
HAC VE UMRE ZİYARET YERLERİ* 

Hac, imkân bulan her müslüman�n, belirli bir zaman içinde 
Kâbe’yi, Safâ-Merve’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’y� ziyaret 
ederek belli baz� dinî görevleri yerine getirmek suretiyle yapt� �
ibadeti ifade eder. 

Hac ibadeti,  

 .

“ üphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, Mekke’de 
âlemlere rahmet ve hidayet kayna � olarak kurulan Kâbe’dir. 
Onda apaç�k deliller, Makâm-� brahim vard�r. Oraya kim girer-
se güven içinde olur. Yolculu una gücü yetenlerin haccetmesi, 
Allah’�n insanlar üzerinde bir hakk�d�r. Kim inkâr ederse üphe-
siz Allah bütün âlemlerden müsta nîdir”1 âyetleriyle farz k�l�n-
m� t�r. Yine Kur’ân-� Kerîm’de Yüce Rabbimiz; 

“Hacc� da, umreyi de Allah için tamamlay�n”2 buyurmakta-
d�r. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hac ibadetinin slâm’�n be  teme-
linden birisi oldu unu vurgulam� t�r.3

                                                          
*  Bu metin Din leri Yükseke Kurulu Uzman� Dr. Bahattin AKBA  taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1  Âl-i mrân, 3/96-97. 
2  Bakara, 2/196. 
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Kutsal mekân kavram� ve bu yerleri ziyaret, insanl�k tarihi 
boyunca bütün din ve inanç sistemlerinde görülmü tür.4 Müs-
lümanlar hac ve umre ibadetini yerine getirmek, Hz. Peygam-
ber’e olan sevgilerini daha da peki tirmek, onun ya ad� � yerleri 
yak�ndan bizzat mü ahede etmek için as�rlard�r dünyan�n dört 
bir taraf�ndan kutsal topraklara yönelmektedirler. Bu kutlu yol-
culukta Kutlu ehir Mekke’nin ayr� bir yeri ve önemi vard�r.

MEKKE-İ MÜKERREME VE ZİYARET YERLERİ 

Kerim k�l�nan Mekke, Hz. Peygamber’in dünyaya geldi i, s-
lâm’�n do du u, ehirlerin anas�, insanlar için kurulan ilk ibadet 
evi, insanlara rahmet ve hidayet kayna � olan Kâbe’nin bulun-
du u kutlu bir ehirdir. “ eâirullah (Allah’�n sembolleri)” olarak 
nitelendirilen Safâ, Merve, Arafat, Müzdelife, Mina, Harem-i 

erif Mekke’dedir. Tevhid inanc�n�n sembolü Kâbe’yle birlikte 
Allah’�n dostu Hz. brahim’in hat�ralar� da Mekke’dedir. lk vah-
ye be iklik eden ehir Mekke’dir. Nice hat�ralar� ve güzellikleri 
bünyesinde bar�nd�ran Mekke’de üphesiz pek çok ziyaret me-
kân� vard�r. Mekke’de, hac ve umre ibadetlerinin ifa edildi i
mukaddes mekânlarla birlikte Hz. Peygamber ve onun de erli
ashab�n�n izlerini ta �yan baz� yerler de vard�r. Mekke’ye giden-
ler buralar� ziyaret etmektedirler.  

imdi Mekke’deki baz  ziyaret yerlerini k saca tan maya 
çal al m.

Mescid-i Haram 
Mescid-i Haram, Kâbe’yi çevreleyen mescidin ad�d�r. Yüce 

kitab�m�z Kur’an’da Mescid-i Haram ad� zikredilirken Kâbe ve 

                                                                                                                 
3  Buhârî, “Îmân”, 1; Müslim, “Îmân”, 22. 
4  Ömer Faruk Harman, “Hac”, Türkiye Diyanet Vakf� slâm Ansiklopedisi (D A), 14/382. 
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Kâbe’yi çevreleyen mescid kast olunmaktad�r. Sevgili Peygam-
berimiz devrinde Mekke, belde olarak Kâbe’nin çevresinde 
kümelenen ve pek de uzak olmayan evlerden müte ekkildi.
Bugün o dönemdeki Mekke evlerinin pek ço u geni letilen 
Harem-i erif’in içinde ve mü temilat�nda kalm� t�r. Harem-i 

erif, Peygamberimizin sra ve Mirac yolculu unun ba lad� �
yerdir. Mescid-i Haram için zaman içerisinde çe itli geni letme-
ler yap�lm� t�r. Bu geni letmeler içerisinde Osmanl� Devleti’nin 
yapt� � geni letmeyi hat�rlamak gerekir. Osmanl� devrinde yap�-
lan kubbeli revaklar bugün hâlâ ayaktad�r ve Kâbe’nin etraf�n�
süslemektedir. Bugün içerisinde yüz binlerce müslüman�n iba-
det edebilece i bir geni li e ula m� t�r. Mescid-i Haram içerisin-
de Kâbe’den ba ka Hz. brahim’in Kâbe’yi in a ederken iskele 
olarak kulland� � ya da insanlar� hacca ça �r�rken üzerine ç�kt� �
ta �n bulundu u Makam-� brahim ve Rabbimizin Hâcer vali-
demizle o lu Hz. smail’e ihsan etti i zemzem suyunun ç�kt� �
Zemzem kuyusu da yer almaktad�r. Mescid-i Haram yeryüzün-
deki tüm mescidlerden üstün olup burada k�l�nan namazlar sair 
yerlerde k�l�nan namazlardan kat kat faziletlidir.

