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ŞEHiRLERiN ANASI/ATASI,
BAŞKENTLER BAŞKENTi MEKKE-1

Prof. Dr. H. AHMET ÖZDEMiR*

1İslam inancında zaman ve zeminin kıymeti, 
çoğunlukla o zaman veya zemindeki varlıkların ve 
vuku bulan olayların kıymetine göre değerlendirilir. 
Bu çerçevede bir şehrin değeri öncelikle orada 
cereyan eden olaylarla ve yine orada yaşayanlarla 
ölçülür. Elbette coğrafi ve stratejik konumu, su 
kaynakları, ulaşım imkanları, tarihte üstlendiği rol, 
kurulduğu mekanın güzelliği, barındırdığı anıtlar, 
anıtsal ve sanatsal yapılar vb. de şehre değer 
katan özelliklerdendir.  Ama belki bütün bunlardan 
öte bir özellik vardır ki, şehri diğerlerinden kesin 
çizgilerle ayırıp öne çıkarır. Şayet şehir dini merkez 
hüviyeti taşıyorsa, öncelikle merkezi olduğu dinin 
mensuplarınca, sonra diğer insanlarca saygı görür 
ve dikkat çeker. En azından ilgi odağına dönüşür.

Bu yazıda işte böyle bir şehir konu edilecektir. 
Öyle bir şehir ki, kuruluşu neredeyse insanlık tarihiyle 
eştir.  İslâmî kaynaklara göre haccın Hz. Âdem döne-
mine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Hz. Adem ise 
ilk insan ve ilk peygamberdir. Haccın yapılabilmesi 
için Kabe’ye, hacıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bir grup insana ve dolayısıyla berikilerin barınacağı, 
diğerlerinin sığınacağı bir şehre ihtiyaç vardı.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Âdem ve Havvâ yaratıl-
dıktan sonra Allah’ın onlara cennete yerleşmelerini 
emrettiği geçer (Bakara 2/35). Kur’an’da bu cen-
netin âhirette iyilerin kalacakları “ebedîlik yurdu” 
(dârülhuld) cennet olup olmadığı konusunda açık 

1 Konya Milletvekili

bir ifade bulunmadığından İslâm alimleri konuyu 
tarih boyunca tartışmışlar ve herkes kendi görüşü-
nü desteklemek üzere bir çok delil öne sürmüştür. 
Elbette yaratılışın gizemli hatırası ile bütünleşen 
Hz. Âdem’i ve onunla ilgili konuların binlerce  yıldır 
tartışmaların merkezinde yer almasını anlayışla 
karşılamak gerekir.  Allah, cennete yerleştirdikten 
sonra Hz. Âdem ve eşine bir ağaç dışındaki bütün 
ağaçların meyvelerinden yiyebileceklerini bildir-
miştir. Hz. Âdem’e karşı kıskançlık duyguları içinde 
kıvranan şeytan, önce Allah’ın emrine karşı gelerek 
ona secde etmemiş (A‘râf 7/11-12), sonra da onu ve 
eşini aldatarak günah (zelle) işlemelerine sebep ol-
muştur (Bakara 2/36). Bunun üzerine Allah her üçünü 
de cezalandırarak yeryüzüne inmelerini emretmiş-
tir (Bakara 2/36, 38). Bir kısım müslüman tarihçilerin 
naklettikleri, ancak Kur’an ve sahih hadislerde yer 
almayan bazı rivayetlere göre cennetten yeryüzüne 
inme emri üzerine, Âdem Hindistan’a, hatta rivayet-
lerin ekserisine göre Seylan(Serendib) adasına2; Hav-

2 İnsanlığın “Baba yurdu” gözüyle bakılan Sri Lanka, Seylan (Ser-
endib) adasının en yüksek noktası olan zirvesine 4,5 saatlik zorlu 
bir yolculuktan sonra ulaşılabilen 2243 m. yüksekliğindeki Adem 
Tepesi’nin üzerinde inşa edilmiş ve sadece belli zamanlarda açılan 
bir mabette yer alan ayak izine benzer çöküntüye sahip kaya 
kütlesiyle meraklı tipleri, gezginleri, Budistleri, Hinduları, Hıristiyan-
ları ve Müslümanları cezbediyor.
Seylan (Serendib), ana karaya Adem Köprüsü ile bağlanıyor. Sri 
Lanka›nın kuzey batısıyla, Hindistan›ın güneydoğusunda bir zincir 
oluşturan sığlık alanlara Adem Köprüsü adı verilmiş. Çoğu yerde 
sığlık alanların derinliği 1 m.yi geçmiyor. Burayı deniz ulaşımına 
açmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yalnızca hafif 
tonajlı gemilerin geçebileceği dar bir kanal oluşturulabilmiş.                              
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vâ da Cidde’ye3 inmiştir.

