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ŞEHiRLERiN ANASI/ATASI,
BAŞKENTLER BAŞKENTi MEKKE-2

H. AHMET ÖZDEMiR*

1Şehir kelimesi Türkçemize Farsça’dan (şehr) 
geçmiştir. Terimleşmiş olan kelime, çalışma yaşın-
daki nüfusunun çoğunluğu ticaret, sanayi ve yöne-
tim gibi işlerle uğraşan büyük yerleşim merkezlerini 
ifade etmek için kullanılır.

Soğd kökenli kent (kant), kale ve saray gibi 
anlamlara da gelen “balık (balığ) kelimeleri de  
geçmiş dönemlerde ve bugün hala şehir yerine 
kullanılan diğer terimlerdir. 

Arapça’da şehir karşılığındaki en yaygın isimler 
medîne, belde, mısr ve karye’dir. 

Mekke, yeryüzündeki yerleşim birimlerinin 
merkezi sayıldığından ve müslümanların kıblesi 
olduğundan “Ümmü’l-kurâ” şeklinde nitelendiril-
miştir (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “bld”, “dvr”, “ʿry”, 
“mdn”, “mʿr” md.leri).

Yerleşik olmayan bir hayatta monotonluk ve 
tekdüzelik hâkimdir, ihtiyaçlar sınırlıdır. Dolayısıyla 
bu tip toplumlarda yaşantının gereği olarak nüfus 
kesafeti yoktur. 

Göçebelik esasta insan unsuruna dayanmak-
la birlikte, otlak alanlarından daha çok istifade ve 
mekanı çeşitli bakımlardan yararlanılan ehlileştiril-
miş hayvanlara tahsis etmek gibi birtakım sebep-
lerle nüfus kesafetine engeldir.

Şehirle kırsal arasındaki sosyolojik yapı 
ve farklılıktan dolayı ilâhî tebliği ulaştıracak 
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peygamberler insanların yoğun biçimde yaşadığı, 
ilâhî emirlerin anlaşılarak hayata geçirilmesine ve 
fikirlerin yayılmasına en uygun ortamı teşkil eden 
şehirlere gönderilmiştir.

Belki de bunun gibi daha başka sebeplerle 
İslâmiyette medenî hayatın teşvik edildiğine şahit 
olunur. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, şehirlerin estetik 
zevklere uygun şekilde planlanması ve güzel gö-
rüntüye sahip bulunması, ayrıca emin ve güvenilir 
yerler olması gerektiğine delâlet eden âyetler bu-
lunmaktadır. 

Yine Kur’an-ı Kerim’de müslümanların şehirli bir 
toplum meydana getirmeleri konusunda yol göste-
ren, geçmiş topluluklarla ilgili bilgiler yer alır.

Kur’an’ı Kerim’i rehber edinen klasik İslam kay-
naklarında şehir hayatı ile medeniyet arasında sıkı 
bir ilişkinin kurulduğu görülür. Kur’an’ın surelerinden 
birinin “Beled” (Şehir) Suresi olması ve Allah’ın şehre 
yemin etmesi de yine şehrin önemini göstermektedir.

Kur’an’da yerleşik hayat süren Araplar’la bedevî 
Araplar birbirinden ayrılmış ve bedevîler “a‘râb” te-
rimiyle adlandırılmıştır. Buradan hareketle Kur’an’ın 
medeni ve gayr-ı medeni unsurlara dikkat çektiği, 
bu ayrımı net bir şekilde ortaya koyduğu söylenebilir.

Hz. Peygamber de (sas) şehirlerin bayındır hale 
getirilmesini istemiş, sıkıntı ve zorluklarına rağmen 
şehir hayatının insanlar için daha hayırlı olduğunu 
söyleyerek yerleşik hayatı ve şehirleşmeyi teşvik et-
miştir (Müsned, II, 338, 349; San‘ânî, III, 152; Süyûtî, I, 4).
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Çünkü toplumlar şehirlerine bakılarak 
değerlendirilir. Bir anlamda şehirler, toplumlarının 
aynasıdır. Yalnız burada karşılıklı bir etkileşim söz 
konusudur. İnsanlar şehirleri, şehirler de bir anlamda 
insanları inşa eder. İnsan yeteneğini ve üretkenliğini 
ancak kollektif destek sayesinde ortaya çıkarıp ge-
liştirebilir. Bu imkanı sağlayacak olan yerse şehir-
dir. Şehir,  kurumları vasıtasıyla insanların iş bölümü 
yapmasını, yardımlaşmasını sağlar, hayatı kolay-
laştırır, eğitir, öğretir.

