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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

Sevr Dağı

Müminlerin Annesi 
Aişe’nin Mescidi - Allah 
ondan razı olsun – Tenim 
Mikatı

Nur Dağı ve Hira 
Mağarası
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Biat (Cemreler) 
Mescidi

Aişe Racihi Camii

Saat Kulesi Müzesi

Kâbe Örtüsü Sergisi

Sizi ilgilendiren 
numaralar
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Bu kılavuzda, Mekke-i Mükerreme’ye 
yapılacak ayrıcalıklı bir ziyaret için en 
önemli bilgileri ve yönlendirmeleri 
öğreneceksiniz.
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Nur Dağı ve Hira 
Mağarası

 ¨ Allah’ın Peygamberi Muhammed’i 
-sallallahu aleyhi ve sellem- pey-
gamberlik makamıyla şereflendirdiği 
yerdir.

 ¨ Orası Rabbine ibadet ederek ve Al-
lah’ın yarattıklarını düşünerek vakit 
geçirdiği mekandır.
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 ¨ Cebrail’in orada Allah’tan Muhammed’e 
-sallallahu aleyhi ve sellem- vahiy 
getirmesiyle insanlığın tarihi değişti. 

 ¨ İlk inen ayetler: «Yaratan Rabbinin adıyla 
oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. 
Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O 
Rab ki sizlere kalemle (yazmayı) öğretti. 
İnsana bilmediğini o öğretti.» [Alak 96/1-5]  
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Hira Mağarası: Mescid-İ Haram’ın 
kuzeyinde, Nur Dağı’nın tepesinde bulu-
nuyor.

Hira Mağarası:
 ¨ Kapısı kuzeye doğru olan bir boşluktan 

ibarettir.

 ¨ Oturarak 9 kişiye kadar alabilir.

 ¨ Yüksekliği orta boylu bir kişinin boyu 
kadardır

Mekke ile arasındaki mesafe

 yaklaşık 4,8 km.
Yer yüzeyinden yükseklik

 yaklaşık 634 m.
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Mağarayı ziyaret etmek haccın 
hükümlerinden olmadığı gibi  
müstehap da değildir. Yaşlılar  ile 
hastaların oraya ulaşması zordur.
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Sevr Dağı

 ¨ Sevr Dağı, Mescid-i Haram’ın 
güneyinde yer almaktadır.

 ¨ Mekke-i Mükerreme’ye 4 km 
uzaklıktadır.

 ¨ Yaklaşık 748 m yüksekliğindedir.
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Sevr mağarası bu dağda yer almaktadır.

Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- 
Medine-i Münevvere‘ye hicreti sırasında 
arkadaşı Ebu Bekir-i Sıddık -Allah ondan 
razı olsun- ile birlikte müşriklerden saklan-
mak üç gece kaldığı mağaradır.  Burada Al-
lah onlar ile beraberdi ve onları korudu. 
Yüce Allah şöyle buyurur: «Kâfirler onu 
yurdundan çıkardıkları zaman Allah ona 
yardım etmişti. O, iki kişinin ikincisiydi, 
hani ikisi de mağaradaydılar, arkadaşına, 
mahzun olma, şüphe yok ki Allah, bizimle 
beraberdir demişti.» [Tevbe 9/40] 
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Sevr Mağarası:
 ¨ 1,25 m yüksekliğinde içi boş bir kaya-

dan,

 ¨ Doğu ve batı taraflarında olmak üzere 
iki açıklıktan ibarettir. 

 ¨ Sevr Dağı’nın kuzey tarafında yer al-
maktadır. 

Hac hükümlerinden olmadığı gibi 
mağarayı ziyaret etmek de müstehap 
değildir.

  Uzun mesafe, yürüme ve ulaşım zor-
luğu nedeniyle yaşlılar ve hastalar için 
Sevr mağarasına ulaşmak zordur.
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Mü’minlerin Annesi Aişe binti Ebu Bekir-i 
Sıddık’ın -Allah ondan razı olsun- Veda 
Haccı’ndan sonra umre için ihrama gir-
diği yere yaptırılan tarihi bir mescittir.

Müminlerin Annesi 
Aişe’nin Mescidi - 

Allah ondan razı ol-
sun – Tenim Mikatı
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 ¨ Mekke-i Mükerreme’nin batısında 
yer almaktadır.

 ¨ Mekke hareminden 7 km uzaklıktadır.

 ¨ Haremin kuzeybatı sınırlarından biri-
dir.

 ¨ Mekke ahalisi hac ve umre için ora-
dan ihrama girer, çünkü orası hare-
min dışında onlara en yakın noktadır.
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 ¨ Bu caminin ilk binası: Halife Mütevekkil 
(H. 240) döneminde yapılmıştır.

