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Hoş safa geldiniz hüccâc-ı kiram 
Mekke’ye vardınız maa’l-ihtiram 

Allah’tan dileriz sizlere selam 
Fazlını cümleye eylesin tamam 

—————
Welcome o noble pilgrims 

You have reached Mecca with respect 
Peace and greetings we seek for you from God 

He may give it to all of you a plenty 
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DEAR Citizens,

As the Istanbul Metropolitan Municipality, we have 

always experienced the excitement of being in front of 

you with a different activity every Ramadan since the first year of 

our duty.

With this excitement we have organized activities at 

different points of our city, especially Sultan Ahmet Square, and 

we are striving to live our Ramadan tradition. 

Again with this excitement and understanding, our new 

activity; We present Haremeyn Exhibition to you.

Dear Citizens,

The pilgrimage journey, also known as Rıhle-i Kebir, 

Sefer-i Saadet or Seyahatü’l-Kübra in the past, was usually 

carried out by caravans until the late 19th century. 

The most important part of the caravan was prepared 

in the Ottoman territory, Istanbul and set on the road. The 

people who were gathered around the islamic belief, were from 

different languages and nations formed by tens of thousands of 

people traveling towards Mecca with the purpose of realizing the 

greatest spiritual desire of their life, travelling by horse, camel 

or pedestrian. A large number of pilgrims from the Balkans, 

Caucasus, Anatolia, Thrace, and the Aegean came to Istanbul to 

participate in this caravan, which was called Surre Regiment. The 

pilgrim candidates who meet here, are first sent to Damascus 

DEĞERLİ Hemşehrilerim,

Göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak her ramazan farklı bir etkinlikle sizlerin 

karşısına çıkmanın heyecanını hep yaşadık.
Bu heyecanla başta Sultan Ahmet Meydanı olmak üzere, 

şehrimizin çeşitli noktalarında etkinlikler düzenledik ve Ramazan 
geleneğimizi yaşatmanın gayreti içinde olduk.

Yine bu heyecan ve anlayışla yeni bir etkinliği;  Haremeyn 
Sergisi'ni sizlere sunuyoruz.

Değerli Hemşehrilerim,
Geçmişte Rıhle-i Kebir, Sefer-i Saadet ya da Seyahatü’l-Kübra 

gibi isimlerle de adlandırılan hac yolculuğu ilk dönemlerinden 
19. yüzyıl sonlarına kadar genellikle kervanlarla yapılmıştır. 
İslam inancı etrafında toplanmış değişik dilden ve ırktan yaya, 
at veya deve sırtında hayatlarının en büyük manevi arzusunu 
gerçekleştirme gayesiyle Mekke’ye doğru ilerleyen onbinlerin 
oluşturduğu bu kervanın en önemli kolu Osmanlı topraklarından, 
İstanbul’da hazırlanır ve yola koyulurdu. Surre Alayı olarak 
adlandırılan bu kervana katılmak üzere Balkanlardan, Kafkaslardan, 
Anadolu’dan, Trakya’dan, Ege’den çok sayıda hacı adayı İstanbul’a 
gelirdi. Burada buluşan hacı adayları İstanbul surresi ile önce Şam’a 
gönderilir, orada Mısır’dan gelen surre kervanıyla birleşir ve öylece 
Hicaz’a giderdi. Zamanla Mısır surresi de İstanbul’a aktarılarak tek 
merkezden, sadece İstanbul’dan gönderilmiştir. 

SUNUŞ

SEYAHATÜ’L KÜBRA
DR. KADİR TOPBAŞ 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

PREFACE

SEYAHATÜ’L KÜBRA
DR. KADİR TOPBAŞ 
Mayor of Metropolitan Istanbul
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with the Istanbul surre, where they unite with the surre caravan 

from Egypt and then go to Hejaz. 

In process of time, Egyptian surre was transferred to 

Istanbul and sent from only one center, only from Istanbul. 

The Hejaz Railway, which was built during the reign of Sultan 

Abdülhamit Han II,  increased the security and comfort of the 

Hajj journey and also increased the safety of life and property of 

Hajj candidates.

Here we are the İstanbul metropolitan municipality, we 

have planned an exhibition on this sacred Ramadan. To show 

the pilgrimage and pilgrimage materials in our municipality 

collection, the Surre Regiment documents and how much it was 

worthwhile for the journey.

Here we as İstanbul Metropolitan Municipality, we have 

planned an exhibition on this sacred Ramadan to show the Hajj 

and pilgrim materials in our municipality collection, the Surre 

Regiment documents and how much it was worthwhile for the 

journey.

İn this exhibition named Haremeyn, the visitors will be 

able to watch the Surrah Regiment, Hajj visits, visits to Mecca 

and Medina, the return of Hajj, Hejaz Railway,  the last Medina 

Defender Fahrettin Pasha, pilgrimage objects and hajj gifts and will 

be able to see the relics of our prophet; Hz. Muhammed’s Bread.

Hereby, as I offer  this exhibition to the precious citizens, I 

also would like to thank everyone who contributed.a

Sultan İkinci Abdülhamit Han zamanında yapılan Hicaz 
Demiryolu Hac yolculuğunun  güvenliğini ve konforunu arttırmış 
ve Hacı adaylarının can ve mal güvenliğini de artırmıştır. Yüce 
Allah'ın(cc) çağrısıyla başlayan bu kutsal yolculuk bu güne kadar 
çeşitli biçimlerde devam etmiş ve bu güne gelmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu mübarek Ramazan 
ayında, Belediye Koleksiyonumuz da bulunan hac ve hacı 
malzemeleri, Surre Alayı belge ve dökümanları ile o yolculuğun ne 
kadar meşakkatli ve uğruna değer olduğunu anlatmaya çalışan bir 
sergi planladık. 

Ziyaretçiler Haremeyn başlıklı bu sergide Surre Alayı, hacca 
gidiş, Mekke, Medine ziyaretleri, hac dönüşü, Hicaz Demiryolu, 
Son Medine Müdafiisi Fahrettin Paşa, Hacı obje ve hac hediyeleri ile 
Efendimizin Sakal-ı Şerif emanetlerini izleyebilecekler.

Bu vesileyle sergiyi siz çok değerli hemşehrilerimin beğenisine 
sunarken, düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.a	
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IT is the Islamic conditions that millions of Muslims from every 

corner of the world visit the Kaaba, which is considered to be 

the home of Allah in Mecca, the birthplace of Islamic religion.

Another condition of Islam, "prayer" is made while the faces 

return to the Ka’bah; It is also known by everyone that the Ka’bah is 

"Kiblah", and that Kiblah is also the "center of the world"

For this reason, the pilgrimage, which is a spiritual journey, 

is actually a worship, not an ordinary, touristic sight.

Therefore, pilgrim candidates gathered in Arafat together 

with the other candidates on a certain date, and from then on they 

took the title of 'pilgrim' in front of their names, Every year, to 

visit Muhammad's blessed tomb, he leaves behind his relatives, his 

homes and his works, and takes this blessed journey.

"Haremeyn, Hajj; This exhibition, titled " Journey to 

Holiness" was made up of the story of this toilsome journey and the 

daily prayer of the "Hajj", a serious worship for the Islamic world, 

as well as the materials that were left over from the Muslims who 

participated in many parts of the world or those who witnessed 

their journey.

It focused primarily on documentary transfers of the 

journey they recorded with materials such as objects, documents, 

photographs, postcards. These materials were selected among 

the works in the inventory of Istanbul Metropolitan Municipality 

inventory and Libraries Directorate.

DÜNYANIN her köşesinden her yıl milyonlarca 

Müslümanın, İslam dininin doğum yeri olan Mekke’de 

Allah’ın evi olarak kabul edilen Kâbe’yi ziyaret etmeleri 

İslam’ın şartlarındandır. İslam’ın bir diğer şartı olan “Namaz” 

kılınırken de yüzler Kâbe’ye dönülür; Kâbe’nin “Kıble” olduğu, 

Kıblenin de “Dünyanın merkezi”ni simgelediği herkes tarafından 

da bilinmektedir. Bu çekim merkezine görünüşte bedeni gerçekte 

ise manevi bir seyahat olan hac yolculuğu bu nedenle sıradan, 

turistik bir gezi değil tam anlamıyla bir ibadettir. Bundan dolayı 

hacı adayları belirli bir tarihte diğer adaylarla birlikte Arafat’ta 

toplanmak ve o andan itibaren isimlerinin önüne ‘hacı’ unvanını 

alarak Medine’de Hz. Muhammed’ in mübarek kabrini ziyaret 

etmek için her sene yakınlarını, evlerini ve işlerini geride bırakıp 

bu mübarek yolculuğa çıkarlar. 

“Haremeyn, Hac; Mukaddese Yolculuk” başlıklı bu sergi, 

gerek bu meşakkatli yolculuğun hikayesini, gerekse İslam Alemi 

için ciddi bir ibadet olan “Hac” görevine dünyanın pekçok 

bölgesinden katılan Müslümanların ya da onların yolculuğuna 

şahitlik etmiş olanlardan günümüze kalmış malzemelerden 

oluşturuldu. Öncelikli olarak obje, belge, fotoğraf, kartpostal gibi 

malzemelerle kayıt altına aldıkları yolculuğun belgesel aktarımları 

üzerinde duruldu. Bu malzemeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü envanterinde bulunan eserler 

arasından seçildi. 

ÖNSÖZ

HAC;  
KÂBE’YE YOLCULUK 
ERKAN DOĞANAY 
Kuratör

FOREWORD

HAJJ;  
JOURNEY TO KA’BAH 
ERKAN DOĞANAY 
Curator
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With this study, it was tried to transfer the story of a journey; 

This transfer was based on the narration of the difficulties that 

can not be compared with the present conditions in any way to the 

journeys of starting from İstanbul with Surre regiment, returning 

to the homes of the "Hajj" candidates after the visit to Hajj, the 

Mecca, the Medina, the Ka’bah and the Masjid al-Nabi.

During this period, the artworks of this journey came to 

this exhibition, beyond documentation, banners and postcards 

prepared with hand drawings or various printing tools, 

documentaries of Ka’bah, paintings and records of a journey with 

Hilye-i Serifs. This exhibition, which is the most comprehensive 

work on this subject in Turkey, also reveals that it has a very 

rich inventory on this subject in the Metropolitan Municipality 

collection.

One of the most important elements of this geographical 

and pilgrimage journey within the borders of the Ottoman Empire 

during those dates, Seyit Ali Kahraman, an expert on the Surrah 

Regiment, prepared an article and presented the details about 

Surrah Regiment.

Selin İpek conveyed the historical course of this tradition 

which is made every year by referring to the covers of the Ka’bah 

and Medina in the inventory of the Metropolitan Municipality in 

the article that it has prepared on Ka’bah covers.

Ufuk Gülsoy, who has many publications on the Hejaz 

Railways, contributed to this project with a article due to this 

exhibition and publication. Talip Mert prepared an important 

study with a serious review writing that the Ottoman documents 

selected for the exhibition had been translated into contemporary 

Turkish and Feraset Beratları

Ercan Topçu, who has special interests and studies on 

historical memories such as pilgrim gifts, Zam-zam cups, tried to 

present information to the reader about this topic title.

Murat Kargılı, who also assumed the consultancy of this 

project, shared the story of this journey through postcards and 

various printed materials. You will testify to the spirituality of this 

meaningful worship when you examine it with narratives.a

Bu çalışma ile bir yolculuğun hikayesi aktarılmaya çalışıldı 

ki; bu aktarımda Surre Alayı ile İstanbul’dan başlayan hacca gidiş, 

Mekke, Medine, Kâbe ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinden sonra 

“Hacı” adaylarının evlerine dönüş yolculukları hiç bir biçimde 

günümüz şartlarıyla kıyaslanamayacak zorlukların anlatımı üzerine 

kurgulandı. 

Çeşitli dönemlerde el çizimleri ya da çeşitli baskı araç 

gereçleriyle hazırlanmış haritalar, afiş ve kartpostallar, Kâbe 

örtüleri, resimler ve Hilye-i Şerif’lerle bir yolculuğun kayıt altına 

alınan dökümatasyonunun ötesinde bu yolculuğa atıfta bulunan 

sanat çalışmaları bu sergi için biraraya geldi. Türkiye’de bu konu 

üzerine düzenlenmiş en kapsamlı çalışma olan bu sergi Büyükşehir 

Belediyesi koleksiyonunda bulunan bu konu ile ilgili oldukça 

zengin bir envantere sahip olduğunu da gözler önüne sermektedir.  

Dönemin Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan bu 

coğrafya ve hac yolculuğunun en önemli unsurları arasında 

bulunan Surre Alayı üzerine konunun uzmanlarından Seyit Ali 

Kahraman bir makale hazırladı ve detaylarını sundu. Selin İpek, 

Kâbe Örtüleri üzerine hazırlamış olduğu makalesinde Büyükşehir 

Belediyesi envanterinde bulunan Kâbe ve Medine örtülerine atıfta 

bulunarak, her yıl yapılan bu geleneği tarihsel seyrini aktardı.

Hicaz Demiryolları üzerine pekçok yayını bulunan Ufuk 

Gülsoy, bu sergi ve yayın nedeniyle bir makaleyle bu projeye 

katkı sundu. Talip Mert, gerek sergi için seçilmiş olan Osmanlıca 

Belgelerin günümüz Türkçesine çevirileri gerekse Feraşet Beratları 

üzerine hazırlamış olduğu ciddi bir inceleme yazısı ile önemli bir 

çalışma hazırladı. 

Hacı hediyelikleri, Zemzemlikler gibi tarihi hatıralar üzerine 

özel ilgisi ve çalışmaları bulunan Ercan Topçu, bu konu başlığı 

üzerine okuyucuya bilgi sunmaya çalıştı. 

Bu projenin danışmanlığını da üstlenen Murat Kargılı, 

kartpostal ve çeşitli basılı malzemeler üzerinden bu yolculuğun 

hikayesini paylaştı. Eserleri anlatımlarla birlikte incelediğinizde 

bu anlamlı ibadetin maneviyatına tanıklık edeceksiniz.a
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WITH a long history dating back to the Prophet Abraham, 

the Islamic pilgrimage, or the Hajj, is one of the five 

pillars on which Islam is founded. Of these pillars, 

bearing testimony (shahadah) relates to faith, while prayer, fasting, 

prescribed alms and the pilgrimage form the basis of the life of 

worship. Performing the pilgrimage at least once in a lifetime is 

incumbent upon every believer who is physically and economically 

capable of undertaking this journey. Apart from the fact that it is 

obligatory to go on this journey once in a lifetime, the most notable 

characteristic of the pilgrimage that distinguishes it from other types 

of worship performed on a daily basis is the journey that enables 

people to carry out this duty. Its lexical meaning being “to go, to be 

inclined toward a major undertaking, to make the intention to take 

part in a major undertaking, to visit,” the Hajj is a journey and a 

form of worship. Millions of believers from all corners of the world 

leave behind their loved ones, homes and work to undertake this 

journey every year in order to visit the House of God in Mecca, the 

birthplace of Islam, and to gather with other fellow prospective 

pilgrims at an appointed time on the plain of Arafat, and bearing 

from then on the honorary title of “Hajji” for males and “Hajja” for 

females, they make their way to al-Medina al – Munawwarah to visit 

the blessed tomb of the Holy Prophet, peace and blessings of God be 

upon him and all the other messengers. Far from being an ordinary trip 

that could also be taken for touristic purposes, the Hajj is actually 

KÖKENİ Hz. İbrahim’e dayanan ve uzun bir tarihî geçmişi 

olan hac, İslâm dininin üzerine inşa edildiği beş temel 

esastan biridir. Bu esaslardan şahadet (tanıklık) inançla 

ilgiliyken, namaz, oruç, zekât ve hac ibadetle ilgilidir. Sağlık ve 

servet yönünden imkânı olan Müslümanlara ömürde bir defa 

haccetmek farzdır. Ömürde bir defa yapılması yeterli olmasının 

yanı sıra haccı günlük hayat içerisinde yapılan diğer ibadetlerden 

ayıran en büyük özellik, bir yolculukla gerçekleşebiliyor olmasıdır. 

Sözlük manası “gitmek, büyük bir işe yönelmek” veya “kastetmek, 

ziyaret etmek” olan hac bir yolculuk/ibadettir. Dünyanın her 

köşesinden milyonlarca Müslüman, İslâm dininin doğum yeri 

olan Mekke’de Allah’ın Evi Kâbe’yi ziyaret etmek, belirli bir 

tarihte diğer hacı adaylarıyla Arafat’ta toplanmak ve o andan 

itibaren isimlerinin önüne ‘hacı’ unvanını alarak Medine’de Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’in mübarek kabrini ziyaret etmek için her sene 

yakınlarını, evlerini ve işlerini geride bırakıp yolculuk ederler. 

Görünüşte bedenî gerçekte ise manevî bir yolculuk olan hac asla 

sıradan, turistik bir gezi değil, bir ibadettir. Her ibadet gibi kişinin 

manen arınmasına, nefsen olgunlaşmasına yarar; sadece Yaratan’la 

olan ilişkisini değil,diğer yaratılanlarla olan ilişkisini de belirler. 

Kâbe-i Muazzama, diğer adıyla Beytullah (Allah’ın Evi), bir sembol 

olup esas yolculuk Ev’in Sahibine, yani Allah Teâlâ’yadır.

Geçmişte Rıhle-i Kebir, Sefer-i Saadet gibi isimlerle de 

adlandırılan hac yolculuğu ilk dönemlerinden 19. yüzyılın sonlarına 

KARTPOSTALLARDA  
HAC
M. MURAT KARGILI

HAJJ ON  
POSTCARDS
M. MURAT KARGILI 
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an inward journey and a form of worship even though it may appear 

to be a purely physical one when viewed from the outside. As with 

all other forms of worship, the underlying purpose behind it is the 

purification of the soul (tazkiya al-nafs), the perfection of character 

(takamul al-akhlaq), and it seeks to straighten out one’s relationship 

with the Creator while giving a whole new direction to his 

interactions with the created. The Ka’bah, or Baytullah (the House of 

God), is the greatest of the worldly symbolsfor the real journey that 

must take place toward the Owner of the House, Allah Most High.

Referred to by various names such as “the Great Journey” (ar-

Rihla al-Kabir) or “the Journey of Happiness” (Al-Safar al-Saadah) 

in the past, the Hajj was mostly undertaken by caravans from its 

beginnings to the end of the 19th century. Formed by tens of thousands 

advancing on foot, horseback or camelback toward Mecca to fulfill 

the greatest spiritual goal of their lives --from many different races, 

speaking different tongues, but gathered around the same religion 

-- these caravans were almost like mobile cities with their established 

systems of administration, security and finance. They were organized 

and financed by the ruler of the country they set out from.