İlk şehir; çekirdek ve prototip şehir Mekke’dir. 
Belki de Mekke’nin ardından gelen şehirlere öncülük 
eden anaç, doğurgan özelliğine işaret etmek üzere 
Ümmü’l-Kura (Şehirlerin Anası) ismi kullanılmış-
tır. Öyleyse Mekke’nin, Medine’yle birlikte Kudüs’ü, 
Şam’ı, Bağdat’ı, Buhara’yı, Semerkant’ı, Gazne’yi, 
Kabil’i, Ürgenç’i, Kahire’yi, Kayrevan’ı, Darülbeyda’yı, 
Timbuktu’yu, Keşmir’i, İslamabadı, Delhi’yi, İstan-
bul’u, Piriştine’yi, Üsküp’ü, Saraybosna’yı, Budin’i, Es-
tergon’u, Dobruca’yı… doğuran, besleyen, büyüten 
ve hayata kazandıran şehir olarak değerlendirilme-
si mümkündür. 

Mekke’nin merkezi Kabe, Kabe’nin merkezi de 
semada kurulmuş olan Beyt-i Ma’mur’dur. Aynı za-
manda Kabe semadaki Beyt-i Ma’mur’un tam al-
tında olup onun bir izdüşümüdür. Böylece Kabe, 
sembolik anlamda Allah’ın yeryüzündeki evi, Beyt-i 
Ma’mur da semadaki evi olup birinde insanlar, di-
ğerinde ise melekler tavaf ve ibadet etmektedirler. 
Bu özelliğiyle Mekke’nin göklere kapı aralayan bir 
şehir olduğu söylenebilir.

Mekke’nin anakent oluşunun manevi yönüne 
vurgu daha belirgindir. Nitekim ilk tarihçilerden İbn 
İshak (ö. 704/768), “Mekke, Allah’ın melekutunun 
yeryüzündeki merkezi, başkentidir.” demiştir. Konu-
ya bu açıdan yaklaşan ulema Mekke’nin Anakent/
Ümmü›lKura oluşunu arzın merkezinde/göbek çu-
kurunda yer almasına bağlamıştır. Nitekim ünlü İs-
lam coğrafyacısı Yakut’a (ö. 626/1329) göre Mekke, 
halk tarafından kadim zamanlardan beri “Arzın Gö-
beği” olarak anılmaktadır. Bu görüş çerçevesinde 
yeryüzü Mekke’nin olduğu noktadan yaratılmaya 
başlanmıştır.

Mekke’ye Ümmü›l-Kura isminin bu şehrin Arap 
Yarımadası’nda en eski yerleşim merkezi olmasın-
dan ötürü verildiğini söyleyenler de vardır. Ayrıca 
her yıl çevre yerleşim birimlerindeki halkın burada 
toplanması sebebiyle Mekke’ye Ümmü›l-Kura de-
nildiği de belirtilmiştir.

Her halükarda Ümmü›lKura/Anakent ismi, Mek-
ke’nin sosyolojik, kültürel, ticari ve dini önemini orta-
ya koyan bir adlandırmadır. Belki de bu özelliğinden 
dolayı Hz. Peygamber oradan gönderilmiştir. Çünkü 
genellikle büyük insanlar büyük kentlerde yetişir.

Peygamberimizin (sas) dünyayı teşrif etmesin-
den önce Allah Teala, Mekke’yi onun ve vahyin ge-
lişine hazırlamıştır denilebilir. Büyük dedesi Kusayy 
aldığı kararlarla Kureyş kabilesine şehrin etrafın-
da derli toplu bir yerleşime tabi tuttu. Böylece yarı 
göçebelik tamamen yerleşik hayata, şehirleşmeye 
dönüşmüş oldu. Daha sonra oğlu Abdümenaf’ın ve 
özellikle torunu Haşim’in çabalarıyla Mekke ekono-
misi canlandı. 

Hâşim, Kureyş adına Sâsânîler, Himyerîler, Ha-
beşîler, Gassânîler ve Bizanslılar başta olmak üzere 
bazı devlet ve kabilelerle diplomatik ve ticarî ilişkiler 
kurdu. Böylece Kureyş’in Mekke ve çevresiyle sınır-
lı olan ticareti daha geniş alanlara yayılma imkanı 
buldu. 

Kısa zamanda Mekke milletlerarası ticaret mer-
kezlerinden biri halini aldı. Her yıl kışın Yemen ve Ha-
beşistan’a, yazın Suriye ve Anadolu’ya kadar uza-
nan ticarî yolculuklar yapmaya başlayan Mekkeliler, 
bölgenin ve o günkü dünyanın iki hakim gücü olan 
Bizans ve Sâsânîlerin ve geri kalan dünyanın dikka-
tini çektiler.

Mekke İslâm öncesinde coğrafî konumu, ayrıca 
dinî ve ticarî bir merkez olmasından dolayı tarihi 
devirler içinde zaman zaman Roma, Bizans, İran 
ve Habeş hükümdarlarının dikkatini çekmiş, bunlar 
şehri hâkimiyetleri altına alma teşebbüsünde bu-
lunmuşlardır. Çünkü Arap yarımadasını gerek siyasî 
gerekse ekonomik açıdan kontrol etmenin yolu bü-
yük ölçüde Mekke’ye hâkim olmaktan geçiyordu. 
Ama bütün bu çabalar daima sonuçsuz kalmıştır.

