
Kur'an'da Hac 
Üstad Abdtillah Cevad-i Amuli 

ttDoğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kunılan ev, Bekke'de (Mekke'de) olan
dır. Aleınıere uğur, bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur. Apaçık delilleı; 
İbrahim'in makamı vardır orada. Oraya giren, güvene ermiş olur. Yoluna gücü ye
tenin o evi ziyaret etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakladır. Kim uankörlük 
ederse hiç kuşkusuz, Allah bütün alemiere muhtaç olmayacak bir Gani'dir." 1 

Ayetin, Önceki Ayetlerle BağlanbSı 

Yüce Allah önce şöyle buyurmuştu: 

"Hadi artık siz de doğru yolu tutan İbrahim'in dinine uyun ve o, şirk koşanlardan 
değlldi."2 

Bilindiği üzere İbrahim dininin en bariz özelliklerinden birisi "Kabe'ye saygı" gös
terilmesiydi. 

Sonra şöyle buyw-du: 

1'Doğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kurulan ev ... " 

1 Aı-ılmran suresi: 96-97_ 
2 Al-i lmran suresi: 95 
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Hz. Süleyman (a.sl Mescid-i Aksa'yı inşa etmeden önce, 
ibrahim Halilullah (a.sJ Mekke'de Kabe'yi inşa etmişti . Öte 
yandan Beytü'I-Makdis kıble olmadan önce Kabe, hem kıble 
hem de tavaf yeriydi. Öyleyse eğer biz Beytü'I-Mukaddes'ten 
Kabe'ye doğru döndüysek ilk kıblemize doğru dönmüş 
sayılmaktayız ve bu eylem. ibrahim'in (a.s.J ve ibrahim yolu 
takipçisi nebilerin slresidir. 

Burada hitap İbrahim (a.s.) dinine tabi olduldannı iddia eden Yahuclileredir. Şöyle bu
yuruyor: "Eğer sizler gerçekten İbrahim'in dini üzerineyseniz, öyleyse İbrahim'in inşa et
tiği evi de aziz ve kutsal bilmelisiniz. Onu lable ve tavaf yeri olarak kabul edin ve onun 
etrabnda tavaf edin." Bu iki sebepten ötürü zikredilen ayet, ('Hadi artık siz de doğru 
yolu tutan İbrahim'in dinine uyun. .. " ayetinden sonra gelmiştir. 

Ehl-i Kitab'ın Şüphesi 

Aynca, görünüşe göre bu ayet, Ehl-i Kitab'ın ortaya attığı bir diğerşüpheyede cevap 
mahiyetindedir. Onlar Müslümanlara dediler ki: 

"Öncelikle nasih doğru değildir ve batıl olan veya olabilecek bir şey İbrahim Halilullah • ın 
(a.s.) dininde asla yer bulmaz. Namaz lolanların Iablesi Beytü'l-Mukaddes'tir. Aynı şe
kilde siz Müslümanlar da Medine'ye gelmeden önce o yöne doğru namaz lolmaktaydı
ruz. Şimdi Allah verdiği hükümden döndü ve Kabe'ye doğru namaz kılıyorsunuz, bunu 
da lable hükmü nasih olduğu için yapıyorsunuz halbuki nasih mümkün değildir. 

İkiııd olarak bunu İbrahim dinine ruspet vermekte ve onu Müslüman, kendinizi de 
onun takipçisi olarak gönnektesiniz. Sizler batıl olan bir şeyi İbrahim'e isnat etmekte ve 
d~mektesiniz ki; biz bu bükümde onun yolunun takipçileriyiı üstüne üstlük nasihe de 
mürteltip oldunuz!' 

Ehl-i I<itab'ın Bu Şüphesiıie Cevap 

Bu şüpheye verilecek cevap şu olacaktır; Nasih elbette caizdir ve olmasında da hiç 
bir salonca yoktur. Asıl hüküm, K.abe'nin lable olmasıdır. "Doğrusu insanlara (ma'bed 
olarak) ilk kurulan ev ... " Filistin topraklarında Hz. Süleyman (a.s.), Mescid-i Aksa'yı 
inşa etmeden önce, İbrahim Halilullah (a.s.) Mekke'de K.abe'yi inşa etmişti. Öte yandan 
Beytü'l-Makdis lable olmadan önce K.abe, hem lable hem de tavaf yeriydi. Öyleyse eğer 
biz Beytü'l-Mukaddes'ten K.abe'ye doğru döndüysek ilk lablemize doğru dönmüş sayıl
maktayız ve bu eylem, İbrahim'in (a.s.) ve İbrahim yolu takipçisi nebilerin siresidir. Zat-i 
Akdes-i na.ru, Hz. İbrahim'in olayını anlatırken şöyle buyurmaktadır: 
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Hz. İbrahim (a.s.) kendi eşi ve eviadını yakıcı ve ziraata elverişsiz olan yere getirdi 
ve şöyle dedi; "Ey Rabbim! Ben, çocuklanını senin kutsal evinin yanma getirdim 
ki, namazı yerine geti.rsinler." Yani yeryüzünün en terniz soyu yeryüzünün en değerli 
mekfuunda namazı ayakta tutmak için görevlendirildiler. 

" '"MubarekenJIS ..>1.:-o" ve ''Hudenlt.SJA" Kelimelerinin İraplan 

" '" "Mubarekerı.AS Jl.:-a" ve "Hudenlt.SJA " kelimeleri ya "Mekke 'de/~" sözcüğün e hal 
olarak müteallik olduklan için mens;pturlar; yani "berekec kaynağı ve yol gösterici ha-

linde." ya da ""ihıdia!& .J" zamiri için baldirler; yani "rahmet ve hi d ayet kaynağı olarak 
laıruldu." ya "insanlar için pek feyizli ve hidayet rehberidir." veyahut da "Mekke'deki o 
laıtsal ve bütün alemler için hidayet kaynağı." Bu ihtimallerin hepsinin olmasının olası
lığı pek tabii vardır. Yani Kabe, §lemler için hidayet kaynağıdır ve herkes hidayet ve be
reket kaynağından yararlanabilir. 

Kur'an'da Evveliyet Konusu 

Evveliyet yani öncelik Kur'an-ı Kerim'de birçok defa kullanılmış ve genellikle de nisbi 
cı , , ct 

olmuştur. Ama "Doğrusu insanlara ilk kurulan ev...lc..J18J & .J ~ Jjl ıJ! "ayetin-
deki evveliyet ve ilklik nefsidir (kendine özgüdür). Allah Te§la, Tevbe suresinde uifak eb
line ait olan o mesddde bulunma konusundan sonra şöyle buyurmaktadır: ''Nifak ebii-

nin kurduğu böyle bir mescidde3 sa.loıı buJunma!JI.l!T ~ ~ ":J .. buyuruyor ki: "Daha 
ilk gününde takva üzere kuruJan bir mesdd,4 içinde namaz kılıp, bulunman için 
çok daha uygundur.5 Mescid-i Dırar gibi nifak üzerine kıirulnıuş bir yerde değil. 

.J ,. • , ~ , , • , .6 "' , 

/.w - -- c:>t --i ·- J ~t : .:.-- :~11 ı::.. , "i~ ,6 ,., i ,JAJ ,y i-Y- ,.J ~ ı.;~.J"""" ı..s- ~ ; 

Bu ayetce geçen "İlk gününde!çY. cJjl" sözcüğü nefsi değil nisb1dir. Yani inşa edil
diği gün takva ve yakınlaşmak adına temeli atılmıştır. 

Şeyh Tfisi'nin (r.a.) Görüşü 

Merhum Şeyh "1ibyan"7 kitabında bu ayet-i kerimen.in açıklamasında şöyle buyuruyor: 

''Bazen bir şeyin evveli olur ama alıiri yoknır. Aynı ''Vahid" gibi, alıiri yoknır çünkü 
rakamlar için bir son yoktur.8 Ya da Cennet nimetleri gibi bir başı vardır; Müm.inler bu 
dünyadan göç edip gittiklerinde Cennet' e girerler ve orda herhangi bir son yoktur. Çünkü 

3 Zararlı Mescid (Mescid-i Dırar) 
4 Kuba Mescidi 
5 Mecmau'l-Beyful, C. n, S. 535 
6 Tevbe suresi: 108 
7 Meanau'l-Beyan, C. n, S. 477 
8 Gayr-i Mütenahl 
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"Orada ebedikalacaklardır.;4J ~~t,;;.. "öyleyse başı olan bir şeyin illa da bir sonu ol
ması gerekmiyor ki birileri: "İlk kurulan ev bu ise peki son ev hangisidir?" diye sorsun." 

Diğer müfessirler de bu noktayı kabul etmekte ve bir şeyin evvel ve ilkinin olması 
ikincisinin de olması manasma gelmediğini savwunaktadırlar. Mesela birisi şöyle derse: 
"Bu benim Hac ile şerefl.endiğim ilk yolculuğumdur'' bunun gereksinimi mutlaka ikinci 
yolculuğu da olmalı değildir. İlk, yani önceden yoktu; öyleyse ikinci bir evin olması ge
relanemektedir. Elbette ikinci ev ve üçündi ev "(Bu ışık) Allah'ın ~eldlm~ine ve iç-

~~ ~ .. ·tJ.' T 
lerinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. ~.?.lU (:!:; ıJ illi cJ~ ~ A ı.j, 

U..:.l"9 gibi kullann ibadet için içlerinde bulundukları evlerdir ama Kabe karşısında zik
redilecek ikinci bir ev manasını taşunamaktadırlar. 

