
TARİHİMİZDE PEYGAMBER VE HARAMEYN 
SEVGİSİ VE ECDADIMIZIN KUTSAL BELDELERE 

YAPTIĞI HİZMETLER* 

Hz. Ömer (r.a.)’in halifeli i döneminde (634–644) yap�lan
fetihler neticesinde müslümanlar, özellikle Maveraunnehr ile 
Kafkaslar ve Horasan’da Türkler ile kar � kar �ya gelmi lerdir. 
Daha önceleri de Araplar ile Türklerin çe itli sebeplere ba l�
olarak zaman zaman birbirleriyle kar �la ma ve tan� ma f�rsatlar�
oldu u bilinmektedir. Ancak müslümanlar ile Türklerin as�l ta-
n� malar� ve ilk s�cak temaslar�, ran’�n fethedilmesiyle 
(Nihavend Sava �: 642) gerçekle mi  ve bu tarihten itibaren ikili 
ili kiler h�z kazanarak artm� t�r.

IX. yüzy�l�n ortalar�ndan itibaren geli en askerî, ticarî ve dinî 
münasebetler neticesinde Türkler büyük gruplar halinde 
müslüman olmaya ba lam� lard�r. Karahanl�lar’�n 893 y�l�nda 
slâm’� resmen kabul ettikleri göz önüne al�nd� �nda, Türklerin 
slâm dinini uzun bir tan�ma devresinden sonra kabul ettikleri 

anla �lmaktad�r.1

Milletimiz, slâm dinini kabul ettikten sonra, samimi bir ekilde 
ba lan�p inand�klar� bu dinin yay�lmas�nda büyük hizmetlerde 
bulunmu tur. Peygamberlerine olan sevgilerini her f�rsatta ve 
hayat�n her alan�nda göstermi , gerek onun ya ad� � kutsal me-
kânlara hürmette, gerekse onunla ba lant�l� olan her eye derin 
sayg� ve tazimde örnek bir millet olmu tur.  

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Uzman� Dr. Zafer KOÇ taraf�ndan haz�rlanm� t�r.
1 Do u tan Günümüze Büyük slâm Tarihi, Ça  Yay�nlar�, stanbul 1989, VI, 17-35.  
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Her müslüman, Peygamberini içtenlikle sever. Çünkü Hz. 
Peygamberi sevip ona tabi olmak Rabbimizin aç�k emridir: 

“De ki: ‘E er Allah’� seviyorsan�z bana uyun ki, Allah da sizi 
sevsin ve günahlar�n�z� ba � las�n. Çünkü Allah çok ba � layan-
d�r, çok merhamet edendir’.”2

Sevgili Peygamberimiz de bir sözünde bu sevginin ölçüsüne 
öyle i aret eder: 

“Sizden biri, beni, ana-babas�ndan, evlad�ndan ve bütün in-
sanlardan daha çok sevmedikçe iman etmi  say�lmaz.”3

Ecdad�m�z bu sayg� ve sevginin bir ifadesi olarak Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’in ismini s�kl�kla çocuklar�na vermi , k�z çocukla-
r�na da onun e  ve k�zlar�n�n adlar�n� (Hatice, Ay e, Fatma, 
Zeynep vb.) koymu tur.

Yüce Peygamberine (s.a.s.) duydu u sevgiden dolay�, vatan 
müdafaas� gibi mukaddes bir hizmeti yerine getiren askerine 
“küçük ve sevimli Muhammed” anlam�n� ça r� t�ran “Mehmet-
çik” ismini vermesi, onu yeti tiren kuruma da “Peygamber 
Oca �” demesi bu sevginin bir ba ka tezahürüdür.  

Milletimiz, slâm dünyas�n�n kültürel hayat�n� da derinden 
etkilemi tir. Bu yüzden kültürümüz, slâm medeniyeti içinde 
as�rlar boyunca kendi kimli ini ortaya koymu , edebiyat� ve 
sanat� yan�nda zevki, ahsiyeti, tevekkül anlay� � ve di er kültü-
rel unsurlar� ile de de i ik slâm co rafyas�nda renk renk açan 
çiçekler gibi Peygamber sevgisini nak�  nak�  i lemi tir.  