Hz. Adem’le Havva uzun zaman sonra Müzde-
life ve Arafat’ta buluşmuşlardır. Havva, Âdem’in 
ölümünden bir yıl sonra vefat etmiş ve onun yanı-
na defnedilmiştir. Âdem’in kabri konusunda çeşitli 
görüşler mevcut olduğu gibi Havvâ’nın kabrinin 
yeri de bilinmemektedir. Cidde’de ona nisbet edi-
len, Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği bir kabir Suudi 
yönetimi tarafından yıktırılmıştır (DİA, VII, 524).

Mekke’nin kuruluşu işte bütün bu gelişmelerle 
yakından ilgilidir. Tartışmalarda Hz. Adem, Havva, 
yaratılışları, cennete girmeleri, cennetten çıkarıl-
maları, ayrı kalmaları, buluşmaları, insan neslinin 
devamı… vs. kadar hararetli bir konu da Kâbe’nin 
ilk defa ne zaman, nasıl, hangi malzeme ile ve ki-
min tarafından yapıldığıdır.

Bir kısmının İsrâiliyat’a dayandığı belirtilen bazı 
rivayetlere göre Kâbe’yi önce melekler tavaf etmiş-
ti. Peygamberimizin sas miracı esnasında meleklerin 
tavaf ettiğini gördüğü, anlattığı ve tavsif ettiği Beyt-i 
Ma’mur ile Kabe’nin alakası hakkında pek çok ihtilaflı 
mesele hala varlığını sürdürmektedir.

Elbette tartışmasız, gayet net konular da 
vardır. Mesela Kabe’nin yeryüzünde insanlar için 
vaz’ olunan ilk beyt (ev, mabet) olduğu Kur’ân-ı 
Kerîm’de açıkça geçmektedir (Âl-i İmrân 3/96). 
Nitekim bir hadisinde Peygamberimiz sas Ka-
be’nin ortasında bulunduğu Mescid-i Harâm’dan 
sonra Mescid-i Aksa’nın insanların Allah’a ibadet 
etmeleri amacıyla yapılan en eski ikinci mâbed 
olduğunu ifade buyurmuştur (Buhârî, Enbiyâ, 10, 
40; Müslim, Mesâcid, 1, 2). Zaten Mekke ile Kudüs 
tarihi incelendiğinde, ilkinin banisinin Hz. Adem, 
ikincisinin banisinin ise Hz. Nuh’un torunlarından 
Ken’an olduğu görülmektedir.

İlk hacceden insanların Hz. Adem ile eşi Havva 
olması kuvvetle muhtemeldir. Ünlü İslam Tarihçisi 
Hamidullah, Hz. Âdem’in Allah’ın emriyle Arafat’ta 
Hz. Havvâ ile buluştuktan sonra Beytullah’ın etra-
fındaki hacla ilgili mukaddes yerleri gösteren me-
leklerin rehberliğinde haccettiği sonucuna var-
mıştır (İTED, VIII/1-4 (1984), s. 123-127). 

Hz. Şît’in peygamberliği sırasında onardı-
ğı Kâbe, Nûh tûfanının ardından uzunca bir süre 

3  Cidde isminin Cedde (büyükanne)’den kaynaklandığına ilişkin 
iddialar söz konusudur.

kumlar altında kalmış ve nihayet Hz. İbrâhim ile 
oğlu İsmâil tarafından eski temelleri bulunarak 
yeniden inşa edilmiştir (Bakara 2/127). 