Şeyh Tfist'nin (k.s.) bu sözleri özünde hatalı değil ama "Bir şeyin evveli olur ama sonu 
yoktur. Aynı Cennet nimetleri gibi" cümlesi doğru değildir; çünkü her ne kadar cennet ni
metleriyle nimetlenmenin başı var ve sonu yok ise de bizzat cennet nimetlerinin ne başı ne 
de sonu vardır; Cennet şu an bile vardır, dünya hayanndan sonra yaraalması ise yalnızca bir 
masaldan ibarettir. Cennet nimetleri her zaman vardı ve hala da vardır, yani hiç bir kesinti yok-

tur. Bu bilhassa "Güçlü pa dişabm huzurunda/J J:: ~ ~ ··~U 4 ~"10 olan cennet için geçerlidir. , 
"Eweliyet" yani "Öncelik" Bizzat ve Bi'l-gayr diye ikiye aynlır ve Evveliyet-i Bizzat 

yani "Zat-i Öncelik" yalnızcaAllah'a mahsustur: O, İlk'tir ve Son' dur."? ~~.J Jj\tlr" 

Sonsuz olan Hakk'ın feyzi gibi bir şeyin "minneti kadimdir" ve "faz/ı daimdir" başı 
ve sonu yoktur. Fakat bu, an.zldir; zan değil. Başı "O İlk'rir"e, sonu ise "O Son 'dur"a da
yalıdır. Ancak Zat-tAkdes'in başı ve sonu yoktur; bilakis kendisi bizzat İlk ve Son'dur. 

İlk Mabet Kabe 

Kabe, yeryüzünün ilk inşa edilen evi değil, bilakis ilk inşa edilen ibadethanesi olmuş
tur. Konuyla ilgili ayet-i kerime irdelendiği zaman Kabe'nin ilk mesken değil de ayetin 
önceliği göz önünde bulundurulduğunda, ilk mabec: olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Mekke, her ne kadar dünya yaratıldığında suların çekilmesiyle birlikte ortaya çikan 
ilk kara parçası olma özelliğini taşısa da Kabe'nin ilk yerleşke ve ilk ev olma özelliğine 
sahip olduğu kesin bir delille isbat edilemez. Elbette ayet bunun böyle olmadığına dair 
de her hangi bir yalanlama önümüze sunmuyor ve öte yandan böyle olduğuna dair de hiç 
bir mefhumu dile getirmiyor. 

Aynca konu dışında yeryüzünde kurulan ilk evin Kabe olduğuna dair delil getirmek 

gerekirse "~ }:Jı.J>"~" Dahvu'l-Arzu vb. göre Kabe'dir. Ama bu ayet sözümüze muha-

9 Nur suresi: 36 

lO 

10 Kamer suresi: 55 
u 25 Zilkade'de wku bulduğuna inanılan sularla kaplı yeıyüzünün bu olayla bi.rl..ikte aıtaya çıkan ilk kara 

parçası 
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lif değildir. Aynca bu ayeti. inşa edilen ilk ev veya ilk dinlenme mekanı için bir delil ola
rak kullanmak istersek de sılantı çekeriz. 

K.abe'nin Yeniden İnşası 
, ~ 

Mfude sw-esinde geçen "dW lal:i rl.rJI c..::JI ~\ .u!\ ~ .. u "Beyt" kelimesi 
Kabe için kullanılmıştır. Aynca "layamen" de "Ceale" fiili için ikinci mef'Ol hülanünde
dir. Yani Beytu'l-Haram sıfatına sahip Kabe'yiAllah, bütün insanlar için kıyam yeri olarak , 
karar lalmıştır; öte yandan konumuz olan ··~t....U ı_Ş..l.A .J lS .>l:-o" ayetinde yer alan "Mü
barek" ve "alemleri hidayet eden" kelimelerinin sımnı diğer ayetlerde bulmak gerekir. 

Hz. İbrahim'in (a.s.) olayından önce bu ev ve bulunduğu mekan, toplum arasında bi
lindik bir yerdi, ama Nuh nıfanı başta 
olmak üzere vuku bulan birçok olay, 
onun ilk halinde kalmasına izin ver
memiştir. Elimizde olan tarilll kay
naklar günümüzdeki I<.abe'nin Hz. 
İbrahim'in (as.) eliyle inşa edildiği 
doğnılnısundadır ama bilindiği üzere 
İbrahim Nebi'den önce de orası bir 
ev şeklinde var idi. 

İbrahim suresi konuyu şu şe

kilde aydınlatmaktadır: "ifl l.J...> 
t;j ı.Ş~ .;:S- .:ı\Y. ,_j-J_j~ ır ~1 

i.r-JI .•ı-_: ..1;,p"13 Hz. İbrahim 
(a.s.) eşi Hacer ve evladı İsmail'i 
(a.s.) bu topraklara getirip yerleştir-

$ 
onsuz olan Hakk'ın feyzi 
gibi bir şeyin "m inneti 
kadimdir" ve ufazlı dajmdir" 
başı ve sonu yoktur. Fakat 
bu, arızidir; zati değil. Başı 
"O llk'tir"e, sonu ise "O 
Son'dur"a dayalıdır. Ancak 
Zat-ı Akdes1n başı ve sonu 
yoktur; bilakis kendisi bizzat 
ilk ve Son'dur. 

.. :ıı 

miş ve veda günü gelince de Hacer, İbrahim'e dönerek; "Bizi kime emanet ediyorsun?" 
deyince Hz. İbrahim ona şöyle buyurmuştur; "Bu evin sahibine!" 

Görüldüğü gibi Hz. İbrahim (as.) "Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısmı, senin 
hürmete değer evinin yanında, ekilebilir toprağı olmayan bir vadiye yerleştirdiın." 
diye buyurmuş ve daha sonra isteğini dile getirmiştir: ''Rabbimiz, namazı lalsuılar diye 
(böyle yaptım). Artık sen de insanlardan birtakım gönüllüleri, onları sever yap ve 
onları çeşitli meyvelerle besle ki şü.kretsinler."14 Görünüşe göre yakıcı ve ıssız olan bu 
eliyan mesken edindim ve aniann başanlı olması için halktan bir grubu onlarla kaynaşn:r, 
çünkü sen "Mukallibe'l-Kulub" (Kalbleıi şekillendiren) olansın ve onlan meyveleıinle n
zıklandır ki şükredenlerden olsunlar. 

u Ma.Ide suresi: 97 
13 İbrahim suresi: 37 
14 Ihrahim suresi: 37 

ll 
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Tabeıi, bu ayet-i kerimenin açıklamasında şöyle der: ''Eğer Hz. İbrahim (a.s.) "Bü
tün herkes" diye buyursaydı; Yahudiler ve Hristiyanlar da Hac faıizası için Kabe'de top
lanacaklardı." 

Hz. İbrahim (a.s.) bu duasını yalaa ve ıssız olan hiçbir yerleşimin olmadığı bir top

rakta dile getirmiştir. Mekke, ekin yapılamaz bir kara parçasıydı. Kur'an'ın tabiriyle ''..r.f:
Uj ı.Ş;" "ekilebilir toprağı olmayan bir vadi ye" Yani bayındır olabilecek ve ekin yapıla
bilecek bir yer değildir. Ekin yapılamaz bir topraktır. Taşlık, susuz ve çölü andıran bu yer 
için "ekilebilir toprağı olmayan bir vadi" tabiri kullanılmıştır. 

öte yandan Hz. İbrahim (a.s.) Yüce Allah'ın o sonsuz gücünün farlanda olduğu için 

şöyle buyurmuştu: ''Ey Rabbirrllz! Soyurodan bazılanru ekilebilir toprağı olmayan bir va
diye ... " yarıi ''Ey Rabbim! Yeryüzünde var olan tüm i.mkanlar bu topraklar üzerinde son 
bulmakta, ama Sen ne istersen yapabilirsin!" bu bölümde birkaç dua vardır: 

1- "~~ı i_,: jj ~j" ''Ey Rabbim! Onları namazı ikame etsinler diye başarılı la.U" 
Her ne kadar amaç bu olsa bile yine de bu cümle dua ve istek içeriklidir. 

2- Halkın gönlünü onlardan yana yap ki. onları her zaman hürmet etsinler. 

3- Onları nimetlerinle nimetlendir. 
... 1 • , ... 

Son olarak da asıl amaçlan olan konuyu zikretmektedir Halilullah (a.s.) "0J~ r-f-W" 
"Umulur ki şilkrederler." 