Because of the great significance of the Hajj in the sight of 

the Muslims and in order to consolidate their political authority 

and gain otherworldly rewards by serving the Muslim wayfarers, 

Islamic rulers and caliphs paid special attention to the routes of 

the Hajj and the caravans. They erected aqueducts and castles 

and opened wells on the routes, and also fortified the caravans 

by deploying military forces to protect them from the attacks and 

ambushes of the “urbans,” or more commonly known in English as 

“the Bedouins of the desert.”

Every caravan was headed by an Emir of Hajj (al-Emir al-

Hajj) who was responsible for the safety and peace of the people 

and was endowed with supreme authority to this end. The emir was 

aided by administrative personnel and accompanied by a military 

unit. Among the personnel were an imam, a muezzin (who delivers 

the call to prayer, theazan), a judge, an executioner, a farrier, a 

doctor, a baker, tent carriers and setters, torch bearers, vets, men 

in charge of firewood and water, men in charge of the loads and the 

pack animals, musicians to announce the halts and departures of 

the caravan, and men carrying fireworks.

kadar genellikle kervanlarla yapılmıştır. Bir dinin etrafında 

toplanmış değişik dilden ve ırktan yaya, at veya deve sırtında 

hayatlarının en büyük manevî arzusunu gerçekleştirme gayesiyle 

Mekke’ye doğru ilerleyen on binlerin oluşturduğu bu kervanlar 

idare, güvenlik ve finansmanlarıyla adeta hareket eden birer 

şehirdiler. Kervanlar, çıktıkları ülkenin hükümdarı tarafından 

organize ve finanse edilirlerdi. Haccın Müslümanlar için büyük 

bir önem arz etmesinden dolayı hem Müslümanlara hizmet ederek 

sevap kazanma, hem de siyasi otoritelerini sağlamlaştırma gayesiyle 

İslam hükümdarları ve halifeleri hac yollarına ve kervanlarına özel 

bir ilgi göstermişlerdir. Yollara su kaynakları ve kaleler kurmuşlar, 

kervanları urban (çöl Arapları, bedevîler) saldırılarına karşı askerî 

kuvvetlerle desteklemişlerdir. Her bir kervanın başında, içindeki 

insanların huzurundan sorumlu, geniş yetkilerle donanmış bir 

‘Emîrü’l-Hac’, onun yanında idareden sorumlu personel ve 

askerî refakat bulunurdu. Görevliler içinde imam, müezzin, kadı, 

cellât, nalbant, hekim, fırıncı, çadırcılar, meşaleciler, baytarlar, 

yakacaktan ve sudan sorumlular, taşıma ve yük hayvanlarından 

sorumlular, kervanın duruş ve kalkışını haber veren müzisyenler 

ve havai fişekçiler bulunurdu. İstanbul, Şam, Kahire, Bağdat gibi 

şehirlerden hareket eden ve tarihi önceden kararlaştırılmış büyük 

hac kervanlarına katılmak için hacılar, aylar öncesinden küçük 

gruplar halinde memleketlerini terk ederlerdi. Bu büyük kervanlar 

hedefleri olan Mekke’ye doğru ilerledikçe birleşirler, sayıları 

artar ama her biri kendi sancağı ve ‘Emîrü’l-Hac’cı altında idare 

olunurlardı. On binlerce kişinin tarihi sabit bir gün olan Arafat 

vakfesini kaçırabilme, dolayısıyla da o sene hacı olamama ihtimali 

olduğundan, planlamada en ufak bir hata olmamasına azamî 

ihtimam gösterilirdi.  

Hava ve yol koşulları, çıkış noktası gibi faktörlere bağlı olarak 

en az altı ay alan, dağlar, denizler, çöller aşılarak yapılan bu yolculuk, 

içinde hastalıklar, ölümler, açlık, susuzluk, aşırı sıcak, aşırı soğuk, 

urban saldırıları gibi birçok tehlike barındırırdı. ‘Geleneksel hac’ 

olarak adlandırılan bu tarz hac zahmetli, çileli ve önemli bir bölümü 

yolda geçen bir ibadetti. Hatta bu zorluk bir deyimle eskilerin günlük 

yaşamlarına bile taşınmıştı. Biri birinden bir şey istediğinde ve o da 

yapmadığında, istekte bulunan kişi, “Senden ne istedim ki, yerime 

hac yapmanı mı?” diyerek serzenişte bulunurdu.
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The pilgrims-to-be would leave their homelands months 

ahead in small groups to be able to join the big Hajj caravans, which 

would set out from major centers such as Istanbul, Damascus, 

Cairo, and Baghdad, and which would have predetermined 

schedules for departure. As they advanced toward their ultimate 

destination that was Mecca, the caravans would unite to form 

larger caravans, yet each one continuing the journey under its 

own banner and Emir of Hajj. People responsible for the caravans 

would do their utmost to avoid any likely mistake in the planning 

for fear of the obvious danger of causing tens of thousands to miss 

the standing (waqfah) at Arafat -- performed only one day a year -- 

and thus the pilgrimage altogether that year.       

The journey would take at least six months, depending 

on factors such the weather and road conditions, and tacitly the 

departure point, necessitate crossing mountains, seas, and deserts, 

and would thus be rife with many dangers,among them disease, 

death, hunger, thirst, extreme cold or heat, and Bedouin attacks. 

In fact, the utter difficulty of fulfilling this duty was reflected in the 

daily lives of our ancestors in the form of an idiom. When somebody 

asked a friend to do something, and when the friend did not do it or 

refused to do it, the requester would reproach them, saying, “What 

was it that I asked of you? To perform the Hajj on my behalf?”

When the Industrial Revolution in the West toward the end 

of the 19th century triggered an immense surge in the speed of 

technological advancement and naturally affected transportation 

vehicles, railroads and steamships gradually started replacing 

the caravans. And particularly after the opening of the Suez 

Channel, Mecca became a much more easily accessible place for 

the prospective pilgrims traveling from Muslim countries with a 

coast on the Mediterranean.This greatly reduced the longevity of 

the journey for the Muslims traveling from as far away as Central 

Asia, India, Iran and Caucasia by caravan, railway, and sea. Now the 

usual 40-day journey by caravan between Damascus and Medina 

dropped to a mere four days, and the Suez-Jeddah journey that 

once lasted between 30 and 40 days by sailing ships now only took 

three days. By the time World War I ended, the traditional Hajj 

caravans had already been replaced by motor vehicles in their 

entirety.  

19. yüzyılın sonlarına doğru, Batıdaki sanayi devrimiyle 

ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin seyahat araçlarını da 

etkilemesiyle, demiryolları ve buharlı gemiler yavaş yavaş 

kervanlara alternatif olmaya başladılar. Süveyş kanalının da 

açılmasıyla Akdeniz’e kıyısı olan Müslüman ülke hacıları için 

Mekke daha yakın hale geldi. Orta Asya, Hindistan, İran ve 

Kafkaslardan gelen Müslümanlar da hem kervanları, hem 

demiryolunu, hem de denizyolunu kullanarak Mekke’ye daha 

kısa sürede ulaşır oldular. Kervanlarla 40 gün gibi bir sürede 

kat edilen Şam-Medine arasındaki mesafe, Hicaz demiryoluyla 

artık dört güne, yelkenli gemilerle 30-40 gün arasında alınabilen 

Süveyş –Cidde arası da buharlı gemilerle üç güne inmişti. İki 

dünya savaşı arasına gelindiğinde ise eski hac kervanları yerlerini 

çoktan motorlu araçlara bırakmışlardı. 

Haccı yakından ilgilendiren bu gelişmelere paralel bir 

gelişme de II. Dünya Savaşı sonrası petrol gelirlerinin hac 

hizmetleri dışında bir ekonomik kaynağı olmayan Suudi Arabistan’ı 

bir anda dünyanın en zengin ülkeler sınıfına sokmasıydı. Petrol 

gelirlerinden doğan fazlalık doğal olarak Mekke, Medine ve onların 

iki Haremi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebî’nin imarları da 

dâhil, ülkenin gelişip büyümesine yatırıldı. Eş zamanlı olarak Libya, 

Irak, İran, Cezayir ve Körfez ülkeleri gibi milli gelirlerinde petrole 

dayalı artışlar yaşayan bazı diğer İslâm ülkeleri vatandaşlarının da 

hac yapabilme imkânları arttı. 

Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak 1950’lerden itibaren 

yaşanan hacı sayısındaki artışa Suudi Arabistan ‘Hâdimü’l-

Haremeyn-i Şerifeyn’* olarak kayıtsız kalamazdı. 1950’lerin 

başından itibaren Haremeyn içinde ve çevresinde peyderpey 

alan oluşturma ve genişletme çalışmalarına başlandı. İlk olarak 

Mescid-i Haram’da artan hacı sayısına tavaf alanı açmak için 

önce mezhep makamları sonra minber ve Beni Şeybe kapısı 

kaldırıldı. Zemzem binası da kaldırılarak kuyu tavaf alanının 

altına alındı. Makam-ı İbrahim binası kaldırılıp yerine çok 

daha küçük, altınla kaplı cam bir kubbe kondu. Çevresindeki 

binalar yıkılarak Mescid-i Haram genişletildi. Say’ alanı, 

üzeri kapatılarak iki katlı hâle getirilip Mescid-i Haram’a 

dâhil edildi. Aynı şekilde Medine’de de Mescid-i Nebî’nin 

Sultan Abdülmecit dönemi onarım ve genişletilmesinden 
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A development parallel to these that closely pertained to 

the Hajj was that Saudi Arabia, a country with no economic source 

other than the services it provided to the pilgrims, suddenly 

became one of the wealthiest countries through its oil revenues. 

The budgetary surplus that came about with this newly found 

economic source was put into the development of the entire 

country, first and foremost into the improvement projects for 

Mecca and Medina and their two Noble Sanctuaries: Masjid al-

Haram and Masjid al-Nabawi. Concurrently, the citizens of some 

other Muslim countries -- Libya, Iraq, Iran, Algeria, and several 

Gulf countries -- that saw an immense increase in their oil-related 

incomes became a lot more capable to undertake the holy journey. 

As Khadim al-Haramayn al-Sharifayn*, Saudi Arabia 

could not remain a bystander in the face of the great rise in the 

number of pilgrims who came as a consequence of all these 

developments starting from the 1950s. The enlargement work in 

and around the Haramayn was gradually launched from the early 

1950s to open up more space. The first steps taken to enlarge the 

circumambulation area were the removal of the stations (maqam) 

of the four schools of law, the pulpit, and the Gate of the Banu 

Shaiba. The zamzam building was also pulled down and the well 

was placed underneath the circumambulation area. The building 

of the Station (maqam) of Abraham was demolished, too, and 

in its place a much smaller dome of glass covered with gold 

was placed. The surrounding buildings were all pulled down to 

enlarge the mosque. The ritual walking (sa’y) area was enclosed, 

made into a two-story structure and added to the Masjid al-

Haram. In the same way, Masjid al-Nabawi in Medina was 

enlarged by preserving a small section remaining from the repair 

and enlargement work undertaken during the time of Sultan 

Abdülmecit.     

Despite being oriented toward the sacred goal of allowing 

as many Muslims as possible to do the Hajj, these changes are 

generally products of a Western mindset based on West-oriented 

advice and naturally utilize Western technology, and this attitude 

has openly been sacrificing the historical and cultural texture and 

character of the Holy Lands for the sake of modernization. When 

we consider the wind of improvement that has caused so much 

kalan yapının ufak bir bölümü korunarak etrafına doğru 

genişletmeler yapıldı.

Mümkün olduğunca çok Müslüman’a hac yapabilme 

fırsatı sağlamak gibi mübarek bir amaç gütse de, genelde batılı 

teknoloji, tavır ve tavsiyelerle yapılan bu değişikliklerin var olan 

tarihî, kültürel doku ve karakteri modernleşmeye kurban ettiği 

çok açıktır. O yıllarda başlayan bu gelişme rüzgârıyla günümüze 

gelindiğinde, mübarek mekânlar ve tarih arasındaki ilişkinin artık 

tamamen yok olduğunu görmekteyiz.

Bugün hacıların yüzde 90’dan fazlası hacca uçakla geliyorlar. 

Aylarca işten ve aileden uzak kalmanın maliyeti göz önüne 

alındığında uçak yolculuğu haccı geçmişe göre çok daha ekonomik 

ve ulaşılabilir kılmıştır. Eskiden insanlar ömürlerinde bir kez 

hac yapabilme hayaliyle yaşarlarken artık günümüzde birçok 

kereler yapabilmeyi planlayabilmektedirler. Ayrıca geleneksel hac 

yolculuğunun zorlukları ve riskleri yüzünden eskiden çok az olan 

kadın ve çocuk hacıların sayısında da uçaklar sayesinde ciddi bir 

artış yaşanmıştır. 

On üç asırdan fazladır savaşlara, afetlere ve salgın 

hastalıklara direnen hac, insanlık tarihinin kesintisiz süregelen tek 

dinî ritüelidir. Dinî içeriğinde en ufak bir değişimin olmamasına 

rağmen, geçtiğimiz asırda fizikî yapısında meydana gelen 

değişiklikler, 13 asrın toplamında yaşananlardan daha fazladır. 

Günümüz hacıları birkaç saatlik bir uçuşla, gündelik yaşamın 

içinden bir anda kopup, hiçbir tarihî geçmişi olmamış gibi duran 

mübarek şehirlerde, kendilerini yoğun bir manevî havanın 

içerisinde buluveriyorlar. Yüzyıllar önce Kâbe’yi ilk gördüğünde 

bir hacının hissettikleriyle bugünkü arasında en ufak bir fark 

olmamasına rağmen, yıllar süren biriktirme, aylar süren yolculuk 

ve bir dolu çileyle elde edilen “hacı” unvanının günümüzde artık 

çok daha kolay elde edilebilir olduğu bir gerçektir.

Kartpostallar ve Hac
Kartpostal 1870’lerde bir haberleşme aracı olarak ortaya çıkmıştır. 

Arkasına düşülen kısa ve özlü notlarla yakınları selâmlamak, yapılan 

seyahatten ve bulunulan yerden haberdar etmek için kullanılan bu 

ufak, dikdörtgen, ön yüzü resimli karton, uzman koleksiyonerler 
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change since it started, we see that the relationship between the 

Holy Lands and history is now completely non-existent.   

Today, more than 90 percent of all pilgrims go on 

pilgrimage by plane. Compared to the cost of the journey under 

past conditions in which the wayfarers had to leave their work 

and families for months on end, air travel has made the Hajj 

far more economical and accessible. In addition, people in the 

past lived with the dream of fulfilling this duty only once in their 

lifetime;today, however, they are able to make plans to fulfill it 

many times. Furthermore, thanks to air travel a visible rise came 

about in the number of women and children, who were greatly 

outnumbered by men in the past on account of the dire difficulties 

that surrounded the traditional journey of pilgrimage.

Postcard And Hajj
The first postcards appeared in the 1870s as a means of 

communication. This small, rectangular card with a photograph on 

one side greatly appealed to people in that it allowed them to let loved 

ones know about their travels and the places of travel and to drop a 

few lines on the back to convey their love and greetings. Thanks to 

expert collectors and their collections, postcards are today used as 

instruments of reference in a wide range of fields, including history, 

sociology, anthropology, architecture, city planning, ethnography, 

and topography. The actual images and imaginary themes of cities, 

towns, geographical panoramas, structures, monuments, portraits 

of ordinary as well as famous people, local traditions and practices, 

historical events, and official, military and religious ceremonies 

printed on one side of the postcards are invaluable documents for 

researchers today. Owing to this typical quality of theirs, postcards 

turned out to be the visual memory of the near human history and 

culture during the transition from the 19th to the 20th century. 

Postcard images were generally reproduced from the 

photographs of the day. Photography was exclusively enjoyed by the 

wealthy, such as the members of royal courts or diplomats, as it was 

a very expensive item in earlier times. Therefore, postcards proved 

the easiest and most inexpensive way by which large masses were 

able to have access to photographic images. 

sayesinde günümüzde tarih, sosyoloji, antropoloji, mimarlık, 

şehircilik, etnografya, topografya gibi birçok alanda referans aracı 

olarak kullanılmaktadır. Şehirler, kasabalar, coğrafi panoramalar, 

yapılar, anıtlar, meşhur ve sıradan insan portreleri, yerel gelenekler 

ve uygulamalar, tarihî olaylar, resmî, askerî ve dinî merasimler 

gibi kartpostalların ön yüzlerinde kullanılan imgesel temalar, 

araştırmacılar için paha biçilmez değerde belge kaynağı olmaktadırlar. 

Bu özellikleriyle kartpostallar 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişte, 

insanlık yakın tarihi ve kültürünün adeta görsel hafızası olmuşlardır.

Kartpostallardaki imgeler genelde döneminin fotoğraflarından 

üretilmişlerdir. İlk dönemlerinde pahalı bir malzeme olan 

fotoğraf sadece saray mensupları, diplomatlar gibi varlıklı 

çevrelerce edinilebilirken, kartpostal geniş kitlelerin bir imgeye 

ulaşabilmesinin en kolay ve ucuz yollarından biri olagelmişti.

Üzerinde yazan mesaj, damgalar ve pullar, kat ettiği yollar, 

yıllarca bir köşede saklanmış olması gibi özellikler her kartpostalı 

kendine ait hikâyesi ve tarihi olan bir materyale dönüştürür. 

Fotoğrafla karşılaştırıldığında, bütün bunlar malzeme olarak 

kartpostalı daha canlı ve ilginç kılan unsurlardır.

Gerek geniş kitlelerin haccı algılamasında oynadığı rol gerek 

de alternatifi olan fotoğrafa göre daha canlı ve hikâyesi olan bir 

malzeme olmasından dolayı kartpostallar haccın yakın tarihine 

samimi ve eksiksiz bir tanıklık yaparlar. Hacca dair kartpostalları 

temalarına göre kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Yol
Geleneksel hacda yolculuk, ibadetin en önemli bölümünü 

oluşturmaktaydı. Hacıların yola çıkışları, uğurlanışları, 

yoldaki halleri, geri dönüşleri ve karşılanışları ile ilgili pek çok 

kartpostal vardır. Bu kartpostallar bizlere geçmişte hac yolculuğu 

biçimlerinin yanı sıra, haccın her sene ne kadar geniş bir 

coğrafyayı ve çeşitli halkları etkilediğini de göstermektedirler.

Törenler
20. yüzyılın başlarına kadar hac, çok az sayıda insana nasip olan ve 

dolayısıyla insanın hayatında dönüm noktası olarak kabul edilen 

önemli bir olaydı. Müslüman toplumlar öteden beri hacca ve hacıya 

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   21 26/05/17   03:14



22 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

The messages, the stamp marks, the stamps, the distances 

they traveled, and the places in which they were kept for decades 

render every postcard into a historical document with a unique 

story and past. All these distinctive qualities make postcards 

livelier and more engrossing in comparison to photographs. 

