i Ma'milr'u tavaf eden 
ve Allah'ı tesbill eden meleklerin tes
bihini duyarak onlara iştirak eden, 
varlık dünyasıyla tam bir uyum içinde 
bulunan Hz. Adem, huzurlu ve mutlu 
bir hayat yaşamaktaydı. Ancak işlediği 
günah sebebiyle cennetten çıkartılıp 
yeryüzüne sürgün edilince, dünyada 
kendini bir yabancı hissetmiş, cen
netteyken duyduğu ve bizzat ken
disinin de katıldığı meleklerin tesbih 
ve tekbir seslerini işitemez olmuş, ya
bancı bir çevre içinde şiddetli bir hu
zursuzluğa mübtela olmuştu. Bu du
rum onu bir arayışa itti ve Allah'a 
yalvararak tekrar eski huzuruna ka
vuşması için dilekte bulundu. Allah da 
duasını kabul ederek cennette olduğu 
gibi yeryüzünde de onu tesbill edip iba
det etmesi için melekleri yeryüzüne 
göndererek orada semadaki eve (Beyt-i 
Ma'milr'a) benzeyen bir ev inşa etme
lerini emretm:lştil;ı. Buna göre sema
daki Beyt-i Ma'milr gibi yeryüzündeki 
Kabe'nin de ilk kuruculan meleklerdir 
ve bu ev Beyt-i Ma'milr'un tam altın
dadır24. Cennetten yeryüzüne sürül
dükten sonra birbirlerini uzun süre 
kaybeden Adem ve Havva, Mekke'deki 
Arafat Dağı'nda buluştuklarında Allah 
Ade m' e: "İşlediğin günah, melek
lerin sesini, tesbihlerini, dualarını 
işitmene engeldir. Ancak benim 
yeryüzünde bir evim var, git temel
lerini yükselt ve çevresini tav af et" 
dedi25 

23.Ezrakf, a.g.e., I, 36 vd., 46. 
24.Yakll.tf, Mu'cemü'l-Büldan, IV, 463 vd. 
25.Eyüb Sabri Paşa, Mir'atü'l-Haremeyn, 
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Bazı kaynaklarda Kabe'nin melek
ler tarafından inşa edildiği bildirilme
sine karşın, bazılarında da temelleri
nin atılacağı yeri meleklerin göster
diği, ama inşa olayını Adem'in gerçek
leştirdiği ifade edilmektedir. Kabe'yi 
ilk defa meleklerin veya Adem'in inşa 
ettiğini söyleyen bilginler, onun zama
nımızdan yaklaşık dört bin yıl önce ya
şayan26 Hz. İbrahim ve oğlu İsmail 
tarafından yapılmasını ise, ilk inşa 
olarak değil, Nuh TUfanı'nda yıkılan 
Kabe'yi tekrar eski temelleri üzerine 
ikinci bir inşa olarak değerlendirmek
tedirler27. Bu durumda Kabe'nin ilk 
inşasını meleklere ve Adem'e götü
reniere göre dünyada ilk yapı/ilk ev 
Kabe, ilk şehir de Mekke'dir. 

Kabe'nin ilk hanisi olarak Hz. İb
rahim'i kabul edenlere göre ise Kabe, 
tarihte ilk ev olmayıp ilk mabeddir. 

Kabe tarihini, melekler ve Adem'le 
başlatanlara göre Mekke aynı zaman
da ilk insan topluluğunun muhtemel 
anayurdu olup bir zamanlar her tarafı 
yeşillik ve iskana elverişli bir bölgeydi. 
Jeoloji bilginleri, buzullar devrinden 
hemen sonra Arabistan'in bugünkü 
kum çölleri ve kurak bölgeleri yerinde 
sık ve geniş ormanların, büyük ırmak: 
ların bulunduğunu, iklim şartlarının 
insanların türeyip çoğalmasına elve
rişli olduğunu, daha sonraki jeolojik 

Istanbul ı986, s. 18. 
26.Bk.Neşet Çağatay, İslam Tarihi, Ankara 

ı993, s. 78. 
27.Kabe, kaynaklarm bildirdiğine göre sadece 

Nüh Tüfam'nda değil, birçok defa yıkılmış, 
aynı temeller üzerinde tekrar inşa edilmiştir. 
Bu olayın 7 veya ı ı defa vakf olduğunu söy
leyenler vardır. Ezrakf, tarih içinde Kabe'yi 
inşa edenlerin hepsini zikreden bir şiir 
nakleder; bk. Alıbar-u Mekke, I, 372-373; 
ayrıca bk. Tahiru'l-Mevlevf, Müslümanlıkta 
İlıadet Tarihi, Istanbul 1963, s. ı57. 

değişikliklerle çöl halini aldığını söyle
mektedirler28. 

Buna göre Mekke'nin anakent 
oluşu, manevi birözellik olup nesnel 
anlamda ve fizik ma'nada bir olay 
değildir. Nitekim ilk tarihçilerden İbn 
İshak (ö. 704/768), "Mekke Allah'ın 
melekutunun yeryüzündeki merke
zi!başkentidir"29 demektedir. Konuya 
bu açıdan yaklaşan bilginler Kabe'yi 
semadaki Beyt-i Ma'mfrr'un izdüşümü 
olarak gördüklerinden, buna paralel 
olarak Mekke'nin Anakent/Ümmü'l
Kura oluşunu da arzın merkezin
de/göbek çukurunda yer almasına 
bağlarlar. Yakuti'nin (ö. 626/1329) ver
diği bilgiye göre Mekke, halk dilinde 
eski zamanlardan beri "Arzın Göbeği" 
olarak geçer30

• 

Bu görüşü savunanlar, yeryüzünün 
Mekke'nin olduğu noktadan yaratıl
maya başlayarak genişlediğini ileri 
sürmektedirler31

• Bu düşünce, yani 
dünyanın merkezi anlayışı, olaya, din
sel bir yaklaşım karakterini yansıt
maktadır. Çünkü "Dünyanın 
Merkezi Simgeciliği", birçok dinin 
kutsal anlayışlarından birini teşkil 
etmektedir. Bu anlayışa göre kutsal 
kentler ve tapınaklar dünyanın mer
kezindedirler; örneğin Kudüs tapınağı, 
dünyanın göbek çukuru, yani ortası ka
bul edilirdi. Aynı anlayış İran'da, Hind 
inançlarında ve daha başka birçok kül-

28.Philip K. Hitti, İslam Tarihi, çev. Salih 
Tuğ, Istanbul 1980, I, 26. Geniş bilgi ve 
alıntılar için bk. Ali Bulaç, İslam 
Geleneğihden Günümüze Şehir ve Yerel 
Yönetimler, Istanbul ı996, s. 34 vd. 

29.lbn Ishak, Siretu İbn İshak, thk. 
Muhammed Hamfdullah, Konya 198 ı, 
Mukadclime kısmı. 