Bununla ilgili diğer bir dua da Bakara suresinde geçmektedir: ·~f ı.l4 ılı ~ı ~ _;ms 
"Rabbim, bu beled'i (kenti) güvenli bir kent yap!" daha sonra geçen yıllar içerisinde bu 
duanın bereketi ile Hacer'in ve o küçük çocuğun yüzünü güldüren Zemzem pınarı yer
den fişkırmaya başladı. Yavaş yavaş kuşlar ve diğer bayvanlar ardından insan kafileleri
nin uğrak yerlerinden bir yer olup çıko.. Artık ayette geçen "Beled = Kent" gerçek bilk
müne bürünmüş ve bu şekilde ilk duaya da icabet edilmiş olundu. Hz. İbrahim (a.s.) bu 
topraklara tekrar teşrif ettiklerinde oranın yaşarur bir kent haline döndüğünü kendi gözle-

riyle görmüş oldu. Ardından aynı duayı biraz farkla tekrarladı: "~ı y.J ~ıJ.l Jti 1~-J 
~~ .J.4jıılı"16 "Bir zaman, İbrahim şöyle demişti: "Rabbim, bu beldeyi güvenli lal." dik

kat edilecek olunursa buradaki dua da aynı olmasına rağmen ".ı.l;jı" kelimesi "elif-laın" 
ile belirlenmiş maarife (belirtili) bir isim olmuştur. Her iki. dururnda da ''Emniyeti" Allah 
Teala'dan istemiş ve Allah da bu duaya icabet etmiştir. 

"G{)nned.iler mi çevrelerinde insanlar kaçırılıp, yağma edilirken, biz Harem (Mekke'yi) 
güvenilir (ve dokunulmaz) kıld.ık. Yıne de onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetlerine 
nankörlük mü ecüyorlar?"17 

ıs Bakara suresi: U6 
16 İbrahim suresi: 35 
17 Ankebut suresi: 67 
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Mekke dışında adam kaçırmak18 oldukça olağan bir durumdur ama biz burayı em
niyetli ve güvenilir olarak karar laldık. Bu emniyet İbrahim Nebi'nin (a.s.) ettiği duanın 

yüzü suyu hürmetine vuku bulmuş ve fıkhi bir hülane dahi bürünmüştür: uc) IS ~~ w-oj 
~T"19 "Oraya giren, güvene ermiş olur." 

Kur'an ayetlerinden anlaşıldığı üzere ve daha önce de belirttiğimiz gibi Hz. İbrahim'den 
(a.s.) önce Kabe, Beyru'l-Harem olarak geçmişe sahiptir. İbrahim'den önce ve sonra ya
şanan birçok olay, onun viran olmasına sebep olmuştur. Kimi zaman sel gibi doğal afet
ler kimi zaman da Haccac gibi insanlıktan nasibini almamış kişilerin saldırılanyla vi
ran olmuştur. Bilindiği üzere Haccac, Ebu Kubeys Dağı'na mancınıklar kurarak Kabe'yi 
taşa tutmuştur. Bugün Kabe'nin duvarlanru oluşturan o siyah taşlar bundan birkaç yüz
yıl önce yoknı. 

İslam dininin ortaya çıknğı dönemlerde Emlnı'l-Mü'mlnin Ali b. Ebi Tilib'in (a.s.) 
Allah Resulü'nün (s.a.a.) o mübarek omuzlanna basarak Kabe üzerinde yer alan putlan 
kırması olayından o zamanlar Beytullah'ın takriben iki normal insan boyunda olduğu yani 
insan boyunun iki katı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Elbene işin manevi boyutu şüphesiz oldukça farklıdır. Hz. Ali (as.) Peygamber Efen
dimizin mübarek omuzlarına çıktığı zaman elini nereye uzatmak istese uzatabilirdi. Neyi 
tutmak istese tutabilirdi; bu farklı bir değerlendirmedir. 

Kabe yıkıldı ve Allah, İbrahim'e (a.s.) Kabe'yi tekrar inşa etme emri.ni verdi. Kabe'nin 
nasıl bir mühendislikle inşa edileceğine biz karar verdik ve onun nereye inşa edileceğini 
de İbrahim'e biz gösterdik: 

"Bir zamanlar İbrahim için, o evin yerini, şöyle diyerek bazırlarnıştık: Bana hiçbir 
şeyi ortak koşma, evirDi; tavaf edenler, lo.yamda duranlar, rükii, secde edenler için 
tem.i.zle., 

Beyttı'I-Mukaddes ve K.abe 

Beytu'l-Mukaddes, kendisinde olan bütün o kutsallığa rağmen, Yüce Allah tarafından 
Kur'an-ı Kerim'de yüce zatma nisbet verilmemiştir. Yalnızca Kiibe Allah'a isnad edil-

18 Ayet-i kerimede geçen" "~fiili. kanal ve şahinlerin güvercin ve serçeleri ansızın, gafil avladıklan an 
Için kullanılan bir tabirdir. 

19 Al-i lmran suresi: 97 
20 Hacc sw-esi: 26 
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mektedir. "Beytf (Benim evim)" yani "Kabe" yani Beytu'l-Allah CAllah'ın Evi, elli'in 
hazfı.yla ''Beytullah" olur). 

Daha sonra Hz. İbrahim'e Ca.s.) buyurdu: "Sen halka, Kabe'yi ziyaret etmeleri için 
senin yanına gelmelerini ~öyle. Senden (davet) söylemesi ve halktan da (icabet) hazır ol
matan"; yani senin peşi sıran her türlü şekilde gelecekler. Kimisi yaya olarak kimisi de 
zayıf binekler üzerinde. 

Bilindiği üzere İbrahim takipçileri ve onun davetini kabul edenler, ya yürüyerek ge
len kimseler ya da binekleri varsa zayıf ve çelimsiz hayvanlara sahip kimselerdir. Elbette 
iı:nkfuıl.an fazla olup da besili hayvanlara binenler, nisbeten daha zengin olanlar daha az 
tevfik buluyorlardı. C dünya malı ve meşgalesi onlan diğerlerine nazaran daha maneviyanan 
yoksun k:ı.lmaktaydı) 

Sözün özü; Hz. İbrahim Ca.s.), Zat-ı Akdes-i İlaru'nin emir ve buyruklarını bir bir ye
rine getirdi. Mekke olarak adlandınlan bu mekanın henüz tanınmamış bir belde olduğu, 
daha sonra İbrahim'in oğlu ve eşini buraya yerleştirdikten sonra Yüce Allah'tan bu top
rakları emin bir yer kılmasını istiyor. 

Halilullah (a.s.), bir daha buraya teşrif ettiğinde oranın artık bir "şehir" olduğunu gör
müşlerdir ama bir kez daha Allah tarafından kendilerine emir verilmiş ve bu evin tekrar 
yapılması buyrulmuştur. Evin yerini Allah seçmiş ve hemen ardından İbrahim N ebi de in
şasına başlamıştır. Allah evi henüz bitmemişken İbrahim Ca.s.) şöyle yakarmıştır: 

"Rabbimiz! Bizden kabul buyur, kuşkusuz sen. işitensin, bilensin.'121 

Allah Teaıa da yapımı henüz yeni bitmiş Kabe için şöyle buyurmuştur: 

"Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, insanlar için (hayat ve güven) durağı yaptı.'m 

Yüce Allah yalnızca Kabe'yi halkın kıyam edeceği bir yer olduğu için değil, onu em
niyetli bir mekan olarak kabul ettiği ve ayrıca Hac farizasının yerine getirildiği Ay' ın da 
değerini ortaya koymak için orayı "Harem"(hürme.tli yer) ilan etti. Bunlar toplumun şiar 
've kıyam sembolleri olacaktı. 

"Allah, Kabe'yi, o saygıya layık evi -Mescidu'llfarfun'ı-, haram ayı, hac kurbanuu 
ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıklan (maddi ve manevi yönlerden) insanların 
belini doğrultınaya sebep laldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini 
bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir." 

Tabed, mezkfrr ayetin açıklamasında şöyle der: "Cahiliye döneminde bu toplum, Cennet 
ve Cehennem' e inanmaz, ama Kabe'ye inanırlardı. Allah onu İslam ile teyid edip, güçlendirdi. 
Kim Harem' e sığınırsa, her türlü saldırıdan amanda kalacaktı. Hatta birisi, babasının katilini, 

21 Bakara suresi: 127 
22 Maide suresi: 97 
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bu haram ay içerisinde görse dahi 
ona karşı hiçbir şey yapmıyordu. 
Kurbanlık hayvanlar bile bu hukuk
tan nasiblerini alıyorlardı. Özetle
mek gereldrse: Allah evinin ahengi 
bölge insanı üzeıinde güven ve em
niyet oluşturmasıydı." 