Road
In traditional pilgrimage, the journey was the most important part 

of the worship. There are lots of postcards about pilgrims way outs, 

farewells, on the way, return, and welcome. These postcards show 

us the types of pilgrimage in the past. Besides how the pilgrimage 

affects various geographies and peoples

Ceremonies
Until the beginning of the 20th century, the pilgrimage was an 

important event that was accepted as a turning point in the life of 

a very few people. Muslim societies shown importance to the Hajj 

and pilgrims, have shown great respect and have developed some 

methods, customs and ceremonies depending on them ever since. 

The ceremonies of Hajj farewell and wellcome, Surrah and Mahmil 

Process are the clearest proofs of the role played by the traditional 

Hajj in modern society according to modern hajj. In the past, one 

person was a pilgrim, but the wife, friend, and relative who lagged 

behind had a pilgrimage to themselves through these customs and 

ceremonies. Mahmil-i-Sharif ceremonies were undoubtedly the 

most magnificent events held on the hajj, events lived with great 

enthusiasm and sensuality. The postcards of these ceremonies in 

Istanbul, Damascus and Egypt illustrate these ceremonies to the 

finest details. The last Mahmil ceremony in Egypt was held in 1952. 

Both they are longer in life than others, and more documented, 

postcards about Egyptian Mahmil are more common.

Sacred Cities Mecca and Medina
The old postcards of the holy cities of Mecca and Medina, depict 

many details such as the pictures of these cities, the images of the 

Masjid al-Haram and the Masjid al-Nabi, the places where the 

pek önem vermişler, büyük saygı göstermişler ve buna bağlı olarak 

bazı usûl, âdet ve merasimler geliştirmişlerdir. Hacı uğurlama 

ve karşılama, Surre ve Mahmil Alayı törenleri geleneksel haccın 

modern hacca göre toplum hayatında oynadığı rolün öneminin en 

açık kanıtlarıdır. Eskiden bir kişi hacı olur ama geride kalan eş, 

dost, akraba da bu âdetler ve törenler sayesinde kendi içlerinde bir 

hac yaşarlardı. Mahmil-i Şerif merasimleri de şüphesiz ki hacca 

dair düzenlenen en ihtişamlı, halk nezdinde büyük bir coşku ve 

duygusallıkla yaşanan olaylardı. İstanbul, Şam ve Mısır’daki bu 

törenlere ait kartpostallar bize en ince detayına kadar bu törenleri 

resmederler. Mısır’da son Mahmil töreni 1952 yılında yapılmıştır. 

Gerek diğerlerine göre daha uzun ömürlü olduğundan, gerek de 

daha çok belgelendiğinden Mısır Mahmili ile ilgili kartpostallara 

daha çok rastlanır.

Kutsal Şehirler Mekke ve Medine
Kutsal şehirler Mekke ve Medine’ye ait eski kartpostallarda bu 

şehirlerden manzaralar, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebî’nin 

görüntüleri, haccın gerçekleştirildiği mekânlar, ziyaret yerleri gibi 

pek çok detay resmedilmiştir. Bu kartpostallar kutsal şehirlerin 

hem mimarî hem de şehircilik anlamında bugün geldikleri noktayı 

yakın geçmiştekiyle karşılaştırma imkânı sunarlar.

Cidde ve Yanbu
Tarihleri haccın tarihiyle sıkı sıkıya bağlı olan Hicaz’ın iki liman 

şehri Cidde ve Yanbu’ya ait kartpostallarda geçmişte Hicaz’daki 

gündelik yaşamdan, hacıların konaklama ve seyahat biçimlerine 

kadar pek çok ipucu yakalanabilir.

Hicaz Demiryolu
Osmanlı’nın 20. yüzyılın başında, sanayi devrimi sonrasında hac 

yolculuğuna dair geliştirdiği en büyük proje olan ve on binlerce 

hacının rahat ve emniyetli bir şekilde yolculuk yapmasını amaçlayan 

büyük projesi Hamidiye Hicaz Demiryolu ile ilgili kartpostallar da 

hacca dair kartpostallar içinde önemli bir yer tutarlar.
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pilgrimage took place. These postcards provide the opportunity for 

the holy cities to compare with those of their closest neighbors in 

terms of both architectural and urbanism.

Jeddah and Yanbu
Many postcards from Hejaz’s two port towns Jeddah and Yanbu, 

whose histories are strictly tied to the date of the pilgrimage, 

may have many clues from everyday life in Hejaz to the way of 

accommodation and travel of the pilgrims.

Hejaz Railroad
The great project of the Ottoman Empire at the beginning of 

the 20th century, which is the biggest project developed for the 

pilgrimage after the industrial revolution and aimed at making 

the journey of tens of thousands of people safe and secure, is also 

important in postcards for the Hamidiye Hejaz Railway

Drawing Postcards
In the past, imaginative drawing postcards depicting Hajj and spaces 

in large masses minds, are the most colorful and entertaining 

materials in this area. Hajj is the largest meeting of humanity on 

earth. Many economic factors such as transportation, housing, 

security, health, cleanliness play a role in the realization of Hajj. 

Pilgrimage is a social act that millions of people from different 

languages and different nations travel from the locality to the 

universality. The political impact of putting the title of Hadim al-

Haremeyn-i Sharifayn in front of the names of the statesmen hosting 

the Hajj is also uncontroversial. All this shows us that, the pilgrimage 

is not only religious, but also a worship with social, economic and 

political dimensions. For a Muslim, pilgrimage is the gateway to 

rebirth with the highest expression of spiritual life, the strongest 

expression of unity and equality, cleansing from sin and guaranteeing 

Paradise. Certainly, postcards are an excellent means of opening and 

guiding new windows of those who are interested in this supreme and 

multifaceted worship, those who have done or will do the pilgrimage, 

and the minds and hearts of the pilgrims in the past.a 

Çizim Kartpostallar
Geçmişte geniş kitlelerin hacca ve mekânlarına dair zihinlerinde 

canlandırdıklarını resmeden hayal ürünü çizim kartpostallar ise bu 

alanın en renkli ve eğlenceli malzemeleridir.

Hac insanlığın yeryüzündeki en büyük toplantısıdır. 

Ulaşım, barınma, güvenlik, sağlık, temizlik gibi birçok ekonomik 

faktör haccın gerçekleşmesinde rol oynar. Hacda farklı dilden, 

ırktan milyonların kaynaşıp yerellikten evrenselliğe yaptıkları 

yolculuk toplumsal bir olaydır. Hacca ev sahipliği yapan devlet 

adamlarının isimlerinin önüne Hâdimü’l-Haremeyn-i Şerifeyn 

unvanını koymalarının uluslararası arenadaki siyasi etkisi ise 

tartışmasızdır. Bütün bunlar bize haccın sadece dinî değil, 

aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve siyasî boyutları da olan 

bir ibadet olduğunu göstermektedir. Bir Müslüman içinse 

hac, manevî hayatın zirvesi, birlik ve eşitliğin en güçlü ifadesi, 

günahlardan temizlenme ve Cennet garantisiyle yeniden doğuşun 

kapısıdır. Muhakkak ki kartpostallar bu yüce ve çok yönlü ibadetle 

ilgilenenlerin, haccını yapmış veya yapacak olanların zihinlerinde 

ve gönüllerinde haccın geçmiş zamanlardaki hâllerine dair yeni 

pencereler açacak ve rehberlik yapacak mükemmel bir araçtır.a

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   23 26/05/17   03:14



KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   24 26/05/17   03:14



IN 1850, the sultan of the time Abdülmecid Han had 
also in Mecca as in Medinah officially announced 
his initiation of this service with an irade (will, 

order of the sultan) dated 03.12.1850 (28.M.1267) 
stating “…Each everyone from sixteen carats, three 
shares forty-eight to the sultan, again from sixteen 
carats 1.5 shares, twenty-four carats to the valide 
sultan (queen mother) [Bezm-i Âlem] ...” With this 
irade (will, sultan’s order) the feraşet service was 
announced in Mecca. On the other hand, the date of 
the berats given to Sultan Abdülmecid Han and to the 
valide sultan is 13.01.1851 (10.Ra.1267)

When this ferâşet news reached Mecca among all 
the leaders found there and the important people of 
the city, thirty-four people in a presentation written 
in Arabic expressed the joy they felt and asked from 
the sultan an irade (will, order) for it to be realized 
immediately. Upon the letters and discussions following 
this the Mecca feraşet started officially on 09.09.1851 
from an irade issued by Abdülmecid Han.a

FERAŞET

1850'DE devrin padişahı Abdülmecid Han 
Medine’de olduğu gibi Mekke’de de bu ferâşet 
hizmetinin ihdası için 03.12.1850 (28.M.1267) 

tarihli bir irade (padişah emri)  ile bu hizmeti 
başlattığını resmen ilan etmiştir. Bu hizmeti de “…
Her biri on altışar kırattan üç hisse kırk sekiz kırat 
padişaha, yine on altışar kırattan 1,5 hisse yirmi dört 
kırat da [Bezm-i Âlem] valide sultana…”Mekke’de 
ferâşet hizmeti verildiğini bu irade ile ilan etmiştir. 
Padişah Abdülmecid Han ile valide sultana bu hizmeti 
ifa için verilen beratların veriliş tarihi ise 13.01.1851 
(10.Ra.1267)’dir. 

Bu ferâşet haberi Mekke’ye ulaşınca orada 
bulunan yöneticiler ve şehrin önde gelen, sözü 
geçen kişilerinden oluşan otuz dört kişi 18.05.1851 
tarihiyle saraya yazdıkları Arapça bir arzla duydukları 
memnuniyeti bildirmişler ve bu işin kısa zamanda 
hayata geçmesi için sultandan irade (emir) 
istemişlerdir. Bunun üzerine yapılan yazışmalar ve 
görüşmelerden sonra 09.09.1851’de Abdülmecid 
Han’dan çıkan irade ile de Mekke-i Mükerreme 
ferâşeti resmen başlamıştır.”a

FERAŞET
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Postcard of map of Arabian 
Peninsula 

Its foundation dating back to the 
Prophet Ismail, the son of the Noble 
Abraham, Mecca is considered in 
Islam to be the most blessed city on 
the face of the earth. It is located in 
the north of the Arabian Peninsula 
in the Hejaz Region, founded in a 
valley known as Batn al-Makkah. 
Baytullah, God’s abode on Earth as 
well as the first place of worship, is 
situated at the bottom of this valley 
surrounded by mountains of black 
rock. To the north of Mecca lie 
Medina and Damascus, and in the 
south is Yemen. Bahrain and Najd 
are in the east of Mecca while its 
western neighbor is the Red Sea. 
Mecca has a very arid desert climate, 
and it is surrounded by non-arable 
lands with a plant cover of prickly 
shrubs and bushes for the larger part. 
Because of irregular precipitations 
and its location at the bottom of 
a valley, Mecca has suffered from 
floods throughout its history. The 
Prophet Muhammad (pbuh), the last 
in the line of prophets,was born in 
Mecca, and the last divine scripture, 
the Qur’an, started to be revealed 
there. As it is home to the Ka’bah, the 
qibla of all Muslims, Mecca is defined 
in the Qur’an as Umm al-Kurra, the 
“mother of all cities.” (Quran 6:92, 
42:7). (13,34).

Arap Yarımadası Harita Kartpostalı

Kuruluşu İbrahim Peygamber ve 
oğlu İsmail Peygamber zamanına 
dayanan İslâm’ın kutsal kenti Mekke, 
Arap Yarımadasının kuzeyinde, 
Hicaz Bölgesinde, Batn-ı Mekke adı 
verilen bir vadi üzerinde kurulmuştur. 
Beytullah, yani Allah’ın yeryüzündeki 
evi, ilk mabet Kâbe, kara taştan 
oluşmuş birçok dağın çevrelediği 
bu vadinin merkezindeki çukur 
alanda yer alır. Mekke’nin kuzeyinde 
Medine ve Şam, güneyinde Yemen, 
doğusunda Necd ve Bahreyn 
batısında ise Kızıldeniz yer alır. 
Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan 
Mekke’nin çevresi dikenli bodur ağaç 
ve çalılıklardan oluşan çöl karakterli, 
tarım yapılamayan bir arazidir. 
Düzensiz yağışlar ve çukur konumu 
dolayısıyla Mekke, tarih boyunca 
birçok sel baskınına uğramıştır. Son 
peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) 
Mekke’de doğup büyümüş, son ilahi 
kitap olan Kur’ân burada inmeye 
başlamıştır. Bütün Müslümanların 
kıblesi olan Kâbe’yi içinde 
barındırması sebebiyle Kuran’da 
Mekke “Ümmü’l Kura” yani “Şehirlerin 
Anası” olarak tanımlanmıştır (En’âm 
Sûresi 92.âyet, Şûrâ Sûresi 7.âyet) 
(13,34).
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Tekke İşi Hilye-i Şerife

77 x 35 cm.

Tekke İşi Hilye-i Şerif  
Ahşap Üzerine Kağıt

–——

77 x 35 cm. 

Lodge Work Hilye-i Sherife,  
Paper Over Wood
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Hilye-i Şerif

32 x 22 cm.

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere resimli Hilye afiş.

–——

Hilye-i Sharife

32x22 cm

Mecca Al-Mukarramah and Medina 
Al-Munawwarah Hilye poster.
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FERÂŞET, was the name of one of the sacred services of high 

spiritual value done in Mecca and Medinah and known 

in Islamic history and culture under the general name of 

“Haremeyn”. Ferâşet means the service of a ferrâş. The dictionary 

meaning of the word ferrâş means spreader, upholsterer, sweeper 

or maid.1 Even though the name of those giving this service was 

ferrâş (sweeper), sometimes the Persian Çârub-keş meaning the 

same thing was also used.

 Throughout history in many Islamic states many 

functionaries were found with this name especially in palaces, 

but among the Ottomans, other than those doing palace service, 

it was used for those functionaries concerned with the cleaning 

of artefacts of pious foundations. Especially and in its most well-

known form, those people who did the cleaning services of the 

sacred places in Mecca and Medinah were called ferrâş. 

The Mecca Ferâşet was looking after the cleaning affairs of 

the Kabah, making especially sure it always remained clean and 

likewise the Medinah ferâşet for the Tomb of the Prophet PBUH 

(Kabr-i Saadet, The Tomb of Felicity).  Since the service of these 

places that have always been considered sacred by Muslims, had 

a spiritual value, and was an honourable job. To the expression 

FERÂŞET, İslam tarihinde ve kültüründe genel adıyla 

“Haremeyn” adı verilen Mekke ile Medine’de yapılan 

manevi değeri yüksek olan mukaddes hizmetlerden birine 

verilen addır. Ferâşet, ferraşlık hizmeti demektir. Ferraşın lûgat 

manası yayıcı, döşeyici, süpürücü ve hizmetçi demektir.1 Bu 

hizmeti yapanların çok yaygın isimleri ferraş (süpürücü) olmasına 

rağmen bazen aynı manaya gelmek üzere Farsça “Çârub-keş” 

kelimesi de kullanılırdı

Tarih boyunca birçok İslam devletinde bilhassa saraylarda 

bu adla görev yapan pek çok görevli bulunmuş ise de Osmanlılarda 

ferrâş kelimesi, daha çok saray hizmetlisi dışında çeşitli vakıf 

eserlerinin temizliğiyle ilgilenen görevliler için kullanılmıştır. 

Özellikle ve en meşhur haliyle de Mekke-i Mükerreme ve 

Medine-i Münevvere’de bulunan mukaddes mekânların temizlik 

hizmetlerini yapan kişilere ferraş denilmiştir. 

Mekke Ferâşeti; Ka’be-i Muazzama’nın, Medine ferâşeti ise, 

Kabr-i Saadet’in (Hz. Peygamber SAS’in Mezarı) temizlik işlerine 

bakma, daima temiz kalmasına özen gösterme işidir. Müslümanlarca 

her zaman mukaddes bilinen bu yerlerin hizmetleri hem manevi 

değeri hem de şerefli bir olması dolayısıyla “ferâşet” tabirine bir de 

“şerif” ilave olunarak “ferâşet-i şerife” haline getirilmiştir.

“FERÂŞET VE  
FERÂŞET BERATLARI”
TALİP MERT 
Öğr. Gör. Marmara Ünv. FEF

FERÂŞET AND  
FERÂŞET BERATS 
(FERÂŞET WARRANTS)
TALİP MERT 
Lecturer at Marmara University FSL   

1 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Basımevi, 
İstanbul 1971, c. I, s. 606.

1 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB 
Basımevi, İstanbul 1971, c. I, s. 606.

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   31 26/05/17   03:14



32 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

“ferâşet” by also adding “şerif” (honourable), it came to be in the 

form “ferâşet-i şerife”.

The Medinah ferâşet is very ancient and its initial date is not 

known exactly. The Mecca ferâşet which had been initiated before 

was begun to be constructed in the later part of the Hijri year 1267 

(1850 CE).

Those given the duty of ferâşet were also given by the Sultan 

a “berat” (warrant). This berat was called the “Ferâşet-i Şerife 

Beratı” (The Warrant for Ferâşet-i Şerife).

Each holder of Ferâşet-i Şerife had their attorneys until 1850 

in Medinah and after 1850 in Mecca and this attorney was called a 

“Ferâşet-i Şerife vekili.” 

Ferâşet-i Şerife, based on the ninety-nine Exalted Names of 

God (Esmâ-i Hüsnâ) was considered ninety-nine shares and each 

share was considered sixteen carats. Of these the sultans came to 

possess forty-eight carats and the valide sultans (queen mothers) 

twenty-four, the rest was (generally) distributed to respected 

people. In the classification of gilded firmans are found many 

ferâşet-i şerife berats gilded with gold. In addition, in the archive 

in the registers recorded under the name “ferâşet-i şerife defteri 

(register)” are specified for each separately the names of the 

holders of ferâaşet-i şerife, the dates of the starting and finishing 

of this duty, and the shares that they possessed.  The retail records 

outside these registers are found in the scattered funds of the 

archive and more often placed inside the Harmeyn Accounting 

Secretariat (D. HMH) papers.

Besides this symbolic division ferrâş aghas were appointed 

in order to execute in practice the function of a ferrâş (sweeper) 

and their wages were usually met by the province of Egypt. For 

example, in 1587 an order sent to beylerbeyi (governor) and 

haznedar (treasurer) of Egypt, it was demanded that the stipends 

of a naibülharem (deputy of the Harem), haznedar (treasurer) 

and up to ten ferrâş aghas serving in the Kabah be paid from the 

budget of Egypt.2

Medine ferâşeti çok eskidir ve başlangıç tarihi tam olarak 

bilinememektedir. Yeni olan Mekke ferâşeti ise Hicrî 1267 (1850) 

senesinin sonlarından itibaren yapılmaya başlanmıştır. 