30.Yakutf, Mu'cemu'l-Büldan, IV, 463. 
3ı.Bk.Ezrakr, a.g.e., I, 32; Reşfd Rıza, Menar, 

Beyrut ts., VII, 621. 
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tür ve inançlarda bulunmaktadıi2• 
Milat öncesi tarihçileri de Mek

ke'den bahsetmektedirler; örneğin 
Batlamyos (M. Ö. 130) Mekke'nin dün
yanın en eski şehri olduğunu söyler. 
Müsteşrik Dozy'ye göre de Yunan coğ
rafyacılarının "Macroba" dedikleri yer 
Mekke Şehri'dir33• 

Bütün bunlara rağmen Mekke'ye 
ait bilgiler, şehrin ilk kuruluşuyla ilgili 
olarak tarihsel alanda yeterli gö
rülmemektedir. Tarihçi Ebu'l-Fida 
<1273-1331), Mekke'nin hicretten 2793 
yıl önce kurulduğunu söylemektedir34

• 

Neşet Çağatay, modern veriler ışığında 
bugünkü bilgilerle, söz konusu tarihin 
200-250 yıl farklılık gösterdiğini tesbit 
ettikten sonra, Mekke'nin M. Ö 2. 000 
yıllarında kurulmuş olabileceğini söy
ler35. Bu tarih, Hz. İbrahim'in yaşadığı 
ve K.abe'yi inşa ettiği tarihlere. rastla
maktadıi6. 

Mevdüd1 de modern arkeolojik 
kazılardan ve mukayeseli dinler tari
hinden hareketle Hz. İbrahim'in K.a
he'yi Hz. Muhammmed'den yaklaşık 2. 

32.Bk.Mircae Eliade, Kutsal ve Diu Dışı, çev. 
M. Ali Kılıçbay, Ankara 1991, s. 20, 23-35; 
Sadık Kılıç, "Kabe'deki Sembolizm 
Üzerine Bir Deneme", Islam Araştırmalan 
Dergisi, Ankara 1987, sayı 5, s. 66. 

33.Ömer Rıza Doğru!, "Mekke", lA; aynı yazar, 
Asr-ı Saadet, Istanbul 1973, I, 115. 

34.1madüddtn Isma'tl b. Ebu'l-Fida, el
Muhtasar fi Tıirihi'l-Beşer, Mısır 1325, I, 
104. 

35.Neşet Çağatay, İslam'dan Önce Arap 
Taribi ve Cahiliye Çağı, Ankara 1957,. s. 
71. 

36.Hz. Ihrahim'in doğuınwıun M.Ö. yaklaşık 
2.000 yıllannda olduğu kaynaklarda yer al
maktadır; çünkü Thralıiın, Hamw-abi'nin çağ
claşı sayılmaktadır. Hamurabi M.Ö. 2067-
2025 yılları arasında yaşamıştır; bk. 
Encyclopedia Britannica, s. 1953; ayrıca 
bk. Şemsettiıı Günaltay, Yakın Şark, Aııkara 
1937, s. 512; N. Çağatay, İslam'dan Önce 
Arap Taribi ve Cıihiliye Çağı, s. 71-72. 

500 yıl önce inşa ettiğini söyler37
• 

K.abe'nin çevresinde ilk yerleşimin 
ve dolayısıyla Mekke Şehri'nin kurulu
şunun Kusay b. Kilab zamanında M. 
ö. 400 yıllarında olduğu bazı kaynak
larda zikredilirken,38 bazıları ise K.a
be'nin daha Adem zamanında bilindi
ğini, ancak Mekke'nin o zamanlar 
henüz meskün bir mahal olmadığını, 
çünkü inanışa göre Kabe'nin yakın 
çevresinde ev yapmanın sakıncalı gö
rüldüğünü, bu sebeple de insanların 
Kabe'den uzak yerlerde, dağ ara
lannda ve orman içlerinde yaşamayı 
tercih ettiklerini kaydetmektedir39

• 

Bu görüşe göre K.abe, yeryüzünde inşa 
edilen ilk yapı/ev (el-Beytü'l-At1k), 
Mekke de yeryüzünde kurulan ilk şe
hirdir (Ümmü'l-Kura). Buna göre Kabe 
ya melekler veya onların yardımıyla 
Adem tarafından yapılmıştır. 

Bazı bilginiere göre ise Kabe'nin 
Ad em tarafından- inşa edilmesi 
mümkün değildir; çünkü insanlar o za
manlar henüz taştan ve çamurdan ev
ler inşa edebilecek bilgi düzeyine 

37.Bk.Mevdı1di, Tefhimü'l-Kur'an, çev. 
Muhanımed Han Kayani ve diğerleıi, Istanbul 
1986, I, 245, 247. 

38.Bk.Neşet Çağatay, İslam Tarihi, s. 70; 
Tahirü'l-Mevlevf, Müslümanlıkta ibadet 
Tarihi, s. 156-157, 161; Ömer Rıza Doğru!, 
Asr-ı Saadet, I, 115. Kusay, Tibame ve Mekke 
çevresiııde dağınık halde bulunan Kureyş 
Kabtlesi'ni toplayarak Mekke'ye yerleştiren 
ve Mekke'nin yönetimini eline alan, 
Mekke'nin dmi ve idari yöneticisi olan ve 
bütün Kuı-eyş'in baş yönetici kabul ettiği bir 
kişidiı·. Mekke'nin gerçek taribi Kusay ile 
başlar; konuyla ilgili bk. Ibn Hazm, 
Cemheretü Ensabi'l-Arab, Beynıt 1983, s. 
ll; Ibn Hişaın, es-Siretü'n-Nebeviyye, thk. 
Mustafa es-Seka ve diğerleri, Beyrul 1H85, l, 
123 vd.; Neşet Çağatay, İslam Tarihi, s. 69-
70. 

39.Maverdi, a.g.e., s. 183; Tahim'l-Mevlevi, 
a.g.e., s. 161; ayrıca bk. Ezraki, a.g.e., çev. 
Yunus Vehbi YAVUZ, Istanbul 1980, s. 22-23. 
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ulaşmamışlardı. İnsanlar ev yapmayı 
bırakın, henüz yerleşik hayata bile geç
miş değillerdi. iilicak Adem, çevresine 
taş dizrnek suretiyle Kabe'nin alanını 
sınırlandırmış olabilir40

• Bu görüşte 
olan bilginiere göre Kabe, fizik bina 
olarak ilk ev değildir. Ondan önce pek 
çok bina vardı. Kabe'nin ayette "İlk 
kurulan ev" şeklinde ifade edilmesi4

\ 

onun hidayet ve bereket sembolü ol
ması, yani mabet olması yönüyledir42

• 

Burada Kabe'yi kimin inşa ettiği 
problemini biraz açmak istiyoruz. 
Herşeyden önce Kur'an'ın birçok ye
rinde Hz. İbrahim ile Kabe arasındaki 
ilişki anlatılmaktadır. Beytııllah'ı ima
rı, temellerini yükseltmesi, nesiini ora
da iskan etmesi, insanları hacca ça
ğırması gibi yapısal anlamda Kabe ile 
arasında ilişki kurulan tek kişi Hz. 
İbrahim'dir. Hz. İbrahim'in Kabe'yle 
olan yoğun ilgisi ve bu ilginin detaylı 
olarak birçok ayette anlatılınasına kar
şın, Hz. Adem'in Kabe'yle herhangi bir 
ilişkisinden bahseden tek bir ayet bile 
mevcut değilken, Kabe'yi Adem yap
mıştır demek, Kur'an açısından müm
kün değildir. Nitekim Müfessir İbn 
Kesir (ö. 774/1370) de Kabe'yi Hz. 
Adem'in yaptığına dair rivayetlerin 
zayıf olduğunu söylemektedir43