Kâbe 
Hacc�n sebebi ve namazlarda k�blegâh�m�z olan Kâbe, yer-

yüzünde Allah’a ibadet için yap�lan ilk binad�r. Yüce Allah’�n
“evim” diyerek bizzat sahiplendi i yeryüzündeki en mukaddes 
mekând�r.

Kâbe, Hz. brahim ve o lu Hz. smail taraf�ndan in a edilmi
ve in a edildi i günden günümüze kadar hep kutsiyetini koru-
mu tur. Tavaf Kâbe etraf�nda gerçekle tirilir. Kur’ân-� Kerîm’de 
Kâbe’nin in a edili i ve kutsall� � hakk�nda öyle 
buyurulmaktad�r:
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“Hani Evi (Kâbe’yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik 
yeri k�lm� t�k. Siz de brahim’in makam�n� namaz yeri edinin. 
brahim ve smail’e de, ‘Evimi tavaf edenler, itikâfa çekilenler 

ve rükû ve secde edenler için temizleyin’ diye ahid verdik. bra-
him de demi ti ki: ‘Ey Rabbim! Buray� emin bir ehir yap, hal-
k�ndan Allah’a ve âhiret gününe inananlar� çe itli meyvelerle 
besle.’ Allah buyurdu ki: ‘Kim inkâr ederse onu az bir süre fay-
daland�r�r, sonra onu cehennem azab�na sürüklerim. Ne kötü 
var�lacak yerdir oras�!’ Bir zamanlar brahim, smail ile beraber 
Beytullah’�n temellerini yükseltiyor ( öyle diyorlard�): ‘Ey Rab-
bimiz! Bizden bunu kabul buyur; üphesiz sen i itensin, bilen-
sin’.”5

Kâbe, hac ibadetinin yap�ld� � mekânlar�n merkezi ve kalbi-
dir. Yüce kitab�m�z Kur’an’da öyle buyurulur: “Allah Kâbe’yi, o 
sayg�ya lây�k evi, insanlar için bir dayanak yapt�.”6 Hz. brahim 
taraf�ndan tavafa ba lang�ç yerine i aret olarak konulan Hacer-i 
Esved de Kâbe’nin do u kö esinde yer al�r.

Kâbe, Hz. brahim’in duas�n�n kabul edildi i, hac ve umre 
sebebiyle insanlar�n kendisine yöneldi i, Hanif dininin sembolü, 
müminlerin k�blesi, bütün müslümanlar�n gönlünü cezbeden bir 

                                                          
5  Bakara, 2/125-127. 
6  Mâide, 5/97. 
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cazibe merkezidir. Ayn� zamanda hac ve umre sebebiyle dün-
yan�n dört bir yan�ndan gelen müslümanlar�n ömürlerinde bir 
defa da olsa, bir araya gelip tan� ma ve kayna ma imkân�n�
bulduklar� yerdir. Kâbe, slâm co rafyas�n�n ve müslümanlar�n
manevî dünyalar�n�n da merkezidir. Nitekim Hz. Peygamber, 
Medine’ye hicret ederken Kâbe’ye bakarak, “Vallahi sen, benim 
dünyada en çok sevdi im yersin; ayn� ekilde Allah’�n da dün-
yada en çok sevdi i yersin. E er senin halk�n beni (buradan)
zorla ç�karmasalard� vallahi ç�kmazd�m”7 demi tir.

Safâ-Merve 
Tavaf gibi hac ve umrenin ortak eylemlerinden birisi de 

sa’ydir. Sa’y, ko mak ve h�zl� yürümek anlam�na gelir. Sa’y, 
müslüman�n s�rf Allah istedi i için kat�ld� � bir yürüyü tür;
müslüman bu sayede kendisi gibi ayn� yola girmi , ayn� niyet ve 
duygular� ta �yanlarla beraber ko man�n ne demek oldu unu 
fark eder. Sa’y s�ras�nda “hervele” denilen çal�ml� ve h�zl� yürü-
yü , niyet ve duygu bütünlü ü ile kayna m�  ümmet ruhunun 
azametini yans�t�r. Bir gayret ve aray�  heyecan�yla yerine getiri-
len bu görev esasen, Hz. Hâcer’in henüz küçük ya ta olan o lu
Hz. smail için su ararken, �ss�z mekânda iki tepeci in aras�nda
korku ve ümit dolu ko u turmas�n� temsil etmektedir. Dinî bir 
kavrama olarak sa’y, Kâbe’nin do u k�sm�nda yer alan iki tepe-
cik aras�nda Safâ’dan ba layarak Merve’ye dört gidi , Mer-
ve’den Safâ’ya üç dönü le gerçekle tirilen hac menâsikinden 
biridir. Kur’ân-� Kerîm’de; 

“ üphe yok ki, Safâ ile Merve Allah’�n koydu u ni anlar-
dand�r. Her kim Beytullah’� ziyaret eder veya umre yaparsa 
onlar� tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim 
                                                          
7 bn Mâce, “Menâsik”, 103; Dârimî, “Siyer”, 66. 
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gönüllü olarak bir iyilik yaparsa üphesiz Allah kabul eder ve 
(yap�lan�) hakk�yla bilir.”8 Sa'y yap�lan mekâna “mes'â” (sa'y 
yeri) denir. Günümüzde Safâ ile Merve ve bunlar�n aras� üç 
katl� kapal� bir alan haline getirilmi  ve ayr�ca geni letilmi tir.