Beytu'l-Mukaddes'in Kıble 

Olması 

Hiç şüphesiz "Beytu'l-Mukaddes'' 
Hz. Süleyman (as.) sonrasında Kıble 
olarak kullanılmıştır; çünkü zaten 
orayı inşa eden Hz. SiUeyman'ın 

ı Kur'an'da Hac ı Misbalı 

H er ne kadar hem iklim bakımın
dan bem verimli topraklan bem 
de denize yalanlığı ve latif ha

vası ile Mesddu'l-Aksa'nın etrafı oldukça 
bereketli olsa da; bugünün Mekke'sine 
baktığımızda tüm bunların nisbeten orada 
da olduğu, hatta refah açısından daha üst 
seviyede olduğunu müşahede ediyoruz. 
Ama bilinmelidir ki Mekke, aslında hiç
bir şeye sahip olmayan bir kara parçasıydı 
ve oraya Hz. İbrahim'in (a.s.) dualan can 
verdi ve hayat bahşetti. 

kendisidir. İki cihan serveri Muhammed Mustafa (s.a.a.) da Mekke'de namaz laldıklan 
sürece hem K.abe'yi hem de Kudüs'ü karşılanna alacak şekilde namaza dwmuşlardır. 
Çünkü Mesddu'l-Aksa, K.abe'nin Kuzey Batısında kalmaktaydı. Hal böyle olunca da Al
lah Resulü, K.abe'nin Güney tarafiDda namaz kl1makta ve bu şekilde hem K.abe'ye hem 
de Beytu'I:.Mukaddes'e yüzünü döndünDüş oluyordu. Ama Medine'de durum oldukça 
fark etti ve yapılacak hiçbir şey de yoktu. 

Önceleri Kıble, Aksa Camü idi ve bir müddet de Resul-i Ekrem (s.a.a.) bu şekilde 
namazlarını eda ettiler. Ama namazdayken Kudüs'e yönelmek K.abe'ye sırtını dönmek 
manasma geliyordu. Kısa bir süre sonra Zü'l-Kıbleteyn camisinde namaz lalırurken du
rum farklılaştı ve Kıble değişti 

Mesddu'l-Harfun ve Mesddu'l-Aksa 

"lsra" suresi K.abe ve Beytu'l-Mukaddes'i bir karede toplamıştır: 

"Eksiklikten uzaktır O (Allah) ki, gecenin bir vaktinde kulunu, ayederimi.ıde.n bir 
bölümünü, kendisine göstermemiz için, Mescid-i Haram' dan, çevresini bereketli lal
dığunız Mescid-i Aksa'ya yürüttü."23 

Her ne kadar hem iklim bakımından hem verimli topraklan bem de denize yakınlığı ve 
latif havası ile Mesddu'l-Aksa'nm etrafı oldukça bereketli olsa da; bugünün Mekke'sine 
baktığımızda tüm bunlann nisbeten orada da olduğu, hatta refah açısından daha üst sevi
yede olduğunu müşahede ediyoruz. Ama bilinmelidir ki Mekke, aslında hiçbir şeye sa
hip olmayan bir kara parçasıydı ve oraya Hz. İbrahim'in (a.s.) dualan can verdi ve ha
yat bahşetti. 

23 tsra sw-esi: ı 
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Kabe ve Mescid-i Aksa'nın farkı 

Kabeve Mescidu'l-Aksa arasındaki tek fark, yalruzca birisinin yapımı l.nfi'l-azm pey
gamber olan İbrahim Halilullah'ın (a.s.) üstlerrmesi ve bir diğerinin de hamkanunların ko
ruyucusu olan Hz. Süleyman'ın (a.s.) yapması değildi elbet Bunun dışında diğer bir fark 
daha vardı ve o da; Allah Teala Aksa camüni düşmanların elinden koruyacağına dair hiç
bir yerde söz etmemesi, ama K.abe hakkında bu vaadde bulunmasıdır. 

Birileri Kabe-i Muaz:zama'yı tahrib edip, ortadan kalkmaya kallaşusa "Ebabil Kuşlan" 
ile onu koruyan Allah, başka bir mucizesi ile onu tekrar koruyacaktır. Ama Mescid-i Aksa 
ve Beytu'l-Mukaddes için böyle bir vaad söz konusu olmamıştır. Bu nedenle, "Buhtu'n
Nasr"24 Mescid-i Aksa'yı yerle bir etmişti ama Ebrehe'yi bekleyen akıbet, onun için tek
rarlanmarmştı. 

İnsanoğlunun Yararına İnşa Edilen Bina; K.abe 

Ayet-iŞerife'nin zahirinden anlaşılan; K.abe'n:in, insanlar için bir mabet (ibadet yeri) 
olarak yeryüzünde inşa edilen ilk ev olması ve onun da Mekke şehrinde hem bölge halkı 
hem de diğer beldelerde yaşayan insanların yaranna inşa edilmesidir. Bu detay hakkında 
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyunnaktadır: "vazee li'n-nas". Her ne kadar Hac 
yükümlülüğü hakkında uli'Uahi 'ale'n-nas" ayetinde '"ala" kelimesini kullansa da ileride 
değineceğimiz gibi Allah'ın verdiği emir ve ibadetler hiçbir zaman balkın aleyhine değil
dir. O yüzden yolu oraya düşenler için "müşerref oldular, mükellef değil!" denilmektedir. 
Erkeğin yaşı onaltı'ya ve kadının yaşı da on'a geldiğinde onlara "Allah' ın sözleriyle mü
şerref oldular, şereflendiler" denilmektedir. Çünkü naıu emirler külfet değil, bilakis şe
rafettir. Düşünsenize önceleri böyle bir şey için değer ve kabiliyetleı:i yoktu, ama bu ev
reden sonra Allah onlara haydi "Namaz lo.Jmaya ve zekat vermeye"25 demektedir. Bu 
şekilde bu görevlere .Layık görülmektedirler: 

"~~~ ~ ~ ~ ~1 Böyle yapmanız yaratıcıruz katında sizin için daha 

iyidir"26 

Diğer Peygamberlerin Mabetieri 

Yukanda zikredilen ayetten aıll.aşıldığı üzere Kabe-i Muazzama ve Beytu'l-Haram yer
yüzündeki ilk ibadethane olmuş ve gelmiş bütün peygamberler için de Kıble olagelmiştir. 
Bunu Kur'an'da geçen başta "Meryem" suresinde yer alan ayet ve diğerleriyle destekle
yebiliriz. Bu ayette Hz. İsa (a.s.) hakkında: 

24 "Yenilmez" unvaru ile anılan ll. Nebukadnazar (Arapça: Buhtunnasr), Kildaıii Hanedam'ndan gelen Ba
bil kf.illanndandır. Antik İsrail'i işgal edip İsrailoğullan'm Kenan d.iyanndan süren en ranınmış Babil 
kralı dır. 

25 Bakara suresi: 43 
26 Bakara suresi: 54-184-271 
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"Beni bulunduğum her yerde yararlı laldı. Sağ olduğum sürece bana namaz lnlmayı, 
zekat vermeyi emretti!"27 

Ve yine bir başka ayet-i kerimede diğer peygamberler haklanda önce isimlerini zikre
dip ardından konuyu değerlendinnektedir: 

'1şte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir: Adeın'in so
yundan, Nillı~la birlikte taşıdıklarım.ızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, lalavuır 
luk edip seçtiğimiz kimselerdendir. Kendilerine Ralunan'ın ayetleri okunduğunda, 
ağlayarak seedelere kaparurlardı."28 

Adem'den (a.s.) Nub'a, Nuh Nebi'den İbrahim'e ve bu peygamberlerin aralannda ya
şayan diğer enbiyaya kadar hepsini hayırla yad etmiş ve şöyle buyurmuştur: "Hepsi secde 
ediyorlar." mademki secde edilmekte öyleyse bunun bir yöne doğru yapılması gerekmek
tedir. Eğer secdeden maksat namaz ise yine bir yöne ya da var olan bir kıbleye edilmeli
dir. Zaten bir sonraki ayette buyrulmaktadır ki: 

"Ama arkaJanııdan öyle bir nesil geldi ki; namazılduayı yitirdiler, şehvedere uydu
lar. Bunlar, az.gınlıklanmn cezasım bulacaldard.ır."29 

Görüldiiğil gibi Nebiler namaz ehli idiler ve namaz kılıp, secde ederlerdi ve tabi ki 
de belli bir kıbleleri (ibadette yönelecekleri yerleri) vardı. Bu konu hakkında ayette geç
tiği gibi ya şöyle diyebiliriz: 

"Doğu da Allah'mdır, Batı da. Artık nereye dönerseniz dönün, orada Allah'a dön
müş olursunuz."30 

Ki bu oldukça uzak bir ihtimaldir ya da şöyle diyebiliriz: Onlar için belli bir yerde mu
ayyen olan Kıble vardır. Ayetin zahirinden Adem'den (a.s.) Hatem'e (s.a.a.) tüm peygam
berlerin kıblesi yalnızca Kabe idi olarak yararlanabiliriz; çünkü hepsi namaz ve secde eh
liydi ve milşahhas olan bir kıble yoksa bu, ayetin kendisiyle çelişmektedir. 