• Mü
fessir Razi (ö. 606/1209) de Kabe'nin 
Hz. İbrahim tarafından yapıldığını ifa
de ederek şöyle demektedir: Bu şerefli 
beytin yapımını emreden Allah, tebliğ
eisi Cibril, hanisi Hz. İbrahim, yar
dımcısı da oğlu İsmail'dir44• Kabe'nin 

40.Tahinı'l-Mevlevt, a.g.e., s. 157. 
4ı.Al-i İmran, 3/96 
42. Tabert, a.g.e., IV, 8; lbn Cevzt, a.g.e., s. 

425; Kurtubf, a.g.e., II, 1379; İbn Kestr, 
Tefsir, thk. komisyon, Mısır ts., II, 63. 

43.lbn Kestr, a.g.e., II, 64. 
44.Razt, a.g.e., VIII, 155. 

yeryüzünde kurulan ilk mabed oldu
ğunu bildiren ayetin 45 ma'na akışı ve 
anlam örgüsü de onun Hz. İbrahim ta~ 
rafından yapldığına bir delildir. Çünkü 
Al-i İmran 95. ayette, İbrahim'in temsil 
ettiği Hanif Dini'nden ve ona uymak
tan; 98. ayet ise Kabe'deki Makam-ı 
İbrahim'den bizzat "İbrahim" ismine 
vurgu yapılarak bahsedilmektedir. Bu 
iki ayetin ortasındaki 96. ayette ise 
Kabe'nin ilk kurulan mabet olduğu an
latılmaktadır. Bu ayetlerde konu Hz. 
İbrahim'in ismi etrafında işlenmekte
dir. Kaldı ki Bakara Süresi'nin 127. 
ayetinde Hz. İbrahim ile Kabe'nin in
şası arasındaki yakın ilişki çok açıktır. 
Bu açıklık ve kesinliğe rağmen Kabe'yi 
fizik ötesi, kozmik ötesi (metakozmik) 
ve tarih ötesi (metahistorik) boyutlara 
taşıyarak onun varoluş sürecinden 
önce melekler tarafından yapıldığını, 
taşının, toprağının kutsal olduğunu, 
bunun en çarpıcı örneği olarak da 
"Hacer-i Esved"in cennetten çıkma 
beyaz bir yakut taşı iken daha sonra 
ona el sürenlerin günahları ve kurban 
kanlarıyla kirlenerek siyahlandığını, 
Kabe'nin Nuh Tufanı'nda semaya 
çekilip TUfan' dan sonra tekrar yerine 
indiğini ve buna benzer hikayelerin, 
kişilerin hayali kapasitesince genişle
yen ve çoğalan uydurma rivayetlerin 
Kur'an'ın önüne geçtiğini, hatta bu ko
nuda neredeyse ona hiç itibar edilme
diğini görmek gerçekten üzücüdür. 
Bunların tefsirlerde yer alması ise, tef
siri yapılan Kur'an adına özellikle 
düşündürücü bit durumdur. Bu duru
mu ciddi olarak eleştİren Muhall}med 
Abduh (ö. 1323/1905), bu rivayetlerin 
İsrailiyyat ve hurafeden ibaret oldu
ğunu ifade ederek şöyle demektedir: 

45Al-i İmrıin, 3/96 
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"Hikayeciler, Allah'ın Kur'an'da an
lattığıyla yetinmeyerek kendilerine 
göre hikayeler uydurmuşlardır. Kur'
an'da anlatılanlada onların uydur
dukları arasında hiçbir ilişki yoktur. 
Kur'an Kabe'nin bizzat Hz. İbrahim 
ve İsmail tarafından yapıldığını açıkça 
ortaya koymaktadır. Halbuki onlar 
Kabe'nin kadim oluşundan, Adem'in ve 
ondan sonraki birçok peygamberin 
oraya haccetmesinden ve buna benzer 
daha birçok hurafeden bahsetmekte
dirler. Bu hikayecilerin senedieri itiba
riyle tutarsız, Kur'an'a muhalafetleri 
dolayısıyla yalan ve kendi içinde çeliş
kilerle dolu birçok hikaye uydur
muşlardır. Bu kişiler Hacer-i Esved'in 
cennetten çıkma beyaz bir yakut taşı 
olduğunu, sonradan insanlarm günah
ları sebebiyle siyahlaştığıııı söylüyor
lar. Bu uydurukçular şayet. elmas 
taşını bilselerdi, ona yakut yerine el
mas derlerdi; çünkü elmas daha 
kıymetli, daha büyüleyici bir taştır. 
Hacer-i Esved'in diğer taşlara hiçbir 
üstünlüğü yoktur. Onun önemi, sadece 
Allah'a yönelmek maksadıyla Kabe'yi 
selamlama noktası olmasından ibaret
tir. Nitekim İslami ferasetin doruk 
noktasında olan Hz. Ömer bunu açıkça 
belirtmiştir. Ayrıca şayet Hacer-i 
Esved cennetten indirilseydi, olduğu 
gibi kalırdı. Bu hikayeciler dini akılları 
sıra süslemek istiyorlar, fakat bu akıl 
dışı süslemeler, ancak ahmakların 
hoşuna gider. Akıl ve ilim sahipleri, 
yüceliğin ma'nevi yücelik olduğunu, 
Allah'ın Kabe'yi kendi evi olarak 
İsimlendirmesinden ve orayı kulları 
için mabet kılmasından daha büyük 
bir şerefin olmadığını bilir ve başka 
yerde şeref aramazlar. Kabe'nin yüce
liği, taşının, toprağının diğer taşlara 

veya bulunduğu yerin diğer yerlere 
üstünlüğünden, yahut semadan ve 
gayb aleminden indirilişinden değil
dir'>46. 