 ¨ Kral Fahd döneminde yeniden inşa edildi.

Haremin kuzeybatı sınırlarından biridir.

Mekke ahalisi hac ve umre için oradan ihrama 
girer, çünkü orası haremin dışında onlara en 
yakın noktadır

Itamarna          Tawkkalna
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


Ensar’ın (Medinelilerin) hac sırasında, Pey-
gamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile bu-
luştuğu yerde inşa edilen küçük bir antik mes-
cittir. Burada onlara hicret etmesi durumunda 
ona yardım edip koruyacaklarına dair biat edip 
söz verdiler. 

Biat (Cemreler) 
Mescidi
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Onu ilk inşa eden kişi: H. 144 yılında Ab-
basi Halifesi Ebu Cafer El-Mansur’dur.

Konumu: Büyük Akâbe Cemresine 
yaklaşık 500 metre uzaklıktadır.
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İçinde mihrap ve avlu bulunan çatısız bir 
namazgahtan ibarettir.

Bu mescidin antik yazıtlarından bazıları 
günümüze kadar korunmuştur.
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 ¨ Bu cami, entegre camiler inşası için bir 
modeldir.

 ¨ Mekke-i Mükerreme bölgesindeki en 
büyük camilerden biri sayılır.

 ¨ Çoklu hizmetleri ve çeşitli faaliyetleri 
ile bilinmektedir.

Aişe Racihi
 Camii

19



Konum:

Mekke-i Mükerreme’de Nesim Mahalle-
si’ndedir

Açılış tarihi:

1434 / (2013)

Camii alanı:

60 864 m²

Dış alanı:

10 000 m²

İbadet edenlerin sayısı:

47 000

Kat sayısı :

6 kat
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Bu caminin özelliği:
 ¨ Sosyal programlar sunmak

 ¨ Eğitim programları sağlamak

 ¨ Hac mevsimleri boyunca gönüllü hizmet-
lerinin mevcudiyeti

 ¨ İçeriden ve dışarıdan heyetlerin kabulü
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Kâbe-i Müşerrefe’nin örtüsünün 
dokuma aşamalarını ve mekaniz-
malarını, tarihini, barındırdığı ayet 
ve yazıtları gösteren bir sergidir.

Kâbe Örtüsü

 Sergisi
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Ziyaretçi şunları yapabilir:
 ¨ Müşerref örtünün üzerinde yazılı olan 

ayetlere yakından bakmak.

 ¨ Kâbe’nin dört tarafından örtünün detay-
larını incelemek.

 ¨ Örtünün tarihini ve onun bazı eski par-
çalarını görmek.
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 ¨ Suudi Arabistan Krallığı’nın Kâbe’ye 
ve onun örtüsüne hizmet etme çaba-
larını incelemek. 

 ¨ Krallık’taki örtü yapımının aşamaları 
ile değiştirilmesinin aşamalarını gör-
sel bir sunumun ile izlemek.
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Bazen ziyaretçiler Kâbe’nin örtüsünün 
dikilmesine katılabilirler.
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Örtü Fabrikası ile Sergisi Mekke’de 
Cidde Yolu üzerindedir ve buradan 
erişilebilir.

Konumu

26

https://goo.gl/maps/bb65UVufcbESSbPS6


Mekke-i Mükerreme’nin en yüksek nok-
tasındaki saat kulesinin balkonunda bulu-
nan astronomik bir müzedir.

Saat Kulesi 

Müzesi

Açılış :

Ramazan 1440 H.
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Müzenin katları :
 ¨ Birinci Kat:

Mekke Saati (yapımı, özellikler, keknikleri) 
sergilenmektedir.
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 ¨ İkinci Kat:

Zaman ölçümü, insanların yenilikleri 
ve zamanı belirleme girişimleri hak-
kındaki bilgiler vermektir
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 ¨ Üçüncü Kat:

Güneş, dünya, ay ve bunlarla ilgili hu-
suslar sergilenmektedir
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 ¨ Dördüncü Kat:

Genel olarak evren (yıldızlar, takım-
yıldızlar, gezegenler, astronomik olay-
lar) hakkında bilgi verilmektedir. 

Sergi, Müslüman bilim adamlarının 
uzay bilimindeki rolünü öne çıkar-
maktadır.
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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 ede-
rek (buraya tıklayarak) ulaşabilirsiniz.
Bu rehberlerde, hac ibadetlerini kolaylıkla ve 
güven içerisinde gerçekleştirmenizi kolaylaştı-
racak tüm talimat ve yönlendirmeleri bulacak-
sınız.

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