Kabe'nin Kutsallığı 

"Alemiere uğın; bereket ve hidayet kaynağı" Mekke'de bir ibadetgah olarak inşa 
edilen bu ilk ev, hem bolluk ve bereket hem de dilnya insanlan için bir hidayet vesile
sidir. "Bereket'' sabit olan bir mal ya da bir şey için kullarulır. Öyle bir şey ki; sebat ve 
devamlılığından fayda getirsin. Çöllerde ve kurak topraklarda suyu kendinde hapseden 
ve suyun heder olmasını engelleyen çukurlara "Birke/Berke" derler ve Şeyh Tiist'nin ta
biriyle göğse de (bağıra da) ''Berk" derler çünkü orası dilşüncenin, gi.2liliğin ve ilmin 

n Meıyem suresi: 31 
28 Meıyem suresi: 58 
29 Meryem suresi: 59 
30 Bakara sures!: 115 
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Zat-tAkdes-i ilôhl, sa
bit ve her daim var ol
duğu için "Tebarek" 
·olarak odlondmltr. Bu 
do onun oroltkstz yani 
devom/o haytr etmesi, 
yani Mübarek o/most 
demektir. Bu nedenle 
Mekke'de ve Kôbe'de 
bu hoytr diğer yerlere 
nazaran daha bariz 
ve daha derin görül
düğü için ona "Mubo
rekenll buyrulmuştur. 

·ı . 
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korunduğu yerdir. Aynca Arap, devenin göğsündeki o kürke de 
''Berk" demektedir. 

"Bu evde Allah'ın birçok ve açık delilleri vardır." 

İbrahim Makamı 

''Makam-ı İbrahim" bazılanna göre Beyyine ayetlerindendir. 
Nasıl ki İbrahim'in (a.s.) kendisi ''Kane wnmeten vahideten" ol
muştur onun makamı da ayat-i beyyinat'tır. Yani Hz. İbrahim'in 
(a.s.) ayak izinin bulunduğu taşın olduğu yer beyyinat'tır ve birçok 
mucizeye eşlik etmektedir. Bu makamın kendisi "ummetıın va
hide" derecesinde mucizeler konusunda değerlendirilmelidir. 

Şimdi nasıl olur da başlı başına Makam-ı İbrahim'i Beyyine 
ayetleri olarak (cem ve çoğul halinde) değerlendirebiliriz tıalbuki 
o, "Ayetu'n beyyine" olarak (müfret ve tekil balinde)dir? 

Birinci olasılık şu olabilir: o sert taş, aynı bir barnur gibi yu
muşamış ve bu da bir ayet, bir mucize gibi addedilmiştir. İkinci 
olarak orada yalruzca belli bir yer hamur gibi yumuşamış ama 
diğer yerler sertliklerini korumuştur ve bir sonraki ihtimal de
rinliğine yumuşamış ve ardından aynı bir taş gibi kaskan kesil
miştir. Dördüncü olasılık birçok düşman bu eseri yok etmek is
temiş, ama o bugüne değin korunmuş olarak bizlere ulaşmışnr. 
Beşincisi birçoklannın yapmak istediği ya da yapnğı üzere Müs
lüman ülkelerindeki taribi miraslan, maddt ve manevi değere 
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sahip eserleri buralardan alıp kendi diyarlanna götürme arzusu olmasına rağmen, görül
düğü üzere bu makam, tüm bu tehlikelerden fu:nfuıda kalmıştır. 

Günümüzde de üzerinde O Hazret' e (a.s.) ait ayak izlerinin durduğu o mübarek makam 
yerinde dumıaktadıı: Pirinçten bir koruma içeı:i.si.nde muhafaza edilen bu mübarek kademgah'ın 
üzerinde ineelikle seçilmiş Ayetü'l-Kürsi'nin içerisinde geçen şu cümle yazmaktadır: 

~ • J. ,. 

"OnJan koruyup gözetınek, kendisine ağır gelmez. 1;; 61; .i-; ~~ A 'J j «31 

İbrahim Makamı'nın Şekillenmesi 

Acaba bu makamın şekillenmesi, O Hazret'in Kabe'yi inşası sırasında üzerine çıkıp, 
inmesiyle mi vulaı bulmuştur? Yoksa Hz. İbrahim'in bu mübarek beldeye ikinci defa gel
mesi ve İsmail'lıı (a.s.) eşlııin: "Haydi inin de ben sizleri(n ayak ya da başlanmzı) yıka
yayım." demesi üzerine Hz. İbrahim (a.s.) bineğinden inmeyip, ayağıru orada bulunan bir 
taşın üzerine koyması ve o taşta mübarek ayak izlerinin çıkması şekilde mi bu olay cere
yan eder? Veyahut da o taşın üzerine çıkıp, hallon Hac etmeleri için Kabe'ye gelmelerini 
ilan ettiği zamandan mı kalma? Tüm bu yaşananlar veya bıınlardan yalruzca biri de olsa 
ayağıru taşın üzerine koymuş ve o taş bir hamur misali yumuşayıp, o şekli almış mıdır? 
Bütün bunların hepsi olabilecek ihtimallerdir ama bu konu hakkında kesin olan tek şey; 
İbrahim Halilullah'ın (a.s.) ayağını o taşın üzerine koyması ve taşın da o ayağın şekline 
bürünmesidir. Şimdi tüm bu nakledilenlerden hangisi doğrudur diye sorulacak olunursa, 
bunun cevabı rivayetlerde saklıdır. 

Bunun bir benzeri de "Sebe" suresinde {10. Ayet) Hz. Davud'un (a.s.) başından ge
çen olaydır: Hz. Davud (a.s.) hakkında birçok yaptığı iş dile getirilmiştir. Bıınlardan bir 
tanesi zırh yapma sanatıydı. Bir diğeri de "soğuk ve sert demiri onun elinde yumuşat
tık!" burada Kur'an'ın tabiri "elennô lehu'l-hadfd" olmakta yani biz onun için yumu
şattık ama zırh yapımında söz, sanattan açılmakta. Çünkü zırh yapımı belli bir el bece
risi istemekte, bilgi ve tecrübeye gereksinim duyınaktadır. Ayrıca bu sanat başkalarına 
da aktarılabilir. Ama başkalan sert ve soğuk olan demiri parmaklarıyla yumuşatamazlar. 
Burada söz, öğreımekle alakah değil. Zaten "Biz ona demiri nasıl yumuşatacağını öğ
retôk" buyurmamışttr. Aynı demir döküm atölyesi gibi bu başlı başına bir ilimdir, tecrü
bedir, mucize değil. Şöyle buyurmuştur: "Sıradan birisi mumu nasıl istediği gibi şekil
den şekle sokabiliyorsa, demir de Davud'un o mübarek ellerinde aynı bir mum misaliydi, 
istediği şekle sokabiliyordu." 

İbrahim makamı da bu kabildendir, ama şu farkla: "Biz o taşı o kadar yumuşak hale 
getirdik ki Hz. Halil ( a.s.) onun üzerine bastığında ayaklan gömüldü ve izleri kaldı." Tüm 
bunlar bir kenara o ayak izleri nasıl ki Davud (a.s.) için demir bir sembol olmuştu, o ger
çek Hak dostu Halil (a.s.) için de sembol oluvermişti. 

31 Bakara suresi: 255 
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Peki, Makam-ı İbrahim bir başına nasıl beyyinat ayetleri olmaktadır? Bunun için de 
iki ihtimal vardır ve az önce ilk ilitimali beyan ettik ve Zemahşen de bu konuyu değin
diğimiz gibi zikretmektedir. 

Bir olasılık da: "Beyyinat ayederi" birçok örneğe haizdir ve bunlardan birisi İbrahim ma
kamıdır ve bir diğeri de ayette geçen: "Oraya giren, güvene ermiş olur." cümlesidir. 

Beytullah' m Tekvini ve Teşri-i Emniyeti 

Kabe, hiç şüphesiz tekvini bir emniyetle muhafaza edilmektedir. Çünkü bugüne değin 
birçok zalim o yüce evi yıkmayı ve Mekke hallana da zarar vermeyi hesaplaınışor ama 
her defasında Yüce Allah, orayı bir kez daha ayağa kaldınnış ve şöyle buyurmuşnır: 

"O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve on1arı korkudan güvene kawşturdu."32 

O günlerde teşriden yani kanunlardan bahsedilmezeli ama Mekke'nin müşrik halkı yine 
de emniyet içerisindeydi. Teşri-i emniyet yani kim o harerne girse şer' i açıdan emniyette 
ve amandadır. Taberi, Al-i İrnran suresi 97. ayetin ~çıklamasında şöyle nakleder: "Cahi
liye döneminde bir can Kôbe'ye sığmırsa, bir Allah'ın kulu ona eziyet edemezdi." 

Yani illa da Ayat-i Beyyinat'ı "ibrahim Makamı " veya I<abe'nin emin oluşu olarak 
yormak zorunda değiliz. "Zemzem", "Hacer ve İsmail" "Haceru'l-Esved" de beyylııat 
ayetlerindendir. Hatta o mübarek evin kendisi dahi Beyyine ve mucizedir. Çünkü Fil su
resinin de değindiği gibi Kabe'yi yıkmaya niyetlenenlerin, ansızın gelişen ilahi: orduların 
saldınsıyla darmadağın oluvermeleri bunun en bariz ömeğidir: 

"Fil ashabına Rabbin ne yapb, neler etti, görmedin mi? Ve onlara, çeşitli yerlerden 
bölük bölük. birbiri ardınca ebabil kuşları göndermedi mi? Onları, balçıktan taşlarla 
taşladılar. Onlar da içi boş ekin saplanna, Jorılıp ezilmiş samanlara döndüler!133 

Hal böyle olunca yalnızca "ihrahim Makamı" Beyyine ayetlerinin açıklamasıdır de
mek gereksiz oluyor, ama bu şekilde dile getirmenin de herhangi bir sakıncası yoktur. 