Mekke'ye Ümmü'l-Kura isminin, 
onun yeryüzünün merkezi olmasından 
dolayı verildiğini iddia edenlerin ya
nında, onun Arap Yarımadası'nda en 
eski yerleşim merkezi olmasından 
ötürü bu ismi aldığını söyleyenler de 
vardır. Ayrıca her yıl çevre köylerdeki 
halkın orada toplanması sebebiyle 
Mekke'ye Ümmü'l-Kura adının veril
diği de ifade edilmektedir47. Muham
med Hamidullah konuyla ilgili şöyle 
demektedir: Ümmü'l-Kura, uzun za
mandan beri Mekke için kullanılan 
isimlerden birisidir. Yani İslamiyetten 
önce de Mekke'ye Ümmü'l-Kura de
niyordu48. Arabistan'ın kuzeyinden, 
güneyinden, doğusundan, batısından, 
kısaca her taraftan Mekke'ye hac için 
kabilelerin geldiği kaynaklarda yer 
almaktadır. Bu da gösteriyor ki Kabe 
sadece Mekkelilerin değil, aynı zac 
manda Mekke dışındaki bütün Arap
ların da dini merkezi durumundaydı. 
Denilebilir ki İslamiyet'ten evvel dahi 
Mekke o zamanki bütün Araplar'ın 
dini federasyonunun merkeziydi49. Bi
zim kanaatimize göre de bu isim, mer
kezi konumundan dolayı Mekke Şeh
ri'ne halk tarafından Kur'an'ın 

nüzulünden önce verilmiş, Kur'an da 
onu bu isimle anmıştır. Dolayısıyla 
Mekke'nin merkezlik niteliği, onun 

46Meniir, I, 466-468. 
47.Yakt1t, a.g.e., I, 254; aynca bk. Sadık Kılıç, 

a.g.m., Ankara 1987, sayı 5, s. 66. 
48.M. Ham1dullah, İslam Müesseselerine 

Giriş, çev. Thsan Süreyya Sıı·ma, Istanbul 
1992, s. 33-34. 

49.M.Ham1dullah, Islam Müesseselerine Giriş, 
s. 43; ayrıca bk. İslam Peygamberi, çev. 
Salih Tuğ, Istanbul 1990, I, 25. 
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coğrafi ve jeolojik anlamda yeryüzünün 
merkezi olmasından dolayı değil, böl
gedeki ticari, kültürel ve dinsel konu
mundan dolayıdır. O halde Ümmü'l
Kura/Anakent ismi Mekke'nin sosyo
lojik, kültürel, ticari ve dini önemini 
ortaya koymaktadır. Belki de bu özel
liğinden dolayı Hz. Peygamber oradan 
gönderilmiştir; çünkü genellikle büyük 
bilginler, !iderler, büyük kentlerde 
yetişir. Peygamberler de bilindiği ka
darıyla hep büyük merkezlerden gön
derilmiştir. Nitekim Ulu'I-azın olan 
bütün büyük peygamberlerin hep bü
yük merkezlerden gönderildiği bilin
mektedir. Belli başlı bütün semavi din
lerin, eski dünyanın merkezi olan Or
tadoğu bölgesinde ortaya çıkması da 
bunun somut bir göstergesidir. Şu ayet 
de özelde anakent olan Mekke ve Hz. 
Peygamber ilişkisini, genelde peygam
berler ve büyük merkez ilişkisini or
taya koymaktadır: "Rabbin şehirlerini 
köylerin merkezinden ayetlerimizi o
kuyan bir peygamber göndermedikçe 
oraları helak etmez"50. Bu ayet bize 
göre Mekke'ye Anakent denmesinin se
bebinin sosyolojik olduğunu göster
mektedir. 

Mekke'ye Ümmü'l-Kura adının ve
rilmesi, şehrin konumuna çok uygun 
düşmektedir. Çünkü Mekke bir yan
dan ticaret, diğer yandan kült (ta
pınma) merkezi olması itibariyle adeta 
ülke mesabesinde bir şehirdi. Bu 
bakımdan Mekke'nin önemi sadece 
kendi halkından ileri gelmiyordu. Hac 
ve umre gibi iki büyük fuar dolayısıyla 
ziyaretçilerin sayısı yerli halktan daha 
fazlaydı. Din ve ticaret arasında o
luşturulan bu ortaklık dolayısıyla 
trafik hayli kalabalıktı. Bu sebeple 

50.Kasas, 28/59. 

Cahiliyye döneminde Mekke'nin mede
niyet, siyaset, sosyal ve dini açıdan 
Hicaz bölgesinin merkezi olduğu tar
tışmasız kabul edilmektedir. Zamanın 
ticaret merkezleri olan Şam ve Yemen 
yollarının ortasında bulunması da 
onun ticari bir merkez olmasını ko
laylaştırmıştır51. 

Şüphesiz ki Mekke'nin merkezi bir 
kent olmasını sağlayan en temel etken, 
Kabe'nin orada bulunniasıdır. Nitekim 
bazı bilginler Mekke'nin Ana
ken11Başşehir olarak isimlendirilme
sini buna bağlamaktadırlar. Çünkü 
Kabe Allah'ın evidir. Nasıl ki bir kralın 
şehri başşehir, onun evi de diğer bütün 
evlere göre en itibarlı ev ise, Kabe ve 
Mekke'ye de bu gözle bakmak gere
kir52. Kabe, Mekke'nin başşehir olma
sını sağladığı gibi, bazı ilave ve eksilt
melerle birlikte Araplar'ın İbrahinıi ge
leneği muhafaza etmelerini de sağ
lamıştır. Hatta bazı araştırmacılar 
Araplar'ın Kabe sayesinde bölgede 
Yahudilik ve Hıristiyanlığın yayılma'
sına engel olduklarını, böylece kimlik
lerini koruduklarını, ancak bir taraf
tan ataları olan İbrahim'in Kabe'sine 
olağanüstü ilgi ve saygı gösterirken, 
diğer taraftan onun getirdiği tevhid 
öğretisine "şirk" katarak, dinler ara
sında kendilerine has ayrı bir statü 
oluşturduklarını ifade etmektedir-

sa ler . 
Mekke o kadar önemlidir ki Medine 

İslam'ın merkezi yapıldıktan sonra bile 

51Geniş bilgi için bk. Ahmed Şerif, Mekke 
ve'l-Medine fi'l-Cabiliyye, yy., ts., s. 64; Ali 
Muhammed Hüseyn, Nakdn Kitabin fi'ş
Şi'ri'l-Cahili, tbk. Ali Rıza Tunusf, yy., ts., 
s. 193. 

52.Bu yönde bir değerlendirme için bk. M. 
Hamfdullah, İslam Müesseselerine Giriş, 
s. 32-33. 

53.Bk.Alımed Şerff, a.g.e., s. 64. 
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önemini korumuştur. 
Burada şunu ifade etmek lazımdır 

ki Mekke, özel anlamda idari olar
ak İslam'ın başkenti değildir. Öyle 
olsaydı, fetihten sona Hz. Peygamber 
orayı başkent yapardı. Halbuki o 
Medine'yi İslam'ın merkezi yapmıştır. 
Kutsal bir kent olan Kudüs ise Hz. 
Musa ve Hz. İsa'nın başkentidir. Hal
buki Mekke bu şehirlerden farklı olar
ak tevhidin ilk büyük peygamberi Hz. 
İbrahim'in şahsında tevhid kaynaklı 
bütün semavi dinlerin dini baş
kentidir. Nitekim Mekke klasik İslam 
kaynaklarının dışında antik Yahu di ve 
Hıristiyan kaynaklarında da kutsal bir 
kent olarak yer almaktadır; örneğin 
Zebur'da şöyle denilmektedir: ''Ne kut
ludur senin evinin sakinleri ki daima 
sana övgüde bulunurlar, ne kutludur 
o kişi ki kuvveti sendendir. E~e giden 
yollara gönül veren kimse Bekke Vadi
si'nden geçerken onu "Bikur=İşsiz" e
der54. 

Sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz: 
Mekke'nin başşehir olarak isimlendi
rilınesi, onun bölgede daha sonra işaret 
edeceğimiz gibi birçok özelliği itiba
riyle büyük bir merkez olmasından do
layıdır. Mekke'ye bu niteliği kazandı
ran ana faktör elbetteki Kabe'dir. An
cak Kabe'nin anlamı ve sembolize et
tiği değer, ma'nevi olup, onun fizik ya
pısı tamamen yeryüzü ölçüleri içinde 
maddi bir formdan ibarettir. Kab e' nin 
önemi, melekler veya Hz. Adem tara-

54.Zehür, Mezmür, 84, ayet 6. IGtab-ı Mukad-
des çevirmenleri Zebüeda geçen "Bekke"yi 
"C':riizyaşı V adl:si" olarak değiştirirler. Ömer 
Rıza Doğru!, Kitab-ı Mukaddes'in Türkçe ve 
Ingilizce baskılarııu karşılaştırarak bu yanlış 
çeviriyi tesbitle mütercimlerin böyle blı· yola 
başvurmalarnu hayretle karşılar; bk. Ömer 
Rıza Doğnıl, Asr-ı Saadet, Istanbul 1973, I, 
114. 

fından yapılınasından, yeryüzünün ya
ratılmaya başladığı göbek çukuru 
olınasından veya taşından toprağından 
değil, fonksiyonelliğinden kaynaklan
maktadır. Bu fonksiyon tamamen in
sanlara yönelik olup, onlara maddi ve 
ma'nevi çıkarlar sağlayan bir takım 
özelliklerdir. Nitekim Kabe'nin hanisi 
Hz. İbrahim, Allah'a olan dua ve 
yakarışlarıyla kendisinin ve soyunun 
kutsala olan ihtiyacını dile getir
miştir55. Bu yönüyle Kabe'nin inşası, 
İbrahim'in şahsında insanın tapınma 
ihtiyacını gidermek için kendisinden 
gelen bir taleptir. İslam vahyi iyice tet
kik edilirse, bunda şaşılacak bir şey 
olmadığı anlaşılır. Çünkü dini va ah
laki çıkar aynı zamanda insani ve 
toplumsal çıkardır. Bu manada vahiy 
kollektif değerler olarak ifade edilebi
lir. 

2.GÜVENLİ KENT (BELED-İ 
EMİN) 

. Kur'an'a göre Mekke'nin temel 
özelliklerinden birisi de "Güvenli 
Kent" olmasıdır. Tin Suresi'nde: "An
dolsun İncir'e, Zeytin'e, Sina Dağı'na 
ve güvenli kent Mekke'ye'ı56 denilmek
tedir. 

Birçok müfessir "İncir" sembolü ile 
Tur Dağı'nda Hz. Musa'ya gelen ilk 
vahyin ve dolayısıyla Musa Şeriati'nin 
kastedildiğini ifade etmektedirler. Bi
lindiği gibi Hz. Musa'ya gelen ilk vahiy, 
Tur Dağı'nda mukaddes vadideki bir 
ağacın altında gelmiştil7• Bu ağacı 
bazı müfessirler incir olarak yorumla
maktadırlar. Tevrat'ta ise bu ağaç her
hangi bir çalı olarak ifade edilmekte-

55.Bk.Bakara, 21126-129; İbrahim, 14/:~5-37. 
56.Tiıı, 95/1-4. 
57.Kasas, 28/30. 
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dir58
• Ancak Kur'an-ı Kerim'de "eş

Şecer" ifadesiyle zikredilen bu ağacın, 
genel anlamda bir çalı değil, cinsi belli 
bir ağaç olduğu anlaşılmaktadır59• 
Diğer yandan "Sina Dağı" ise Hz. 
Musa'nın peygamberliğini, özellikle 
vurgulamaktadır. Çünkü Hz. Mu
hammed'den önce ve onun peygam
berliğine kadar geçerli olan -ve özü/e
sasları itibariyle Hz. İsa'yı da bağlamış 
bulunan- dini kurallar Sina Çölü'ndeki 
bir dağda Hz. Musa'ya vahyedilmiştir. 
Zeytin ise Hz. İsa'ya gelen vahyi sem
bolize etmektedir. Çünkü Hz. İsa'nın 
"Zeytin" ile ve Kudüs yakınındaki Zey
tin Dağı ile ilişkisi bilinmektedir60

• 

Ayette geçen "el-Beledü'l-Emin" ise 
bütün müfessirlerin ittifakıyla Hz. 
Peygamber'in doğduğu ve rtahi çağrıyı 

58.Çıkış, Bab: 3, ayet 2-6. 
59.Bazı müfessirler "Tfn=lncir" ile "Zeytin"in 

billı1en anlamda meyveler olduğunu ve bu 
kavramlarla incir ve zeytin ağaçlarrom bol 
miktarda bulunduğu toprakların, yani 
Akdeniz'in doğusuna smır olan ülkelerin, 
özellikle Filistin ve Suriye'nin sembolize 
edildiğini söylemektedirler (geniş bilgi için 
bk. Razr, Mefatihu'l-Gayb, XXXII, 9-10; S. 
Ateş, Çağdaş Tefsir, X, 5:32). Hz. Ihrahim 
soytından gelen peygamberlerin çoğu bu 
topraklarda yaşayıp vahiy aldıkları ve tebliğ 
faaliyetinde bulunduklarından bu iki ağaç 
cinsi, son lbranr peygamber Hz. İsa'da zirveye 
erişen Allah'tan vahiy alan bu peygamberler 
zincirinin dile getirdiği vahiy öğretilerinin 
sembolü olarak kabul eclilebilirler. Incir ve 
zeytin sembolleriyle birçok peygambere 
gönderilmiş bulıman vahiy olayının kutsallığı 
ifade edilmiş de olabilir. Bazı müfessirlere 
göre ise "Tm ve Zeytin"den maksat herhangi 
bir sembol olmayıp, bilinen anlamda gerçek 
ıneyvelerdir. Buna göre bu meyvelerin insana 
faydasından dolayı Allah onlara yemfn 
etmiştir; bk. Taberr, Cami'u'l-Beyan, Mısır 
1988, XXX, 240; ayrıca bu konuda geniş bilgi 
için bk. Emin Işık, "Tin Suresi Üzerine 
Bir Tefsir Denemesi", Kur'an Mesajı 
Dergisi, Aralık 1997, sayı 2, s. 76 vd. 

