
2015-2014 Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı

Hz. PeYgaMber  (SaS) DöneMi SiYer coğrafYaSı

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı 

EVLİYA ÇELEBİ’NİN MEKKE’Sİ

14
. D

ER
S/

 17
 A

ra
lık

  2
01

4

M.Ü. İlahiyat Fakültesi
Dinler Tarihi Anabilim Dalı



258 Hz. Peygamber Dönemi (Sas) Siyer Coğrafyası  

Evliya çelebi’nin İstanbul’dan yola çıkarken en çok merak ettiği şehir-
lerin başında Mekke geliyordu. Mekke ziyaretini gerçekleştirebilirse 

hem hacı olacak hem de XVıı. yüzyıldan İslâmiyet’in ilk dönemine bir 
yolculuğa çıkacaktı. Sadece Kâbe’yi tavaf etmeyecek, daha önce üç cep-
hesine yönelerek namaz kılma imkânı bulduğu Allah’ın Evi’nin dördün-
cü cephesini de yönelerek pek az insana nasip olan bir ayrıcalığa sahip 
olacaktı. çünkü bu âlem merkezinde Kâbe’nin yer aldığı bir daire olup 
üzerindeki memleketlerin her biri Kâbe’nin bir cephesine bakmaktaydı; 
etrafında gerçekleşen tavaf dünyanın kendi çevresinde dönüşünü sembo-
lize etmekteydi.

Merkezinde Kâbe’nin yer aldığı Batnımekke adlı vadideki çukur 
alanda kurulan Mekke, doğudan eteğinde Safâ ile bunun hizasında Mer-
ve tepelerinin bulunduğu Ebûkubeys, batıdan Kuaykıân, güneybatıdan 
Sevr, kuzeydoğudan Nur (Hira) ve Sebîr dağlarıyla kuşatılmıştır. Mes-
cid-i Harâm, Ma‘lât ve Mesfele semtlerinde kurulan mahallelerin yanında 
şehri kuşatan dağ eteklerinde yoğun bir iskân söz konusudur. Yedi dere 
ve tepe üzerinde kuzeyden güneye uzanan ve etrafı surlarla çevrili olan 
Mekke’nin kuzeyde Ma‘lât, güneyde Mesfele ile bu ikisinin ortasında batı 
tarafında şübeyke olmak üzere üç kapısı vardır. şehirdeki on iki cadde ve 
yedi yüz sokak bir şekilde bu üç girişe bağlanır. Cadde ve sokakların bü-
yük çoğunluğu dağ ve tepelerde olduğundan inişli çıkışlı olup yürümek 
zahmetlidir. Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan Mekke, düzensiz yağış-
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lar ve konumu dolayısıyla tarih boyunca birçok defa sel baskınlarına uğ-
ramıştır. Sel yataklarının yolları değiştirilerek Kâbe ve Mescid-i Harâm’a 
gelebilecek zararların en aza indirilmesine çaba gösterilmiş, Harem-i şerif 
beşer, altışar adımla çıkılıp, onar, onikişer taş merdivenle inilir hâle geti-
rilmiştir. 

XVıı. yüzyılda da Mekke’nin fiziki yapısını şehrin ortasında yer alan 
Kâbe’yi kuşatan ve ibadet için kullanılan Mescid-i Harâm belirliyordu. 
Osmanlı öncesinde Mekke’de bazı imar faaliyetleri ve düzenlemeler ya-
pılmışsa da şehir mimari açıdan kesin şeklini, Mescid-i Harâm’a bağlı 
olarak yapılan düzenlemelerle XVı. yüzyılın ikinci yarısında aldı. Mekke 
Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra miras alınan fizikî plana sadık ka-
lınarak Harem-i şerif merkezli olarak gerçekleştirilen sosyal ve kültürel 
bina kompleksleriyle yeni bir çehre kazandı. 

Osmanlı Devleti’nin hac törenlerine uygun özel bir çevre meydana 
getirme girişimi yalnız Mescid-i Harâm’la sınırlı kalmamış; su şebekesi 
ve kamu sağlığı ile şehir içi ulaşımının sağlanması sürekli yatırım gerek-
tirmişti. Mekke’nin her bakımdan Osmanlı medeniyetinin bütün unsur-
larını yansıtan bir merkez haline gelmesi için çaba gösterilmiş, şehirde 
padişahlar, hanedan mensupları ve diğer ileri gelenlerin oluşturdukları 
zengin vakıflar sayesinde Osmanlı medeniyet ve kültürü görünür ve his-
sedilir hâle gelmişti. Mekke’ye gelen herkes Allah’ın misafiri oldukların-
dan onların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması bir vazife olarak telakki 
edilmişti. 