Mübarek Bakara suresinde buyru]maktadır ki: 

"Hatırla o zamanı ki, biz o evi insanlar için sevap kazamnaya yönelik bir toplantı 
yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir dua/namaz yeri 
edinin. İbrahim ve İsmail' e şu sözü ulaştırmışnk: "'Thvaf edenler, kendini ibadete ve
renler, ıiikii-secde edenler için evimi temizleyin!"34 

Beytullah bütün herkes içinemniyetli bir yer hülanüne büıünmüşttir. Bu hem tekvini 
· (yaratılınışlıktan kaynaklanan) emniyet ile kendini göstermekte; mesela Kabe'yi yakıp, 

32 Kıneyş suresi: 4 
33 Fil suresi: 1-5 
34 Bakara suresi: 125 
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yıkmak için harekete geçen birisine Yüce Allah., asla aman vermemekte ve hem de Teşı:ll 
(şeriata dayalı) emniyet ile aşikar olmaktadır ki; örneğin Kabe'ye sığınan kim olursa ol- . 
sun ona orada İl am haddi ve cezayı uygulayamaıısınız. Ancak sığınan şahsın kendisi o eve 
bir hürmetsizlik yaparsa bu istisna: "ve'l-haramat kısas" eğer birisi Kabe'ye, Mesddu'l
Haram'a veya Haram aylara hürmetsizlik yaparsa siz de tüm bu bahsedilen yasaklara la
sas yapmak kaydıyla riayet eoneyebilir ve onları bir nevi çiğneyebilirsiniz. 

Eğer birisi Harem'in içerisinde bir cana kıymışsa ona uygulanması gereken şer'i ce
zayı uygulayabilirsiniz, ama Mesdd-i Haram dışında böyle bir olaya sebebiyet vermiş bi
risi, eğer .Kabe'ye sığınmışsa, ona mühlet vermeli ve Harem'den çıkması beklenmelidir. 
Elbette bu zaman zarfında onunla herhangi bir alış-verişte bulunmak, ona yiyecek ve içe
cek vb. şeyler temin etmek bararndır ve zaten uygulanacak bu baslalar neticesinde suçlu:
nun oradan tezlilde çıkartılınası hedeflenmektedir. 

Allah Te§la, Ankebut suresindeki ayet gibi Kur'an'ın bazı ayetleri de 
Mekke'nin emniyetli oluşuna değinmiştir: 

"Görmediler mi çevrelerinde insanlar kaçırılıp, birbirlerini öldürüp 
dururken biz kendi şehirleri Mekke'yi, güvenli, dokunulmaz 
bir bölge yaptık? Hala babla inarup Allah'm nimetine nankör
lük mil ediyorlar?"35 

Hatta Cahiliye döneminde dahi bu topraklar emin belde ola-~ 
rak tanınmaktaydı. Halk, diğer bölgelerde diken üzerinde yaşar- CC,.. 
ken Mekke'de kendilerini emniyette hissediyorlardı. Bunun sırrı '\..... • ~ ~ 
biç şüphesiz şudur; birisi Kabe'ye ya da o topraklar üzerinde ya- ~ ~ 
şayan insanlara zarar vermek isterse ve bu zarar özellikle Kabe için ~ ~W~ 
geçerli olursa, Allah TeaJ.a buna asla müsaade etmez: ..,.. ) 

"Ve Kim orada nelıyedilmiş bir şeyi zulmed erek yapmak isterse, biz 
ona aaklı bir azabı tattıracağız."36 "~ 
Merhum İbn Babeveyh-i Kuınml "Men la Yahzuruhu'l-Fakih" adlı değerli -kitabında şöyle demektedir; "Mademki .Kabe'nin özel bir saygınlığı ve dokunulmaz

lığı var ve Ebrehe'nin ordusuna karşı ''Ebabil Kuşlan" bu görevi ifa etmek için görevlen
dirildi .. Peki, o zaman neden Mekke kuşanldığında .Kabe içerisinde bulunan İbn Zübeyir'i 
Allah korumadı? Nasıl oluyor da Haccac b. Yusuf, Abdu'l-Melik'in emri ile Ebii Kubeys 
Dağı üzerine kurulmuş mancınıkla .Kabe'yi taş yağmuruna tutup, tahrip ediyor ve İbn Zü
beyir de o saldında esir düşüp, öldürülüyor?"37 

35 Ankebut suresi: 67 
36 Hac suresi: 25 
37 684 yılında Abdülmelik b. Mervan Emevi Devleti'nin başına geçince, Haccac komutasmda bir orduyu 

Mekke'ye gönderdi ve orayı kuşanp tahrip eni. Bu ~atma aln aydan fazla sürdü. Mubasaranm devam 
ettiği bir giin İbn-i Ziibeyir "Makam" denilen yerde yeniden harbe girdi. Mancınıktarı anlan bir taşla ya
ralandı. Daha sonra Abdiilmelik b. Mervan'ın adamlan onu yetmiş üç y~ında katlettiler. 

21 



Misbab ı Kur'an'da Hac ı ilkbahar-Yaz 2014, Yıl: 3, Sayı: 7-8 

Peki, Makam-ı İbrahim bir başına nasıl beyyinat ayetleri olmaktadır? Bunun için de 
iki ihtimal vardır ve az önce ilk ihtimali beyan ettik ve Zemahşen de bu konuyu değin
diğimiz gibi zikretmektedir. 

Bir olasılık da: "Beyyinat ayederi" birçok örneğe haizdir ve bunlardan birisi İbrahim ma
kamı dır ve bir diğeri de ayette geçen: uaraya giren, güvene ermiş olur." cümlesidir. 

Beynıllah'ın Tekvini ve ~ri-i Emniyeti 

K.abe, hiç şUphesiz tekvinl bir emniyetle muhafaza edilmektedir. Çünkü bugüne değin 
birçok zalim o yüce evi yıkmayı ve Mekke halkına da zarar vermeyi hesaplaınışor ama 
her defasında Yüce Allah, orayı bir kez daha ayağa kaldırmış ve şöyle buyurmuştur: 

"0 ki onlan yedirip açlıktan k:urtardJ ve onlan korkudan güvene kavuşturdu!'32 

O gilnlerde teşriden yani kanunlardan bahsedilmezdi ama Mekke'nin müşrik baDa yine 
de emniyet içerisindeydi. Teşri-i emniyet yani kim o harerne girse şer' i açıdan emniyette 
ve amandadır. Tabe.rl, Al-i İmran suresi 97. ayetin açıklamasında şöyle nakleder: "Cahi
liye döneminde bir can Kabe'ye sığınırsa, bir Allah'ın kulu ona eziyet edemezdi.'' 

Yani illa da Ayat-i Beyyirıat'ı "İbrahim Makamı" veya K.abe'nin emin oluşu olarak 
yormak zorunda değiliz. "Zemzem", "Hacer ve !smail" "Haceru'l-Esved" de beyyinat 
ayetlerindendir. Hatta o mübarek evin kendisi dahi Beyyine ve mucizedir. Çünkü Fil su
resinin de değindiği gibi K.abe'yi yıkmaya niyetlenenlerin, ansızın gelişen nam ordulann 
saldınsıyla darmadağın oluvermeleri bunun en bariz ömeğidir: 

'<F'il ashabına Rabbin ne yaptı, neler etti, gönnedin mi? Ve onJara, çeşidi yerlerden 
bölük bölük, birbiri ardınca ebabil kuşlan göndermedi mi? OnJan, balçıktan taşlarla 
taşladılar. Onlar da içi boş ekin saplarına, larıbp ezilmiş samanıara döndüler."33 

Hal böyle olunca yalnızca "İbrahim Makamı" Beyyine ayetlerinin açıklamasıdır de
~ek gereksiz oluyor, ama bu şekilde dile getirmenin de herhangi bir sakıncası yoktur. 

Mübarek Bakara suresinde buynılmaktadır ki: 

"Hab:rla o zamanı ki, biz o evi insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplanb 
yeri ve güvenli bir sığmak yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir dua/namaz yeri 
edinin. İbrahim ve İsmail' e şu sözü ulaştımuştık: "'Thvaf edenJer, kendini ibadete ve
renler, rükfi-secde edenler içinevimi te.mizleyin!"34 

Beytullah bütün herkes içinemniyetli bir yer hükmüne büıiirunüştür. Bu hem tekvini 
(yaranlmışlıktan kaynaklanan) emniyet ile kendini göstermekte; mesela K.abe'yi yalap, 

32 Kureyş suresi: 4 
33 FU suresi: 1-5 
34 Bakara sıuesl: 125 
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yıkmak için harekete geçen birisine Yüce Allah, asla aman vermemekte ve hem de Teşrii 
(şeriata dayalı) emniyet ile aşikar olmaktadır ki; örneğin Kabe'ye sığınan kim olursa ol
sun ona orada nam: haddi ve cezayı uygulayamazsınız. Ancak sığınan şahsın kendisi o eve 
bir hürmetsizlik yaparsa bu istisna; "ve'l-haramat lasas" eğer birisi I<abe'ye, Mesddu'l
Haram'a veya Haram aylara hürmetsizlik yaparsa siz de tüm bu bahsedilen yasaklara kı
sas yapmak kaydıyla riayet etmeyebilir ve onlan bir nevi çiğneyebilirsiniz. 