60.Bu konuda bk. Matta İncili, Bab: 21, ayet 
1; Luka İncili, bab 22, ayet :39-44. 

aldığı yer olan Me.kke'dir. Böylece Hz. 
Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'in 
(sav) sahıslarında, temsil edilen tevhid 
dininin üç tarihi safhasında geçerli öğ
retilerin arka planındaki öz birliğine 
dikkat çekilmektedir. Burada çok 
önemli olan husus Hz. Musa, Hz. İsa 
ve Hz. Muhammed'in doğup yaşa
dıkları, vahiy aldıkları mekanların şe
refinden dolayı anılma~ı ve bu mekan
lar üzerine yemin edilmesidir. Ancak 
vahye medar olan bu mekanlardan Hz. 
Musa'ya ait olan yerin Sina Dağı ve 
İncir, Hz. İsa'ya ait olan mekanın ise 
zeytin sembolü ile anlatılınasına kar
şılık, Hz. Muhammed'in vahyi telakki 
ettiği mekanın "el-Beledü'l-Em!n= 
Güvenli Kent" olarak anılması asla 
dikkatten ·uzak tutlllmaması gereken 
bir durumdur. Esasen "İncir" ve "Zey
tin"in bir taraftan rızık ve nimetin, 
diğer taraftan barışın sembolü61 

olduğu düşünülürse, İlahi vahyin bir 
taraftan insanın ekonomik açıdan 
müreffeh olarak, diğer taraftan da 
barış ve güvenlik içinde yaşamasını 
amaçladığı anlaşılabilir. 

İşte Tin Suresi'nde barışın sembolü 
olan "Zeytin"den söz edilmiş, Mekke 
Şehri de bu sembole uygun olan özel
liğiyle anılmıştır. Bundan dolayı 
"Mekke" yerine "Güvenli Şehir" tabiri 
kullanılmış, şehir kavramıyla, güven 
kavramı arasındaki kaçınılmaz ve zo
runlu ilişkiye dikkat çekilmiştir. 

"İncir" ve "Zeytin" kavramlarıyla 
sembolik olarak ifade edilen rızık ve 
bereketin, banş ve güvenliğin son İlahi 
vahiy olan Kur'an'da açık bir şekilde 

61.Bilindiği gibi zeytin dalı ilk çağlardan beri 
barışın sembolü olarak kabul edilir; lık. 
"Zeytin", Meydan Larousse, Istanbul 1996, 
XXIV, 127 4 ı. 
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dile getirilmesi, bir taraftan insanın 
temel gereksinmelerinin ayniliğini ve 
değişmezliğini ifade ederken, diğer ta
raftan İlahi vahyin de bu temel değiş
mez · gereksİnınelere paralel olarak 
değişmezliğini ifade etmektedir. 

Toplum hayatında özellikle de met
ropollerde güvenliğin en temel ihtiyaç 
olduğu, bütün olumlu gelişmelerin 
toplumsal güvenliğe bağlı olduğu her 
zaman için kabul edilen bir gerçektir. 
Çünkü güvenlik olmadan özgür dü
şünce, özgür teşebbüs ve yaratıcı faali
yet olmayacağından ne ekonominin, ne 
kültürel hayatın, ne de ilim ve sanatın 
gelişmesi mümkün değildir. Bütün bu 
aktiviteler için güvenlik temel bir 
koşul ise, büyük şehir ve anakent söz 
konusu olduğunda bu durum daha da 
önem ve öncelik kazanmaktadır. Kana
atiınizce Kur'an'da anakent Mekke'nin 
temel özelliğinin "el-Beledü'l-Eınin = 
Güvenli Kent/Güvenli Topraklar" ola
rak ifade edilmesi işte bu yüzdendir. 

Mekke çevresindeki şehir halkları
nın birbirleriyle vuruşup savaştığı, bir
birlerinin mallarını yağma ve talan et
tiği dikkate alınırsa, Mekke halkının 
bütün bu olumsuzhİklardan etkilen
meyerek güven içinde hayatlannı 
sürdürmelerinin ne kadar büyük bir 
nimet ve ayrıcalık olduğu daha iyi an
laşılır. Kur'an bu durumu şöyle dile 
getirmektedir: "Çevrelerinde insanlar 
kapılıp götürülürken (Tahattuf), 
Mekke'yi güvenli ve kutsal bir yer 
yaptığımızı görmediler mi? Buna rağ
men hala batıla inanıp Allah'ın ni
metine nankörlük mü ediyorlar?"62

• 

Mekke'nin güvenli bir şehir oluşu, 
Mekke halkının (Kureyş) hem can gü-

62.Ankebut, 29/67; aynca bk. Kasas, 28/57; 
Kureyş, 106/4. 

venliğini, hem mal güvenliğini, hem 
de çevre güvenliğini içerecek boyutta 
kapsamlı bir güvenliktir. Tüm bölgede 
can güvenliğini koruyucu hiçbir krite
rin ve değerin kalmadığı, bütün ölçü 
ve değerlerin yıkıldığı bir dönemde, 
çevre halkı tarafındalı Kabe ve Mek
ke'ye duyulan engin saygı dolayısıyla 
Mekkeliler tam bir can ve mal emniyeti 
içindeydiler63

• 

Mekkelilerin can ve mal güvenliğini 
sağlayan ana faktör, Mekke Şehri'nin, 
içinde bulunan Kabe sebebiyle kutsal 
bir hüviyete sahip olmasıdır. Böylece 
sadece Kabe değil, aynı zamanda tüm 
şehir ve sınırları içindeki alanın 
tamamı da (Haram Bölgesi) kutsal ve 
dokunulmaz sayılmıştır. Onun için bu 
alanda avlanmak, oradaki ağaçları 
kesrnek bile haramdır64• Böylece Mek
ke'nin güvenli bir şehir oluşu (Emin)65

, 

onun kutsal/saygıdeğer/dokunulmaz 
(Haram)66 oluşuna bağlanmıştır. Esa
sen içinde bulunan Kabe ve ona bağlı 
kutsal etkinlikler (Hac, Umre, Kıble) 
hariç olmak üzere Mekke'nin tüm özel
likleri, aynı zamanda bir İslam şehri
nin sahip olması gereken özellikleri i
fade etmektedir. Çünkü Hz. Peygam
ber Trufliler'le yaptığı antlaşmada, çev
redeki ağaçların korunmasını, av hay
vanlarının avlanmamasını şart koş-

63.Zemahşed, Keşşaf, Tahran ts., III, 212; 
Şevkant, Fethu'l-Kadir, Mısır 1964, IV, 212; 
Muhammed Hamfdullah, İslam Peygam
beri, I, 25. -

64.Buhfu-r, n im, 37. 
65.Bk.Tfn, 95/4; Ankebut, 29/67; Kasas, 28/57. 
66.Bk.Ankebut, 29/67; Kasas, 28/57. Haram 

kelimesi en geniş manasıyla dW hükümlere 
aykın olan, dince yasaklanan, dakunulması 
veya içine girilmesi yasaklanmış olan (bk. 
"Haram", Meydan Larousse, V, 602); say
gısızlık edilmemesi gereken (bk. lbn Kesir, 
a.g.e., ); kutsal (bk. Süleyman Ateş, Çağdaş 
Tefsir, I, 278) 9-emektir. 
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muş ve bu hükme uymayanların ceza
landırılmasını istemiştir67. Keza Me
dine'ye hicret ettikten sonra da bu özel
likler Medine'ye taşıyarak şöyle 

demiştir: "Allahım! Hz. İbrahim Mek
ke'yi haram kıldığı gibi ben de Me
dlne'yi haram kılıyorum"68. 