Ferâşet vazifesi verilenler Padişahlarca “berat” da verilirdi. 

Bu berata “Ferâşet-i Şerife Beratı” denilirdi. 

Ferâşet-i Şerife sahiplerinin 1850’ye kadar Medine’de 

1850’den sonra ise Mekke’de birer vekilleri bulunurdu bu vekile de 

“Ferâşet-i Şerife vekili” denirdi. 

Ferâşet-i Şerîfe, Allah’ın doksan dokuz güzel ismi (Esmâ-i 

Hüsnâdan) ölçü alınarak doksan dokuz hisse sayılmış ve her bir 

hisse de on altı kırat itibar edilmiştir. Bunun kırk sekiz kıratına 

padişahlar, yirmi dört kıratına vâlide sultanlar sahip olurlar, 

kalan kısmı ise [genellikle] muteber kimselere dağıtılırdı. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tezhipli fermanlar tasnifinde 

altınla bezenmiş çok sayıda ferâşet-i şerîfe beratı bulunmaktadır. 

Arşivde ayrıca “ferâşet-i şerîfe defteri” adı altında kayıtlı olan 

defterlerde… Ferâşet-i şerîfe sahibi olanların isimleri, bu 

görevin veriliş ve bitiş tarihleri ile sahip oldukları hisseleri ayrı 

ayrı belirtilmiştir. Bu defterler dışındaki perakende kayıtlar ise 

arşivin dağınık fonlarında ve daha çok da Haremeyn Muhasebesi 

Kalemi (D. HMH) evrakı içerisinde yer almaktadır. 

Bu sembolik taksimatın dışında mübarek sayılan yerlerde 

fiilen ferrâşlık (süpürgecilik) görevini yerine getirmek için 

ferrâş ağalar tayin edilir, bunların ücretleri de genellikle Mısır 

eyaletinden karşılanırdı. Meselâ 1586’da Mısır beylerbeyi ve 

defterdarına gönderilen bir hükümde Kâbe’de hizmet eden 

nâibü’l-harem, hazinedar ve on kadar ferrâş ağanın aidatlarının 

Mısır bütçesinden verilmesi istenmiştir.2

Mekke Ferâşeti
Yukarda kısaca bahsi geçtiği üzere ferâşet hizmeti 1850’ye kadar 

sadece Medine-i Münevvere’de yapılabilen saygın bir hizmet iken 

bu tarihte Mekke’de de bu hizmet verilmeye başlanmıştır. Bu 

tarihe gelinceye kadar Mekke’de Kabe-i Muazzama’nın temizlik 

2 Tahsin Yazıcı-Mehmet İpşirli, “Ferraş” Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ali 
Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş. Yenibosna / İSTANBUL, C. 12, s. 408-409. 

2 Tahsin Yazıcı-Mehmet İpşirli,“Ferraş” Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ali 
Rıza Baskan Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş. Yenibosna / İSTANBUL, C. 12, s. 408-409.
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The Mecca Ferâşet
The Ferâşet service as it was briefly mentioned above was 

honourable only being able to be done in Medinah until 1850, at 

this date it was also being given in Mecca. Until this time, there 

were 40 aghas looking after the cleaning affairs of the Kabah in 

Mecca and these performed this service with a warrant (berat) 

as in Ravza-i Mutahhara, and nobody could interfere with them. 

Their chief was called Şeyhülağavat (chief of the aghas or chief 

agha). In compensation for this service, the aghas also had their 

certain wages.3

In 1850, the sultan of the time Abdülmecid Han had also in 

Mecca as in Medinah officially announced his initiation of this 

service with an irade (will, order of the sultan) dated 03.12.1850 

(28.M.1267) stating “…Each everyone from sixteen carats, three 

shares forty-eight to the sultan, again from sixteen carats 1.5 

shares, twenty-four carats to the valide sultan (queen mother) 

[Bezm-i Âlem] ...” With this irade (will, sultan’s order) the feraşet 

service was announced in Mecca.4    On the other hand, the date of 

the berats given to Sultan Abdülmecid Han and to the valide sultan 

is 13.01.1851 (10.Ra.1267)5

When this ferâşet news reached Mecca among all the leaders 

found there and the important people of the city, thirty-four 

people in a presentation written in Arabic expressed the joy they 

felt and asked from the sultan an irade (will, order) for it to be 

realized immediately. Upon the letters and discussions following 

this the Mecca feraşet started officially on 09.09.1851 from an 

irade issued by Abdülmecid Han.6

As there are thousands of records concerning the Ferâşet-i 

Şerife service in Prime Ministery Ottoman Archives, there are 

numerous ferâşet berats circulating in the world of antique dealers. 

Because of these berats circulating in the market and being bought 

and sold for their, what this word means frequently comes to the 

işlerine bakan 40 tane ağa vardı ve bunlar da bu hizmeti Ravza-i 

Mutahhara’da olduğu gibi beratla yaparlar, kimse de bunlara 

müdahalede bulunamazdı. Bunların başkanına Şeyhülağavat 

(ağaların başı veya baş ağa) denirdi. Bu ağalar bu hizmet karşılığı 

olmak üzere belirli bir de ücretleri vardı.3

1850’de devrin padişahı Abdülmecid Han Medine’de olduğu 

gibi Mekke’de de bu ferâşet hizmetinin ihdası için 03.12.1850 

(28.M.1267) tarihli bir irade (padişah emri)  ile bu hizmeti 

başlattığını resmen ilan etmiştir. Bu hizmeti de “…Her biri on 

altışar kırattan üç hisse kırk sekiz kırat padişaha, yine on altışar 

kırattan 1,5 hisse yirmi dört kırat da [Bezm-i Âlem] valide sultana…

”Mekke’de ferâşet hizmeti verildiğini bu irade ile ilan etmiştir.4 

Padişah Abdülmecid Han ile valide sultana bu hizmeti ifa için verilen 

beratların veriliş tarihi ise 13.01.1851 (10.Ra.1267)’dir.5 

Bu ferâşet haberi Mekke’ye ulaşınca orada bulunan 

yöneticiler ve şehrin önde gelen, sözü geçen kişilerinden oluşan 

otuz dört kişi 18.05.1851 tarihiyle saraya yazdıkları Arapça bir arzla 

duydukları memnuniyeti bildirmişler ve bu işin kısa zamanda 

hayata geçmesi için sultandan irade (emir) istemişlerdir. Bunun 

üzerine yapılan yazışmalar ve görüşmelerden sonra 09.09.1851’de 

Abdülmecid Han’dan çıkan irade ile de Mekke-i Mükerreme 

ferâşeti resmen başlamıştır.6  

Ferâşet-i Şerife hizmeti ile ilgili Başbakanlık Osmanlı 

Arşivinde binlerce kayıt olduğu gibi bugün antika dünyasında 

dolaşan çok sayıda da ferâşet beratı bulunmaktadır. Piyasada 

dolaşan ve meraklılarınca alınıp satılan bu beratlardan dolayı da 

bu kelimenin ne anlama geldiği sık sık gündeme gelmektedir. Bu 

araştırma bu konudaki merakları inşallah gidermeye yetecektir.  

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak şimdilik Osmanlı Arşivi’nde 

bulunan ilk ferâşet kaydı 30.07.1565 (02.M.973)7 tarihli olup 

Sadrazam [Semiz] Ali Paşa’nın vefatıyla boşalan ferâşet kaydıdır. 

Arşivde “son ferâşet kaydı” gibi görülen belgenin tarihi ise 

31.12.1940’tır.   Fakat bu son kayıt Tevfik Paşa evrakıyla beraber 

3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BEO), Meclis-i Vâlâ İradeleri (İ. MVL) 102 / 2233.
4 BEO, İ. MVL 192 / 5831.
5 BEO, Dâhiliye İradeleri (İ. DH.) 227 / 13581.
6 BEO, İ. DH 239 / 14513.

3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BEO), Meclis-i Vâlâ İradeleri (İ. MVL) 102 / 2233.

4 BEO,İ. MVL 192 / 5831.

5 BEO, Dâhiliye İradeleri (İ. DH.) 227 / 13581.

6 BEO, İ. DH 239 / 14513.
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minds. Hopefully this research will be enough to set aside the 

curiosity on this subject. 

In addition to the explanations given above, the first ferâşet 

record found in the Ottoman Archive is of the date 30.07.1565(02. 

M.973)7 and is the one that expires on the death of Sadrazam (i.e. 

Grand Vizier) [Semiz] Ali Paşa. The date of the document that 

seems to be the “last ferâşet record” is 31.12.1940. But this last 

record is the ferâşet document that came to be in the archive with 

the papers of Tevfik Paşa. This document is a ferâşet document that 

has been meddled among the papers of Tevfik Paşa and it concerns 

a rub (quarter) carat ferâşet demand in Madinah and the date of 

this document is 21.10.1851 (25.Z.1267).8 Therefore, the date 1940 

has no special feature concerning the subject of ferâşet.  

Amongst the last to obtain ferâşet in 1914 and to live to during 

the Republican era, there are two famous people: One of them is 

Prof. Dr. Mehmed Ali Ayni (1869-1945), the other is Mustafa Âsım 

Yörük (1859-1943) from the ulema (religious scholars).9 

Who were the Holders of Ferâşet?
Starting firstly from the sultan, the valide sultan (queen mother), 

princes, princesses, men and women of the palace, şeyhülislams 

(Grand Muftis), pashas, Crimean Hans, sheikhs and subjects 

from all over the country gained the right to obtain ferâşet service. 

Aside from the great majority of ferâşet holders who resided in 

Istanbul, there were people who resided in the various provinces 

of the country. For example, according to a court record dated 1861 

a rub ‘ferâşet service was seen given to Muhzırbaşı-zade M. Emin 

b. Ömer of Sivas.10 It is again certain from archive documents that 

Muslims that were not Ottoman subjects were given this service. 

However, the number of these is so small as can be said to be 

virtually nil.

arşive intikal etmiş bir ferâşet belgesidir. Bu belge Tevfik Paşa’nın 

evrakı içine karışmış bir belgedir ve Medine-i Münevvere’de 

rub (çeyrek) kırat ferâşet talebi ile ilgilidir ve bu belgenin tarihi 

de 21.10.1851 (25.Z.1267)’dir.8 Dolayısıyla 1940 tarihinin ferâşet 

konusunda her hangi bir özelliği yoktur. 

Son ferâşet beratı alanlardan 1914’te beratla bu hizmeti alıp 

da Cumhuriyet devrine erişen meşhur iki kişi vardır. Bunlardan 

biri Prof. Dr. Mehmed Ali Ayni (1869-1945), diğeri de ulemadan 

Mustafa Âsım Yörük (1859-1943)’tür.9  

Ferâşet Sahipleri Kimlerdir?
En başta Padişah olmak üzere valide sultan, şehzadeler, sultanlar, 

saraylı erkek ve kadınlar, şeyhülislamlar, paşalar, kırım hanları, 

şeyhler ve ülkenin her tarafındaki vatandaşların ferâşet hizmeti 

alabilme hakları vardı. Çok büyük kısmı İstanbul’da oturan ferâşet 

sahiplerinden başka ülkenin çeşitli eyaletlerinde oturanlar da 

bulunuyordu. Mesela 1861 tarihli bir mahkeme kaydına göre 

“Sivas’tan Muhzırbaşı-zade M. Emin b. Ömer’e rub’ kırat ferâşet 

hizmeti” verildiği görülüyor.10 Hatta Osmanlı vatandaşı olmayan 

Müslümanlara da bu hizmetin verildiği yine arşiv belgeleriyle 

sabittir. Fakat bunların sayısı yok denecek kadar azdır.

Ferâşet / ferraşlık hizmetinin en fazla öne çıkan ama pek 

az kişinin bildiği bir gerçeği daha vardır. O da; bu hizmete sahip 

olanların belki de hiçbirisi Mekke ve Medine’de oturmazlardı. 

Ama bunların kendi adlarına Mekke ve Medine’de birer “ferâşet 

vekilleri” bulunurdu. Beratlı ferraşlar Mekke ve Medine’de oturan 

bir kişiyi kendilerine vekil olarak atardı. Bu vekillere her sene 

Surre Alayı ile belli bir miktar nakit para veya eşya gibi çeşitli 

hediyeler gönderirlerdi.  

Osmanlı Arşiv belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla ferâşet 

hizmeti ilk zamanlar Şeyhü’l-harem adıyla bilinen ve Hicaz’da 

7 BEO, Bâb-ı Âsafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A. DVNS. 
MHM. d.) 5 / 24.
8 Satın alınan, hibe edilen, değiştirilen evrak (HSD. TVP) 1 / 38.
9 BEO 4300 / 322482 ve 4325 / 324372.
10 Sivas Mah. 33 / 112. 

7 BEO,Bâb-ı Âsafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A. DVNS. 
MHM. d.) 5 / 24.

8 Satın alınan, hibe edilen, değiştirilen evrak (HSD. TVP) 1 / 38.

9 BEO 4300 / 322482 ve 4325 / 324372.

10 Sivas Mah. 33 / 112.
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There is one more fact of ferâşet / ferrâş service that stands 

out most but is known by only a few people. That is the fact that 

among those holding this service perhaps none resided in Mecca 

and Medinah. But these each had in store in their own name a 

“ferâşet attorney” (feraşet vekili) in Mecca and Medinah. The 

ferrâş’s holding a berat appointed a person residing in Mecca and 

Medianah as an attorney. Various presents in the form of cash or 

goods were sent every year with the Surre Alayı (Surre Procession, 

Surre refferring the presents sent by the sovereign to Mecca and 

Medinah). 

As far as it can be gleaned from the Ottoman Archive 

documents, the ferâşet service was at first given for many years 

by people known as Şeyhülharem and in the position of the 

deputy of the sultan in the Hİjaz. Much later, the duty of giving 

ferâşet was done by the aghas of the Dârussade (Gate of Felicity, 

the Sultan’s chamber), after the establishment of the Ministry of 

Pious Foundations (Evkaf Nezareti) this duty was carried out by the 

Ministry of Pious Foundations.

As it was mentioned above, ferâşet / ferrâş duty was dependent 

on a certain measure and one of these measures was the carat. As it 

is well known, it is a measure used in the measurement of the weight 

of diamond. Since our forefathers considered this duty as a duty as 

valuable as diamond they took this name as a measure. The measures 

in the form of carat, nısf (half) carat, rub’ (quarter) carat, südüs 

(sixth) carat, sümün (eighth) carat share certainly took their place in 

the berats (warrants).

The ferâşet service has one more very valuable facet from the 

historical point of view. This fact is that ferâşet records reveal the 

date of death of very many scholars, artists and statesmen who have 

left their mark in history by their names and works, but otherwise 

the date of other’s death is unknown. 

The First World War brought an end to many things in 

our lives and ferâşet duty is one of them as well, and in a short 

while this ferâşet service completely became history. First, the 

separation of the Hejaz from the Ottoman Empire and following 

it the abolition of the sultanate and the caliphate made this affair 

come to an end permanently.a

padişahın vekili durumunda olan kişilerce verilirdi. Daha sonra 

bu ferâşet verilmesi işini uzun yıllar boyunca Dârussade ağaları 

yapmışlar, Evkaf Nezareti’nin kuruluşundan sonra da bu iş Evkaf 

Nezareti’nce yürütülmüştür. 

Yukarda da geçtiği üzere ferâşet / ferraşlık işi belli bir 

ölçüye tabi idi ve bu ölçünün adı da kırattı. Kırat malum olduğu 

üzere elmasın ağırlığını ölçmekte kullanılan bir ölçüdür. Bizim 

büyüklerimiz de bu hizmeti “elmas gibi değerli bir iş” olarak 

gördüklerinden bu ismi ölçü olarak almışlardır. Bugün beratlarda 

görülen kırat, nısf (yarım) kırat, rub’ (çeyrek) kırat, südüs (altıda 

bir) kırat, sümün (sekizde bir) kırat hisse şeklinde bu ölçüler 

beratlarda muhakkak yer alırdı.

Ferâşet hizmetinin tarihî açıdan çok değerli bir yönü daha 

vardır. Bu yönü de isim ve eserleriyle tarihe geçmiş ama vefat tarihi 

bilinmeyen pek çok âlim, sanatkâr ve devlet adamının… Ferâşet 

kayıtları sayesinde ölüm tarihleri net olarak ortaya çıkmaktadır.     

I. Dünya Savaşı bizde pek çok şeyi olduğu gibi bu ferâşet işini 

de duraklatmış, kısa bir süre sonra da ferâşet hizmeti tamamen 

tarihe karışmıştır. Önce Hicaz’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılması 

arkasından da Saltanat ve hilafetin kaldırılması ile bu iş tabii olarak 

bitirmiştir.a
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Sultan Abdülmecid (1839 - 1861)

Feraşet Beratı 
1268 H. / 1851 M. 
Kağıt üzerine mürekkep, altın varak 
6 Satır, Tuğralı 
127 x 76 cm.

Mahitab Hanımın vefatı üzerine 
verilen Ravza-i Mutahhara için verilen 
feraşet beratı.

–——

Sultan II. Mahmud (1839- 1861)

Feraşet Certificate  
1268 AH. / 1851 AD. 
Tughra and 6 lines of calligraphy, ink, 
paint and gold on paper  
127 x 76 cm. 

The Feraşet Berat which is given for 
Ravza-i Mutahhara after death of 
Lady Mahitab. 

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   36 26/05/17   03:14



37"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

Sultan Abdülaziz (1861-1876)

Feraşet Beratı 
1280 H. / 1863 M. 
8 Satır, Tuğralı 
Kağıt üzerine mürekkep, altın varak 
131 x 62 cm.

Mehmet Şevket Efendi’ye, Evkaf-ı 
Humayun Nezareti’nde Haremeyn-i 
Şerifeyn için verilen feraşet beratı.

–——

Sultan Abdülaziz (1861- 1876)

Feraşet Certificate  
1280 AH. /  1863 AD. 
 Imperial cipher and 8 lines of 
calligraphy, ink, paint and gold on 
paper  
131 x 62 cm. 