                                                          
2  Âl-i mrân, 3/31.
3  Buhârî, “Îmân”, 8; Müslim, “Îmân”, 70 (44).  
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Hz. Peygamber (s.a.s.) edebiyat�m�za üstün ahlâk� ve örnek 
hayat�n�n her yönüyle, bilhassa efaati ve bütün bunlar�n üs-
tünde bizlere özgü bir sevgi ve sayg�yla girmi tir. Nitekim s-
lâm’a giri imizden itibaren yaz�lan kitaplar�m�z�n hemen tamam�
Allah’a hamdden sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ve onun mü-
barek soyuna salât ve selâm cümlesiyle devam eder.

Ecdad�m�z�n Peygamber’e ve mukaddes mekânlara duydu-
u derin sevgi ve sayg�, “Peygamber Edebiyat�” ad� alt�nda pek 

çok edebî eseri ortaya koymu tur. Divan edebiyat�n�n önemli 
airlerinden eyh Galip, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e duydu u

sevgiyi dile getirirken: 

Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim 
Hak’dan bize sultan-� müeyyedsin Efendim.

diye seslenir. Yunus Emre de: 

Aray� aray� bulsam izini,  
zinin tozuna sürsem yüzümü 

Hak nasip eylese görsem yüzünü,  
Ya Muhammed can�m arzular seni

Sözleriyle Peygamber’e ve o kutsal mekânlara olan sevgisini 
ölümsüzle tirir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ve onunla ilgili her eye sevgi ve 
sayg�s�n� dile getiren â �klar�n terennüm ettikleri naatlar, ilahiler 
aras�nda Süleyman Çelebi’nin eserine yer vermemek büyük bir 
eksiklik olur. Süleyman Çelebi’nin, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
do umunu vesile ederek yazd� � “Vesiletü’n-Necat” adl� eseri, 
zamana kar � direnerek önemini hâlâ muhafaza etmektedir.4

Hz. Peygamber’e olan sevgisini o öyle ifade eder: 

                                                          
4  Bilal Kemikli, “Popüler Dini Kültürde Hz. Peygamber”, Diyanet lmi Dergi, c. 41, Say�:1, 

Ocak- ubat-Mart 2005, Ankara 2005, s. 10.  
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Ermedi evvel gelen bu devlete 
Kimse lây�k olmad� bu rif’ate. 

Milletimizdeki Peygamber sevgisi ve sayg�s�, sadece onun 
ahs�yla s�n�rl� kalmam� , onun yak�nlar�na, ashab�na, ya ad� �

yerlere, o beldelerin halklar�na ve kulland� � e yalara kadar 
geni  tutulmu tur. Meselâ Hz. Fat�ma ile Hz. Ali’nin çocuklar�
olan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in soyundan gelen “ erifler”e
ve “Seyyidler”e o kadar de er vermi lerdir ki, bunlar hürmetine 
Mekke ve Medine halk�ndan olup da Seyyid veya erif olma-
yanlara dahi benzer sevgi ve sayg�y� göstermi lerdir. Öyle ki, 
Osmanl� topraklar�nda bu sülaleye özel bir dokunulmazl�k statü-
sü tan�nm� t�r.  

As�rlarca slâm’�n bayraktarl� �n� yapan milletimiz, Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’den bize intikal eden, bugün Topkap� Sara-
y�’nda “H�rka-� Saadet Dairesi”nde itina ile muhafaza edilen ve 
aralar�nda Hz. Peygamber’in “Kaside-i Bürde” airi Ka’b b. 
Züheyr’e hediye etti i h�rkas�, mübarek di i, sakal-� erifinin de 
bulundu u mukaddes emanetlere ev sahipli i yapman�n onu-
runu ya amaktad�r. Her Ramazan ay�nda bu kutsal hat�ralar�n
büyük bir hürmetle ziyaret edilerek öpülüp koklanmas�, Yüce 
Peygamber’e duyulan co kun sevincin ve özlemin ifadesinden 
ba ka bir ey de ildir.5

Burada milletimizin, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in do up büyü-
dü ü ve hayat�n� geçirdi i kutsal mekânlara (Mekke-Medine) 
duydu u sayg� ve sevgilerinin bir tezahürü olan hizmetlerine de 
k�saca yer verelim.