Girişte dikkat çekmeye çalıştığımız üzere Ka-
be’nin kıdemi; inşası, ihyası ve insanların ibadet 
maksadıyla bu mukaddes mekanı ziyarete davet 
edilmesi (Hac 22/27-29); etrafında yerleşime, yer-
leşimlerin artmasına, nüfusun yoğunlaşmasına ve 
sonunda belki de dünya tarihinde bilinen anlam-
da ilk şehrin kurulmasına sebep olmuştur.

Özetle, Mekke’nin yerleşim birimi olarak ortaya 
çıkmasında belirleyici en önemli etken Kâbe’dir. 
Bu bakımdan Mekke’de şehir hayatı Kâbe’nin 
yapımıyla doğrudan alakalıdır. 

Mekke adının geçtiği bilinen en eski belge Bat-
lamyus’un II. yüzyıla ait Coğrafya adlı eseridir. Bu-
rada Mekke, Asya’nın altıncı haritasında Macora-
ba şeklinde anılır.4 

Fakat bu tarihten çok daha önce Mekke’nin 
diğer bir ismi olan Bekke’nin Ahd-i Atîk’te yer al-
dığı (Mezmurlar, 84/6) ve bunun çeviriler sırasında 
tahrif edildiği ileri sürülmüştür (Şiblî Nu‘mânî, İslâm 
Tarihi, İstanbul 1977, I, 113-115.).

Ahd-i Atîk’te Hz. İbrâhim’in eşi Hâcer’den bah-
sedilirken anılan su kaynağı (Tekvîn, 16/14, 21/19) 
muhtemelen Mekke’deki Zemzem Kuyusudur.

Mekke’ye pek çok ad verilmiştir. Bekke (Âl-i 
İmrân 3/96) ve yeryüzündeki bütün yerleşim bi-
rimlerinin merkezi ve müslümanların kıblesi kabul 
edilmesinden dolayı “Ümmülkurâ” (En‘âm 6/92; 
Şûrâ 42/7) adları da Kur’an’da şehrin diğer isimleri 
olarak yer alır. Yine bazı âyetlerde Mekke için “Kar-
ye” (Nahl 16/112), “Meâd” (Kasas 28/85), “el-Bele-
dü’l-emîn” (Tîn 95/3) ve “Beled” (Beled 90/1) gibi 
adlar kullanılmıştır.

4 Sebe ve Habeş dilinde “mukaddes ibadet mahalli, tapınak” gibi 
anlamlara gelen Macoraba, aynı mânada olmak üzere seslilerin 
belirtilmediği Güney Arabistan yazısıyla “mkrb” şeklinde yazılan 
mekverab kelimesinden türemiştir ve Arapça kurb kökünden 
makreb (kurban yeri, mihrap, mukaddes yer) kelimesine dayan-
maktadır (Küçükaşcı, Cahiliye’den Emevîlerin Sonuna Kadar 
Haremeyn, İstanbul 2003, s. 16). 
Diğer bir görüşe göre ise Arapça “mkk” (ev) ile “rbb” (ilâh) masdar-
larının bir araya gelmesiyle makreb şeklini almıştır. Her iki durumda 
da Mekke adı Kâbe ve şehrin dinî merkez olmasıyla ilgilidir.
Bu ismin Makbera (mukaddes mezar, anıt mezar) isminin bozu-
lmuş şekli olduğu, Hz. Adem’in veya Hz. İsmail ile annesi Hacer’in 
mezarının Mekke’de bulunmasından mülhem şehrin bu adla 
kaydedilmiş olabileceği de öne sürülmektedir. [Ezrakī, İbn İshak’tan 
naklen Hz. İsmâil ile annesi Hâcer’in kabirlerinin Hicr/Hatim’de 
olduğunu kaydeder (Aḫbâru Mekke, I, 313)].
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Mekke’ye bunların dışında “Salâh, Bâsse, 
Bessâse, el-Besâse, Nâsse, el-Beledü’l-harâm, 
el-Mescidü’l-harâm, Arş (Arîş), Kadîs, Kādise, Mak-
dese, Kûsî, Harem, Berrâ, Mu‘tışe, Ratec, Ümmü 
rahm, Ümmü’r-rahmân, Ümmü zahm, Ümmü 
subh, Büsâk, Re’s, Nâbiye, Beniyye, Bathâ, Fârân, 
Tâc, Sebbûha” gibi şehrin kutsallığı ve Kâbe’ye 
bağlı olarak düzenlenen merasimlerle ilgili adlar 
da verilmiştir.