The (Feraşet Certificate) which is 
given in the custody of Evkaf- ı 
Humayun for Haremeyn-i Şerifeyn to 
Mehmet Şevket Effendi.
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Hajj Caravan 

UNTIL the invention of steam propulsion in 
ships and the opening of the Suez Canal in 
1869, pilgrims mostly traveled to the Holy 

Lands by joining Hajj caravans. These caravans, which 
poor pilgrims could join only on foot, would consist of 
horses and mules as well as camels. Of the two largest 
ones, the Damascus caravan would carry 60,000 to 
70,000 pilgrims, whereas the one from Egypt would 
have 40,000 to 50,000 people. In winter, they would 
travel by day and rest by night, and in summertime, they 
would depart in the afternoon following the afternoon 
prayer, and travel by night until sunrise. The stops for 
the caravans were called “manzil.” Often situated by 
bodies of water, they were strategically chosen spots 
fortified with forts of varying sizes and military units 
against Bedouin attacks and would be ready to supply 
the travelers with vital elements such as food and water. 
The postcard is a masterpiece of Orientalist painting by 
Léon Belly drawn in the 1800s. Its original is on display 
at the Musée d’Orsay in Paris.a

Hac Kervanı

DENİZLERDE buharlı gemilerin işlemeye 
başlaması ve 1869’da Süveyş kanalının 
açılmasına kadar hacılar kutsal topraklara 

hac kervanlarıyla giderlerdi.Fakir hacıların ancak 
yaya olarak katılabildikleri bu kervanlarda yolculuk 
deve, at ve katırlarla yapılırdı. İki büyük kervandan 
Şam kervanı 60-70 bin kişi, Mısır kervanı ise 40-
50 bin kişi taşırdı. Kervanlar kışın gündüzleri 
yürür geceleri dinlenir, yazları ise ikindiden sonra 
kalkıp geceleri gider güneş çıkınca da konaklanırdı. 
Kervanların konaklama yerlerine ‘menzil’ denilirdi. 
Urban saldırılarından korunmak için kaleler ve askerî 
kuvvetlerle desteklenmiş, genellikle su kaynaklarının 
yanında olan bu yerlerde dinlenilir, su, yiyecek ve 
erzak gibi ihtiyaçlar giderilirdi. Kartpostalda bugün 
orijinali Paris’te Musée d’Orsay’da bulunan oryantalist 
ressam Leon Belly’nin resmettiği 1800’lerdeki bir hac 
kervanı görülmektedir.a

SURRAH PROCESSION 
AND PLIGRIMAGE

SURRE ALAYI 
VE HAC YOLCULUĞU
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IN all religions aid is given to places and positions by members 

of that religion, the aid given in kind or in cash, is called nezerat 

(“votive offerings”) in Ottoman Turkish, is of special importance 

in meeting the needs of people who live there. In the celestial 

religions, these offerings and aids have an even more special place. 

In Islam, which is the last religion, the holy cities are Mecca and 

Madinah, and in addition to these, large pious foundations were 

established concerning the residents of Jerusalem, which was in 3rd 

place, and for the protection and upkeep of the sacred structures 

there, and aid in kind and in cash by the Believers were continuously 

poured.  In Muslim states the name that became symbol of the aid 

sent to these sacred places is surre.

    The word surre literally means an asper (silver coin) bag, 

a money bag. Generally, things in which valuables and money are 

put are called surre. As a term, it refers to the aid in kind and in 

cash given to the residents of the Haremeyn-i Şerifeyn (the cities 

of Mecca and Madinah) every year during the pilgrimage season. It 

was called such because the money sent was sent in bags. Another 

name was malumiye. 

Sending surre started with the first Muslim states. The first 

surre was sent by the Abbasid caliphs of Baghdad. The Fatimid 

State established in Egypt also sent every year money to Mecca and 

Madinah. After the Fatimids, the Eyyubid State founded in Egypt 

and after them the sultans of the Mamluk State which ruled Egypt 

BÜTÜN dinlerde kutsal kabul edilen makam ve mekânlara o 

dinin mensupları tarafından yardımlar yapılır, eski tabirle 

nezerat denilen ayni ve nakdi yardımlar bu mekânların 

ve burada yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılanması için çok 

önem arz ederdi. Semavi dinlerde bu adakların ve yardımların 

yeri daha da ayrıcalıklıydı. Son din olan İslâm dininde kutsal 

mekânlar ve kutsal şehirler Mekke ve Medine, bunlara ilave 

olarak 3. sıradaki Kudüs şehrinde yaşayan insanlara ve oradaki 

kutsal yapıların korunması ve bakımı ile ilgili büyük vakıflar 

kurulmuş, ayni ve nakdi yardımlar müminler tarafından devamlı 

olarak akıtılmıştır. İslâm devletlerinde bu kutsal yerlere 

önderilen yardımların sembolleşmiş ismi surredir.

Surre, kelime olarak kese, akçe kesesi, para kesesi 

demektir. Genel olarak içine değerli eşya ve para konan şeylere 

de surre denmektedir. Terim olarak ise; Osmanlı Devleti 

tarafından her yıl Hac mevsiminde Haremeyn-i Şerifeyn 

(Mekke ve Medine şehirleri) ahalisine gönderilen aynî ve nakdî 

yardımlara denmektedir. Gönderilen paralar, keselere koyulduğu 

için bu adı almıştır. Bir adı da malûmiyye idi. 

Surre gönderilmesi ilk İslâm devletleriyle birlikte 

başlamıştır. İlk surreyi gönderen Bağdad Abbasî halifeleridir. 

Mısır’da kurulan Fatımîler Devleti de her yıl Mekke ve Medine’ye 

para göndermişlerdir. Fatımîlerden sonra Mısır’da kurulan 

Eyyubîler Devleti ve onlardan sonra Mısır’a hakim olmuş 

“SURRE-İ HÜMÂYÛN”
SEYİT ALİ KAHRAMAN

SURRE-İ HÜMÂYÛN  
(IMPERIAL SURRE) 
SEYİT ALİ KAHRAMAN 
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Surre Defterleri, No: 1, Son Sayfa

–——

Surrah Notebook, No: 1, Last Page
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also contiued to send money to Mecca and Madinah. The money 

coming from Egypt was called “Sadakât-ı Mısır” (Alms of Egypt). 

 Surre during the Ottomans: in the Ottomans Surre goes 

back to very old times. The first surre was sent by Yıldırım Bayezid 

and after him by his son Çelebi Sultan Mehmed. This tradition 

continued under the rule of Sultan Murad II and he even willed 

the income of the villages of in the region Balıkhisar belonging to 

Ankara as a pious foundation to Mecca, and in his will, he set aside 

to the poor of Mecca and Madinah three thousand five hundred 

florins each.  Fatih Sultan Mehmed (Mehmed the Conqueror) and 

his son Sultan Bayezid II had sent gold to the people of Mecca and 

Madinah with the Hajj (Pilgrimage) convoy each year. The surre 

coming from Istanbul was called “Sadakât-ı Rumiyye” (Alms of the 

Land of Rum). 

  After Yavuz Sultan Selim (“Selim the Grim”) added Egypt to 

the Ottoman domains, some of the traditions found in Egypt were 

continued by the Ottomans. One of these was sending surre to the 

Haremeyn and its accompanying ceremonies. Yavuz doubled the 

amount of gold sent by his father.

 Surre was sent to Mecca where our Prophet was born and 

to Madinah where settled and he left for the hereafter and to 

Jerusalem which is considered sacred after these two cities. In 

addition, in order to ensure road security and assist in meeting all 

the needs of the pilgrimage convoys, surre was sent to the nomadic 

Arab tribes along the Egyptian and Syrian pilgrimage routes under 

the name of atiyye (“gift”).

Road Security
 The bottom line requirement for fulfilling the hajj (pilgrimage) 

duty which is one of the five pillars of the religion of Islam is road 

security. And maintaining the security of the pilgramage routes 

is the duty of the state. The surre procession went out each year 

together with the pilgrimage convoys. For this military units 

participated in the surre procession that departed from Istanbul. 

Firmans were drawn out to the rulers of the places through 

which it passed en-route, and it was ordered that they protect 

the pilgrimage convoy and ensure that it reach its destination 

olan Memluklar Devleti sultanları da Mekke ve Medine’ye 

para göndermeye devam etmişlerdir. Mısır’dan gelen paraya 

“Sadakât-ı Mısır” denirdi.

Osmanlılarda surre: Osmanlılarda surrenin başlangıcı 

çok eskilere dayanmaktadır. İlk surreyi Yıldırım Bayezid, 

ondan sonra da oğlu Çelebi Sultan Mehmed göndermişlerdir. 

Bu gelenek Sultan II. Murad ile devam etmiş, hatta Ankara’nın 

Balıkhisarı bölgesindeki köylerin gelirlerini Mekke’ye vakfetmiş 

ve vasiyetnamesinde Mekke ve Medine fukarasına üç bin beş 

yüzer filori tahsis etmiştir. Fatih Sultan Mehmed ve oğlu Sultan 

II. Bayezid Mekke ve Medine halkına her yıl hac kafilesiyle 

altın göndermişlerdi. İstanbul’dan gelen surreye de “Sadakât-ı 

Rumiyye” denmiştir.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı Osmanlı topraklarına 

katmasından sonra Mısır’da olan geleneklerden bazıları 

Osmanlılar tarafından devam ettirilmiştir. Bunlardan biri de 

Haremeyn’e surre yollamak usul ve törenleridir. Yavuz babasının 

gönderdiği altını iki katına çıkarmıştır.

Surre, Peygamberimizin doğduğu şehir olan Mekke’ye, 

yerleştiği ve âhirete intikal ettiği şehir olan Medine’ye ve 

Müslümanlarca bu iki şehirden sonra kutsal kabul edilen Kudüs’e 

gönderilirdi. Ayrıca yol güvenliğini sağlamak ve hac kafilelerinin 

bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaları için Mısır 

ve Şam hac yolu üzerinde bulunan göçebe Arap kabilelerine de 

atiyye adıyla surre yollanırdı.

Yol Güvenliği
İslâm dininin beş şartından biri olan Hac görevini yerine 

getirmek için olmazsa olmaz şartlardan biri de yol güvenliğidir. 

Hac yollarının güvenliğini sağlamak da devletin görevidir. Mekke 

ve Medine’ye gönderilen surre alayı her yıl hac kafileleriyle 

birlikte yola çıkarılırdı. Bunun için İstanbul’dan çıkan surre 

alayına askerî birlikler katılırdı. Yol boyunca geçtiği yerlerin 

yöneticilerine fermanlar çıkarılır, hac kafilesini korumaları ve 

sağ salim yerlerine ulaşmalarını sağlamaları emredilirdi. Eylül 

1708 tarihli bir emirde “Üsküdar’dan Şam-ı şerife varıncaya 

kadar yol üzerinde bulunan vezirler, beylerbeyiler, sancakbeyleri, 
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safe and sound. As can be understood from a firman containing 

an order dated September 1708 “To the viziers, chief governors 

(beylerbeyiler), district governors (sancak beyleri), qadis, 

mutasallims (vice-governors), lords of the manor (kethüda 

yerleri), janissary commanders (yeniçeri serdarları) …  and 

voivode is ordered that Derviş Mehmed, the trustee of the surre … 

that when it reaches the region or land under the rule of whoever 

of you meet the necessary needs and by attaching soldiers with 

muskets in dangerous places pay heed and give special attention 

that they reach their destination safe and sound…” ...” (BOA. 

Mühimme Defterleri, No: 115, s. 691, hük. 2982) it was incumbent 

on every ruler take the necessary measures in their own domain. 

While the pilgrimage convoys went by land they followed this route:

Üsküdar, Kartal, Gebze, Hersek, İznik, Söğüt, Eskişehir, 

Seyitgazi, Bolvadin, Akşehir Ilgın, Konya, Karapınar, Ereğli, 

Ulukışla, Ramazanoğlu Plateau, Adana, Payas, Belen, Antakya, 

Hama, Humus, Kuteyfe, Damascus, Müzeyrib, Ayn-ı Zerka, 

Eşmeler, Tabuk, Birke, Medâyin Sâlih, Ulâ Fort, Hediyye Eşmesi, 

Wâdiyu’l-Kurâ, Medinah, Bi’r-Ali, Cüdeyde, Bedr-i Huneyn, the 

Meymûne Plain, Râbia Eşmesi Wadi Fâtıma, Mecca.

During the times when the pilgrimage voyage was done by 

land, the above route was taken. When the Suez Canal was opened 

in the second half of the 19th century, the sea route had begun 

to be established, and naturally surre was sent by sea. After the 

construction, the Hejaz Railway (1908) the pilgrimage journeys 

were completed by railroad. It is pity that these journeys did not 

last long, they were cut off by the start of the First World War and 

eventually the last surre was able to reach Mecca in 1915.  The surre 

and mahmil (decorated litter) that left Istanbul in 1917 got no 

further than Damascus.

Every year in the month of Rajab, after the surre was 

surrendered to the surre trustee in cash, a firman was written to 

the district governor (mutasarrıf) of Izmit sanjak and the people 

of the perfect gate come to greet the surre and the pilgrims in 

Gebze and took it to Akşehir and handed it over to the Akşehir 

district governor (sancakbeyi). The district governor of Akşehir 

after receiving it, took it with his own forces to Konya, the Konya 

governor (vali) acting similarly took off to Adana, the bey of Adana 

kadılar, mütesellimler, kethuda yerleri, yeniçeri serdarları ... ve 

voyvodalara hüküm ki; surre emini olan Derviş Mehmed ... her 

hanginizin bölgesine ve yönetimi altındaki yere varırsa gerekli 

ihtiyaçlarını karşılayıp tehlikeli yerlerde yanlarına tüfenkli 

asker koşarak emin ve sâlim birbirinize ulaştırıp gideceği yere 

ulaştırmaya dikkat edesiniz ve özen gösteresiniz...” (BOA. 

Mühimme Defterleri, No: 115, s. 691, hük. 2982) şeklindeki 

fermandan anlaşılacağı üzere her yöneticinin kendi bölgesinde 

gerekli tedbirleri alması şarttı. Hac kafileleri karadan gittiği 

tarihlerde İstanbul’dan Mekke’ye kadar şu yolu takip etmekteydi: 

Üsküdar, Kartal, Gebze, Hersek, İznik, Söğüt, Eskişehir, 

Seyitgazi, Bolvadin, Akşehir  Ilgın, Konya, Karapınar, Ereğli, 

Ulukışla, Ramazanoğlu Yaylası, Adana, Payas, Belen, Antakya, 

Hama, Humus, Kuteyfe, Şam, Müzeyrib, Ayn-ı Zerka, Eşmeler, 

Tebük, Birke-i Muazzama, Medâyin Sâlih, Ulâ Kalesi, Hediyye 

Eşmesi, Vâdiyü’l-Kurâ, Medine-i Münevvere, Bi’r-i Ali, 

Cüdeyde, Bedr-i Huneyn, Meymûne Ovası, Râbia Eşmesi  Vâdi-yi 

Fâtıma, Mekke-i Mükerreme.

Hac yolculuğu karadan yapıldığı tarihlerde yukarıda 

yazılan yol takip edilmekteydi. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

Süveyş Kanalı açıkdıktan sonra deniz yol ukullanılmaya 

başlanmış, hhaliyle surre de denizden gönderilmiştir. Hicaz 

Demiryolları’nın yapılmasından sonra (1908) hac seferleri 

demiryoluyla yapılmıştır. Ne yazık ki bu sesferler uzun sürmemiş, 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kesintiye uğramış ve 

nihayet en son surre 1915 yılında Mekke’ye ulaşabilmiştir. 

1917’de İstanbul’dan yola çıkan surre ve mahmil Şam’dan ileri 

gidememiştir. 

Her sene Receb ayında surre nakit olarak surre eminine 

teslim edildikten sonra İzmit sancağı mutasarrıfına ferman 

yazılıp mükemmel kapısı halkıyla gelip surreyi ve hacıları 

Gebze’de karşılaması ve Akşehir’e kadar götürüp Akşehir 

sancakbeyine teslim ettikten sonra senet alması emrolunurdu. 

Akşehir sancakbeyi de teslim aldıktan sonra kendi kuvvetleriyle 

Konya’ya götürür, Konya valisine teslim ederek senedini alır, 

Konya valisi aynı şekilde hareket ederek Adana’ya, Adana beyi 

Hama’ya, Hama sancakbeyi de Şam’a kadar götürür ve Şam 

valisine teslim ederdi. 
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to Hama, and the Hama district governor took it until Damascus 

and delivered it to the governor (vali) of Damascus.

 Additionally, in order to provide road security, money was 

sent, under the name atiyye (“gift”) and also called Surre for the 

Urban (Urban Surresi), to the Urban (nomad Arab tribes, Bedouins) 

along the route in order to ensure road security and to prevent 

these tribes from hitting and plundering the pilgrimage and surre 

convoy. These atiyye’s were distributed separately to tribes on the 

Istanbul side from Damascus to Aqaba and the Egyptian side from 

Egypt to Aqaba.  Let us give a summary of the information from 

Evliya Çelebi’s Seyahatname (Travelogue) concerning the tribes on 

the Egyptian side. 

   “Ever since the decree (kanunname) of Selim Han the 

surre’s, kisve’s (“vestements”) and atiyye’s (“gifts) of the sheikhs 

of the Bedouin (Urban) tribes are a treasure.

 There are surres of these sheikhs of, firstly when arriving 

to Suez from Egypt Âl-i Benî Sakar and Âl-i Benî Âyid, around 

Aqaba Âl-i Benî Sâlih, then when arriving the city of Madinah 

of the Prophet Şuayb Âl-i Benî Şâhin, after this when arriving 

at Yenbû’ü’l-berr Âl-i Benî Zeyd and many other Bedouin 

tribes. They are given to these sheikhs every year by the hand of 

pilgrimage commander. Surres and atiyyes are given so that they 

will feed the pilgrimage convoy by bringing food, drink and strong 

camels to every mansion at the pilgrimage route and help and guide 

from station to station.

 However nowadays they don’t help the pilgrims and without 

exception take their money, if one silver less is given they cut 

off the waters along the pilgrimage routes, they leave carrion in 

the water wells, they fill the wells with rocks and garbage.  They 

cut off the pilgrims right and left, fore and back and popping up 

with bandits from every kind of ambush they pillage the pilgrims 

and don’t let them pass. Because of this, their surre’s, atiyye’s 

and kisve’s are stored in the divan (registry) of Egypt the viceroy 

(kethüda) of the pasha, together with the pasha’s soldiers in a 

grand procession delivers to the pilgrimage commander at Âdiliye 

and is taken by Âl-i Benî Zeyd.” 

 Aside from these, the pilgrimage convoys have been robbed 

by various robbery methods and ruses. What dangers await the 

Ayrıca yol güvenliğini sağlamak için yol boyundaki Urban’a 

(göçebe Arap kabilelerine, Bedevîlere) atiyye adı altında, Urban 

Surresi de denilen paralar gönderilir ve bu kabilelerin hac ve surre 

kafilesini vurup yağmalamalarının önüne geçilmeye çalışılırdı. 