Öncelikle ifade edelim ki, Kâbe-i Muazzama’ya ecdad�m�z�n
büyük hizmeti olmu , bu çerçevede Mescid-i Haram’a yap�sal
anlamda önemli ekler yapm� t�r.6 Mescid-i Haram’�n projesini 
haz�rlayan ve onu bir ah ap bina olmaktan kurtaran da Osman-

                                                          
5  Geni  Bilgi için bkz. Tahsin Öz, H�rka-i Saâdet Dairesi ve Emânât-� Mukaddese, stanbul 

1953.
6  Zebidî, Tecrid-i Sarih Tercümesi, D B Yay., 2. bask�, Ankara 1969, VI, 43-52.  
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l�’n�n yeti tirdi i büyük usta Mimar Sinan’d�r.7 Mimar Sinan’�n,
Harameyn’de yapt� �; ancak bugün pek ço unun çe itli sebep-
lerden dolay� varl�klar�n� sürdüremedi i hanlar, hamamlar, 
medreseler, çe meler, imaretler vb. k�ymetli yap�lar Osmanl�’n�n
Hz. Peygamber’e olan sevgi ve sayg�s�n�n izlerini ta �maktad�r.8

Ba ta padi ahlar olmak üzere ecdad�m�z�n her kademedeki 
idarecileri Harameyn’e kar � derin bir sayg� ve hizmet a k� için-
de olmu lard�r. Yavuz Sultan Selim’in 1517’de M�s�r’� fethetme-
siyle birlikte Memlüklüler’in nüfuzu alt�nda bulunan 
Harameyn’in Osmanl� idaresine girmesi esnas�nda kendi ad�na 
bir hutbe okunur. am Ümeyye Camii’nde imam�n “Hâkimü’l-
Harameyn/Mekke ve Medine’nin Hâkimi” diye Yavuz Selim’i 
takdim etmesi üzerine Padi ah, aya a kalkarak herkesin duya-
ca � ekilde “Bilakis, Hâdimu’l-Harameyn”; yani “o mübarek 
beldelerin hizmetkâr�y�m” demi tir. Yavuz Sultan Selim, M�s�r’�
fethettikten sonra Peygamber Efendimizin H�rka-� erifini ve 
di er mukaddes emanetleri daha iyi bak�l�p korunabilmesi için 
M�s�r’dan stanbul’a getirtmi ti. Ama bunlar� s�radan bir e yay�
nakleder gibi de il, M�s�r’dan stanbul’a kadar haf�zlar taraf�n-
dan hatimler tilâvet edilerek, salâvat-� erifeler okunarak ula t�-
r�lm� t�r. Topkap� Saray�’nda özel bir odaya (daha sonra H�rka-i
Saadet odas� ismini alacak olan yere) yerle tirilmi , o andan 
itibaren de orada hiç aral�ks�z gece gündüz hatimler okunmu -
tur.

Her y�l, stanbul’dan Harameyn’e hac mevsiminde da �t�l-
mak üzere k�ymetli hediyelerin gönderilmesi, Osmanl�lar�n yap-
t�klar� önemli hizmetlerin ba �nda gelir. Kelime olarak “para 
ç�k�n�/para kesesi” manas�na gelen Surre, “Mekke ve Medine 
fakirlerine da �t�lmak üzere, hac kervan�yla birlikte gönderilen 
her türlü mali yard�m” anlam�na gelmektedir. Bu yard�mlar�
                                                          
7  Sad�k Eraslan, “Osmanl�lar�n Haremeyn-i erifeyn Hizmetleri”, Diyanet lmi Dergi (Osmanl�

Devletinin 700. Kurulu  Y�ldönümü Özel Say�), c. 35, Say�: 1, Ocak- ubat-Mart 1999, Anka-
ra 1999, s. 208.  