Mekke şehri, Arap yarımadasının kuzeyinde 
Batnımekke (Bekke) adı verilen bir vadi üzerin-
de kurulmuştur. Vadinin ortasındaki çukur alana 
“Bathâü Mekke” (sel yatağındaki kumluk) denir. 
Bu alanın doğusunda eteğinde Safâ ile bunun hi-
zasında Merve tepelerinin bulunduğu Ebûkubeys, 
batısında Kuaykıân, güneybatısında Sevr, kuzey-
doğusunda Nur (Hira) ve Sebîr dağları yer alır. 

Kur’an’da “ekin bitmeyen bir vadi” olarak nite-
lenen (İbrâhîm 14/37) Mekke çevresi, çöl karakterli 
bir araziye ve bunun üzerinde görülen, dikenli bo-
dur ağaç ve çalılıklardan meydana gelen cılız ve 
seyrek doğal bitki örtüsüne sahiptir. Kurak ve sıcak 
bir iklime sahip olan Mekke, gelen düzensiz yağış-
lar ve konumu dolayısıyla tarih boyunca birçok 
defa sel baskınlarına uğramıştır.

Kâbe’nin müslümanların kıblesi olması 
sebebiyle İslâm coğrafyacıları III. (IX.) yüzyıldan 
itibaren dünyayı Mekke’nin merkezinde yer 
alan Kâbe’ye göre bölümlere ayıran tasarımlar 
geliştirmişlerdir (EI2 [İng.], VI, 181). Buna göre 
dünya, merkezinde Kâbe’nin yer aldığı bir daire 
şeklindedir; yeryüzündeki ülkelerin her biri 
Kâbe’nin bir cephesine bakar. Bundan dolayı 
Kâbe’nin etrafında gerçekleşen tavaf dünyanın 
kendi etrafında dönüşünü sembolize etmektedir 
(Makrîzî, I, 257-258).5 

5  Pek çok toplumda bayramların dikkat çeken bir özelliği birlikte 
yapılan rakslardır. Ortak heyecanın doruk noktasına ulaştığı anda 
orada hazır bulunan insanların el ele tutuşarak yahut el tutuşmadan 
halka olup döndükleri ve raksettikleri, bu raks yahut dönmeyi de 
genellikle ateş veya kutsal tanınan bir nesnenin etrafında yaptıkları 
görülmektedir. Bu durumda bir şeyin etrafında dönme tutkusunu, 
en yüksek sevgi ve vecde geliş tezahürü şeklinde yorumlamak 
mümkündür (aşkından pervane kesilmek). İslâmiyet’te en büyük 
toplu ibadet olan ve ifa edildiği günler bayram kabul edilen haccın 
en önemli rükünlerinden “tavaf” Kâbe’nin etrafında dönmekten 
ibarettir. Dünyanın en eski mukaddes binasının Kâbe ve bilindiği 
kadarıyla en az Hz. İbrâhim zamanına kadar giden oradaki top-
lu ibadet şeklinin de tavaf olduğu, hatta bundan dolayı Kâbe’ye 
“Devvâr” ve “Düvvâr” (etrafında dönülen şey) denildiği göz önüne 
alındığında bu ibadet şeklinin medeniyet tarihi kadar eskiye gittiği 
ve daha sonraki devirleri de etkilediği anlaşılmaktadır. Bazı yorum-
lara göre ise tavaf,  sürekliliği, Allah’a ebedi ibadeti, kulluğu sembo-

Eserlerinde ülkeleri anlatmaya Kur’an’da 
“Ümmülkurâ” (şehirlerin anası) olarak nitelendirilen 
(En‘âm 6/92; Şûrâ 42/7) Mekke’nin bulunduğu Arap 
yarımadasıyla, bu bölgeye de Mekke ile başlayan 
müslüman coğrafyacıların sayısı yekün tutar.

Namazda yönelinmesi farz olan istikamet; ay-
rıca ezan okunurken, ikāmet (kāmet) getirilirken, 
cenazeleri defnederken, hayvanı keserken ve dua 
sırasında… vb. başlangıçta veya eylem boyunca 
kıbleye yönelmek söz konusu olunca ve kıble Kâbe 
olarak belirlenince Mekke şehrinin önemi müslü-
manlar açısından kat be kat artmıştır.