Mina 
Mekke’nin kuzeydo usunda Müzdelife ile Mekke aras�nda

kalan geni  bölgeye Mina denir. Mina kelimesi a �r� istek ve arzu 
manas�na gelmektedir. Mina, Hz. brahim ve o lu Hz. smail’in
Allah’a olan a k ve ba l�l�klar�n�n s�nand� � yerin ad�d�r. Hz. 
brahim’in en sevdi i ci erparesi o lu smail’i Allah yolunda 

kurban etme emriyle s�nan�r. Bir tarafta Allah’�n emri di er ta-
rafta da eytan�n i vas� söz konusudur. Baba ve o ul her ikisi 
de ilâhî emre uyarlar. Hz. brahim, Rabbinin emrini yerine ge-
tirmek üzere Mina’ya gitmi tir. Bu esnada kar �s�na ç�kan eyta-
n� bugün eytan ta laman�n yap�ld� � yerde defalarca ta lam� -
t�r. Sonuçta baba-o ul bu s�nav� kazan�rlar. te Mina en yak�n�n
ve en sevdi in de olsa bütün fani sevgilerin a �ld� �, Allah’a 
teslimiyetin kemale ç�kt� � yerdir. Bu hat�ralar� ya at�r Mina.

Mina’n�n ba lang�c�ndaki Mühassir vadisi filleriyle Kâbe’yi 
y�kmak üzere gelen Ebrehe ordusunun, sürü sürü ku lar�n att� �
ta larla hezimete u rat�ld� � yerdir. Cemerât diye bilinen eytan
ta lama yerleri, hac kurbanlar�n�n kesildi i mezbahalar ve Sev-
gili Peygamberimizin Mina günlerini geçirdi i mekânda yap�lan
Mescid-i Hayf burada bulunmaktad�r. Müzdelife vakfesinden 
sonra hac�lar Mina’ya gelerek hacc�n vaciplerinden olan ve üç 
gün devam eden eytan ta lama görevini burada yerine getirir-
ler. Ayr�ca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek hacc�n sün-
netlerindendir.

                                                          
8  Bakara, 2/158. 
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Hayf Mescidi 
Hz. Peygamber Mina’da Mescid-i Hayf’�n bulundu u yerde 

kalm� , orada namaz k�lm�  ve hutbe okumu , t�ra  olup kurban 
kesmi tir. Hayf Mescidi Mina’n�n kuzeyindeki da �n ete inde 
Cemre-i Su ra (Küçük eytan)’ya yak�n bir yerde bulunmaktad�r.  

Arafat 
Arafat, Mekke’nin güney do usunda, ehre 20 km. mesafe-

de, alan� 14 km2 civar�nda düz bir ovad�r. Bu sahan�n bat�s�nda 
Hz. Peygamber’in Vedâ Hacc�’nda konaklad� � yere yap�lan
Nemîre Mescidi, do usunda ise Cebel-i Rahmet/Rahmet Tepesi 
bulunmaktad�r. Cebrail (a.s) Hz. brahim’e hac ile ilgili bilgileri 
ve hacc�n nas�l yap�laca �n� burada ö retmi tir. Ayr�ca hac 
yapmak üzere gelen müslümanlar bu meydanda bulunduklar�
zaman içinde günahlar�n�n aff� için Allah’a tövbe ederler. Bu ve 
benzeri sebeplerden dolay� bilme, anlama, tan� ma, konu ma
ve bulu ma yeri manalar�na gelen “Arafat” kelimesi bu meyda-
n�n ismi olmu tur. Hz. Peygamber; “Hac Arafat’t�r” buyurmu -
lard�r.9 Kur’ân-� Kerîm’de Arafat’tan bahsedilerek öyle 
buyurulmu tur: 

“Vakfenizi tamamlay�p Arafat’tan Müzdelife’ye do ru co -
kuyla ak�n etti inizde Me ’ar-� Harem civar�nda Allah’� zikredi-
niz. O’nu, size gösterdi i gibi zikredin. Do rusu siz, O’nun yol 
göstermesinden önce yolunu a �rm� lardan idiniz.”10

                                                          
9 bn Mâce, “Menâsik”, 57. 
10  Bakara, 2/198. 
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Dünyan�n her taraf�ndan gelen müslümanlar, hac ibadetinin 
en önemli farz� olan Arafat vakfesi için Zilhicce ay�n�n 9. günü 
(Arefe günü) bu meydanda toplan�rlar ve güne  bat�ncaya ka-
dar burada ibadet halinde bulunurlar. Sevgili Peygamberimiz, 
“Hac Arafat’t�r ve Arafat’�n her taraf� vakfe yeridir” sözleriyle 
Arafat’�n önemine i aret buyurmu lard�r.

Arafat, Allah Resûlü’nün, on dört as�r evvel yüz bini a k�n
sahabeye hitap etti i, Vedâ hutbesini irad etti i mekând�r. Irk�,
teni, rengi ve konu tu u dil ne olursa olsun Cebel-i Rahme’nin 
ete inde bir araya gelenler, Hz. Âdem ile Hz. Havva’n�n çocuk-
lar� ve Hz. brahim’in davetlisi olarak manevî bir haz içindedir-
ler.