Mescid-i Harâm’ın ortasında yer alan Kâbe-i şerif hakkında bilgi 
veren Evliya çelebi babası Derviş Mehmed Zillî’nin Osmanlı sarayında 
kuyumcubaşı iken Kâbe’nin oluğunun yapılmasına katkıda bulunduğu-
nu, dürbün ile yaptığı inceleme sonunda oluğun üzerinde babasının el 
yazısını gördüğünü kaydeder. Kâbe’nin kapısının kanatlarında da mer-
hum pederinin ince işleriyle kitabesinde yazılarını görmüştür. Kâbe’nin 
güneydoğu köşesine tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yer-
leştirilen taşa Hacerülesved denilir.  Hacerülesved ile Beyt-i şerifin kapısı 
arasına Mültezem denilir. Kâbe ile Hatîm denilen yarım daire şeklindeki 
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duvar arasında kalan, Altınoluğun altına rastlayan ve Kâbe’den olan yere 
Hicru İsmail denilir. Her sene Mısır’dan yenisi gelen Kâbe örtüsü Mek-
ke şerifi tarafından parçalara ayrılarak başta padişah olmak üzere İslâm 
dünyasındaki önemli kimselere gönderilir ve bazı bölgelerde teberrüken 
cenazenin üzerine konup mezarlığa kadar götürülmesi âdettir. 

Mescid-i Harâm’ın dördü doğu, üçü batı, yedisi güney ve beşi ku-
zey tarafında her biri ayrı bir adla anılan on dokuz kapısı vardı. Bâbüs-
selâm, Bâbüatîk, Bâbülumre, Bâbüibrahim, Bâbüümmihanî, Bâbüssafâ, 
Bâbüşşeybe, Bâbüali, Bâbünnebî gibi İslâmiyet’in ilk döneminden ha-
tıralar taşıyanlar olduğu gibi, Bâbüssüleymaniye, Bâbüşerifaclan, Bâbü-
medresetükayıtbay gibi sonradan adlandırılanlar da vardır. Bazı kapıların 
üzerinde kitâbeler varken bazılarının üzerine ilgili ayetlerin yanında bazı 
kasideler ile Mekke’de hoşlanmayanların bulunmasına rağmen dört hali-
fenin adlarının yer aldığı celî hatlar istif edilmişti. Yüz elliiki kubbesi olan 
Mescid-i Harâm’ın yedi minaresinde Bilâl-ı Habeşî’nin soyundan gelen 
müezzinler cumhur müezzinliğinin en güzel örneklerini verirler. Planla-
ması Mimar Sinan tarafından yapılan revaklara destek sağlayan dizi halin-
deki sütunları birbirine bağlayan kemerler Mescid-i Harâm’ın cephesinin 
en etkili unsurlarının başında gelir ve Harem-i şerif ’e görsel bir zenginlik 
katar.  

Kâbe’nin kapısının karşısında yaklaşık on metre uzaklıkta Makâm-ı 
İbrahim vardır. üzerinde Hz. İbrahim’in ayak izleri olup içi gülsuyu ile 
doludur ve ziyaretçiler bulunduğu kubbeye girerek bundan yüzlerine 
sürerler. Zemzem Kuyusu yakınında Hz. Peygamber’in kadem-i şerifi 
ile üzerine yapılmış bir kubbe vardır, ziyaret edenler içerisindeki gülsu-
yunu yüzlerine sürerek nurlanırlar.  Mescidi Harâm’ın kuzeydoğusunda 
Zemzem Kuyusu’nun önünde su dağıtılan Kubbetü’s-sikaye ile içerisin-
de çeşitli malzeme ve eşyanın saklandığı Kubbetü’l-ferrâşîn yer alır. Mes-
cidi Harâm’da Kâbe’nin doğusunda Makâm-ı İbrahim’in arkasında şafiî, 
Kâbe’nin kuzeyinde arasında Altınoluğun karşısında Hanefî, Kâbe’nin 
batı sında Mâliki ve Hacerülesved’in karşısında Zemzem kuyusuna ya-
kın bir yerde Hanbelî mezheplerine ait makamlar vardı. Hanefîlerin ma-
kamının üst katı müezzin mahfili olarak da kullanılır. Harem-i şerif ’in 
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imamları hutbe okumak için Dârünnedve’nin yerinde Kanûnî Sultan 
Süleyman tarafından hediye edilen Kâbe’ye yirmi adım uzaklıktaki muh-
teşem minberi kullanıyorlardı. Mescid-i Harâm kandil, şamdan ve avize-
lerle aydınlatılır ve Harem-i şerifin kokulanıp tütsülenmesi için konulan 
buhurdanlıklar aydınlatmada kullanılan araçlarla bir bütünlük arz eder. 
Bugün metâf alanında sadece camekân mahfazası içinde Makam-ı İbrâ-
him kalmıştır.

