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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

Harem nedir  
ve niye?

Harem benim için ne 
ifade ediyor?

Mekke’nin konumu 
ve faziletleri

Haremin 
Sınırları
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Haremin hususiyeti 
nedir?

Kâbe 

İbrahim Makamı

Hacer-i Esved

Safa ve Merve 
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Zemzem Laboratuvarı

Mescid-i Haram’da 
verilen bazı hizmetler 

Namaz kılanların 
sorularını yanıtlama

Cuma hutbesinin 
tercüme hizmeti

Araba Hizmeti
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Engellilere yönelik 
hizmetler

Bakım Merkezleri

Sizi ilgilendiren 
numaralar

6



Bu kılavuzda, Mekke-i Mükerreme’ye 
yapılacak ayrıcalıklı bir ziyaret için en 
önemli bilgileri ve yönlendirmeleri 
öğreneceksiniz.
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Mekke-i Mükerreme, en hayırlı ve Allah 
ile Resulünün -sallallahu aleyhi ve sell-
em- en sevdiği memlekettir. Allah bu-
rayı hac ibadetleri için seçmiş ve orayı 
ziyaret etmeyi, derecelerin yükseltil-
diği ve günahların silindiği bir ibadet 
kılmıştır.

Mekke’nin 
konumu ve 
faziletleri

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sell-
em- şöyle buyurmuştur: «Vallahi, sen 
Allah’ın arzının en hayırlı (parçasısın) 
ve Allah’ın arzının Allah’a en sevimli 
(kısmısın).»
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Bu kılavuzda, ziyaret için ihtiyaç duy-
duğunuz ve hedeflerinize ulaştıracak 
bilgiler öğreneceksiniz.

Allah’ın ibadeti ve birliği için 
yeryüzünde kurulan ilk mabettir. Al-
lah Teâlâ şöyle buyurur: «Gerçek şu 
ki, insanlar için (ibadet maksadıyla) 
ilk kurulan ev, Bekke (Mekke)’deki 
o mübarek ve âlemler (bütün insan-
lar) için hidayet olan (Kâbe)’dir.» [Al-
i İmran 3/96]
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Harem, başka yerlerde yapılması mubah olan 
şeylerin orada yapılması haram olan yer de-
mektir. Bunun sebebi ise, bu haram ve ya-
sağı koyana (Allah’a) saygı ve hürmettir.

Allah Teâlâ şöyle buyurur: « İşte böyle; kim 
Allah’ın haram kıldıklarını yüceltirse, Rab-
binin katında kendisi için elbette hayırlıdır.» 
[Hac 22/30]

Harem nedir
 ve niye?
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Allah bu diyarı seçmiş ve onu mukaddes 
kılmıştır. Başka diyarlarda helâl kıldığını 
onda haram kılmış ve başka beldelerde bu-
lunmayan fazilet ve üstünlüklerle ayrıcalıklı 
yapmıştır. 
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Bu, tüm evrenin tarihinin derinliklerine inen 
bir kutsallık ve özelliktir.

Allah Teâlâ arzın bu parçasını haram kılmış 
ve bildiğimiz bu evreni yarattığı gün oraya 
ayrıcalıklı bir konum vermiştir. Bildiğimiz bu 
evrenin sonuna kadar da öyle kalacaktır.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu 
hususta şöyle demiştir: «Kuşkusuz Allah bu 
beldeyi gökleri ve yeri yarattığı gün haram 
kılmıştır ve Allah’ın haram kılmasıyla kı-
yamete kadar haram kalacaktır.»

12



Siz şu an Allah’ın insanları yaratmadan 
önce itibar, şeref ve fazilet verdiği, daha 
insanlar orada yaşamadan önce, bütün 
dünyanın kıblesi ve hidayet yeri olması için 
İbrahim’e -aleyhisselam- beytin (Kâbe) te-
mellerini yükseltmesini ve inşa etmesini 
emrettiği bir yerdesiniz.

  

Allah Teâlâ şöyle buyurur: «Gerçek şu ki, 
insanlar için (ibadet maksadıyla) ilk ku-
rulan ev, Bekke (Mekke)’deki o mübarek 
ve âlemler (bütün insanlar) için hidayet 
olan (Kâbe)’dir.» [Al-i İmran 3/96]

Harem benim için 
ne ifade ediyor?
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İşlenen iyiliklerin katlandığı ve kötül-
üklerin de başka yerlerdeki kötülüklere 
benzemediği bir yerdesiniz
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Allah, en müşerref mahlûku olan İbra-
him ve İsmail’e –ikisine de selam olsun- ve 
sonra Allah’ın Elçisi Muhammed’e -sallal-
lahu aleyhi ve sellem-  temizlemesini, inşa 
etmesini ve bakımını yapmasını emretti.
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Haremin, Allah’ın İbrahim’e -aleyhis-
selam- öğrettiği ve insanların nesilden 
nesile aktardığı, daha sonra Resûlullah 
-sallallahu aleyhi ve sellem-tarafından 
onaylanıp netleştirilmiş bilindik sınırları 
vardır.