Dilleri, �rklar�, renkleri ve kültürleri farkl�, fakat imanlar� ve 
gönülleri bir milyonlarca müslüman�n bir araya geldi i bu bü-
yük günde, hac ihram�yla Arafat’ta bulunmak, müminler deni-
zinde bir damla olabilmek ne büyük bir mutluluktur! Arafat 
sadece bir tepe de il; ta , toprak hiç de ildir. Arafat, hakikati 
bilmek, tan�mak ve anlamakt�r. Hayat�n, varolu un, yarat�l� �n
nihaî anlam�n� kavraman�n, s�radan bir canl� olmaktan kurtulup 
en erefli varl�k olu u ispatlaman�n mekân�d�r. Arafat, irfan 
meydan�d�r. Arafat’a ç�kmak demek, sadece kum tepelerini ve 
kayalar� a mak de ildir. Arafat’a ç�kmak, irfana ve ihsana, iyi 
bir Müslüman olmaya, ahlâkta ve dürüstlükte kemâle ula maya
ad�m atmak demektir. Arafat, ayr�l�klar� ve gayr�l�klar� kalpten 
silip tan� mak, iyilik ve takva yolunda yar� mak ve birbirimizi 
insan olarak tan�y�p sevmek demektir. Gönüller aras�nda e itlik
ve karde lik köprüsü kurarak kayna abilmektir. Arafat, günahla-
r� itiraf etme, günahlardan s�yr�l�p gözya lar�yla ar�nabilmedir.  

Müzdelife 
Mina ile Arafat aras�nda bulunan 12 km2 geni li indeki böl-

geye Müzdelife denir. Yüce Allah bu meydanda bolca ibadet 
etmemizi ve zikirde bulunmam�z� emir buyurmu lard�r. Hacc�n
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vaciblerinden olan Müzdelife vakfesi bu meydanda gece konak-
layarak yap�l�r. Ak am vakti Arafat’tan yola ç�kan hac�lar, ak-
am ve yats� namazlar�n� yine bu meydanda k�larlar. eytan

ta lamada kullan�lacak ta lar da buradan toplan�r. Bayram�n
birinci günü sabah namaz�ndan sonra Müzdelife’den Mina’ya 
hareket edilir. Müzdelife, yakla �lan yer anlam�n� ta �r. Bir riva-
yete göre Hz. Âdem (a.s.), Hz. Havva ile burada bulu up yak�n-
la m� lard�r. nsanlar�n burada toplanarak vakfe ile Allah Teâ-
lâ’ya yakla malar�, hac esnas�nda insanlar�n bir araya gelip 
toplanmalar� yahut Mina’ya yakla m�  olmalar� veya buran�n
Allah Teâlâ’ya yakla �lan bir yer olarak telakki edilmesi gibi 
nedenlerden dolay� bu ad� alm� t�r. Burada bol bol tesbih, tehlil, 
tekbir, salâvat getirerek Allah’a dua ve niyazda bulunmak, nefis 
muhasebesi yapmak önem arz etmektedir.  

Nemîre Mescidi 
Arafat’ta bulunan büyük bir mescittir. Vedâ hacc nda Hz. 

Peygamber için burada bir çad r kurulmu  ve o da burada 
ashab na namaz k ld r p hutbe okumu tur. Daha sonra buras
etraf  çevrilerek mescid haline getirilmi tir. Arefe günü bu 
camide ö le ve ikindi namazlar  cem-i takdimle (usulüne göre 
birle tirilmek suretiyle) k l n r ve burada hutbe irad edilir.  

Hz. Muhammed’in Doğduğu Ev 
Hz. Peygamber’in do du u ev Kâbe’nin do u taraf�nda ka-

lan Benî Ha im mahallesinde idi. Hz. Muhammed Miladi 20 
Nisan 571 (12 Rebiulevvel) Pazartesi gecesi tan yeri a ar�rken 
bu evde dünyaya gelmi tir. Daha sonra buradaki ev y�k�lm� t�r. 
Yerine yap�lan bina günümüzde kütüphane olarak kullan�lmak-
tad�r. Harem’in kuzeyinde yakla �k 300 m. uzakl�ktad�r. Buraya 
Peygamberimizin do du u yer anlam�na “Mevlid-i Nebî” den-
mektedir. Buray� ziyaret ederken ilk müslümanlar�n çekti i s�k�n-
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t�lar, güçlükler, i kenceler, açl�k ve boykota maruz b�rak�lmalar�,
bütün bunlara ra men onlar�n inançlar�ndan asla taviz verme-
meleri ve Allah ve Resulü’ne olan ba l�l�klar� akla gelmelidir. 
Hat�rlatal�m ki, bu ve daha sonraki zikredilecek mekânlar�n
hiçbirine yap�lacak ziyaret hac ibadeti ile ilgili de ildir.

Akabe 
Mina s�n�r�ndan Mekke istikametine do ru 300 m. kadar 

sonra sa  tarafta yer almaktad�r. Sevgili Peygamberimiz Medi-
ne’ye hicretinden iki sene önceki hac mevsiminde insanlar�
slâm’a davet ederken 12 ki iden olu an Medineli bir grupla 
kar �la �r. Bu grubun hepsi Hz. Muhammed’e burada biat ede-
rek müslüman olurlar. Bir sonraki senenin hacc�na 72 ki i ola-
rak gelirler ve ayn� yerde Peygamberimize biat ederek onlar da 
müslüman olurlar. slâm tarihinde bu olaya 1. ve 2. Akabe Biat-
leri denmektedir. Akabe’nin ve burada gerçekle tirilen biatlerin 
slâm tarihinde önemli bir yeri vard�r.

