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Bu kılavuz aşağıdaki dillerde mevcuttur 
ve üzerine tıklayarak indirebilirsiniz:
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İndeksi

İstediğiniz sayfaya gitmek için herhangi 
bir başlığa tıklayın

Cuma hutbelerinin 
tercümesi

Ziyaretçiler için 
Kur’an ezberleme 
halkaları

Farklı Dillerde 
Mushaf
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Farklı Dillerde 
Mushaf

Kadınlar 
Namazgâhında 
kayıp eşyalar

Kayıp Rehberlik 
Bürosu

Mescid-i Nebevî 
Kütüphanesi

Kayıp Eşyalar

Mescid-i Nebevi 
Kadın Rehberi
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Sizi ilgilendiren 
numaralar

Baki Mezarlığı

Otoparklar
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Bu kılavuzda Mescid-i Nebevi’deki en 
önemli hizmetleri öğreneceksiniz.
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Cuma 
hutbelerinin 

tercümesi

Cuma hutbesi doğrudan rad-
yo frekansları üzerinden aşa-
ğıdaki dillere tercüme edil-
mektedir:

İngilizce 

Fransızca  

Hausa  

Türkçe 

Urduca  

Malavi 

105.5 FM

99.5 FM

107.3 FM

107 FM

105 FM

99 FM

Farsça 107 FM
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Mescid-i Nebevi’ye gelen ziyaretçilere 
büyük bir hizmet verilmektedir.

Mescide girdiğinizde, Fatiha Suresi’nden 
başlayarak, ziyaretçilere hizmet etmek, 
okuyuşlarını düzeltmek ve geliştirmek 
için mescidin dört bir yanına dağılmış bir-
çok halka bulacaksınız.

Ziyaretçiler için 
Kur’an ezberleme 

halkaları
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Mescid-i Nebevî’de insanların çeşitli dil ve 
ihtiyaçlarına uygun Kur’an türleri, Kur’an’ın 
birçok dilde meali ve ama kişiler için Braille 
alfabesiyle Kur’an’lar bulacaksınız.
Mescid-i Nebevî’deki bütün Kur’ân nüs-
haları mescide vakfedilmiştir ve mescit-
ten çıkarılması caiz değildir.

Farklı Dillerde 
Mushaf

Kur’an-ı Kerim’in anlam meallerinin 
bulunduğu dil sayısı: 52
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Kaybolan veya kayıp bir kişiyi aramak is-
teyen ya da kayıp bir ziyaretçi bulan ve ona 
yardım edemeyen kişi, aşağıdaki yerlerden 
birinde bulunan Kayıp Rehberlik Bürosuna 
gitmelidir:

Kayıp Rehberlik 
Bürosu

Ek (1) mescidin güneydoğusunda.
(21A) Çıkış Kapısı.
Baki Suru.
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Doğu Kadınlar Na-
mazgahı 

Kayıp Çocuklar

34C Kapısı’nın karşısında, 
Baki duvarında kayıp çocuk-
ların bakımı için bir ana büro 
bulunur.

13 nolu 
büro

29 nolu 
büro

Batı Kadınlar Na-
mazgahı
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Kayıp bir çocuğun bulunması 
durumunda, onu mescidin en 
yakın kapısına götürün, kapı 
görevlisi onu ailesine ulaştır-
ma görevini üstlenecektir.

Çocuğun adını, sizin adınızı 
ve telefon numaranızı içeren 
bir kart veya bilezik takmaya 
özen gösterin, böylece Allah 
korusun çocuğunuz kaybolduğunda size ko-
layca ulaşılır.

Dikkat:
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Görkemli süslemeleri ve tasarımı ile 
262 dev şemsiye, dış avlular ile mescid 
içindeki avluların her tarafında bulunur, 
ihtiyaca ve yarara göre açılıp kapanır.

Dev
Şemsiyeler
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Ziyaretçileri ve ibadet edenleri güneşin sı-
caklığından ve yağmurdan  korumak için 
günün başında açılır ve akşamları mekanı 
havalandırmak ve gökyüzü manzarasının ta-
dını çıkarmak için kapanır.

Açılışını ve kapanışını görmek için:
buraya tıklayın
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Hacı ve ziyaretçi, eşyalarına dikkat etmeli, 
onları unutkanlığa ve kayba maruz bırakma-
malıdır.

Kayıp Eşyalar 
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Kim bir şey kaybeder ve aramak 
isterse, meydanın çıkışında bulunan 
Harem Emniyet Müdürlüğü Kayıp 

Eşya Bürosuna gitmelidir - (18) 
Nolu Büro.
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Kadınlar mescidinde kaybolan eşya, doğu na-
mazgahı kadınlar bölümü bürosunda bir hafta 
süreyle bekletilir,

Kadınlar Namazgâhın-
da kayıp eşyalar

teslim alınmazsa avlu çıkışındaki Kayıp 
Eşya Bürosuna nakledilir -

(18) Nolu Büro.
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Mescid-i Nebevî 
Kütüphanesi

id-i Nebevî Kütüphanesi, Resûlullah’ın -sal-
lallahu aleyhi ve sellem- Mescidi’ndeki ilim 
ve irfan merkezidir. İlim talebeleri, araştır-
macılar ve her yaştan ve kültürden Mescid-i 
Nebevi’yi ziyaret edenler için tasarlanmıştır. 
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Kütüphanenin ilk kuruluşu H. 886 
yılından öncedir.