Şam’dan Akabe’ye kadar olan İstanbul tarafı ile Mısır’dan Akabe’ye 

kadar olan Mısır tarafındaki kabilelere ayrı ayrı olarak bu atiyyeler 

dağıtılırdı. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nden Mısır tarafındaki 

kabilelere ait bilgileri özet olarak verelim: 

“Selim Han kanunnâmesinden beri Mısır’dan Mekke’ye 

varınca yol üzerinde olan Urban kabileleri şeyhlerinin surreleri, 

atıyyeleri, kisveleri ve nafakaları bir hazinedir. 

Bu şeyhlerden ilk başta Mısır’dan Süveys’e varınca Âl-i 

Benî Sakar ve Âl-i Benî Âyid, Akabe taraflarında Âl-i Benî 

Sâlih, sonra Hazret-i Şuayb’ın Medyen şehrine varınca Âl-i 

Benî Şâhin, ondan sonra Yenbû’ü’l-berr’e varınca Âl-i Benî 

Zeyd ve bunlardan başka nice Urban kabilelerinin surreleri 

vardır. Her sene hac emiri eliyle bu şeyhlere verilir. Her konakta 

hacıların yollarında yiyecek, içecek ve kuvvetli develer getirip 

hac ordusunu doyursunlar ve menzilden menzile yardım edip yol 

göstersinler, diye surre ve atıyyeleri verilir.

Amma şimdiki hâlde hacılara hizmet etmeyip eksiksiz 

olarak paralarını alırlar, bir gümüş eksik verilse hacıların yolları 

üzerindeki suları keserler, su kuyularına leşler bırakırlar, 

kuyuları taşla, çer-çöple doldururlar. Hacıların sağından 

solundan, önünden ve arkasından yolkesicilik edip türlü türlü 

pusulardan haramîler ile çıkıp hacıları yağmalayıp geçirmezler. O 

yüzden surre, atiyye ve kisveleri Mısır divanında hazine olup paşa 

kethudası, paşa askeriyle büyük alay edip Âdiliye’de hac emirine 

teslim edip hüccet alır.” 

Bunların dışında çeşitli soygun şekilleri ve hilelerle hac 

kafileleri soyulmuştur. Evliyâ Çelebi’nin, Seyahatnâme’nin 

9. cildinde anlattığı bir hikaye, hacıları ne gibi tehlikelerin 

beklediğini çok güzel anlatmaktadır. 

“1035/1626 tarihinde Urban (Bedevîler) şeytani bir hile ile 

bir darılı helva hazırlayarak birkaç genç kız ile kaleye gönderirler. 

‘Merhum helvasıdır’ diye ağlaşıp giderler. Neferler de ‘Can 

helvasıdır, sevaptır’ diye yiyince kimisi uyur, kimisi de bayılır. 

Urban da mızraklarını birbirine bağlayıp merdivenler yaparak 
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pilgrims is vividly described by a story in the 9th volume of Evliya 

Çelebi’s Seyahatname (Travelogue).

 “On the date 1035/1626, the Urban (Bedouins) in a devilish 

ruse prepare a spiked sweet and send it to a fort with a few young 

maidens. Saying and “It is halva for the deceased” they leave 

in tears. When the soldiers say, “It is the halva of the soul, it is 

a good deed.” and eat it, some fall asleep and some faint. The 

Bedouins tie their lances and make scaffolds and enter the fort 

with impunity and without fear and strangling all the Muslim 

veterans make them martyrs, and whatever they have they take all 

their possessions and leave.”

 “Without a doubt the thing most needed is food and drink, 

in other words it is water. In order to meet this need, the sultans 

of past times have spent much effort and money, and have realized 

beautiful works. One of these constructions is Birke-i Muazzama. 

The cattle of this place have been built thanks to Muazzam Turan 

Şah son of King (Melik) Necmeddin of the Ayyubids.  Much later, it 

was redone by Sultan Murad III. 

 One year before us, in the year eighty-one (1670) an 

accursed by the name Reşidoğlu with so much Hasan Paşa bandits 

with muskets holed up in this castle fired bullets on the pilgrims 

and did not give them a drop of water. While all the pilgrims 

and hundreds of thousands of animals were without water an 

accursed forty-fifty thousand Bedouins, that many evil Arabs, in 

this district there is a very narrow place, cut the front and back of 

the pilgrims and slaughtered them so that in our year the corpses 

Ummah of Muhammed lay becoming only skeletons like pebbles. 

They say that he took the property of the pilgrims worth ten times 

the treasury of Egypt. The revenge of the pilgrims falls upon 

Great God who has the right of vengeance. This infamy spread 

throughout the world.”

  During time of Sultan Ahmed III in an order to the governor 

of Damascus it was strongly urged to immediately hand over to 

the Bedouin tribes their atiyyes, and that if there is not enough 

money in the treasury one should find loans and that this money 

should reach the sheikhs of the tribes. We do not know if this order 

was carried out or not. However, it is established by documents 

that they hit the pilgrimage convoys, that they robbed them and 

kaleye çekinmeden ve korkmadan girerler ve bütün Müslüman 

gazileri boğazlayarak şehit ederler, ne var ne yok bütün mallarını 

alıp giderler.”

 “Yollarda en fazla gereksinim duyulan şey şüphesiz yiyecek 

ve içecek, yani sudur. Bu ihtiyacı karşılamak için geçmiş devir 

sultanları da çok emek ve para harcamışlar, güzel eserler vücuda 

getirmişlerdir. Bu yapılardan biri Birke-i Muazzamadır. Buranın 

kalesini Eyyubîlerden Melik Necmeddin oğlu Muazzam Turan Şah 

yaptırmıştır. Daha sonra Sultan III. Murad yeniden yaptırmıştır. 

Bizden bir sene önce seksen bir (1670) tarihinde Reşidoğlu 

adındaki melun, bu kadar Hasan Paşa tüfenkli eşkıyası ile bu 

kaleye kapanıp hacılara kurşun vurup bir katre su vermezler. 

Bütün hacılar ve yüzbinlerce hayvan susuz giderken melun kırk 

elli bin Urban, bu kadar Arap eşirrası bu mahalde bir daracık 

yer vardır, hacıların ardını önünü alıp öyle kırmıştır ki bizim 

senemizde ümmet-i Muhammed naaşı şiddetli sıcakta çakıl taşı 

gibi sırf iskelet olup yatmakta idiler. Hacıların on Mısır hazinesi 

malını aldı, derler. Bu melunlardan intikam almamak bize layık 

değildir. Aslında onlardan intikam almak çok kolaydır. Ancak 

bütün hacıların intikamı, intikam sahibi Aziz Allah’a kalmıştır. 

Bu bed-nâmlık cihana yayılmışdır.” 

Sultan III. Ahmed zamanında Şam valisine gönderilen 

bir emirde ne yapıp edip hac güzergâhında bulunan Urban 

kabilelerine atiyyelerinin derhal verilmesi, eğer hazinede 

yeteri kadar para yoksa borç bulunup bu paraların kabile 

şeyhlerine ulaştırılması sıkı sıkı tenbih edilmekteydi. Bu emrin 

yerine getirilip getirilmediğini bilemiyoruz. Ancak paraları 

ödendiği hâlde yine hac kafilelerini vurdukları, soydukları 

ve insanları öldürdükleri belgelerle sabittir. Gördüğümüz bir 

kayıtta, 1112/1700-1 yılında hac kervanını vurdukları ve bütün 

mallarla birlikte surre defterlerini de yağmaladıkları açıkça 

yazılıdır. Defterleri korumakla ve saklamakla görevli katibin 

unutulmaması için 1111 yılına ait olan defterlerden birinin 

(No: 546) kapağının içine yazdığı notta şöyle denmekteydi. 

“1112 senesi Surre Defterleri tamamen Arap eşkıyasında zayi 

olmuştur. Yeri geldiğinde unutulmaya.” Bu tarihlerde çıkarılan 

diğer fermanlarda da yol güvenliğinin çok zayıf olduğu ve dikkat 

edilmesi gerektiği yazılıdır.
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that they killed the people. In a record that we saw, it is written 

explicitly that in the year 1112/1700-1 that they hit the pilgrimage 

caravan and that they pillaged the surre registries together all 

the goods. It says in a note that the scribe entrusted to guard and 

preserve the registries on the inside of the covers of one of the 

registries (No: 546) thus: The Surre Registries of the year 1112 have 

been lost completely to the Arab bandits. May it not be forgotten 

when it comes to pass.” It is also written in the other firmans that 

road security is very poor and that vigilance is necessary.

 In a letter (BOA. Nâme-i Hümâyûn Defterleri, No: 7, s. 

390-1) sent to the Emir of Mecca, Sherif Muhammed bin Sherif 

Abdullah, at towards the end of Rebiülahir in the year 1146 Hijri 

(beginning days of Septmebr 1733), it has been noted that the 

H. 1146 yılı Rebiülahir sonlarında (Ekim 1733 başları) 

Mekke-i Mükerreme Emiri Şerif Muhammed bin Şerif 

Abdullah’a gönderilen bir nâmede (BOA. Nâme-i Hümâyûn 

Defterleri, No: 7, s. 390-1) hac yollarının meşakkatli, dar, 

dağlık, tehlikeli olması ve suyun az olması dolayısıyla yeni bir 

Hac güzergâhı belirlenmiştir. Belirlenen bu yeni güzergâhta 

eski güzergâhın güvensiz ve zor olduğunun yanında, özellikle 

belirtilen husus, suyun bolluğu, akarsuların, kuyuların ve su 

birikintilerinin bol olduğudur. 

Muhimme Defterleri

–——

Muhimme Notebook
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pilgrimage routes are tedious, narrow, mountainous, dangerous 

and that water is scarce and that because of this a new pilgrimage 

has been determined. In this newly determined route, in addition 

to the fact that the old route is insecure and difficult, the matter 

that is especially pointed out is that in the new route there is 

plenty amount of water, that there is a plenty number of rivers and 

streams, wells and accumulations of water. 

The Surre Ceremonies of Istanbul
Because the sending and distribution is in the pilgrimage season, 

the Surre ceremonies were made together with the sending off the 

pilgrimage convoys. The Istanbul surre is first sent to Danmascus, 

the surre coming from Egypt unites with the Damascus surre and 

thus went to the Hejaz.  After the date 1126/1714, the surre’s sent 

from Egypt were deposited to Istanbul, to the Haremeyn treasury 

(BOA. Mühimme Defterleri, No: 122, s. 126, hük. 370). After this 

date, the surre of Egypt was also transferred to Istanbul and thus 

sent from a single center, just from Istanbul. Sending a surre 

directly from Istanbul to Madinah was a difficult task. Thus, in 

the command published for road security, in the lines starting 

with “Found en route when arriving at Damascus from Üsküdar 

…” (BOA. Mühimme Defterleri, No: 115, s. 691, hük. 2982) the 

maintenance of road security is urged. It is readily seen how 

difficult it was to maintain road security under the conditions of 

those times. 

Surrah Ceremonies of Egypt
Even after the incorporation of Egypt into the Ottoman domains 

by Yavuz Sultan Selim in the year 1517 the surre of Egypt continued 

to be sent from Egypt and the surre ceremonies were also done in 

Cairo.  In a firman published in the year 1126 H. / 1714

CE the surre of Egypt commenced to be sent from Istanbul. 

The “Surre Ceremonies” of Egypt that were written while our 

great traveler and the treasure of our information Evliya Çelebi 

was himself in Egypt are described in the 10th volume of the 

Seyahatname in great depth and detail. The collecting of the surre, 

İstanbul’daki Surre Törenleri
Surre gönderilmesi ve dağıtılması, Hac mevsiminde olması 

dolayısıyla, Hac kâfilelerinin uğurlanması ile Surre törenleri 

birlikte yapılmıştır. İstanbul surresi önce Şam’a gönderilir, 

Mısır’dan gelen surre Şam surresiyle birleşir ve öylece Hicaz’a 

giderdi. 1126/1714 tarihinden itibaren Mısır’dan gönderilen 

surreler tamamen İstanbul’a, Haremeyn hazinesine tevdi 

edilmiştir (BOA. Mühimme Defterleri, No: 122, s. 126, hük. 370). 

1714’ten önce Mısır ve İstanbul olmak üzere iki merkezden surre 

gönderilmekte idi. Bu tarihten sonra Mısır surresi de İstanbul’a 

aktarılarak tek merkezden, sadece İstanbul’dan gönderilmiştir. 

Doğrudan İstanbul’dan Medine’ye surre göndermek zor 

bir işti. Zira yol güvenliği için yayınlanan 1120/1708 tarihli 

emirde “Üsküdar’dan Şam’a varınca yol üzerinde bulunan ...” 

(BOA. Mühimme Defterleri, No: 115, s. 691, hük. 2982) diye 

başlayıp devam eden satırlarda hac kafilesinin yol güvenliğinin 

sağlanması tenbih edilmektedir. O zamanın şartlarında yol 

güvenliğini sağlamanın ne denli zor bir iş olduğu belgelerden 

rahatça anlaşılmaktadır. 

Mısır’daki Surre Törenleri
Mısır’ın Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında Osmanlı 

topraklarına katılmasından sonra da Mısır surresi yine Mısır’dan 

gönderilmeye devam etmiş ve surre törenleri de Kahire’de 

yapılmıştır. H. 1126/M.1714 tarihinde yayınlanan bir fermanla 

Mısır surresi İstanbul’dan gönderilmeye başlanmıştır. Büyük 

seyyahımız ve bilgi hazinemiz Evliya Çelebi’nin, Mısır’da 

iken bizzat görerek yazdığı Mısır’da yapılan surre gönderme 

törenlerini, Seyehatnâme’nin 10. cildinde “Surre Törenleri” 

çok geniş ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Surrenin 

toplanmasın, surre emininin seçimi, Kâbe örtüsünün kisve-i 

şerifin dokunması ve surre eminine teslimi, Mısır’da bulunan 

bütün tarikatların ve cemaatların törene iştirakleri en ince 

noktasına kadar yazılmıştır. Seyyahımız bu törenleri baştan sonar 

takip etmiş ve o keskin gözlem ustalığını burada da göstermiştir. 

Evliya, Mısır içinde 1.017 tarikatın dervişleri olduğu ve bunların 

140 ser-çeşmesinin bulunduğunu bildirmektedir. Bu 140 ser-
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the selection of the surre trustee, the weaving of the cover of the 

Kabah, the Kiswa-i Sheriff, and its delivery to surre trustee, the 

participation of all the Sufi orders and groups in the ceremonies 

are written outmost detail. Evliya informs us that inside Egypt 

there were dervishes of 1 017 orders and that 140 of these had 

a chief (serçeşme). Of these 140 serçeşme holders the Seyyid 

Ahmed el-Bedevî devishes are numerous. Then, Vâhidî, Hamzavî, 

Bayramî, Samûdî, Uşşakî, Mevlevî, Şemsî, Veledî, Alevî, Veysî, 

Sâdâtî, Bekrî, Edhemî, Abâyî, Abbasî, Yesevî, Burhanî ve Dessûkî, 

Hasan er-Râî, Ahmed er-Rufâî, Sa’dî ve Ahmed el-Bedevî, 

Abdülkâdir el-Cîlânî, Merzûk-ı Kifâfî, Kennâsî, İnbâbî, Şinnâvî, 

Kümeylî, Nakşibendî Hâcegânî, Rûşenî, Gülşenî, Hâmûşî, Sinânî, 

Nimetullahî, Nûrbahşî, Suudî, Leysî, Fârızî, Zeynî, Fenâyî, Yemenî, 

Cüneydî, İdrisî, Âl-i Abâyî, Şahinî, Cüyûşî ve Cüheynî, Halvetî, 

Celvetî, Rûşenî, İbrahim Gülşenî ve Bektaşî orders (tarikat). All 

these members of these orders come to the ceremony when their 

turn comes.

  From Egypt until Mecca, they spend 36 days, and they stay 

20 days in Mecca, after that in 10 days they come to Madinah and 

then stay in Madinah for 2 days. This is 114 days totally. When 

the pilgrimage convoy arrive Egypt, they are welcomed with big 

ceremonies like the time they are sent off. 

 

Waqfs which are subject of Surre:  
Haremeyn Waqfs
  One of the most beautiful accomplishments of humanity is the 

tradition of waqfs. Since the earliest ages people have formed 

waqfs with the intention of doing good by setting aside part of their 

property. This tradition which began together with the history of 

humanity was brought on footing by the celestial religions. The 

best example was given by the last religion Islam. Our Master the 

Prophet is considered the founder of the Islamic waqf tradition. 

By making waqf from his own personal property the date palm 

of Fedek, he became the best example to Muslims and mankind.  

In the Islamic states that formed later, various foundations were 

established to meet the needs of society, the states that came later 

continued these foundations as far as possible and established 

çeşme sahibinin Mısır içinde 360 tekkesinden Seyyid Ahmed 

el-Bedevî dervişleri çoktur. Sonra Vâhidî, Hamzavî, Bayramî, 

Samûdî, Uşşakî, Mevlevî, Şemsî, Veledî, Alevî, Veysî, Sâdâtî, 

Bekrî, Edhemî, Abâyî, Abbasî, Yesevî, Burhanî ve Dessûkî, 

Hasan er-Râî, Ahmed er-Rufâî, Sa’dî ve Ahmed el-Bedevî, 

Abdülkâdir el-Cîlânî, Merzûk-ı Kifâfî, Kennâsî, İnbâbî, Şinnâvî, 

Kümeylî, Nakşibendî Hâcegânî, Rûşenî, Gülşenî, Hâmûşî, Sinânî, 

Nimetullahî, Nûrbahşî, Suudî, Leysî, Fârızî, Zeynî, Fenâyî, 

Yemenî, Cüneydî, İdrisî, Âl-i Abâyî, Şahinî, Cüyûşî ve Cüheynî, 

Halvetî, Celvetî, Rûşenî, İbrahim Gülşenî ve Bektaşî tarikatı. 

Bütün bu tarikat mensupları kendi sıraları geldikte törenlere 

katılmaktadırlar.  

Mısır’dan Mekke-i Mükerremeye kadar 36 konaktır. 20 

günde Mekke’de konaklarlar. Ardından 10 günde Medine-i 

münevvereye gelirler ve 2 gün de Medine-i münevverede 

konaklarlar. Dönüşde 36 36 günde Mısır’a gelirler. Bu 

toplam 114 gün olur. Hac kafilesi Mısır’a geldiklerinde yine 

uğurlamaesnasında olduğu gibi büyük törenlerle karşılanırlar.

Surreye konu olan vakıflar: Haremeyn Vakıfları
İnsanlığın en güzel eserlerniden biri de vakıf geleneğidir. 