Şehir yavaş yavaş ilahi vahye mazhar olmaya 
ve Hz. Peygamber’in (sas) risaletine hazırlanıyordu. 
Onun doğduğu yıllarda Benî Abdümenâf’ın kolları 
olan Hâşim, Muttalib, Abdüşems ve Nevfel oğulları 
şehirde hâkimiyetlerini hissettirmeye başlamışlardı. 
Hâşimoğulları’nın Reisi Abdülmuttalib, Zemzem Ku-
yusu’nu yeniden halkın hizmetine sunarak hem ken-
di itibarını hem kabilesinin itibarını katlamıştı.

 Çok geçmeden Mekke’de dünyaya gelen ve 
şehrin sokaklarında anasız babasız, sonra dedesiz, 
amcası Ebu Talib’in himayesinde büyüyen seciyesi 
temiz, herkesin güvendiği bir mübarek şahıs belirdi. 
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O şahıs 40 yaşına geldiğinde, dedesi Abdülmutta-
lib’in geleneğini sürdürerek bilhassa son 5 yıldır in-
zivaya çekilmeyi tercih ettiği Nur Dağı’ndaki Hira 
Mağarası’nda ilahi vahye mazhar oldu. Mekke şehri 
paye üstüne paye kazanıyordu. Burası artık Allah’ın 
insanlığa gönderdiği son Peygamber’in yurdu, vah-
yin indiği (mehbat-ı vahy) mekandı.

Mekke ne yazık ki vahyin ilk inişinden 13 yıl sonra 
o muazzez peygamberin varlığından mahrum oldu. 
Nazenin evladı Hz. Muhammed (ass) hemşehrileri-
nin zalimce tutum ve davranışlarından ve nihaye-
tinde kendisine suikast düzenleme kararı almasın-
dan sonra Rabbinin emriyle Yesrib’e hicret etmek 
mecburiyetinde kaldı.

Peygamberlikten sonra Mekke müşrikleriyle 
müslümanlar arasında başlayan mücadele Medi-
ne’ye hicretten sonra iki şehrin çekişmesine dönüş-
tü. Müslümanların yakından bildiği bu mücadele 
nihayetinde Mekke’nin fethiyle sonuçlandı.

Kâbe ve çevresi şirk alâmetlerinden temizlen-
di. Peygamberimiz (sas) Kâbe’nin içinde iki rek‘at 
namaz kıldı. Mekkeliler Hz. Peygamber’e biat edip 
müslüman oldular. Kendilerine esir muamelesi ya-
pılmadı. Şehir artık yeni bir devreye giriyordu.

Kur’an-ı Kerim’de Kabe için “Özgür Ev” (el-
Beytü’l-Atik) ifadesi de kullanılır. “el-Atik” sözlükte 

eski, kıymetli, hür, soylu ve şerefli anlamlarına gel-
mektedir. Bazı müfessirler bu kavramla, Kabe’nin 
yeryüzünde kurulan en eski mabet olduğunun ifa-
de edildiği, bazıları ise Kabe’nin şeref ve yüksek iti-
barının vurgulandığı görüşündedirler. Kelime azad 
edilmiş, özgür bırakılmış, özgür anlamına da gel-
mektedir. Nitekim Kabe yukarıda da bir vesileyle 
değinildiği gibi tarih boyunca zalimlerin tasallu-
tundan ve saldırısından korunmuş, zorbaların te-
cavüzünden masun kılınmıştır. Fetihle birlikte Kabe 
putlardan, şirk unsurlarından ve müşriklerden bütü-
nüyle temizlenmiş, gerçek özgürlüğüne kavuşmuş, 
atik sıfatını daha da hak eder olmuştur.

Peygamberimiz (sas) Mekke’de yönetim, din, 
ekonomi ve eğitimle alakalı tedbirler aldı, atamalar 
yaptı.

Sonraki dönemler boyunca Müslüman yönetici-
ler Resulullah’ın şehirleşmesini örnek alarak Mekke’yi 
geliştirmeye, güzelleştirmeye çalıştılar.

Bugün geldiğimiz noktada şehrin Kur’an’dan 
ve sünnet-i seniyyeden ilham alan İslam şehircilik 
anlayışını yansıtıp yansıtmadığı tartışmaya açıktır. 
Hatta Mekke ve Medine’nin rehberlik ve öncülük 
ettiği diğer İslam şehirlerinin bu anlamda iyi birer 
temsilci veya örnek olup olmadıkları ayrıca değer-
lendirmeye muhtaçtır.