Nur Dağı (Hira Mağarası) 
Mekke’nin kuzeydo usunda, 300 m. yüksekli inde kütle ka-

yalardan olu an ve Kâbe’ye 5 km. mesafede bulunan bir da -
d�r. Peygamberli inden önce Hz. Muhammed’in Ramazan ayla-
r�n� ibadetle geçirdi i Hira Ma aras� bu da �n zirvesinde bu-
lunmaktad�r. Sevgili Peygamberimiz 40 ya �na girdi i senenin 
Kadir Gecesi’nde bu da da ibadet halinde iken Hz. Cebrail 
gelmi  ve kendisine “Ey Muhammed; sen Allah’�n Resûlü, ben 
de Cebrailim” diyerek peygamber oldu unu tebli  etmi tir.
Kur’ân-� Kerîm’in ilk âyetleri (Alâk Sûresi, 96/1-5) ayn� gecede 
Peygamberimize burada inmeye ba lam� t�r. Bu sebeple bu 
da a Nur’un indi i yer manas�na gelen Nur Da � denmektedir. 
Hira, ilk vahyi, Kur’ân’�, idraki; hakikate vas�l olmak için inziva 
ve tefekkürün önemini hat�rlat�r.
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Sevr Dağı (Sevr Mağarası) 
Mekke’nin güneyinde Kâbe’ye yakla �k 4 km. uzakl�kta, yük-

sekli i 500 m. civar�nda olan bir da d�r. Bu da �n zirvesine 
yak�n bir yerde Peygamber Efendimiz ile arkada � Hz. Ebû Be-
kir’in Mekke’den Medine’ye hicret ederlerken gizlendikleri ma-
ara bulunmaktad�r. Sevgili Peygamberimiz ve arkada � gece 

vakti bu da a ç�km� lar ve üç gece burada kalm� lard�r. Bu olay 
Kur’ân-� Kerîm’de öyle anlat�lmaktad�r: “Siz o Resûl’e yard�m
etmeseniz de Allah ona yard�m eder. Hani o kâfirler, onu Mek-
ke’den ç�kard�klar� vakit sadece iki ki iden biri iken, (Hz. Mu-
hammed ve Ebû Bekir) ikisi de ma arada bulunduklar� s�rada
arkada �na, ‘Üzülme; çünkü Allah bizimle beraberdir’ diyordu. 
Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmi ti ve onu sizin 
bilmedi iniz ve göremedi iniz askerler ile de desteklemi ti…”11

Sevr, sünneti, stratejiyi, hikmeti, basireti, tedbiri, tevekkülü 
iyi anlamay�, Allah yolunda olman�n önemini hat�rlat�r.

Cennetü’l-Muallâ (Muallâ Kabristanı) 
Mescid-i Haram’�n yakla �k 1.5 km. kuzeyinde yer alan bu 

mezarl�k ayn� zamanda ehrin tarihî mezarl� �d�r. Sevgili Pey-
gamberimizin dedesi Abdülmuttalip, amcas� Ebû Talip, han�m�
Hz. Hatice validemiz, küçük ya ta ölen o ullar� Kas�m ve Ab-
dullah’�n ve birçok sahabi ve slâm büyü ünün kabirleri bu 
mezarl�kta bulunmaktad�r. Mekke Suudi yönetimine geçince 
burada bulunan ve ba ta Kanuni’nin Hz. Hatice validemiz için 
yapt�rd� � kubbe olmak üzere bütün kubbeler y�k�lm�  ve bütün 
kabirler düzlenmi tir.

Mekke’de vefat eden yerli-yabanc� her müslüman günümüz-
de de bu mezarl� a defnedilmektedir. Muallâ Kabristan� ziyaret 

                                                          
11  Tevbe, 9/ 40. 
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edilirken burada medfun bulunan ashab�n aziz hat�ralar� da yâd 
edilir.

Cin Mescidi 
Peygamber Efendimiz davet için gitti i Taif dönü ünde yol 

üzerindeki Nahle Vadisi’nde namaz k�larken bir grup cin 
Kur’ân-� Kerîm’i dinleyerek etkilenmi lerdir. Daha sonra Hz. 
Muhammed’i takip eden bu cinler Mekke giri inde Efendimizle 
görü mü  ve müslüman olmu lard�r. Cin Sûresi burada nazil 
olmu tur. Sonralar� bu mekâna bir mescit yap�larak “Cin Mes-
cidi” ismi verilmi tir. Buras� ziyaret edilirken Kur’an’�n görünen 
ve görünmeyen idrak sahiplerini nas�l etkiledi i ve hidayet kay-
na � kitab�m�z� iyi okumak ve anlamak gerekti i tekrar hat�r-
lanmal�d�r.

Umre Mescidi/Ten’im (Hz. Âişe Mescidi) 
Mekke’de bulunan hac�lar umre için buraya gelerek ihrama 

girerler. Hz. Âi e validemiz Asr-� saadette burada ihrama girmi -
lerdir. Daha sonra buraya büyük bir cami in a edilmi , yap�lan 
mescide de “Mescid-i Âi e” denilmi tir. Mescid Medine yolu 
üzerinde, Harem’e yakla �k 10 km. mesafededir.  

Hz. Peygamber’in do du u yer olan Mekke’deki ziyaret yer-
leri hakk�nda böylece k�sa bilgi verdikten sonra imdi de Efen-
dimizin hicret ederek vatan edindi i ve medfun bulundu u
nurlu ehir Medine’den ve burada yer alan baz� ziyaret yerle-
rinden söz edelim.  

MEDİNE-İ MÜNEVVERE VE ZİYARET YERLERİ 
Mekke-i Mükerreme’de Müslümanlara yap�lan i kencelerin 

dayan�lmaz hale gelmesi ve slâmî tebli in engellenmesi üzerine 
Sevgili Peygamberimiz Medine’ye hicret etti. slâmiyet bütün 
dünyaya buradan yay�ld�. Peygamber Efendimiz burada vefat 
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etti. Bu mübarek yer, Resulullah ve ashab�n�n ya ad� �, ayakla-
r�n�n de di i, vahyin indi i ve tebli  edildi i beldedir. 