İlk çağlardan beri insanlar, iyilik yapma niyetiyle kendi 

mallarından bir kısmını ayırarak vakıflar meydana 

getirmişlerdir. İnsanlık tarihiyle birlikte başlayan bu güzel 

gelenek semavî dinlerle sağlam temellere oturmuştur. Bunun 

da en güzel örneğini son din İslâmiyet vermiştir. Peygamber 

Efendimiz, İslâm vakıf geleneğinin başlatıcısı sayılır. Kendi 

şahsî malı olan Fedek Hurmalığı’nı vakfederek İslâmlara 

ve insanlara en güzel örnek olmuştur. Sonra kurulan İslâm 

devletlerinde toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli 

vakıflar kurulmuş, daha sonra gelen devletler imkanlar 

dahilinde bu vakıfları devam ettirmişler ve yeni vakıflar 

kurmuşlardır. Vakıflar Türk devletlerinde ve özellikile 

Osmanlılarda en mükemmel şekline gelmiş ve medenî dünyaya 

örnek teşkil etmiştir. Abbasî, Fatımî ve Memluklarda olan 

Mekke ve Medine’ye surre gönderilmesi geleneği Osmanlılarda 

olgunlaşarak devam etmiştir. Osmanlılarda yeni fethedilen 
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Vakfiyeler Kataloğu, 4/23
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Waqf Catalogue, 4/23
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new foundations. The foundations in Turkish states and especially 

in the Ottomans came to their most perfect form and made an 

example to the civilized world. The tradition of sending surre 

to Mecca and Madinah that was present among the Abbasids, 

Fatimids, Memluks was continued by maturing among the 

Ottomans. Among the Ottomans a great portion of the state income 

from the newly conquered territories was registered as Haremeyn 

waqfs. In addition, the state allotted part of its own budget, 

in order that the system function continuously and smoothly 

they established foundations concerning Mecca and Madinah 

(Haremeyn). The majority of the big waqfs deposited part of their 

income especially to the Haremeyn.

 Haremeyn foundations are waqfs established with the goal 

of helping the sacred buildings found in Mecca and Madinah, 

charitable works, development projects and people living 

there. While these waqfs were at first under the direction of the 

Bâbüssaade aghas (masters), by a firman dated 2 Rajabb 996/28 

May 1588 they were given to the Dârüssaade (Abode of Felicity – the 

Sultan’s private chambers) agha Mehmed Agha. After the ministry 

(nezaret) was formed the influence of the sultan, the wives of the 

sultan, he mothers, the princesses and princes and other dynasty 

members along with that of the Dârüssaade aghas greatly increased 

and was begun to be directed by 4 offices under the name of the 

Haremeyn Inspectorship, the Haremeyn Accountant’s Office and 

the Haremeyn Mukataatship.

  There were changes made in time because of irregularities 

seen to be made in the direction of the waqfs concerned with the 

Haremeyn. In spite of the condition made on the direction by 

the Dârüssaade aghas on the foundation known as the Hamidiye 

Foundations and founded by Sultan Abdülhamid I, it was given to 

Mirahur Mustafa Agha on 19 January 1775 and Sultan Mahmud II by 

adding to the waqf he founded on May 1809 the waqf of his father 

united the two waqfs and gave the trusteeship office to Mehmed 

Tahir Efendi. On the date 21 Safer 1242 / 24 September 1826 the 

Imperial Foundations Ministery was established and the waqfs 

outside the supervision of the Dârüssaade Aghas were united, and 

finally on the date 1255 / 1839 the direction of these foundations 

was also transferred to the Imperial Foundations Ministery.

yerlerin devlet gelirlerinin büyük bir bölümü Haüremeyn 

vakıfları olarak kaydedilmiştir. Ayrıca devlet kendi bütçesinden 

pay ayırmış, sistemin devamlı ve düzenli işlemesi için Mekke 

ve Medine’ye ait vakıflar (Haremeyn Vakıfları) teşekkül 

ettirmişlerdir. Büyük vakıfların çoğunluğu, gelirlerinin bir 

kısmını da özellikle Haremeyn’e hasretmişlerdir.

Haremeyn vakıfları, Mekke ve Medine’de bulunan kutsal 

yapılar, hayrat, imar hareketleri ve bu şehirlerde yaşayan 

insanlara yardım gayesiyle kurulmuş olan vakıflardır. Bu vakıflar 

ilk başlarda Bâbüssaade ağaları yönetiminde iken 2 Receb 996/28 

Mayıs 1588 tarihinde bir fermanla Dârüssaade Ağası Mehmed 

Ağa’ya verilmiştir. Nezâret oluşmasından sonra padişahların, 

padişah hanımlarının, annelerinin, sultanların ve diğer hanedan 

üyeleriyle Dârüssaade ağalarının vakıflarının idareleri de 

eklenince çok büyümüş ve Haremeyn Müfettişliği, Haremeyn 

Muhasebeciliği, Haremeyn Mukataacılığı ve Dârüssaade Ağası 

Yazıcılığı adlarıyla 4 memuriyetle yönetilmeye başlanmıştır. 

Haremeyn’e bağlı vakıfların yönetiminde zamanla görülen 

aksaklık yüzünden yönetimde değişikliğe gidildiği olmuştur. 

Sultan I. Abdülhamid kurduğu ve Hamidiye Evkâfı adıyla bilinen 

vakfın yönetimini Dârüssaade ağalarına şart eylemesine rağmen 

19 Ocak 1775’de Mirahur Mustafa Ağa’ya vermiş, Sultan II. 

Mahmud da Mayıs 1809’da kurduğu vakfını babasının vakfına 

katarak iki vakfı birleştirmiş ve mütevellî kaymakamlığına 

Mehmed Tahir Efendi’yi getirmiştir. 21 Safer 1242/24 Eylül 1826 

tarihinde Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti kurularak Dârüssaade ağası 

nezareti dışındaki vakıflar birleştirilmiş, Haremeyn vakıfları 

bir müddet daha Dârüssaade ağaları nezaretinde devam etmiş, 

nihayet 1255/1839 tarihinde bu vakıfların idaresi de Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâreti’ne geçmiştir.

Haremeyn vakıflarının en önemli icraatları Mekke ve 

Medine ile Kudüs’teki insanlara surre adıyla para yardımı 

yapmış olmalarıdır. Her yıl çok düzenli olarak Mekke ve 

Medine’de bulunan seyyidler, şerifler, bu şehirlerin kadıları, 

yöneticileri, ulemâsı, şeyhleri ve bütün halkına, arşivlerimizdeki 

surre defterlerinde çok açık şekilde gördüğümüz üzere 

bol para göndermişlerdir. Bu surreleri gönderen büyük 

vakıflardan, özellikle padişah, hanedan üyeleri, paşalar ve 
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 The most important accomplishments of the Haremeyn 

foundations was having made monetary aid to the people in Mecca 

and Medinah as well as Jerusalem in the name of surre.   Every year 

very regularly to the sayyids, sharifs (descendants of the Prophet 

by Husayn and Hasan respectively), the qadis of these cities, their 

rulers, their ulema (religious scholars), sheikhs and all their people 

they sent ample money as we see very clearly from the surre registers 

in our archives.  These surres sent from big waqfs, especially by the 

waqf of the sultan, dynasty members, pashas and the foundations of 

leaders of the state, the great majority had sent surre’s.

 In addition to these big foundations, there are people who 

donated their livelihood, to the poor of the Haremeyn, which was 

so small that it may not even worth mentioning (BOA. Vakfiyeler 

Katalogu, 4/23) Men and women who had only one house gave this 

single property, the house they lived in, after themselves making a 

condition that their spouses, their children, their lifelong friends 

living beside them or their freed concubines (uteka) live there, 

after they death they willed as a waqf to the Haremeyn.  The fate 

of the property after the end of the progeny of themselves or that 

of freed persons near them was determined and their income was 

donated to the neighbors of our Prophet, the poor of Madinah. 

Next to the large sums of money sent by the large foundations the 

presence of these is small and it is seen not to be a substantial 

sum. However, when the sincerity of the intent is taken into 

consideration these small donations have an uncontested beauty 

and nobility. People from various neighborhoods of Istanbul like 

Ayşe Hatun from the Hacı Hüseyin Neighborhood, Emine Hatun 

from the Balaban neighborhood, Belkıs Hatun from the Firuz Ağa 

Neighborhood, Rahime Hatun from Atik Ali Paşa Neighborhood, 

Rabia Hatun and Ali Bey son of Abdülmennan from Uzun Şüca 

Neighborhood donated all their livelihood, all their income to the 

neighbors of our Prophet and thus left to coming generations of 

people a moral legacy.

Surre registers
 For registers that record from where it has yet to depart to where 

and to whom it arrives in all details, one calls them surre registers. 

devlet ileri gelenlerinin vakıflarından pek çoğu Hareyen’e surre 

göndermişlerdir. 

Bu büyük vakıfların yanında belki göz önüne alınamayacak 

kadar küçücük varlıklarını Haremeyn fukarasına bağışlayan 

insanlar da vardır. (BOA. Vakfiyeler Katalogu, 4/23) Tek bir 

evi olan erkek ve kadınlar, sahip oldukları bu tek mülklerini, 

sığındıkları evlerini, kendilerinden sonra eşlerine, çocuklarına, 

yanlarında bulundurdukları ahretliklerine veya azatlı cariyelerine 

(utekalarına) oturmaları için şart edip onların ölümünden sonra 

Haremeyn’e vakfetmişlerdir. Kendilerinin veya yanlarındaki 

azatlılarının soylarının kesilmesinden sonra mülkün âkıbeti 

de belli olmuş ve bunların gelirleri özellikle Peygamberimizin 

hemşehrileri olan Medine fukaralarına bağışlanmıştır. Büyük 

vakıfların çok büyük miktar tutan paralar göndermesi yanında 

bunların varlıkları oldukça küçüktür ve önemli bir miktar 

olmadığı görülür. Ancak niyetteki içtenlik göz önüne alındığında 

bu küçük bağışların tartışılmaz bir güzelliği ve asilliği vardır. Hacı 

Hüseyin Mahallesinden Ayşe Hatun, Balaban Ağa Mahallesinden 

Emine Hatun, Firuz Ağa Mahallesinden Belkıs Hatun, Atik Ali 

Paşa Mahallesinden Rahime Hatun, Rabia Hatun ve Uzun Şüca 

Mahallesinden Abdülmennan oğlu Ali Bey gibi İstanbul’un 

çeşitli semtlerinden insanlar, XVIII. asır insanının bütün 

mal varlıklarını, gelirlerini Peygamberimizin hemşehrilerine 

bağışlayarak kendilerinden sonra gelecek insanlara güzel bir 

ahlakî miras bırakmışlardır. 

Surre defterleri
Surreler daha yola çıkarılmadan gideceği yer ve şahısların bütün 

ayrıntılarıyla kayıtlı olduğu defterlere surre defterleri denir. 

Bunlar İstanbul’da Haremeyn Mukaatası Kalemi’nde düzenlenir, 

yoluyla Surre eminine teslim edilir. Ulaştığı yerde surreler 

dağıtıldıktan sonra Mekke’de Mekke emiri, kadı ve ilgili şahıslar 

tarafından mühürlenip Surre eminine teslim edilir ve İstanbul’a 

geri getirilirdi. Medine’de de aynı yol takip edilirdi.

Osmanlı Arşivi Surre Defterleri serisinden elimizde olan ilk 

defter 16 sayfalık ve H.1009/M. 1601 tarihine aittir. (BOA. Surre 

Defterleri, No: 1) Ancak başka arşivlerde bu tarihten daha önceye 
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These are designed in the Secretariat of the Haremeyn Mukataa in 

Istanbul, and accordingly are delivered to the Surre trustee. At their 

destination after the surre’s are distributed in Mecca it is sealed and 

delivered to the emir of Mecca, to the qadi and relevant individuals 

and returned to Istanbul. In Madinah, the same route was pursued.

   In the series of the Ottoman Archive’s Surre Registers the 

first register is 16 pages and belongs to the date 1”009 H / 1601 CE. 

(BOA. Surre Defterleri, No: 1) Except in other archives there are 

surre registers older the than this. The date of the last register is 

1327 / 1909 CE. Between these two, there are found 4170 registers.  

When other registers are belonging to other funds and the registers 

found in the archives of other institutions are added 5000 are found. 

That it was pilfered by Bedouins in the year 1112 / 1701, when in the 

dates 1225, 1226, 1226, 1227 the Hejaz was under occupation by the 

Wahhabis and thus the surres were grasped, the pilgrims were not 

allowed into Mecca and that the registers were pilfered we learn 

from documents and other sources. Because of this the registers of 

these have not come over to our time. During the First World War 

the surre was prepared in spite of the fact that the roads were closed 

but it was not sent. Because of this there are registers concerned up 

to the last years. The earliest dated of the Surre Registers belongs to 

the year 1600-1 and two registers are found concerning this year. 

As the amount of surre sent the number of surre registers increased 

and finally in XVIII century it reached its zenith. There are 37 surre 

registers belonging to the 1197 / 1783 on hand and it totals 752 pages. 

In the years after this the number started to decline.

  The information concerning the design and the delivery 

to the surre trustee has been given above. In order to assist in 

understanding the subject better the content of a few of these 

registers will be explained below. As can be seen in these registers 

who will be wearing hil’ats (fancy caftans) during ceremonies is 

mentioned.

 The content of the oldest surre register in the Ottoman 

Archives which is dated 1009:

 From the Halebiye (Aleppan) Foundation the surre sent to 

the people of Medinah:

  To the qadi of Madinah, the sheikh of the Prophet’s Sanctuary 

efendi, the Prophet’s Sanctuary clerk Efendi, the Madinah hutbe 

ait surre defterleri vardır. Son defterin tarihi de 1327/M.1909 

dur. Bu iki tarih arasında 4170 adet defter bulunmaktadır. 

Diğer fonlarda bulunan defterler ile diğer kurumların 

arşivlerinde bulunan defterler de bu sayıya katıldığında, 5.000 

adedi bulmaktadır. 1112/1701 yılında Bedevîler tarafından 

yağmalandığı, 1224, 1225, 1226, 1227 tarihlerinde Hicaz’ın 

Vahhabîler tarafından işgal altında olması dolayısıyla surrelere 

el konulduğu, hacıların Mekke’ye sokulmadığı ve defterlerin 

de yağmalandığını belgelerden ve diğer kaynaklandan 

öğrenmekteyiz. Bu yüzden bu tarihlerin defterleri zamanımıza 

intikal etmemiştir. Birinci Cihan Harbi sırasında yollar kapalı 

olmasına rağmen surre hazırlanmış ancak gönderilememiştir. 

Bu yüzden son yıllara kadar defter vardır. Osmanlı Arşivi’nde 

bulunan Surre Defterlerinin en erken tarihlisi H. 1009/ M. 1600-

1 yılına aittir ve bu ilk yıla ait bir adet defter vardır. Gönderilen 

surre miktarı arttıkça surre defterlerinin sayısı da artmış, nihayet 

XVIII. asırda zirveye çıkmıştır. 1197/1783 yılına ait elimizde 37 

adet surre defteri bulunmaktadır ki toplam 752 sayfa tutmaktadır. 

Bundan sonraki yıllarda sayı azalmaya başlamıştır. 

Surre defterlerinin düzenlenişi ve surre eminine teslim 

edilişine ait bilgiler yukarıda verilmişti. Konunun daha rahat 

anlaşılmasına yardımcı olma üzere bu defterlerden birkaçının 

içeriği aşağıda anlatılmıştır. Bu defterlerde görüleceği 

üzere tören sırasında kimlere hil’atler giydirileceği de 

zikredilmektedir.

Osmanlı Arşivi’ndeki en eski tarihli defter olan 1009 tarihli 

surre defterinin muhtevası:

Halebiye vakfından; Medine-i Münevvere ahalisine 

gönderilen surre:

Medine-i Münevvere kadısı, Harem-i Nebevî şeyhi efendi, 

Harem-i Nebevî katibi efendi, Medine-i Münevvere hatibi, 

Medine-i Münevvere Hanefî imamları, Harem-i Şerif eazzesi, 

Medine-i Münevvere defter katibi, Hanefî ve Şâfiî mükebbirîni, 

Hazinedar kesesi hadimi, Harem-i Şerif sarrafı, Medine 

kadısının rıbatının mesâlihine yekun 13.808 para.

Ehl-i Medine-i Münevvere cemaati (bu başlıkta ileri 

gelenlerin aileleri ve çocukları var), toplam 42.661,5 para.

Seyyidü’s-sâdât haremi huddamı ağaları, toplam 4651 para.

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   56 26/05/17   03:15



57"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

reciter, the Madinah Hanefi imams, the Noble Sanctuary muezzins, 

the Madinah registry clerk, Hanefi and Shafii takbir reciters, the 

servant of the treasury purse, The Noble Sanctuary moneychangers, 

the relatives of the Madinah qadi total 13 808 paras.

 The people of the Madinah (under this heading the families 

and children of leading people are found), total 42.6661,5 paras.

The Aghas of the servants of the Sanctuary of the Sayyid of 

Sayydids, total 4651 paras.

The people of the surrounding areas of Medinah, total 18 446 

paras.   

The women of the faqih’s and others 27 654 paras.

From the Ibn Hatib Foundation 400 paras to 4 families.             

From the Ibn Reyhan Foundation 369 paras for teaching the 

Qur’an  

Medine-i Münevvere mücavirini cemaati, toplam 18.446 para.

Fukaha ve gayrilerin kadınları cemaati, 27.654 para.

İbn Hatib Vakfından; 4 aileye 400 para. 

İbn Reyhan Vakfından talim-i Kur’an için 369 para.

Yine Halebiye’den talim-i Kur’an için gönderilen, 376 

sikke-i hasene. Sene sonunda aynı cemaate gönderilen, 327 

sikke-i hasene

Cem’an yekun: Sikke-i hasene 703, Para 107.999,5.

1009 senesi Şaban ayının sonlarında yazılmıştır.

Üç adet pençe ve mühür var. Yazıların alt tarafına mühürler 

basılmış, pençeler ise yan yana çekilmiş. İmzalar; 1. Dârüssaade 

Ağası’nın Haremeyn Evkafı nazırı Osman Ağa, 2. Evkaf müfettişi, 

Vâlide Sultan Medresesi müderrisi, Beytullah müteahhidi, 

Ravza-i Resûl merasimi müfettişi Muhammed bin Muhammed, 

Muhimme Defterleri

–——

Muhimme Notebook
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3. Medine-i Münevvere Kadısı Abdülvehhâb bin Ahmed. (BOA. 