Eğer birisi Harem'in içerisinde bir cana kıymışsa ona uygulanması gereken şer'! ce
zayı uygulayabilirsiniz, ama Mesdd-i Haram dışında böyle bir olaya sebebiyet vermiş bi
risi, eğer Kabe'ye sığınmışsa, ona mühlet vermeli ve Harem'den çıkması beklenmelidir. 
Elbette bu zaman zarfında onunla herhangi bir alış-verişte bulunmak, ona yiyecek ve içe
cek vb. şeyler temin etmek haramdır ve zaten uygulanacak bu baslalar neticesinde suçlu~ 
nun oradan tezlikle çıkartılması hedeflenmektedir. 

Allah Teala, Ankebut suresindeki ayet gibi Kur'an'ın bazı ayetleri de 
Mekke'nin ernniyetli oluşuna değinmiştir: 

"Gömıediler mi çevrelerinde insanlar kaçırılıp, birbirlerini öldüriip 
dururken biz kendi şehirleri Mekke'yi, güvenli, dokunulmaz 
bir bölge yaptık? Hala batlla inarup Allah'ın nimetine nankör
lük mü.ediyorlar?"35 

rak tarunmaktaydı. Halk, diğer bölgelerde diken üzerinde yaşar- CC,. 
Hatta Cahiliye döneminde dahi bu topraklar emin belde ola-~ 

ken Mekke' de kendilerini emniyette hissediyorlardı. Bunun sım \..... • ,., ~ 
hiç şüphesiz şudur; birisi Kabe'ye ya da o topraklar üzerinde ya- ~ ~ 
şayan insanlara zarar vermek isterse ve bu zarar özellikle Kabe için ~ ~W~ 
geçerli olursa, Allah Teala buna asla müsaade etmez: ..._.,) 

"Ve Kim orada nehyedilmiş bir şeyi zulmederek yapmak isterse, biz ........, _ ,41......_ 
ona aaklı bir azabı tatttracağız.''36 _....,. 

Merhum İbn Babeveyh-i Kilillilll "Men la Yahzuruhu'l-Fakih" adlı değerli 
kitabında şöyle demektedir; "Mademki Kabe'nin özel bir saygınlı~ ve dokunulmaz
lığı var ve Ebrehe'nin ordusuna karşı "Ebabil Kuşlan" bu görevi ifa etmek için görevlen
dirildi. Peki, o zaman neden Mel<ke kuşaoldığında I<abe içerisinde bulunan İbn Zübeyir'i 
Allah korumadı? Nasıl oluyor da Haccac b. Yusuf, Abdu'l-Melik'in emri ile Ebu Kubeys 
Dağı üzerine kwulmuş mancınıkla Kabe'yi taş yağmuruna tutup, tahrip ediyor ve İbn Zü
beyir de o saldında esir düşüp, öldürülüyor?"37 

35 Ankebuı~:67 
36 Hac suresi: 25 
37 684 yılında AbdUlmelik b. Mervan Emevi Devleti'nin başma geçince, Haccac kamutasında bir orduyu 

Mekke'ye gönderdi ve orayı kuşaııp tahrip etti Bu kuşaıma altı aydan fazla sürdü. Muhasararun devam 
ettili bir gün lbn-i Zübeyir "Makam" denilen yerde yeniden harbe girdi. Manonıktan anlan bir taşla ya
ralandı. Daha sonra Abdülmelik b. Mervan'ın adamlan onu yelmiş Oç yaşında katlettiler. 
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Rahmetli Şeyh Sadilk bunun cevabında şöyle buyunnaktadır: ''Kabe'nin saygın
lığı, elinin korunması ve ayakta kalması adınadır. Kabe'nin koruyuculan, zamanında Al
lah Resulii'niln mübarek varlıklan idi Onun ardından Masum İmam1ar ve Veliyullah ve 
gıybet döneminde de Naiblerdir. Hazret-i İmam Seecad şöyle buyurdu: O İbn Ziibeyir. 
Seyyidü'ş-Şiiheda ve zamanının imarnma yardım etmekten kaçı.nınışnr. Onun şehadetin
den sonra da yerine geçen zamanın imarnma da (İmam Seccad'a) yardun etmemiştir. Bu 
yetmezmiş gibi bir de iddialarda bulunmuştur. (Hal böyle olunca) o Kabe'ye de sığmsa 
Allah, zaten ona yardım en:nez ki. Ebrebe'nin ordusuna Ebabil kuşlanru gönderen Allah, 
neden Haccac'ın ordusuna böylesine bir kuwet göndermesin ki?" 

Sonuç itibariyle Emevüer, İbn Zübeyr'i bozguncu ve fasık birisi olarak gördükleri için 
karlettiler ve yıkılan Kab e' yi de çok geçmeden baştan inşa ettiler ve daha sonralan da her
hangi bir sorun da ortaya çıkmadı. Ama Ebrehe için durum tamamen farklıdır. O, lobleyi 
ve tavafı yok etmek istemişti, ama Yüce Allah ona bu fırsan vermedi. Öyleyse Haccac'ın 
bu olayı "Ve Kim orada nehyed.ilmiş bir şeyi zulmederek yapmak isterse, biz ona 
aaklı bir azabı tatnracağız." ayet-i kerimesi ile çelişmemektedir. 

Hatta günümüzde de bu tehlike devam etmektedir. Eğer Allah korusun o topraklar za
limlerin ellerine düşer ve halkı da sırat-i müstakirndeh aynlırsaAllah, oraya müdahale mi 
edecektir. Hayır, bilakis Allah Tea.Ia şu ayet hülonti gereğince: "İşte böylece zalimlerin 
bir lasnııru, kazandıklanndan ötürü diğer bir kısınma böylece musaDaı ederiz!' Müs
lümanlar vazifelerini yerine getirdiği zaman Allah vaadinde bulunduğu "Ve Kim orada 
nehyedilıniş bir şeyi zulmederek yapmak ist~e, biz ona aaklı bir azabı tattıraca
ğız." sözünil hiç şüphesiz yerine getirir ve zalime göz açtıımaz. 

"Ev" İbaresinin ADah'a ve Halka Nisbet Verilmesi 

Ayetin başlangıcı konunun ebernıniyetiyle başlayıp, şöyle buyrulmakta; ''Doğrusu in
sanlara (ma' bed olarak) ilk kurulan ev ... " 

"Beyt" kelimesinin kendisi "Allah" kelimesine eklenmesi ile değer kazanmakta ve 
·halk da bu eve gelmekle şereflenmektedir. Kabe'nin şerefi Allah ile anıldığında, insania
nn değeri de Allah ile anılan K.abe ile bağ kurduklannda ortaya çıkmaktadır. 

22 

"VUıia li'n-nds" şeklinde laıllanılan cümle insanlar için mabet, kıble ve tavaf mekanı 
anlamı taşımaktadır. Bu tüm insanlar için belirlenmiştir yalnızca belli bir grup için değil. 

Kıble Yalnızca Kab e' dir 

Ayet-i şerife o kutsal mekana da işaret etmektedir. O yerin Harem olduğunu beyan 
etmeldedir ve çerçeve daha da daraltılarak yalnızca o yapının kutsallığı ve varoluşunun 
kutsiyetine vurgu yapılır. 

"Kdbe Iab/edir" cümlesi bir nevi Kabe çevresinde meskfuı olan veya Mekke'de yaşa
yanların ona "Mescidu'I-Haram" demeleri ve uzakta kalanların da onu "Kıble" şeklinde 



likbahar-Yaz 2014, Yıl: 3, Sayı: 7-8 

anmalamıdanmii1Evelliddiı: E.lbelıe bu uygun
suz bir tabirdir. Kıble yalnızca Kabe'dir. 
İster yakınında olsun ister çok uzaklarda 
İslam her koşulda Peygamber' e (s.a.a.) 
ve diğerlerine "Klibe lablemizdir" cüm
lesini öğretmiştir. 

Dikkat edeıseniz ölü ve diri olan bütün 
her şeyin Kab e ile bir bağının olduğunu 
görürsünüz. Canlıyken ayn bir ritüelde, 
ölüyken de daha farklı bir merasimde. 
Görtildüğü üzere kimsenin "Mescidu'l
Haram" ile herhangi bir ilişkisi yoktur. 

Ayette de buyrulduğu gibi Mescidu'l
Haram'a yönelirseniz Kabe'ye dönmüş 
ohrrsunuz. Öyleyse fark, yönelmek ve 
dönmektedir Kıble'de değil. Yakında 
olanlar gördükleri için Kabe'nin kendi
sine, uzakta olanlar ise Harem yönüne 
yüzlerini dÖnerler. 