Bugün Mekke’ye giden yollarda görül-
ebiliyor.

Haremin
 Sınırları
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Ebatları Kâbe’den bir tarafdan 
diğerine farklılık gösterir:

Taif Hada Yolundan: 

(15,5 km).

Medine-i Nebevî (Tenim) Yolundan:

(6,5 km).

Cidde Otoyolu’ndan: 

(22 km).

Leys Cedid Yolundan: 

(17 km).

Taif Sail Yolundan: 

(12,85 km).
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Harem bölgesinin şeriatta büyük bir hu-
susiyeti vardır. Çünkü oraya girenler için 
bununla ilgili hükümler vardır ve bunlar-
dan bazılarını bu kılavuzda öğreneceğiz.
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Haremin
 hususiyeti nedir?

Mekke ve Harem, başka bir yerin onla-
ra ortak olmadığı hükümler, adaplar ve 
faziletler ile ayrıcalıklı kılınmıştır. Bun-
lardan bazı şunlardır:
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1

2

3

4
5Kişi orada canı ve malı açısından gü-

vendedir. Orada hiç kimse öldürüle-
mez ve hiç kimseye zulmedilemez. 
Allah Teâlâ bu hususta şöyle buyurur: 
«Kim oraya girerse güvende olur.» 
[Al-i İmran 3/97]

Haremde kılınan namaz, başka yer-
lerde kılınan yüz bin namaza denktir 
ve bu fazilet Mekke’nin bütün mes-
citleri ile Harem sınırları içindeki ev-
leri de kapsar.

Gayrimüslimler giremez. 

Orada herhangi bir şekilde hayvan 
ve kuş avlamak yasaktır.

Ağaçları ve otları kesilmez.
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Hac mevsimlerinde Mekke’ye girişler 
düzenlenir ve hacılara imkân sağlanıp 
uygun şekilde hizmet edilebilmeleri 
için hac yapma izni olmayanların gir-
mesi yasaktır.
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Kâbe, Müslümanların kıblesi, gönülle-
rinin özlemidir ve sadece onun çevre-
sinde Allah Teâlâ için tavaf ibadetlerini 
yapabilirler. 

Kâbe 

22



23



Kâbe’nin yönlerine göre adlandırılan 
dört rüknü (köşesi) vardır:

 ¨ Güneyde Yemani Rüknü.

 ¨ Doğuda Hacer-i Esved Rüknü.

 ¨ Batıda Şam Rüknü.

 ¨ Kuzeyde Irak Rüknü.
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Hatim (Hicr-i İsmail):
Kâbe’nin yanında yarım daire şeklinde 
açık bir alandır ve eskiden bir kısmı 
Kâbe’nin bir parçasıydı.
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Kâbe Kapısı:
 ¨ Kâbe’nin doğu tarafında yer almakta-

dır.

 ¨ Uzunluğu 318 cm, genişliği 171 cm’dir.

 ¨ Bugün, (280) kilogram ağırlığında saf 
altından yapılmadır
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Mültezem:
Doğu duvarı veya bir kısmı Hacer-i Es-
ved ile Kâbe’nin kapısı arasında yer alır.
Mültezemin anlamı şudur: Dua eden 
kişi, göğsünü, yüzünü, kollarını ve el-
lerini onun üzerine koyar ve kendisine 
müyesser olan şeyler için Allah’a dua 
eder.
Bu, hac mevsimlerinde ve kalabalıkların 
olduğu dönemlerde zor veya imkansız 
hale gelir.
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Mîzâb:
Suyu boşaltmak için Kâbe’nin yüzeyine 
monte edilen kısım ve oradan su hicre 
düşer.
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Şazrevan:
Kâbe’yi bir örtü gibi çevreleyen  destek-
leyici bir yapıdır ve Kâbe’nin bir parçası 
değildir. Aslında Kâbe’nin yapısını güç-
lendirmek ve sel sularından korumak 
için yapılmıştır. Yıllar boyunca korun-
muştur ve bugün onu beyaz mermerle 
kaplı görüyoruz.
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 ¨ Hacer-i Esved (Kara Taş), Peygamberimiz-
in -sallallahu aleyhi ve sellem- dediği gibi 
Cennet taşlarından biridir.

 ¨ Tavafın başlayıp son bulduğu yerdir.