Bu uygulama ve örneklerden de an
laşılacağı gibi, Mekke'ye ait sanılan 
statü aynı zamanda bir İslam şehriniii 
siyasi ve coğrafi hudutları içinde ol
ması gereken düzenlemeyi ifade et
mektedir69. Şayet bu özellikler sadece 
Mekke'ye has olsaydı, Hz. Peygamber 
biraz önce işaret ettiğimiz hadisiyle 
Medine'yi de aynı konuma getirme ça
bası iÇine girmez, Taiflilerle yaptığı 
antlaşmada bu özellikleri antlaşmanın 
şartları olarak ileri sürmezdi. 

Burada yeri gelmişken şuna da işa
ret edelim ki, Mekke tipolojisiıide dik
kate alınması gereken şey sadece şeh
rin güvenliği değil, aynı zamanda çevre 
düzenlemesidir. Nitekim ağaçların ke
silmemesi, hayvanların avlanmaması, 
buna mukabil ağaç dikmenin ve yeşil
liğin teşvik edilmesi, korunması70 gibi 
önlemler bunu göstermektedir. Zaten 
çevre düzenlemesi ve şehir güzelliği, 
Kur'an'ın da önem verdiği bir konudur. 
Kur'an bir taraftan "Beled-i Emin = 
Güvenli Kent" ifadesiyle şehrin güven
liğine dikkat çekerken, diğer taraftan 
"Beldetün Tayyibe = Güzel Şehir" i
fadesiyle de şehrin güzelliğiıie ve çevre 
düzenlemesine dikkat çekmektedir. Bu 

67.Muhammed Hamfdullah, el-Vesaiku's-
Siyasiyye, Beyıut 1969, s. 236 vd. 

68.Buharf, Fedailü'l-Medine, 6; Müslim. Hac, 
462. 

69.Bu konuyla ilgili olarak bk. Muhammed 
Hamfdullah, Hz. Peygamber'in Savaşları, 
çev. Salih Tuğ, Istanbul 1992, I, 34-35. 

70.Tirmizf, Fedailü'l-Cilıad, ı 1; lbn Mace, 
Cihad, 19. 

bağlamda Kur'an'da Sebe'liler'in şeh
rinden bahsedilirken şöyle denilir: 
"Sağlı-sollu bahçelerle donanmış, 
çekici ve güzellikler içindeki yurt
ları, Sebe' halkına Allah'ın bir lüt
fudur. Rabbinizin size bahşettiği 
rızıkları yiyin ve ona şükredin. Ne 
güzel bir şehir ve ne kadar bağış
layıcı bir Rab!',n. Kur'an, verimli ve 
güzel topraklara sahip olan ülkeye de 
"Beled-i Tayyibe" adını vermektedir72. 

Ayrıca birçok ayette bakımlı top
rakların bağ ve bahçelerin "cennet" ola
rak nitelendirildiği73 dikkate alınırsa, 
Kur'an'ın bakımlı, düzenli, yeşil bir 
çevreye, hatta avcılığa sınır getire
rek74, doğal hayatı korumaya ne kadar 
önem verdiği, gayet açık olarak görü
lür. 

Burada bir şeye daha dikkat çek
mek istiyoruz ki o da şudur: İbrahim! 
d!nin başkenti olan Mekke'nin güven
li75 bir kent oluşunun, gene İbrahim! 
dinin "İman" öğretisiyle yakından bir 
ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 
İbrahimi vahiy geleneğinde iman, in
sanın tüm korku ve kaoslardan uzakla
şarak kendini güvenlik içinde hisset
mesidir. Bu bizzat Hz. İbrahim'in iman 
kavramına getirdiği bir boyuttur. 
Şöyle ki Hz. İbrahim, putlarına tapma
dığı için kendisiyle tartışmaya giren 
ve putlara karşı gelmekten korkmadığı 
için de onu hayretle izleyen müşrik
lere: "Neden korkayım. Putlara tapan 
mı, yoksa Allah'a inanan mı daha gü-

71.Sebe', 34/15. 
72.A 'raf, 7 /58). 
73.Ömeğin Kehf, 18/32-33, 35, 39-40; Sebe', 

34/15-16; Nebe', 78/16. 
74.Bk.Maide, 5/95-96. 
75.Emin!Amin bk. Tin, 95/4; Al-i İnıran, 3/97; 

İbrahim, 14/35; Bakara, 21126. 
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ven içindedir?"76 cevabını vermiştir. 
Burada gayet açık olan şey şudur: Al
lah'a iman etmek suretiyle önce iç 
dünyasında güvenliğe kavuşan Hz. 
İbrahim, daha sonra çevre güvenliğini 
aramıştır ki bu çevre, soyunun yaşa
dığı Mekkedir. O halde güvenliğin te
sisi için bir mekan olarak Mekke'nin 
dokunulmaz/kutsal/saygıdeğer bir yer 
kılınması, lazım-melzı1m ilişkisi olup, 
bununla insanın güvenliği amaç
lanmıştır. Çünkü İbrahim! vahiy ge
leneğinde genel kural olarak insan 
saygıdeğer 1 dokunulmaz (haram) bir 
varlıktır. Nitekim Hz. Peygamber bu 
konuya dikkat çekerek: "Mallarınız, 
canlarınız; kutsal Mekke gibi, kutsal 

· aylar gibi kutsal ve dokunulmazdır" 
buyurarak, Mekke'nin dokunulmazlı
ğının arka planını ortaya koymuş
tur77. 

Böylece İbrahim! vahyin temelinde 
insanın güvenliği ve dokunulmazlığı 
söz konusu olup, insamn doğuştan sa
hip olduğu bu değerleri koruyabilmesi 
ve etkin kılabilmesi, güvenli bir çev
reye ihtiyaç götermektedir. İşte 
İbrahim! vahyin doğuş yeri ve aynı za
manda Hz. Muhammed'le kemale eriş 
yeri olan Mekke'nin güvenli ve doku
nulmaz bir kent kılınmasının bizce an
lamı budur. 

3. ÖZGÜR ve BAGIMSIZ KENT 
Mekke kentinin Kur'an'da bildiri

len temel niteliklerinden birisi de öz
gürlüktür. 

Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de bulu
nan Kabe için "Özgür Ev= el-Beytü'l
Atik" ifadesi kullanılmaktadır78. "el
Atık" sözlükte eski, kıymetli, hür, soylu 

76.En'am, 6/80-81. 
77.Müsliın, Hac, 19. 
78.Hacc, 22129. 

ve şerefli anlamlarına gelmektedir79. 
Bazı müfessirler bu kavramla, 
Kabe'nin yeryüzünde kurulan en eski 
mabet olduğunun ifade edildiği80, 
bazıları ise Kabe'nin şeref ve yüksek 
itibarının vurgulandığı81 görüşünde 
iseler de, bize göre burada "el-Atik" 
lafzıyla Kabe'nin özgürlüğünden 
bahsedilmektedir. Çünkü Kabe tarih 
boyunca zalimlerin tasallutundan ve 
saldırısından korunmuş, zorbaların te
cavüzünden ması1n kılınmıştır. Ni
tekim Taberi (ö. 310/922) de bu kanaat
tedir82; tarihsel gelişmeler de bu gö
rüşü doğrulamaktadır. Roma, Bizans, 
İran ve Habeş imparatorları Mekke'yi 
ele geçirmek istemelerine rağmen, 
Mekke hiçbir zaman bir yabancı ha
kimiyeti altına girmemiştir83• Nitekim 
Kur'an-ı Kerim de Mekke'nin onu ele 
geçirmek isteyen zorbalara karşı İlahi 
savunmasından bahsetmektedir. Ta
rihte "Fil V ak' ası" olarak bilinen bu 
olay, Kur'an'ın sürelerinden birisine de 
konu olmuştur84. "Fil Vak'ası" özetlı=ı 
şöyledir: Miladi 570 yılında o gün için 
Habeşliler'in yönetimi altında olan Ye
men'in genel valisi olan Ebrehe, her 
yıl Kabe'yi ziyarete giden Arap hacılan 
kendi ülkesine çekmek niyetiyle 
San'a'da "el-Kulleys" adında büyük bir 
kilise inşa etti. Arap hacıların iltifat 
etmemesi sonucu bu niyeti gerçek
leşmeyince, Kabe'yi yıkmak amacıyla 
fillerle desteklenen kalabalık bir or-

79.lbn Manzt1r, Lisanu'l-Arab, Beyrut ts., X, 
235; Cevherf, Sıhah, Mısır 1972, IV, 1520; 
Taberf, a.g.e., XVII, 151. 

80.Taberf, a.g.e., XVII, 151; Alılsf, Ruhu'l· 
· Ma'ani, Beyrut 1994, X, 218. 

81Alı1sf, a.g.e., X, 218; Razr, a.g.e., XXlli, 27. 
82.Taberf, a.g.e., XVII, 151-152. 
83.Muhammed Hamrdullah, i s I am 

Peygamberi, I, 18-19. 
84.Ffl Sılres i, 105/1-5. 
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duyla Mekke'ye hareket etti. Ancak 
Ebrehe'nin ordusu büyük bir bozguna 
uğradı, kendisi de San'a'ya dönüşü 
sırasında öldü85. Bu bozgunun, çoğu 
müfessirler, ilgili ayetlerin lafz1 ma'na
larını dikkate alarak, bir kuş cinsinin 
gökten taş yağdırması sonucu, kimisi 
de çiçek veya tifüs gibi salgın bir hasta
lık sonucu meydana geldiğini ifade et
mektedirler86. Bizi burada söz konusu 
olayın nasıl cereyan ettiği değil, sonucu 
ilgilendirdiğinden, konuyla ilgili de
taya girmeyi uygun görmüyoruz. Çün
kü biz burada Kabeve dolayısıyla Mek
ke'nin kurulduğu günden beri yabancı 
hakimiyetine girmiyerek özgür konu
munu muhafaza etmiş olması üzerinde 
duruyoruz. Bu da hem tarihi kaynak
ların verileriyle, hem de Kur'an'ın 
beyanıyla teseli edilmiştir. 

Kur'~ bir taraftan Mekke'nin ve 
Mekke halkının dış düşmanıara karşı 
korunmuşluğu ve bağımsızlığını dile 
getirirken87

, diğer taraftan kendi 
halkının özgürlüğünü gündeme getir
mek suretiyle özgürlüğün esas anıa
cının halkın özgürlüğü olduğuna 
dikkat çekmektedir. Çünkü şehrin 
özgürlüğünden amaç şehir halkının öz
gürce yaşamasıdır. Nitekim Kureyş 
Süresi'nde bu durum sarahaten dile 

85.Fil Olayı'yla ilgili olarak bk. Tiın Hişam, es
Siretü'n-Nebeviyye, thk.Mustafa es-Saka 
ve diğerleri, Beyrut 1985, I, 4:3-61; Taberf, 
Cami'u'l-Beyan, Mısır 1968, XXX, 296-304; 
Ibn Kesfr, el-Bidaye ve'n-Nihaye, Beyrut 
1985, II, 157-162; Ezrakf, Ahbiiru Mekke, 
thk. Rüşdf Mulhız, Suüdf Arabistan 1983, I, 
1:34-142. 

86.Bk.Zemahşerf, Keşşaf, IV, 286; Ibn Cevzf, 
Zadü'l-Mesir, IX, 234-236; Ibn Cüzey, 
Kitabü't-Teshil li 'Uliimi't-Tenzil, Mısır 
ts., IV, 430; Muhammed Abduh, Tefsiru 
Cüz'-i Amme, Mısır 1322, s. 158; Elmalılı, 
Hak Dini Kur'an Dili, IX, 6102 vd. 

87.Bk. Fil Süresi. 

getirilmiştir. Özgürlüğü yok etmek için 
sergilenen dış tehditler hertaraf edi
lirken, iç tehditler görmezlikten geline
mez. Hatta insanın kendi ülkesinde 
kendi halkı tarafından özgürlüğünün 
kısıtlanması daha da acı bir durumdur. 
Kanaatimizce Beled Süresi işte bu ko
nuyu işlemektedir. Şöyle ki bu sürede 
Mekke, Hz. Peygamber'in vatanı ola
rak gündeme getirilmekte ve insanın 
kendi vatanında özgür olarak (Fekku 
Rakabeh) ve ekonomik imkanlardan 
pay alarak (İt'amu Miskin), yani sos
yal, ekonomik, politik tutsaklık bi
çimlerinin tanıamından azade olarak 
yaşaması gerektiği ifade edilerek, 
vahyin temel amacının bu olduğuna, 
ancak bu sarp yokuşu birçok insanın 
tırmanamadığına .dikkat çekilmekte, 
Hz. Peygamber'e ve onu izleyeniere 
yapılan muamele ve genel olarak 
Kureyş oligarşisinin zayıf halka karşı 
sergiledikleri zihinsel ve ekonomik am
bargo, çarpıcı bir şekilde ortaya kon
maktadır. Hatta "Haze'l-Beled" ifade
sini "tüm insanlık yurdu, yani yer
yüzü" şeklinde anlayan Kur'an yorum
cuları da vardır88 ki bu yorum da global 
yaklaşım açısından kabul edilebilir bir 
görüştür. Böylece Kur'an'da Mekke'nin 
bir yönden "Güvenli Kent", diğer 
yönden "Özgür/Bağımsız Kent" olarak 
ifade edilmesi, İslam vahyinin temel 
bir ilke için mücadele ettiğini gösterir 
ki o da bütün kapsamıyla ve biçimiyle 
özgürlük; özgür şehir, ®zgür toplum, 
özgür yaşama ve özgür tapınmadır89• 

<Devam edecek) 

88.Muhammed E sed, Kur'an Mesajı, çev. 
Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, Istanbul 1996, 
m, 1210. 

89.Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Joseph 
Chelhod, Introduction a'al sociologie de 
Islam, Paris 1958, s. 73 vd. 
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