Aslında ~<siz de nerede bulunur
sanız bulunun, yiizlerinizi o tarafa 
döndüriin.''38 Ayet-i kerimesinde de 
bu konuya işaret edilmektedir. Yönü
nüz o tarafa olmalıdll', ama bu kıble, 
Mescidu'l-Haram'dll' manasını taşıma
maktaclır. Bazı büyülder de bu konunun 
inceliğini göz önünde bulundurarak şöyle 
demişlerdir: "Kabe'nin kendisi lable de
ğildir, belki o bulunduğu mekan ve at
mosfer Iab/edir:" 

Allah rahmet etsin üstadımız Mu
hakkik Damad, ne zaman bu konu açılsa 
şunlan söylerdi: ''Kabe'nin kendisi kıble 
değildir, çünkü gün gelir Kabe sel sulan 
alonda kalıp vii'an olursa ya da farklı 
bir yılamla karşı karşıya kal.ırsa Müslü
manlar kıblesiz mi kalmış olacaklar? O 
mekan kıbledir, üst üste yığılı taşlar ile 
bir evi andll'an yer değil. Aslında şöyle 

38 Bakara suresi: 144 

ı Ku( an'da Hac ı Misbab 

z. ~ 
p ~~~ 

j;(((l ~ c?~~ 
CJ~ .7-• ;=- ~~· 

({ \ /(~o n~~YJI 
~ · o A-- ~~ 

~ =-.YM~ ~~~ 
l~_ı(- li.~~ 'V çVı 

ı-~~~J~JI 
ı (i$ Kabe'nin kendisi ı 
1- kıble değildir, çünkü 
l gün gelir Kabe sel J 

i suları altında kalıp 

viran olursa ya · 
1 da farklı bir yıkımla. ~ 
r karşlya kalırsa Müslüma.nla:r 
1 kıblesiz mi kalmış olaca.kla:r? 
1 O mekan kı.bledir, üst üste 
· yığıl.ı taşlar lle bir evi andıran 

yer değil. Aslında şöyle 
denilebilir; o ev kıblenin old,.uğu 

yere kurulmuştur. Mesela 
yeraltında Çalişan mad.en işçileri 

metrelerce derinlikte namaz 
kıldıklarmda ya da yüksek 
yerlerde ibadet eclenlerih 
yüzleriDi çevirclikleri yer 

Kabe'dir. O değişmeyen bir 
yöndür. Kabe için yeraltında 
bulunanlar yüzlerini yukarı, 
yükseklerde bulıma.nla.r da 
~ çevtrmek. zorunda 

değillerdir çünkü 
Kıble yönü yukarı
aşağı deği.şikıik 
gerektirmez. 
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denilebilir; o ev kıblenin olduğu yere kwıılınuşnır. Mesela yeralnnda çalışan maden işçi
leri metrelerce derinlikte namaz kıldıklarında ya da yüksek yerlerde ibadet edenlerin yüz
lerini çevirdikleri yer Kabe'dir. O değişmeyen bir yöndür. Kabe için yeralnnda bulunan
lar yüzlerini yukan, yükseklerde bulunanlar da aşağı çevirmek zorunda değillerdir çünkü 
Kıble yönü yukan-aşağı değişiklik gerektirmez." 

Daha sonrası birçok kitapta gördüğümüz şu güzel deyiş Falır-i Raii'nin tefsiıinde ge
çen latif bir sözdür; 

''K§be'nin değeri için şunlar yetmez mi? 
Amiri Hazret-i Akdes-i Celil, 
Mühendisi emin olan Cebrail, 

Miman İbrahim-i HaliL 
Yardım edeni ise eviadı İsmail!"39 

İşte tüm bunlar nazara alındığında bu şerafeti Beytu'l-Makdis'te bulamarnaktayız. 

Beyyinat Ayetlerinin MisdakJan 

Bu topraklar, Beyyinat ayedeıi ile gizli olanlan aşikar eanektedir. Ayet alarnet ve te
zahür demektir. Kur'an dilinde ise Nebilerin (a.m.s.) doğruluğuna, Hakk'ın Rab'lığına ve 
Yaranenun yarattcılığı için alarnet ve belirtilerdir. 

Fahr-i Razi kendi tefsirinde başta Kabe' nin i.İlşa edilişi olmak üzere onun etrafında te
zabür eden birçok özelliğe değinmiştir. 

ı. Zemzem Suyu 

Zemzem suyunun şifalı olmasının yanı sıra uzun müddet beldese bile diğer sulann 
aksine bozulmadığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca bu su yatağı, yağmur ve kar gibi doğa 
olaylannın bir hayli nadir görüldüğü bu kurak topraklarda binlerce yıldır kaynamaktadır. 
Yağmuru oldukça seyrek olan ve neredeyse kar yağışına taruk olanların sayısı bir elin par
maklan kadar olan bir yerde kurumak nedir bilmeyen bir su gözesidir Zemzem. Bu el
bette Allah'ın Beyyinat ayetlerinden birisidir. 

Bu su oldukça bereketlidir, hattaAllah Resulü (s.aa.) ondan Mekke'ye gelenlere hediye 
ederdi. Zemzem suyunun şifalı olması, öte yandan bozulmarnasl ve kokmaması da şüphe
siz ayn bir mucizedir. Kısaca bu suyun kendisi bir başına Beyyinat ayetleıindendir. 

2. Meş'ari'l-Haram (Müzdelife) 

Mekke çevresinde yer alan Meş' ar, Arafat ve Mina da Yüce Allah'ın Beyyinat ayetle
rindendir. İşin özünde şiddetli yağmurların ardınca ortaya çıkartselin getirisi olan büyük 

39 Tefsiru'l-Kebir, C.B, 5.145 
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taş ve kaya parçalannın birbirlerine çarparak lanla lanla meydana getirdiği küçük küçük 
taşlann, orada yağmur ve sel olmaksızın yığılması ve ortalama her Hacının yerden yak
laşık yetmiş adet çalal taşı alması ve hala bu taşlann binnemesi, mucizeden başka bir şey 
değildir. 

Yıne Falır-i R.azt tefsirinde şöyle demektedir: "Yıllık yaklaşık altı yüz bin hacının (o 
döneme ait) her birinin yerden yetmiş irili ufaklı taş alıp Şeytan taşlamak için atnğı o taş
ları remiden sonra kim toplamaktadır acaba?! İşte bu o toprakların bir faziletidir ki çok 
geçmeden taşlar kendi kendilerine bir yere toplanırlar."40 Evet, bugün için Suudi görevli
lerin o taşlan bir yere yığdığını söyleyebiliriz ama peki o dönemlerde? 

3. Hayvanların Kabe'nin Saygınhğıru Koruması 

Uçan kuşlaruı birçok kutsal mekanda olduğu gibi Kabe üzerine de konmaması ve onu 
pislennemeleri. üzerinde durulması gereken bir başka konudur. Yukandan aşağıya doğru 
süratle Kabe'ye doğru gelen kuşlann bir anda değişik açılara yönelmeleri yine Beyyinat 
ayetlerinden birisidir. 

Hz. Emiru'l-Mü'minin'irı mübarek haremlerinde de bu keramet oldukça net müşabede 
edilebilme}<tedir. Orada da uçan kuşlar edebe riayet ennektedirler. 

Öte yandan şu nokta da bu kutsal belde için naklolunmaktadır: yırncı hayvanlar Harem 

çevresirlde hiçbir zaman birbirlerine saldırmaz ve evcil hayvanlara da zarar vennezler. 

Tüm bunlar bir araya geldiğinde bu toprakların sıradan bir mekan olmadığı ve hay
vanların dahi emniyet içerisirıe yaşamlarını sürdürdüğU görUlmektedir. 

"O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşnırdu."41 

"Görmezler mi ki etrafiarındaki insanlar, birbirlerini öldürüp dururken biz Harem'i, 
emin ettik."42 

4. İbrahim Makann 

Kur'an-ı Kerim'in namaz ve tavafkonusunda üzerinde bir hayli durduğu Hz. İbrahim'in 
makarnı da hiç şüphesizAllah'ın Beyyinat ayetlerindendir. 

Allah Teaıa şöyle buyuımaktadır: 

"Biz Beyt'i (Kabe'yi) insanlara sevap kazanılacak bir toplantı ve güven yeri yapb.k. 
Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e: '"Th-

40 Tefslru'l-Kebir, C.B, 5.145 
41 Kureyş suresi: 4 
42 Ankebut suresi: 67 
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vaf edenler, ibadete kapananlar, rükü ve secde edenler için Ev' imi temiıJeyin!" diye 
emretnıiştik."43 

Peki, bal böyle olunca kılınacak namaz İbrahim makamı gerisinde mi olmalı yoksa 
makamın kendisinde mi? Bu fıkbl mesele için birçok farklı rivayetler naklolunmuş ve ba
zılan ihtiyat olarak makamın getisinde olunmasım dile getinniş ve bir diğer losım da ma
ka.mın kendisinde olunmasını yeterli görmilşlerdir. 

43 Bakara suresl; 125 
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