 ¨ Kâbe’nin yapısının bir kısmı yağmur su-
larıyla yıkıldığında kimin onu yerine koya-
cağı konusunda insanlar ihtilafa düştüğü 
zaman, Peygamber -sallallahu aleyhi ve 
sellem- yerine yerleştirdi.  

Hacer-i Esved
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Hacer-i Esved’in Yeri: 

 ¨ Kâbe’nin güneydoğu köşesinde yer 
alır.

 ¨ Yerden 1,5 m yüksektedir. 
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Gümüş çerçeve:
 ¨ Hacer-i Esved, koruma amacıyla 

gümüş bir çerçeveyle çevrilidir. 

 ¨ Hacer-i Esved’i gümüşle ilk çevreley-
en Abdullah bin Zübeyr’dir -Allah on-
lardan razı olsun-.
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Taşa dokunmak ve öpmek:

 ¨ Hac mevsimi haricinde kalabalığın ol-
madığı zamanlarda mümkünse Peyg-
amber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- 
örnekliğine uyarak Hacer-i Esved’i öpmek 
sünnettir.

 ¨ Dokunurken veya uzaktan işaret edilirken 
tekbir getirmek sünnettir
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Müslüman Hacer-i Esved’i öpmek için 
kalabalığa girmekten ve itişip kakış-
maktan kaçınmalıdır. Çünkü bu du-
rum kendisine ve başkalarına eziyet 
verebilir. 
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İbrahim -aleyhisselam- Makamı:
İbrahim’in -aleyhisselam- Kâbe-i Müşer-
refe’yi inşa ederken üzerinde yükseldiği 
taştır.
Bu, Harem’deki açık ayetlerden biridir, Allah 
Teâlâ bu hususta şöyle buyurmuştur: «Ora-
da apaçık deliller vardır, İbrahim’in makamı 
vardır.» [Al-i İmran 3/97]

İbrahim Makamı
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Şekil:
Kare ve ortada oval şekilde oyulmuş 
İbrahim’in -aleyhisselam- ayak izleri 
vardır.

Renk:
Beyaz, siyah ve sarı arasında bir rengi 
vardır.

Ebat:
Genişlik, uzunluk ve yükseklik 50 cm’dir. 

Konum:
Kâbe’nin kapısının önünde
Kâbe’nin 10-11 m doğusunda yer al-
maktadır.
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 ¨ Makam taşı günümüzde şeffaf cam 
bir kabine yerleştirilmiştir.

 ¨ Her tarafı gümüş kaplıdır.
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Kâbe’yi tavaf edenlerden iki rek’at na-
maz kılmaya imkan bulanlar için, uzak-
tan da olsa, makamı namaza uygun bir 
yerde Kâbe ile arasına alması müste-
haptır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 
«İbrahim’in makamını namaz yeri edi-
nin.» [Bakara 2/125]
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Güvenlik talimatlarına uymaya, başka-
larına eziyet vermemeye ve namaz sırasın-
da sıkıştırmamaya dikkat edin. İbrahim 
Makamının arkasında herhangi bir yerde ka-
labalıklardan uzakta veya mescidin herhan-
gi bir yerinde namaz kılabilirsiniz.
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Safa ve Merve, İsmail’in -aleyhisselam-
annesi Hacer’in yiyecek ve su bulmak 
için üzerine tırmandığı iki küçük tepe-
dir. 

Safa:
 ¨ Sa’yın başladığı küçük bir tepedir.

 ¨ Sa’y yerinin zemin katında tepenin 
kayalıkları hala görülebilmektedir.

Safa ve Merve 
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Merve:
Sa’y şavtının (tur) sona erdiği küçük bir 
tepedir.
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Safa ile Merve arasındaki sa’y, hac ve 
umre ibadetlerinden biridir:
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
«Şüphesiz Safa ile Merve Allah’ın 
nişanelerindendir.» [Bakara 2/158]
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Zemzem Kuyusu

 ¨ Kâbe-i Müşerrefe’nin doğusunda, 
ona 21 metre uzaklıkta yer almak-
tadır.

 ¨ Kuyu deliğinin çevresi 3.60 m’dir.
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Zemzem’in bazı isimleri:

 ¨ Sukya İsmail, Safiye, Mübareke, Sal-
ime, Tahire
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 ¨ Çağlar boyunca halifeler ve krallar 
Zemzem kuyusuna büyük önem gös-
termişlerdir.

 ¨ Suudi Arabistan döneminde de bu 
önem devam etti.