Hz. İbrahim’in eşi Hacer ve oğlu İsmail’in hatırasını taşıyan Zemzem 
Kuyusu şehirdeki en önemli su kaynağı olma özelliğini XVıı. yüzyılda 
da sürdürüyordu. Sadece içmek ve Kâbe ziyaretinden sonra dökünülen 
Zemzem’in dışında su kaynakları bakımından zengin olmayan Mekke’de 
tarih boyunca en çok suya ihtiyaç duyulmuştur. Mekke’de, gerek yerli 
halkın gerekse hac mevsimlerinde gelenlere yapılacak en güzel hizmet 
su sıkıntısı çekilmemesidir. Hârûnürreşîd’in hanımı Zübeyde tarafından 
Mekke’ye getirilen Aynizübeyde ile ona eklenen Aynihanîn kanalları, Al-
lah’ın Evi’nin ziyaretçilerinin hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de hayır 
dualarına sebep oluyordu. Mekke’de biri Sokullu Mehmed Paşa’nın pla-
nını Mimar Sinan’a çizdirdiği, diğeri ise Sinan Paşa tarafından yaptırılan 
olmak üzere iki adet hamam vardı. Bundan başka dışarıdan gelenlerin 
de faydalandığı şeriflerin konaklarında bulunan yüz kırkbeş adet hamam 
daha bulunmaktaydı.

Mekke’de, ağırlıklı olarak dünyanın dört bir yanından gelmiş kumaş, 
kıymetli mücevherat ve ıtriyat ticaretinin yapıldığı Mescid-i Harâm et-
rafında yoğunlaşmış bin üçyüz dükkân vardır. Hac kervanlarının gidiş 
ve dönüşü karşılıklı mal değişimine imkân verdiğinden Mekke, özellikle 
Hindistan ve Yemen’den gelen kumaş, baharat, esans, kahve gibi emtianın 
Anadolu’ya ulaşmasında en önemli ara merkezdir. En canlı pazar özellik-
le hac mevsimlerinde Safâ ile Merve tepeleri arasında yer alan Mes‘â cad-
desinde kurulur. Hac mevsimlerinde Arafat dönüşü birkaç gün kalınan 
Mina’da ciddi ekonomik hareketlilik görülür. Mekke’den daha yüksekte 
yer aldığı için havası gayet latif olan Mina’da 800 kâgir dükkân vardır. Bir 
hamam, kırk kahvehane ve şeriflere ait hanların bulunduğu Mina’da bin 
civarındaki çadır hacı adaylarının ikametine ayrılmıştır.
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Hububatın şehir içinde bazı meydanlarda kurulan açık pazarlarda sa-
tıldığı Mekke’nin ihtiyacı olan yiyecek ve içeceğin tamamı dışarıdan ge-
lir. Mekkeliler her yıl düzenli olarak gönderilen surre, cevâlî, cerâye gibi 
Osmanlı hükümeti tarafından gönderilen bir tür bağışa dayanan gelirle 
geçimlerini sağlarlar. En meşhur yemek buğday ve et kullanılarak yapılan 
Hz. Peygamber’in de çok sevdiği herîsedir. Mekke’ye gelen herkes gibi 
Evliya çelebi de Hz. Peygamber’in herîse yediği ve dua ettiği mekânda 
bu yemeği yiyerek O’nun duasının feyiz ve bereketinden faydalanmak 
ister. Mekke içinde Ma’lat ve Ebtâh’ta yoğunlaşmış hurma, turunçgiller, 
şeftali ve üzüm gibi meyvelerin bol olduğu mamur bahçeler vardır. 

Mescid-i Harâm dışında Cuma namazı kılınmaz, mahalle, medrese, 
tekke ve ribatlarda vakit namazlarının kılındığı yediyüz kırk mescit var-
dır. Kayıtbay Süleymâniye, şehid Mehmed Paşa, Dâvud Paşa, Hasekiye, 
Sinan Paşa, Sokullu Mehmed Paşa başta olmak üzere Mescid-i Harâm’ın 
çevresinde hac mevsimlerinde ikamet edilen kırk adet medrese bulun-
maktadır. Aynı şekilde Kâbe’yi ziyaret için gelenleri misafir eden ve Mek-
ke’nin dinî ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayan tekke, zâviye ve 
ribâtların sayısı yetmiş sekizdir. 