H. 1352 yılında modern çağda ye-
niden kurulmuştur.

Kütüphanenin Kuruluşu:
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Mescid-i Nebevî Kütüphanesi mescidin 
tabanında yer almakta olup, 11 nolu kapı 
olan Akik Kapısı’ndan ve (10-A) numa-
ralı yürüyen merdivenden girilerek ulaşı-
labilir.

Kadınlar kütüphanesine ise kapı (24) veya 
(16) nolu kapılardan gidilebilir.

Kütüphanenin konumu:
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Kütüphane 08:00 - 22:00 
saatleri arasında ziyaret 
edilebilir.

Alanı
(744) m2’dir.

Kütüphane, (71) sınıflan-
dırmada (172548)‘den 
fazla kitap içermektedir.
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Mescid-i Nebevi 
Kadın Rehberi

Kadınlar için iki büyük namazgah bu-
lunmaktadır ve kendilerine ait avluları 
vardır:

Batı tarafındaki namazgâh, buraya 13 
Nolu Kapıdan 17D Nolu Kapı aracılığıy-
la ulaşılabilir.
Doğu tarafındaki namazgâh, buraya da 23 
Nolu Kapıdan 31B Nolu Kapı aracılığıyla 
ulaşılabilir.
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Kadınlara yönelik kitap ve bilimsel hiz-
metlerle dolu bir kütüphane bulunmakta-
dır ve buraya 16. ve 24. kapılardan ulaşı-
labilir.
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Kadınlar, resmi uygulamalar aracılığıyla 
yer ayırtarak Ravza-i Şerifi ziyaret edebi-
lir ve orada namaz kılabilirler:

Eatamarna Uygulaması
Tawakkalna Uygulaması

Doğu Kadınlar Namazgâhından (25, 29) 
nolu kapılardan ulaşılabilir.
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Kadınlar için tuvaletler, kendilerine 
ait ibadet alanlarının yakınında, hare-
min her tarafında mevcuttur ve kadın-
lar için açık bir işarete sahiptir, bunlar 
aşağıdaki numaralı tuvaletlerdir:

Mescidin kuzeyi: 11B-9-12A.

Mescidin doğusu: 13A.

Mescidin batısı: 7A-7B.
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Baki Mezarlığı

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve 
sellem- zamanından bugüne kadar 
Peygamber Şehrinin mezarlığıdır.
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Çağlar boyunca orada çok sayıda mevta 
defnedildi, bunların başında müminlerin 
annelerinden bazıları ve çok sayıda saha-
be-i kiram gelmektedir -Allah onlardan 
râzı olsun-.

Mescid-i Nebevi’nin güneydoğusunda 
yer alır.

ve 180.000 metrekarelik bir alanı kap-
lar.
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Bu isimle “Baki” isimlendi-
rilmesinin sebebi ise: Eskiden 
orada çok sayıda ağaç vardı ve 
Baki, ağaçların çeşitlendiği ge-
niş mekân demektir.

Erkekler, sabah namazından 
sonra sabah saat 9’a kadar, ikin-
di namazından sonra da bir bu-
çuk saat süreyle Baki Mezarlı-
ğı’nı ziyaret edebilirler.

Peygamberimiz -sallallahu 
aleyhi ve sellem- sık sık Baki 
Mezarlığı’nda yatanları ziya-
rete gider ve onlara dua ederdi.
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Mescid-i Nebevî’nin altında 11’i 
üst katta, 13’ü alt katta olmak 
üzere toplam 24 adet 4300 araçlık 
otopark alanları bulunmakta olup, 
bu birimlerin 12’si aylık ve yıllık 
aboneliklere, 12’si ise saatlik nakit 
park yerine ayrılmıştır. Bu otoparklara 
Mescid-i Nebevî’nin çevresindeki 
ana caddelere bağlanan 6 girişten 
ulaşılabilir. 

Otoparklar
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Sizi ilgilendiren numaralar

911

937

1966

920002814

Acil durumlar ve güvenlik 
hizmetleri için

Tıbbi danışma ve soruları için

Mescid-i Haram ve Mescid-i 
Nebevî hakkındaki sorularınız için

Hacıların sorularını yanıtlamak 
için Hac ve Umre Bakanlığı’nın 

çağrı merkezi
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Diğer farkındalık kılavuz ve rehberlerine 
Hac ve Umre Bakanlığı’nın web sitesini 
ziyaret ederek (buraya tıklayarak) ulaşa-
bilirsiniz.
Bu rehberlerde, hac ibadetlerini kolaylık-
la ve güven içerisinde gerçekleştirmenizi 
kolaylaştıracak tüm talimat ve yönlendir-
meleri bulacaksınız.

Stratejik ortağımız

Başarıda ortaklarımız

https://guide.haj.gov.sa/tr.html


Allah amellerinizi 
ve gayretinizi 

kabul etsin

Daha fazla farkındalık 
bilgisi için Bizi sosyal medya 

hesabımızdan 
takip edin


