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Önsöz
Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hüdâ’dır bu

Nazargâh-ı İlahidir, makam-ı Mustafa’dır bu

Şu beyit, ecdadımızın Haremeyn-i Şerifeyn’e olan tazim ve hürmeti-
nin en güzel ifadelerindendir. Onlar, sadece sözleriyle değil fiilleriyle 
de bu hassasiyeti en zirve noktasında yaşadılar ve yaşattılar.

Çok eski tarihlerden beri Haremeyn-i-Şerifeyn diye bilinen Mekke-i 
Mükerreme ve Medine-i Münevvere, Müslümanların en çok kıymet 
verdikleri beldeler ve mekânlar olmuş, asırlar boyu her fırsatta zi-
yaret edilmiştir. Şüphesiz ki Kâbe-i Muazzama’ya varıp haccetmek, 
Beytullah’a yüz sürmek, Ravza-i Mutahhara’da Peygamber Efendi-
miz’i (s.a.v.) ziyaret etmek, her Müslümanın en büyük arzusudur.

Bu mukaddes topraklara tarihin her döneminde ayrı bir değer, farklı 
bir kıymet verilmişti. Emevilerden Abbasilere, Memlüklerden Os-
manlı’ya kadar halifeler, sultanlar, nice devlet adamı ve pek çok hayır 
sahibi, Haremeyn-i Şerifeyn’e hizmet edebilmek için gayret sarf et-
mişler, bu yüce vazifeyi şeref kabul ederek âdeta yarışmışlardır. Yüz-
lerce yıl İstanbul’dan Hicaz’a uzanan ve bir nevi gönül köprüsü olan 
Surre Alayları, bunun en güzel ifadesi olmuştur.

Diğer taraftan, toplanıp teberrüken İstanbul’a gönderilen Beytul-
lah’ın ve Hücre-i Saadet’in tozlarının bir ömür Haremeyn-i Şerifeyn 
hasreti çekenler tarafından mukaddes görülmesi, hürmet ve muhab-
betin derecesini gözler önüne serer. Hacca gidip gelen Mahmil-i Şe-
rif ’i taşıyan devenin sağ ayağının altını öpen sadrazamlardan, Me-
dine-i Münevvere’ye yaklaşan raylara keçe döşeten sultanlara kadar 
hepsi tazimle, edeple yaklaşmışlardır İslâm’ın en değerli şehirlerine.



Tarih boyunca Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere hakkın-
da nice eserler kaleme alındı. Bazısında kısmen tarihî bilgiler veri-
lirken, birçoğunda hac ve umre ibadetlerinden malumatlar aktarıldı. 
Osmanlı’nın son devrinde kaleme alınan Mir’âtü’l-Haremeyn, bunla-
rın en meşhurlarındandır. Eyüp Sabri Paşa’nın bu meşhur ve mufas-
sal eseri için, Ahmed Cevdet Paşa şunları söyler:

“Havass ve avam, onu yarım hacı olmak niyetiyle okur. Hacılar dahi 
haccın menâsiki gibi yanında taşır. Onu okuyanlar, içindeki resimle-
re dikkatle bakarak nice mukaddes mahalli kalp gözüyle görmüş gibi 
olur...”

İşte bizler de o mübarek mekânlara olan hasretimizi giderip, görülen 
ihtiyaca binaen, İslâm’ın iki mukaddes beldesi hakkında tarihî bilgi-
leri, yeniden derlemek istedik. Muhammed El-Ezrâkî’den Nureddin 
Semhûdî’ye, Evliya Çelebi’den Eyüp Sabri Paşa’ya kadar Haremeyn-i 
Şerifeyn hakkında araştırma yapan birçok müellifin eserlerinden is-
tifade etmekle beraber, uzun müddet Haremeyni’ş-Şerifeyn’le mü-
şerref olarak orada yaşadıklarımızı ve gözlemlerimizi  de aktarmaya 
çalıştık.

Kitabımızın sayfalarını çevirirken sizler de Hicaz’ın köklü tarihine 
yolculuk yapacaksınız. Birbirinden değerli fotoğraflar, nadir gravür-
ler, kitaba özel 3 boyutlu modellemeler, çizimler ve haritalarla o am-
ber ve ûd kokulu mekânları daha iyi anlayacak, ecdadımızın mukad-
desata gösterdiği hürmete hep birlikte şahitlik edeceğiz. 

Muvaffakiyet, Allahü Teâlâ’dandır…



Yüreğinde 
bir ömür 
Hicaz hasreti 
çekenlere…





Mekke-i Mükerreme

QR kodu okutarak 
1880 yılı Mescid-i 
Haram’ına yolculuk 
yapabilirsiniz.
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Yeryüzünde sınırları Cenâb-ı Hak tarafından çizilmiş ve her 
türlü müdahaleden korunmuş, kötülükten arındırılmış ve 
belde-i emin kılınmış harem toprağıdır Mekke-i Mükerreme. 
Birçok ismi bulunsa da ona en çok yakışanı “Ümmü’l-Kurâ”, 
yani “şehirlerin anası”dır…

M
ekke-i Mükerreme’nin mazisi, insan-
lık tarihinden de eskiye uzanır. He-
nüz dünya sular altındayken, karalar 
ve kıtalar yokken, Mekke’nin arazisi 
köpük hâlinde bulunuyordu. Cenâb-ı 
Hak, Beytullah’ın arazisinden başla-
yarak yeryüzünü yarattı. İlk insan ve 
ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm, 

Cennet’ten dünyaya indiğinde, uzun bir ayrılıktan sonra zevcesi Havva 
validemize Mekke-i Mükerreme’de kavuştu ve tevbeleri bu topraklarda 
kabul edildi. İnsanlık tarihi bu coğrafyada başladı. Allahü Teâlâ’ya kul-
luk maksadıyla ilk mabed, burada inşa edildi.

Yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın en çok sevdiği yerlerden biri de şüphesiz 
ki Mekke-i Mükerreme’dir. Hararetin yüksekliği, akarsuyun bulunma-
yışı, çevresinin kayalık arazilerle çevrili oluşu, ziraatın yapılamaması, 
bu şehrin öne çıkan hususiyetlerindendir. Hazret-i Allah, bu beldeye 
değer verdiği için buraya dünyalık hiçbir şey koymamıştır. Âdeta, ken-
di evini ve haremini ziyarete gelenlerin ibadetten başka bir şeye yö-
nelmemesi için maddî güzelliklerden uzak ve sade yaratmıştır burayı.

ŞEHIRLERIN ANASI
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