Evliya çelebi Mekke’yi coğrafi yapısı, fiziki durumu, tarihi, gündelik 
hayat ile bunun oluşumuyla doğrudan ilgili olan her türlü sosyal faaliyeti 
sistematik bir şekilde ele alırken, Mekke’nin asırlardır devam eden ve Os-
manlılar tarafından da değiştirilmeyen idari yapısı hakkında bilgi verir. 
Mekke’de Osmanlı otoritesi, merkezî hükümetin tayin ettiği Cidde pa-
şası ile her yıl Mısır’dan gönderilen askerî birlik tarafından, mahallî oto-
rite ise Osmanlı sultanının oluruyla göreve gelen ve emrinde çevredeki 
kabilelerle şehre mücavir olarak yerleşenlerden meydana gelen bir birlik 
bulunan Mekke emîri şerifler vasıtasıyla temsil edilir. Özellikle hac mev-
simlerinde hacıların güvenliklerinin sağlanması önemli olduğu için Mısır 
ve şam valileri tarafından takviye birlikler gönderilir. Cidde paşası Mek-
ke ve Medine’nin nizam ve intizamının sağlanması, bakım ve onarımının 
yapılması ve bütün şerifler ve halkın ihtiyaçlarını temin etmekle yüküm-
lüdür. Evliya çelebi bu ikili yapının bazen yetki kargaşasına, özellikle de 
İstanbul hükümetinin aleyhine ve otoritesini sarsan gelişmelere sebep 
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olduğunu kaydederse de, şeriflerin Hz. Peygamber’in soyundan geldik-
leri için hoşgörüyle karşılandıklarının altını çizer. Onun yazdıklarından 
Osmanlı Devleti’nin önceliğinin, şehri korumanın yanında, Mekke’ye 
ulaşımın güvenlik içinde sağlanabilmesi, şehirdeki emniyet ve asayişin 
tesisiyle burada yaşayan halkın ihtiyaçlarının karşılanması olduğu açıkça 
hissedilir. Her yıl surre ile birlikte Mekke’ye gönderilen Kâbe örtüsü İs-
tanbul ile Hicaz arasındaki en önemli bağlantı noktasıdır. Hac mevsimle-
rinde Mekke ile Arafat ve Mina’da yapılan geçitler ve çeşitli gösteriler de 
Osmanlı otoritesinin hissedilmesini sağlamaya yöneliktir. 

Evliya çelebi Mekke’de bulunan, her biri İslâm’ın ilk döneminden 
hatıralar taşıyan mekânları kaydeder. Bunlar arasında Mescid-i Cin, Mes-
cid-i Hayf, Mescid-i şecere, Mescid-i İcâbe, Mescid-i İnşikaku’l-kamer, 
Mescid-i Râye, Mescid-i Nemire, Mescidü’l-Meş‘ari’l-harâm, Mescid-i 
Feth, Cennetü’l-muallâ, şi‘bü Ebû Tâlib, Hz. Peygamber’in doğduğu, 
Hz. Hatice’nin, Hz. Ali’nin, Hz. Ebû Bekir’in, Hz. Ömer’in, Hz. Os-
man’ın, Halid b. Velid’in evleri, Hira ve Sevr mağaraları ile Ebûkubeys 
dağı sayılabilir. Ayrıntılı bilgi verdiği Cennetü’l-muallâ başta olmak üzere 
ziyaret ettiği ilk dönem hatırası taşıdıkları için korunan bu yerlerin pek 
çoğundan bugün hiçbir eser kalmamıştır. 

Evliya çelebi haccını tamamlamış, XVıı. yüzyıldaki Mekke’yi tasvir 
etmiş, İslâm’ın ilk döneminden zamanına oluşan kültürü anlamaya ve 
aktarmaya çalışmış; Hz. Peygamber dönemini canlı olarak yaşayıp his-
setmiştir. Gözlemlerinin yanında sözlü ve yazılı kaynaklara da başvuran 
Evliya çelebi, Mekke’deki bu değişimi bazen kısa bazen de ayrıntılı ola-
rak anlatarak şehrin Osmanlı Devleti’yle olan kültürel ilişkisini kayıt altı-
na almaya çalışmıştır. Hz. Peygamber’in manevi huzurunda bulunmuş ve 
Allah’ın misafiri olma bahtiyarlığına erişmiş, hacı olarak İstanbul’a dön-
müştür.