Mescid-i Nebî ve Ravza-i Mutahhara 
Allah Resûlü’nün ku at�c� rahmeti ve onun maneviyat� nurlu 

ehir Medine’yi ayr� bir iklime dönü türür. Medine’ye varan 
müminler bu manevî atmosferi teneffüs ederler. Tabii, bu ma-
nevî iklimden tam olarak yararlanmak için kibir, gurur, gösteri ,
kendini be enme, ba kas�n� hor görme, bencillik, hiddet, asabi-
yet gibi kötü huylardan s�yr�lmak ve Allah için birbirini seven-
lerden olmak gereklidir. hlâs, samimiyet, içtenlik ve her türlü 
kötülüklerden ar�nma bu manevî atmosferi doya doya tadabil-
menin olmazsa olmazlar�d�r.

Hacca ve umreye giden müslüman�n Medine’ye de giderek 
Resulullah (s.a.s.)’�n kabr-i saadetini ziyaret etmesi ve Mescid-i 
Nebevî’de namaz k�lmas� makbuldür ve müslümanlar aras�nda
terk edilmeyen bir sünnet olarak devam ede gelmi tir.

Medine’ye var�ld� �nda evlere yerle ip gerekli ihtiyaçlar gide-
rildikten ve haz�rl�klar yap�ld�ktan sonra, Mescid-i Nebî ve Hz. 
Peygamber’in kabri ziyarete gidilir. Vefat�ndan sonra kendisini 
ziyaret edenler hakk�nda Peygamberimizin, “Beni vefat�mdan 
sonra ziyaret eden sa l� �mda ziyaret etmi  gibidir”12 ve “Kab-
rimi ziyaret eden efaatimi hak eder”13 buyurdu u rivayet edil-
mektedir. Bu itibarla hac�lar�n Medine-i Münevvere’ye giderek 
Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmeleri, mescidinde 
namaz k�lmalar�, Peygamber sevgisini yenilemenin ve onun 
sünnetine ba l�l� � kuvvetlendirmenin önemli bir vas�tas�d�r. 
Mescid-i Nebî’de namaz k�lmak da çok faziletlidir. Kutlu Nebi’yi 
ziyarete giderken güzel ve temiz elbiseler giyilmeli, güzel koku 
sürünmelidir. Salât u selâmlar getirilmeli, Resulullah’�n huzu-

                                                          
12  Dârekutnî, II/278, No: 192; Beyhakî, uabü’l-Îman, III/488, No: 4151; es-Sünenü'l-Kübra,

V/246; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, IV/2 Hadis No: 1412. 
13  Dârekutnî, II/278, No: 194; Beyhakî, uabü’l-Îman, III/490, No: 4159; Heysemî, Mecmau’z-

Zevâid, IV/2 Hadis No: 1412. 
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runda oldu unu unutmamal�d�r. Tevazu içerisinde ziyarette 
bulunurken bizlere tevdi edilen selâmlar� da ona ula t�rmal�y�z.
Sonra onun yan�nda bulunan Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer de 
ziyaret edilerek selâmlanmal�d�r. 

Cennetü’l-Baki’ (Baki’ Kabristanı) 

Cennetü’l-Baki’, Mescid-i Nebî’nin do u taraf�nda bulunmak-
tad�r. Peygamber Efendimizi görme erefine nail olan, sesini du-
yan, onunla namaz k�lan ve slâmiyet u runda hiçbir fedakârl�k-
tan çekinmeyen on bin civar�nda sahabi bu kabristana defnedil-
mi tir. Üçüncü halife Hz. Osman, Hz. Abbas, Hz. Âi e, Hz. 
Fat�ma, Sa’d b. Ebî Vakkas, Hz. Hasan gibi sahabe ile mam 
Mâlik gibi tabiundan birçok büyük zat burada bulunmaktad�r. 
Mezarl� �n içerisine girmek art olmamakla birlikte kap�s� aç�k
oldu unda içeri girilerek; kapal� oldu unda d� ar�dan ziyaret 
edilebilir. Ziyarette orada yatanlara selâm verilir ve dua edilir.  

Peygamber Efendimiz zaman zaman Baki’ mezarl� �n� ziya-
ret eder ve orada medfun bulunan müminler için dua ederdi. 
Baki’ kabristan�nda medfun bulunan sahabilere selâm vererek 
duada bulunurken, onlar�n slâm’a olan sadakatleri, samimiyet-
leri, gösterdikleri Ensar-Muhacir karde li i, Allah ve 
Resulullah’a kar � duyduklar� muhabbet hat�rlanmal�d�r. Müs-
lümanlar olarak slâm’�n ayd�nl�k ilk nesline çok eyler borçlu 
oldu umuzu unutmamam�z gerekir. 

Kubâ Mescidi 
Kubâ mescidi, Hz. Muhammed’in Mekke’den hicret ederek 

geli inde Medinelilerin sevgi ve co kuyla kar �lad�klar� bölgede 
yer almaktad�r. Peygamberimiz Medine’ye varmadan önce 
burada 14 gün konaklam� t�r. Bu zaman zarf�nda slâm’�n ilk 
mescidini yaparak namazlar�n� da ilk defa cemaatle k�lmaya 
ba lam� t�r. Kur’ân-� Kerîm’de bu mescid ve cemaatiyle ilgili 
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öyle buyurulmaktad�r. “…Habibim, ilk günde takva üzerine 
yap�lan mescidde namaz k�lman senin için daha uygundur. O 
mescidde maddî ve manevî kirlerden temizlenmeyi seven kim-
seler vard�r…”14

Resulullah, “Kim güzelce haz�rlan�p namaz k�lmak için ab-
destli olarak Kubâ mescidine gider ve orada (iki rekât) namaz 
k�larsa bir umre yapm�  gibi sevap kazan�r”15 buyurmu lard�r.
Hz. Peygamber sa l� �nda, cumartesi günleri Kubâ mescidini 
ziyaret eder ve burada namaz k�lard�. Takva üzerine bina edilen 
Kubâ mescidini ziyaret, kutlu yolculu umuz için gerekli olan 
takva ve samimiyetimizin muhasebesini yapmam�za vesile ol-
mal�d�r. üphesiz Allah’a biz kullar�n ancak takvalar� ve sami-
miyetleri ula �r.