8  Kâbe’nin tarihi hakk�nda geni  bilgi için bkz. “Kâbe”, D A, stanbul 2001, c. 24, 15-26.  
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götürenlere de “Surre Alaylar�” denmektedir. Abbasi halifele-
rinden Mehdi (775-785) zaman�nda ba lat�lan bu hizmet, Os-
manl�lar döneminde daha da yayg�nla m�  ve kutsal mekânlara 
duyulan derin bir tazim ve hürmetin yüzy�llarca devam eden 
ni anesi olmu tur.9 Osmanl�larda ilk defa Y�ld�r�m Bayezid 
(1360/1403) zaman�nda ba layan ve çökü  dönemine kadar 
devam eden bu ayni ve nakdi yard�m�n rakamlarla ifadesi bile 
hayli zordur.  

Surre alay�n�n geçece i yol güzergâh�ndaki ehirlerde halk, 
kafileyi hasretle kar �lar, haz�rlad�klar� hediyeleri gözya lar� için-
de Harameyn’e gönderirlerdi. Mekke ve Medine’deki kar �lama 
törenleri ise daha bir muhte em olurdu. Osmanl� Devletinin en 
s�k�nt�l� dönemlerinde bile surre hizmetlerini ihmal etmemesi, o 
yüce Peygamber’e olan bitmez sevgilerinin ve mukaddes me-
kânlara olan derin tutkular�n�n ni anesinden ba ka bir ey de-
ildir.10

Harameyn’in bulundu u co rafya itibar�yla halk�n temiz su 
ihtiyac�n� tam olarak kar �lama imkân� yoktu. Osmanl� döne-
minde Kanuni Sultan Süleyman, “Ayn-� Zübeyde” denilen 
Mekke içme suyu ebekesini yapt�rm� , y�llar sonra ihtiyaca 
cevap veremez hale gelince Sultan Abdulhamid zaman�nda
daha kapsaml� bir ekilde yenilenmi tir. Ayn� ekilde Medine’de 
“Ayn-� Zerka” adl� su ebekesini Sultan Abdülmecid yapt�rm� -
t�r.11

Osmanl�lar�n, Harameyn’in d�  istila ve sald�r�lara kar � koruma-
s�n� da en titiz bir ekilde yapt� �n� belirtmek gerekir. Hz. Peygam-
ber’e duydu u derin sevgiyi ve ona olan ba l�l� �n�n en güzel ör-
ne ini sergileyen Medine Muhaf�z Alay� Komutan� Fahrettin Pa a,
1918 y�l�nda imzalanan Mondros Mütarekesi gere i Medine’nin 
dü manlara teslim edilmesine kar � ç�km�  ve her eye ra men 
aylarca süren muhasaraya gö üs gererek, Hz. Peygamber’in me-

                                                          
9  Münir Atalar, Osmanl� Devletinde Surre-i Hümayun ve Surre Alaylar�, D B Yay., Ankara 

1999, s. 1-3.
10  Mefail H�zl�, "Ar iv Belgelerine Göre Osmanl�larda Hz. Peygamber Sevgisi”, Diyanet lmi 

Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)-Özel Say�, Ankara 2000, s. 520.  
11  Eyyüp Sabri Pa a, Mir’atü’l-Harameyn (Medine), stanbul 1306, c. 1, s. 511-512.  
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zar�n� korumaktan geri durmam� t�r. Durumun vahametini anlayan 
Pa a, Peygamberimize ait e yalar�n bulundu u “Kutsal Emanet-
ler”i, Medine’den kalkan ilk tren ile stanbul’a göndermi tir. Pey-
gamber’e olan ileri derecedeki sevgisi ve bu amaç u runa sergile-
di i cesaret ve kahramanl�ktan dolay�, ngiliz ajan� Lawrence ken-
disinden “Çöl Aslan�” diye bahsetmektedir.12