Dolayısıyla Mekke şehrinin müslüman coğ-
rafyacılar nazarında ve haritalarda merkezde 
yer almasında yadırganacak bir husus olmadığı 
gibi, belki bugün niye böyle olup olmadığı sor-
gulanabilir. Gerçi bu mübarek şehir, milyarlarca 
müslümanın gönül dünyasının, ibadet hayatının 
merkezine; dünyaya ve insanlığa bakışının alın 
çatına kurulmuştur. Bu kıyamete kadar da böyle 
olacaktır.

Kaldı ki kutsal mekânlar ilâhî işaretlerle belir-
lenmiştir. Nitekim Kâbe’nin yeri Hz. İbrâhim’e Allah 
tarafından gösterilmiş (Hac 22/26), Kudüs’teki 
mâbedin yeri de Dâvûd’a Tanrı tarafından melek 
aracılığıyla bildirilmiştir (II. Samuel, 24/16-25). 

Hemen bütün dinlerde kutsal kabul edilerek 
ibadet anında kendilerine yönelinen mekânlarda 
mâbedler yapılmıştır. Bu mekânların doğu-batı, 
kuzey-güney gibi ana yönlerle ilişkileri bulundu-
ğu gibi dünyanın her yerinden insanların buralara 
yönelmeleri sebebiyle bizzat kendileri de bir yön 
oluşturmuştur.

İslâmiyette bazı ibadetlerde yön tasavvuru, 
ibadet disiplini ve kişinin mânevî bir merkezle ir-
tibatı açısından gerekli görülmüştür. Bu durum, 
insanın Allah’la derununda ve mânevî planda 
rabıtası için önemli bir vasıta olduğu gibi birliğin 
(tevhid) dışta ve sosyal alandaki tezahürü de aynı 
mânevî merkeze yönelen insanların (ümmet) birli-
ğini temsil aracı olarak büyük önem taşır. 

İşte bu birliğin merkezi, hem bireysel anlamda, 
hem de toplumsal anlamda müslümanların kıblesi 

lize etmektedir. Çünkü haftada yedi gün vardır ve bu yedi gün bite-
viye tekrarlanır. O halde tavafın yedi şavt ile sınırlandırılması aslında 
sürekliliğe, ebedi kulluğa ve ibadete işarettir. 
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olan Kabe, Kabe’nin ortasında yer aldığı Mescid-i 
Haram ve Mescid-i Haram’ı bağrına basan Mek-
ke’dir.

Müslüman bir sosyologun betimlemesiyle çöl-
de azıcık yiyecek içecekle sabisini bağrına basa-
rak kaderini bekleyen tevekkül, teslimiyet, mazlu-
miyet, masumiyet  abidesi Hz. Hacer gibi özelde 
Kabe ve Mescid-i Haram, genelde Mekke müslü-
manları bağrına basıyor.6 

O, çölde emzikli çocuğuyla bir başına kaldığın-
da, sebepler kesildiğinde Mevla’nın lütfuyla suya, 
yiyeceğe, yalnızlığını gidereceği ve ünsiyet ede-
ceği enislere kavuşmuştu. 

Milyarlarca İslam ümmetini, yavrularını kana-
dının altına alan bir anaç kuş gibi, Kabe’nin eteği 

6  İslam ümmetinin günümüzdeki halinin Hz. Hacer’le sabisinin 
haline benzeyip benzemediği okurun takdirine bırakılmıştır.

sayılacak hatimdeki mekanından7 belki hala ma-
nen bağrına basıyor.

Büyük büyükanne Hz. Havva ile birlikte; cennet 
hanımlarının seyyidesi, Resulullah’ın sas sevgili eşi, 
azize refikası, destekçisi, İbrahim dışındaki bütün 
çocuklarının annesi, dahası mü’minlerin annesi 
Mekke kabristanı Cennetü’l-muallada yatan Hz. 
Hatice ile birlikte.

Zaten Mekke de Şehirlerin Anası değil mi, diğer 
şehirler de onun bağlıları?..

7  Tartışmalara ve tartışanlara saygıyla…