Uhud ve Uhud Şehitleri 
Uhud, Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir da �n ad�d�r. 

Hicretin üçüncü y�l�nda (M. 625) müslümanlarla mü rikler ara-
s�nda burada yap�lan sava ta ashab-� kiramdan 70 ki i ehid 
olmu  ve buraya defnedilmi lerdir. Peygamberimizin amcas� ve 
ehidlerin efendisi Hz. Hamza ile Mus’ab b. Umeyr de bunlar 

aras�ndad�r. Sevgili Peygamberimiz bu sava ta iki z�rh giymi
buna ra men yaralanm�  ve di i k�r�lm� t�r. Müslümanlar sava �
kazanmak üzereyken ganimet pe ine dü en okçular�n stratejik 
mevkilerini terk etmeleri ile durum tersine dönmü , zafer kaç�-
r�lm�  ve sahabeden 70 ehid verilmi tir. Kur’an’da Uhud har-
bine ili kin olarak;

                                                          
14  Tevbe, 9/108. 
15 bn Mâce, “Salât”, 197. 
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“Andolsun, Allah, izniyle, onlar� (mü rikleri) k�r�p geçirdi i-
niz s�rada size olan vadini gerçekle tirdi. Nihayet sevdi iniz eyi 
(zaferi) size gösterdikten sonra, zaaf gösterdiniz. (Peygamber’in 
verdi i) emir konusunda tart� t�n�z ve emre kar � geldiniz. çi-
nizden dünyay� isteyenler de vard�, âhireti isteyenler de. Sonra 
sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. (Kaç�p hezimete 
u rad�n�z. Buna ra men) sizi ba � lad�. Allah müminlere kar �
çok lütufkârd�r.”16 buyurulmaktad�r.

Uhud’u ziyaret ederken, galip iken ganimet, mal-mülk, dün-
yal�k u runa Resûl’ün sözünü dinlemeyerek, Okçular Tepesini 
terk eden müslümanlar�n hâli göz önüne gelir insan�n. Burnu ve 
kula � kesilerek, ci erleri parçalanarak ehit edilen Hz. Hamza 
gibi nice kahramanlar�n, daha bir günlük evli oldu u halde bu 
sava a kat�l�p boy abdesti almaya dahi f�rsat bulamadan ehit
dü en ve Peygamberin ifadesiyle, “meleklerin y�kad� � (gasîlü’l-
melâike)” Hz. Hanzale’ler, Mekkeli bir zenginin o lu oldu u
halde ehit dü tü ünde kendisine kefen bulunamayan Mus’ab 
b. Umeyr gibi yi itlerin destans� hat�ralar� canlan�r ve ya an�r.

Uhud, sahabe için büyük bir imtihan ve büyük bir ders ol-
mu tur. Allah Resulü’nün sözlerine ve emirlerine tam teslimiye-
tin önemini bir kez daha anlat�r Uhud ziyareti bizlere. Ac� hat�ra-
lar�na ra men Hz. Peygamber “Uhud bizi sever, biz de 
Uhud’u”17 diyerek dü man sald�r�lar�ndan dolay� s� �nd� � bu 
da a âdeta bir vefa örne i göstermi tir. Hz. Peygamber her y�l
Uhud ehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi. 

                                                          
16  Âl-i mrân, 3/152. 
17  Buhârî, “Cihad”, 71; Müslim, “Hac”, 504. 
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Kıbleteyn Mescidi 
slâm’�n ilk y�llar�nda k�ble Mecsid-i Aksa idi. Ancak Efendi-

miz, Kâbe’ye yönelerek ibadet etmeyi arzuluyordu. Bir müddet 
sonra gelen vahiyde Cenâb-� Hak öyle buyurmu tur: “Biz, 
k�blenin de i mesini talep ederek yüzünü semaya çevirdi ini 
görüyoruz. imdi seni raz� olaca �n k�ble (Kâbe)’ye döndürece-
iz. Art�k yüzünü hemen Mescid-i Haram taraf�na çevir. Siz de 

ey inananlar, nerede olursan�z olun yüzlerinizi ona do ru çevi-
rin.”18 Bu esnada Resulullah Seleme o ullar� mahallesinde ö le
veya ikindi namaz�n�n üçüncü rekât�nda bulunuyordu. Namaz�
bozmadan cemaatle birlikte kalan iki rekât� Kâbe istikametine 
yönelerek k�lm� lard�r. Bu hadisenin an�s�na buraya mescid 
yap�larak ad�na “Mescid-i K�bleteyn ( ki K�bleli Mescid)” denil-
mi tir.

Hendek/Yedi Mescidler 

Müslümanlar�n mü rik, yahudi ve münaf�k gruplardan olu-
an ve say�lar� on bini bulan müttefik kuvvetlere kar � yapt� �

sava  “Ahzab Sava �” olarak an�l�r. Selmân-� Farisî’nin önerisi 
ile Medine’nin etraf�na kaz�lan hendekten dolay� “Hendek Sa-
va �” olarak da geçen bu sava  Hicretin 5. y�l�nda meydana 
gelmi tir.