Osmanl�’n�n saymakla bitmez eserlerinden biri de me hur
Hicaz Demiryolunun gerçekle tirilmesidir. Bu demiryolu projesi, 
Osmanl�’n�n Harameyn’e verdikleri önemin büyüklü ünün en 
bariz örneklerindendir. stanbul, am ve Medine’yi birbirine 
ba layan bu demiryolu projesi, tarihçilere göre Sultan 
Abdulhamid’in en büyük eseridir. Sultan II. Abdülhamit taraf�n-
dan 1900’lü y�llar�n ba �nda yapt�r�lan, Anadolu’nun hiçbir 
kö esinde demiryolu yokken Peygamberimize hürmetinden 
dolay� Medine’ye kadar söz konusu demiryolu, trenin ehre
giri inde Peygamberimiz (s.a.s.)’i rahats�z etmemesi için raylar�n
yan�na keçe dö etmi tir. Bu demiryolu ile hac�lara hizmet etme 
gayesinin yan�nda, Müslümanlar aras�nda kuvvetli bir birli in
sa lanmas� hedeflenmi tir. Bu istasyon, Mescid-i Nebevî’nin 2 
km. güneyinde yer almaktad�r. Hicri 1326’da tamamlanan 
1303 km.lik bu demiryolu, Medine- am aras�nda dokuz sene 
kadar hac�lara hizmet vermi tir.13

Osmanl� sultanlar�nca Harameyn’e yap�lan hizmetler, elbette 
bu kadarla s�n�rl� de ildir. Mekke ve Medine’nin güvenli i için 
yap�lan kale ve surlar, askeri k� lalar, Harameyn’de yap�lan çok 
say�da tamirat faaliyeti, insanlar�n ihtiyaçlar�n� kar �lamak ama-
c�yla aç�lan çok say�da su kuyusu ve yap�lan suyollar�, ilmi ha-
yat�n vazgeçilmez de erlerinden olan pek çok kütüphane ve 
medrese, ihtiyaca binaen çe itli bölgelerde in a edilen 
mescidler, bölge insanlar�n�n her türlü ihtiyac�n� kar �lamak
amac�yla kurulan vak�f ve dernekler, t�bbi tedavi merkezleri vb. 
eserler, Osmanl�’n�n saymakla bitmez Harameyn hizmetlerinden 
baz�lar�n� olu turmaktad�r.

                                                          
12  Feridun Kandemir, Fahrettin Pa an�n Medine Müdafaas�, Ya mur Yay., stanbul 2006, s. 8-9.  
13  Sad�k Eraslan, a.g.m., s. 228.  
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Sonuç itibar�yla Osmanl�lardaki Peygamber sevgisi, hayatla-
r�n�n her alan�n� ku atm� t�r. Osmanl� sultan ve idarecilerinden 
her biri, Harameyn’e hizmette, kendisinden önce geleni geride 
b�rakma yar� � içinde olmu tur. Hay�rda yar� may� emreden: 

“Herkesin yöneldi i bir yön vard�r. Haydi, hep hay�rlara ko-
un, yar� �n!..”14 âyetini Osmanl�lar�n en canl� ekilde yerine 

getirmeye çal� t�klar�n� görmekteyiz. Gerek yaz�l� ve sözlü edebi-
yatta ortaya koyduklar� aheserler, gerekse mukaddes mekân-
larda ifa ettikleri hizmetler bu sevgi ve hürmetin canl� örnekleri-
ni olu turmaktad�r.

Osmanl�lar döneminde Hz. Muhammed (s.a.s.) ve ona ba l�
olarak Harameyn-i erifeyn’e yap�lan hizmetler ve buralara göste-
rilen sayg�, tüm müslümanlar� birbirine kayna t�rd� � gibi ayn� za-
manda onlar� slâm âlemi nezdinde sayg�n bir konuma yükseltmi -
tir. Bugün de, Türk milleti olarak slâm dünyas�nda sahip oldu u-
muz bu özel durumu, asil ecdad�n, Peygamberine olan hizmetinin 
bir sonucu olarak görmek ve böyle de erlendirmek gerekir.  

Ruhlar� âd olsun! 

                                                          
14  Bakara, 2/148.  