Kral Abdülaziz döneminden başlayara-
rak:

 ¨ H. 1345 yılında Zemzem’e su yolu 
açılmasını ve

 ¨ Ardından ertesi yıl ikinci bir yol 
yapımını, kuyunun onarılmasını ve 
üzerine örtü konulmasını emreden
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Kral Selman’ın dönemine kadar de-
vam etmiştir:

 ¨ H. 1439’da Zemzem Kuyusu işleri-
nin tamamlanmasına ve 

 ¨ Zemzem hizmetleri için beş kanal 
inşa edilmesine onay veren
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Zemzem Sulama İdaresi:
En yüksek kalite standartlarına göre 
hacılara ve umre yapanlara sunulacak 
Zemzem kuyusunun çalışmalarının ta-
kibini yapmaktadır.
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Zemzem Laboratuvarı:
 ¨ Bu suyun sterilizasyon aşamalarını 

denetlemektedir.

 ¨ Mescid-i Nebevî’ye su taşıyan tankla-
rın dolumunu takip etmektedir.
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Mescid-i 
Haram’da verilen 

bazı hizmetler 
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Cuma hutbesinin tercümesi, Haremey-
ni Şerifeyn Fener Platformu aracılığıyla 
yapılan canlı yayın üzerinden birkaç dilde 
dinlenebiliyor. Fener, Mescid-i Haram’dan 
canlı yayın ile hutbelerin sesli tercümeleri-
ni sağlamaktadır.  

Cuma hutbesinin

 tercüme hizmeti
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(Platforma erişmek için 
tıklayın)

Mevcut diller:
1- Urduca       2- Fransızca
3- Malayca        4- Farsça
5- İngilizce
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Namaz kılanların 
sorularını 

yanıtlama:

Mescid-i Haram’in genelinde yedi ulusla-
rarası dilde umre yapanlar ile namaz kı-
lanların sorularına cevap vermeye tahsis 
edilmiş mobil cihazlar bulunmaktadır.
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Mescid-i Haram’da, çok sayıda elektrikli 
ve manuel araba mevcuttur. Onlar hak-
kında daha fazla bilgi edinmek ve nasıl 
edinileceği hakkında bilgi almak için bu-
raya tıklayarak Umre Farkındalık Kılavu-
zunu indirebilirsiniz.

buraya tıklayarak 

Araba Hizmeti 
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 ¨ Cuma hutbesinin işitme engelliler için 
işaret dilinde tercümesi mevcut olup, 
hizmet Kral Fahd genişletmesi (64) nolu 
kapısı namazgahında verilmektedir.

 ¨ İşitme ve görme engelliler için işaret dili 
CD’leri ve seccadeler dağıtılmaktadır. 

Engellilere yönelik 
hizmetler:
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 ¨ Tavaf avlusundaki iki rekâtlık namaz yeri, 
birinci kattaki Ecyad namaz yeri, Kral Fahd 
genişletmesinde – zemin katta (67) nolu 
kapının önündeki engelliler namazgahı-
na ek olarak Kral Fahd genişletmesinde 
(25)’den fazla kişiyi barındıran engellilere 
tahsis edilmiş alanlar bulunmaktadır. Kadın 
namazgâhları zemin katta Kapı (88) ve Kapı 
(74) yanında bulunmaktadır. 
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 ¨ Görme engelliler için Braille Mushafları 
ve elektronik Mushaf cihazı sağlanmak-
tadır.
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 ¨ Mescid’i Haram’da görme engelliler için 
yol yapımı bulunuyor
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Bakım Merkezleri

Hacıların ve umre yapanların ihtiyaç 
duyduğu kapsamlı hizmetleri ve ayrıntılı 
kılavuzları birden çok dilde sunan mer-
kezlerdir.

Sağlanan en önemli hizmetler:

 ¨ Genel olarak hac ve umre hizmetleri

 ¨ Şikayet ve bildirim hizmeti

 ¨ Rehberlik hizmeti

 ¨ Soru sorma hizmeti

 ¨ Akıllı kart hizmeti
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Bakım merkezi personeli tarafından ko-
nuşulan diller:

İletişim numarası : 

9 2 0 0 0 2 8 1 4

(Çince-Urduca-İngilizce-Türkçe-Özbekçe-En-
donezyaca-Malayca-Hausa-Arapça-Farsça)

10

Bakım merkezlerinin yerleri 
ve bunlara nasıl ulaşılacağı

buraya tıklayın

dil 
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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) ulaşabilirsiniz.
Bu rehberlerde, hac ibadetlerini kolaylıkla ve gü-
ven içerisinde gerçekleştirmenizi kolaylaştıracak 
tüm talimat ve yönlendirmeleri bulacaksınız.

Stratejik ortağımız

Başarıda ortaklarımız

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


Allah amellerinizi 
ve gayretinizi 

kabul etsin

Daha fazla farkındalık 
bilgisi için Bizi sosyal 
medya hesabımızdan 

takip edin