Hendek’ten ç�kar�lan topraklar Müslümanlara siper olmu ,
kar � taraftan ne ok ne de atl� geçebilmi tir. Bu sava ta
müslümanlar Yüce Allah’�n ilâhî yard�m�n� aç�k bir biçimde 
görmü lerdir. Yirmi dört gün süren muhasarada müslümanlar 
iddetli rüzgâr ve görünmez ordular�n ilâhî yard�m�yla nefes 

alm�  ve dü manlar� uzakla t�rm� lard�r. Hendek Sava �’n�n
yap�ld� � bölgede ashab�n ileri gelenlerinin namaz k�l�p dua 
ettikleri yerlerde birbirine yak�n küçük küçük yedi mescid ya-

                                                          
18  Bakara, 2/144. 
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p�lm� t�r. Bunlara “Yedi Mescidler” denir. Bugün birço u y�k�l-
m�  olan bu mescidlerin yerine büyük bir cami yap�lm� t�r. Me-
dine’ye gelenler taraf�ndan buralar�n ziyaret edilmesi, hat�ralar�n
yâd edilmesi aç�s�ndan önem ta �maktad�r.

Cuma Mescidi 
Hz. Peygamber Kubâ’dan Medine’ye giderken Ranûna vadi-

sine varm�  burada Cuma vakti girince hutbe okuyup Cuma 
namaz� k�ld�rm� t�r. Daha sonra buraya yap�lan mescide 
Mescid-i Cuma denilmi tir. Mescid, Kubâ’dan Medine istikame-
tine do ru bir kilometre mesafededir.  

Mîkat Mescidi (Zülhuleyfe) 
Medine’den hac ve umre yapacaklar�n mîkat yeri olan 

Zülhuleyfe Medine-Mekke yolunun 8. km.’sindedir. Burada hac 
veya umre için ihrama giren müslümanlar telbiye getirirler, zikir, 
dua ve tesbihatla yola revan olurlar. Peygamberimiz de umre 
ve hac yapmak için burada ihrama girmi tir. Buraya bugün 
büyük bir cami ve mü temilat� in a edilmi tir.

Müminler hac ve umre esnas�nda Hz. Peygamberin ve as-
hab�n�n bulundu u co rafî mekânlarla kar �la makta ve bu 
yerlerin manevî ikliminden nasiplenmektedirler. Ayr�ca hac 
vazifesini yerine getiren müminler, slâm’�n ilk muhataplar� olan 
Asr-� saadet müslümanlar�n�n ya ad� � yerleri gezerek Allah 
Resûlü’nü kitaplarda aktar�lan bilgilerle tarihî bir ki ilik olarak 
tan�man�n ötesinde, sanki onu bizzat görerek iman�n� ve ikrar�n�
tazelemi  olurlar. Bu ziyaretin en önemli hedeflerinden biri de 
kutlu yolun yolcular�n�n slâm tarihini yerinden ve yeniden 
okumak suretiyle Allah’a ve Resûlü’ne kar � ba l�l�klar�n� artt�r-
malar� ve manevî ar�nmaya kavu abilmeleridir.  

Ziyaret yerlerinde adaba uygun bir ekilde hareket etmek, 
kimseye eziyet vermemek, hak ve hukuka riayet ederek neza-
ketle ve vakur bir eda ile davranmak ölçü olmal�d�r. slâm dini-
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nin onaylamad� � davran�  biçimlerinden uzak durmak da ayr�-
ca önem arz etmektedir.  

Ziyaret esnas�nda bizlere dü en, hürmet ve sükûnettir; büyük 
bir edep, sayg� ve dikkatle ziyarette bulunmakt�r. Özellikle mes-
citlerde yüksek sesle konu maktan, ba �r�p ça �rmaktan kaç�n-
mal�, dualar�m�z� sükûnetle yapmal�y�z. Herkese kar � edepli ve 
sayg�l� olmal�, kimseyi küçük görmemelidir. Ba kalar�n�n hatala-
r�n� ara t�rmaktan çekinmeli, kendimizle me gul olmal�, bolca 
Kur’an okumal�, ibadetle, tefekkürle me gul olmal�y�z. Ziyaret 
yerlerini gezerken ibret nazarlar� ile bakmal�, Rahman’�n misafir-
leri ile kayna maya çal� mal�d�r.

Hac ve umre ibadetlerinin, ki iye kazand�rd� � olumlu nitelik 
ve güzel hasletlerden dolay� müslümanlar nezdinde ayr� bir 
önemi ve de eri vard�r. Toplumumuzda bu ibadetleri yerine 
getirenlere de ayr� bir de er verile gelmi tir. Kutlu yolun yolcusu 
hem bu yolculukta hem de hayat yolculu unda hac ve umre 
ibadetlerinin gerektirdi i sorumlulu un ve onurun idraki içinde 
olmak durumundad�r.

Önemle belirtelim ki, hac ibadetinin yerine getirildi i mekân-
lar Mescid-i Haram’daki Kâbe, Arafat, Mina, Müzdelife ve Safâ-
Merve’den ibarettir. Bunlar�n d� �nda, Hz. Peygamber’in do -
du u evi, Hira ve Sevr ma aralar� gibi mekânlar�n ziyaret edil-
mesinin hac ve umre ibadetleri ile bir ilgisi yoktur. Buralar� ziya-
ret etmek iste e ba l�d�r.