Surre Defterleri, No: 1) 

Defter 2422
Yukarıda da zikri geçtiği üzere Hac yollarının güvenliği, hacılara 

su, yiyecek ve binek hayvanı sağlamak üzere görevlendirilen Hac 

güzergâhındaki çöl Araplarına (Urban) atiyye adıylagönderilen 

surre defteridir.

H. 1192/M. 1778 yılına ait Urban surresinin defteridir.

Önce büyük boy isimleri sonra bu boylardaki küçük 

oymakların isimleri yazılmış. Bu oymaklardaki şahısların her 

birine ne kadar verildiği teker teker kayda geçirilmiştir. 

Bu defterde geçen kabilelerden bazılarının isimleri 

şöyledir: Âl-i Amûr kabilesi, Veled-i Alî, Âl-i Tayyâr, Âl-i Fâzıl, 

Âl-i Mâzin, Âl-i Mezân, Veled-i Alî’den Âl-i Râfed kabileleri.

Hac Emiri Mehmed Paşa’nın önceki sene defterinin dışında 

Urban taifelerine fazladan verdiği meblağdır ki kabile isimleri 

şunlardır: Benî Sahr, Aneze, Cuğayman, Muazzar, Medâyin, 

Abyâri’l-ganem, Hediyye, Fahlateyn, Dâru’l-hamr, Zahru’l-

akabe, Merfak, Zerka, Maan kalelerinin Arapları... 

Mısır’dan çıkarılan surrenin geçeceği yol üzerindeki 

kabilelerin isimleri yukarıda verilmişti. Bu kabilelerin bir kısmı 

ortak yol üzerindekiler, bir kısmı da Şam kafilesinin geçtiği yol 

üzerindeki kabilelerdir.

Yukarıda kısmen ayrıtıları verilen defterlerden surreye ait 

daha net bilgilere ulaşılabilir. Ancak diğer defterler de ayrıntılı 

olarak incelendiği takdirde surre tertibi, surre gönderilmesi ve 

dağıtımı ile ilgili bilgilerin daha sağlıklı olacağı aşikardır.a

Again, from the Halebiye (Aleppan) for teaching the Qur’an 

376 Good Currency. 

Sent to the same society at years end 327 Good Currency.

Sum total Good Curency 703, paras 107 999.5

Written towards the end of the month of Shaban of the year 

1009.

There are 3 monograms (pençe) and stamps. The bottom 

of the writings is stamped, but the monograms are drawn side 

by side. The signatures: The first Dârüssaade agha’s Haremeyn 

Foundations Minister Osmanagha. The second the inspector of 

foundations, the Valide Sultan Medrese teacher, the Beytullah 

(Kabah) architect, the Ravza-i Resûl ceremony inspector 

Muhammed bin Muhammed, third the Madinah qadi Abdülvehhab 

bin Ahmed. (BOA. Surre Defterleri, No: 1)

Register 2422
 As mentioned above the security of the Pilgrimage roads, it is 

the registry called atiyye that is sent to the desert Arabs who are 

commissioned with supplying water, food and mounts to the pilgrims.

 It is the registry belonging to the year H 1192 / 1778 CE to the 

Urban (Bedouin) surre.

First the big tribal names are mentioned then the smaller 

clans within these tribes are written. How much was given to each 

of the individuals in these clans was recorded one by one. 

The names of some of the tribes mentioned in this surre are 

like this: Âl-i Amûr tribe, Veled-i Alî, Âl-i Tayyâr, Âl-i Fâzıl, Âl-i 

Mâzin, Âl-i Mezân, Âl-i Râfed from Veled-i Alî tribes.

The amount is the one given by the Pilgrimage Commander 

Mehmed Pasha as extra from outside the register the previous year, 

and the names of the tribes is these: Benî Sahr, Aneze, Cuğayman, 

Muazzar, Medâyin, Abyâri’l-ganem, Hediyye, Fahlateyn, Dâru’l-

hamr, Zahru’l-akabe, Merfak, Zerka, Maan castle Arabs …

One can obtain more precise information from the registers 

about surres than that are given above partially. However, it is 

obvious that when the registers are examined more closely the 

information about how the surres are organized, the sending if the 

surres and the surre distribution will be firmer.a
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İstanbul’da Surre Alayı

36 x 51 cm.

–——

Surrah Procession in Istanbul

36 x 51 cm

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   60 26/05/17   03:15



61"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

İstanbul’da Surre Alayı

25.5 x 35 cm.

–——

Surrah Procession in Istanbul

25.5 x 35 cm.
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Surre Alayını Bekleyen Halk

Kartpostalda 1910’lu yıllarda 
Dolmabahçe Sarayı’ndan çıkarak, 
Kabataş limanından Üsküdar’a 
geçmek için yol alacak Surre 
Alayı’nı Setüstü’nde bekleyen halk 
görülmektedir.

–——

People waiting for Surrah 
Procession to pass by

The postcard shows people waiting 
by the side of the road, circa the 
1910s, for the Surrah Procession 
that left Dolmabahçe Palace for 
the Kabataş harbor to cross over to 
Üsküdar (Scutari).
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Surre Emini

Surre Emini dindarlık ve doğrulukla 
tanınmış yüksek rütbeli askerî 
veya ilmîmemurların arasından 
tayin edilip her sene Haremeyn’e 
gönderilen Surre’nin idaresinden 
sorumlu kişiye denilirdi. Hac kervanı 
İstanbul’dan Surre Emini idaresinde 
yola çıkar, katılımlarla kalabalıklaşarak 
Şam’a varır, Şam’da aynı zamanda 
Beylerbeyi de olan Şam kervanının 
reisi ve sorumlusu olan Emîrü’l-
Hac’ın idaresine girerdi. Surre 
Emini Haremeyn’de emanetleri 
sahiplerine dağıtıp, hac farizasını 
yerine getirdikten sonra kafileyle geri 
dönerdi. Kartpostalda en önde beyaz 
bir atın üstünde Şeyhülislam, ardında 
da Kabataş iskelesinden dualar ve top 
atışları eşliğinde Üsküdar iskelesine 
uğurlanacak bütün alay ve kafileden 
sorumlu Surre Emini görülmektedir.

–——

Amin al-Surrah1 

This title was given to the person 
in charge of managing the Surrah. 
He would be chosen from amongst 
high-ranking military officials or 
holders of religious offices and also 
on condition that he was reputed 
to be a pious and trustworthy 
Muslim. The pilgrimage caravan 
would hit the road under the care 
and conduct of the Amin al-Surrah, 
arrive in Damascus growing larger 
and larger with the additions from 
various cities along the route, and 
would eventually be placed under 
the control of the Amir al-Hajj, 
the chief official in charge of the 
Damascus caravan and the governor 
(beylerbeyi) of Damascus at the same 
time. The Amin al-Surrah would 
deliver the trusts to their designated 
recipients, perform his pilgrimage 
and return home with the caravan. In 
this postcard, the person astride the 
white stallion is the Sheikh of Islam, 
followed by the entire procession 
headed by the Amin al-Surrah. The 
procession will shortly be sent off 
from the Kabataş harbor to Üsküdar 
to the accompaniment of cannon 
shots and prayers for a safe return.

1 The official in charge of the Surrah 
Procession.
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Surre Alayı

Sarayda Berberbaşı Ağa her 
tıraştan sonra padişahın saç, sakal 
ve tırnaklarını toplar, gülsuyu ile 
yıkayıp, buhurla tütsüledikten sonra 
bir sene boyunca saklardı. Surre 
Alayı yola çıkarken bu biriken saç, 
sakal ve tırnaklar Medine toprağına 
defnolunmak üzere bir bohça 
içinde Surre Emini’ne teslim edilirdi. 
Kartpostal’da Şeyhülislamın yanında 
görevlilerce taşınan bu bohça 
görülmektedir.

–——

Surrah Procession

The Chief Barber Agha of the 
palace would save the hair, beard 
and nails of the sultan after every 
shaving session, wash them with 
rosewater, and keep them for a year 
after incensing. When the Surrah 
Procession was setting off, he would 
hand over these gathered piles of 
hair, beard and nails to the Amin 
al-Surrah in a bundle for burial in 
Medinan soil. In this postcard, the 
bundle seen being carried by a 
military official walking next to the 
Sheikh of Islam is a bundle of this 
sort.
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Surre Devesi ve Mahmil-i Şerif 

Mahmil-i Şerif saraydan çıkmadan 
evvel harem dairesinin bahçesine 
getirilir, hanım sultanlar ve kadın 
efendiler tarafından hediye olarak 
verilen sırmalı kumaşlarla süslenirdi. 
Bu süsler tören sonrası çıkarılarak 
Mahmil aslî örtüsüyle yoluna devam 
ederdi. Bu süsleme olayına binaen 
o devirde halk arasında gereğinden 
fazla süslü kadınlar için “Surre Devesi” 
benzetmesi yapılırdı. Surre devesi 
de  Hicaz’a gidip döndükten sonra, 
yerine getirdiği göreve hürmeten 
bir daha hiçbir işte çalıştırılmazdı. 
Kartpostalda Kabataş’tan Üsküdar’a 
geçmek üzere olan,saray hanımları 
tarafından süslenmiş Mahmil-i Şerif 
görülmektedir.

–——

Surrah Camel and the Mahmal

Before the Mahmal left the palace, it 
would be brought to the garden of 
the harem section so that it could 
be embellished with brocaded 
fabrics given as gift by the daughters 
and wives of the sultan. These 
embellishments would be taken 
off following the ceremony and 
the Mahmal would continue its 
journey with its real covering. On 
a different note, overly decked out 
ladies of the time would be likened 
to a “Surrah Camel” of this kind of 
ceremony. Upon returning from the 
Hejaz, the Surrah Camel would no 
longer be used in any kind of work 
in deference to the sacred duty it 
had fulfilled. The postcard shows the 
Mahmal ornamented by the ladies 
of the palace on its way to Üsküdar 
(Scutari) from Kabataş.
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Mahmil-i Şerif ve Devesi

–——

Blessed Mahmal and Its Camel   
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Mahmil-i Şerif Alemi 

19. Yüzyıl, Osmanlı,  
Yükseklik 27 cm. 1100 gr. 
Gümüş

Masif gümüş üzeri İstanbul işi 
kalemişçilikli. Sürre alayında Mekke’ye 
gönderilen eşyaların taşındığı 
Mahmil-i Şerif çadırının köşelerinde 
bulunan dört alemden bir tanesidir.

–——

Blessed Mahmal of Gift Bearers

19. century, Ottoman, 
Height 27 cm. 1100 gr. 
Silver

One of the four 19th century 
Ottoman ornamented massive silver 
realms that stood on the corners of 
the tent in which gifts to sacred cities 
were carried by the bearer group.
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Simonet   

Surre Alayı 
Gravür  
Surre Alayı Beşiktaş’tan Üsküdar’a 
geçmeye hazırlanıyor.  
12 x 18 cm.

–——

Simonet

Surrah Procession 
Gravure 
Surrah Procession prepare to pass 
from Besiktas to Üsküdar.  
12 x 18 cm.
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Surre Alayı

–——

Surrah Procession
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Mahmil-i Şerif ve Devesi 

–——

Blessed Mahmal and Its Camel

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   71 26/05/17   03:16



72 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

Surre Alayı 

Camaltı 
19 Yüzyıl 
25 x 20 cm.

–——

Surrah Procession

The art of glass painting 
19. Century 
25 x 20 cm.
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IS is an important branch of Turkish people. Great 
progress has been observed in our country during the 
early 19th and early 20th centuries. Glass paintings 

have received great interest from the public because of 
their religious origin themes. It was believed that these 
paintings would bring abundance and abundance to 
humans, nursing homes, diseases, protection against 
disasters. Glasses in this sense, such as lithographs 
(platters), such as houses in the beginning; It was hung 
on the walls of religious places such as mosque, tekke, 
mausoleum, coffees, shops and various shops.

Another reason why glassy pictures attracted 
attention was that the glasswork was rendered 
indissoluble and consistently brilliant. The glittering 
bead colors were a source of joy. Because the powdered 
glass was , wiped with the cloth, the picture was again 
full of vitality of the colors.

The fact that the method of operation was simple, 
the glass was cheap and the materials were easy to 
find, provided an important income for the artist. The 
shopkeepers engaged in glass and mirror work were 
also making glass pictures.

The techniques used by the public painters to 
express their beliefs and feelings in the direction 

TÜRK halk resminin önemli bir dalını oluşturur. 
Ülkemizde 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında büyük 
bir gelişme gösteren camaltı resimleri, işledikleri 

konular bakımından genellikle dinsel kökenli oldukları 
için halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Bu 
resimlerin insanı nazara, hastalıklara, türlü afetlere karşı 
koruyucu bir güce sahip olduklarına ve bulundukları yere 
bereket, bolluk getireceklerine inanılıyordu. Bu anlamda 
camaltı resimleri, taşbaskı duvar resimleri (levhaları) 
gibi başta evler olmak üzere; cami, tekke, türbe gibi 
dini mekanların, kahvehanelerin ve çeşitli dükkanların 
duvarlarına asılıyordu. 

Camaltı resimlerin ilgi görmesinin bir başka 
nedeni de camın resme bozulmazlık ve devamlı bir 
parlaklık sağlamasından kaynaklanıyordu. Işıldayan 
boncuk renkleri ise bir neşe kaynağıydı. Tozlanan 
cam, bezle kolayca silindiği için, resim tekrar 
renklerinin tüm canlılığına kavuşuyordu. 

Çalışma yönteminin basit, camın ucuz ve 
malzemelerin kolay bulunur olması sanatçılara 
önemli bir gelir sağlıyordu. Cam ve ayna işiyle uğraşan 
esnaflar da camaltı resimler yapıyordu. 

Halk ressamları tarafından toplumumuzun 
kültürü ve gelenekleri doğrultusunda inanç ve 

THE ART OF GLASS 
PAINTING 

CAMALTI  
RESİM SANATI
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of the culture and traditions of our society; Is a cold 
painting technique which is made with powder paint, 
gouache or oil paint on the back surface of the glass 
plate and does not require complicated preparation. 
Glass, as dyes protect from external factors, also 
gives a nice shine to the colors. In the glassy picture, 
the paintings are made on canvas or paper with the 
opposite method. In a picture, the details, signature 
and history are in the final stage; In glass painting 
technique, resident is firstly started with details, 
details and signatures. The surfaces between the lines 
are then painted with the color that appears last in the 
rear fins. The most distinctive feature of the Turkish 
glassy paintings is that the colors are used flatly, and 
the light or shadow of the figures does not have any 
volume effect.

Paper, cardboard or even wood plate placed 
behind the painted surface protects it from external 
influences. Because this paper sometimes served as 
a background colour, the artists chose to leave some 
parts of the composition transparent and put gold or 
silver gilding paper in the back, giving it a brilliant 
metallic finish. The embossed papers (usually in 
the gold color), called "crepe " paper, are especially 
important in the verses of Allah, Hz. Muhammad 
and Hz. Ali's names were written and the part of 
the background was preferred to untreated glass. 
The reason for this is; Foliage, powder and liquid 
gold were expensive. Even the use of materials in 
background such as mirrors and fabrics was one of the 
characteristics of the Turkish glass paintings.

The difficulty of this technique is due to the fact 
that the motif drawn on the glass is actually inverted 
and that the left element is on the right. Also, as the 
layers of color cover each other, it is also impossible to 
correct tones and retouch.a

duygularını dile getiren camaltı resimlerinde 
kullanılan teknik; cam levhanın arka yüzeyine toz 
boyalar, guaş veya yağlı boya ile yapılan, komplike 
hazırlık gerektirmeyen soğuk resim tekniğidir. Cam, 
boyaları dış etkenlerden koruduğu gibi, renklere 
güzel bir parlaklık da kazandırır. Camaltı resminde 
tuval ya da kağıt üzerine yapılan resimlerin tam tersi 
bir yöntemle çalışılır. Bir resimde detaylar, imza 
ve tarih son safhada oluşurken; camaltı tekniğinde 
önce resmin deseni, detaylar ve imzadan başlanır. 
Daha sonra çizgiler arasındaki yüzeyler, en son olarak 
da arka fonda görünen renk boyanır. Türk camaltı 
resimlerinin en belirgin özelliği, renklerin düz olarak 
kullanılması, figürlerde ışık veya gölgenin dolayısıyla 
da hacim etkisinin bulunmamasıdır.a
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Gümüş Tepsi   

Üzerine Surre Alayı kompozisyonu 
çizilmiş 
19. Yüzyıl

–——

Silver Tray

The composition of Surrah Process 
on 
19th century

x

detay

detail
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Feraşet Çantası   

19. Yüzyıl, Osmanlı 
Dana derisi 
26 x 28 cm

Hac zamanı zengin kimselerin 
Mekke-i Mükerreme makamına bağış 
göndermek amacı ile hazırlattıkları ve 
künyelerini ayrı bir plakete yazdırıp 
kapağına ekledikleri deri çanta.

–——

Feraşet Bag 

19 th century, Ottoman 
Calf 
26 x 28 cm

The leather bag that the rich people 
prepared in hajj time with the aim of 
donating to the Mecca al-Mukarrama     
authority and printed their texts on a 
separate plate and put them on the 
cover.
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Feraşet Çantası   

1911 
Osmanlı, Dana derisi 
27 x 32.5 cm

Hac zamanı zengin kimselerin 
Mekke-i Mükerreme makamına bağış 
göndermek amacı ile hazırlattıkları ve 
künyelerini ayrı bir plakete yazdırıp 
kapağına ekledikleri deri çanta.

–——

Feraşet Bag

Ottoman, Calf 
1911 
27 x 32.5 cm

The leather bag that the rich people 
prepared in hajj time with the aim of 
donating to the Mecca al-Mukarrama     
authority and printed their texts on a 
separate plate and put them on the 
cover.
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Feraşet Çantası   

Osmanlı, Siyah Deri 
1321 H. / 1903 M. 
36 x 37.5 cm

Hac zamanı zengin kimselerin 
Mekke-i Mükerreme makamına bağış 
göndermek amacı ile hazırlattıkları ve 
künyelerini ayrı bir plakete yazdırıp 
kapağına ekledikleri deri çanta.

Medine-i Münevvere’de Feraşet-i 
Şerife vekili İbrahim Efendi 
hazretlerine.

–——

Feraşet Bag 

Ottoman, Black Leather 
1321 AH. / 1903 AD. 

The leather bag that the rich people 
prepared in hajj time with the aim of 
donating to the Mecca al-Mukarrama     
authority and printed their texts on a 
separate plate and put them on the 
cover

To the deputy of Feraşet-i Şerife in 
Medina-i Münevvere, Seyh İbrahim 
Efendi.
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Zarf ve Mektuplar   

Feraşet çantalarının içinden çıkan 
mektup ve zarfları. Mekke’den 
İstanbul’a yazılmış olan mektuplar.

–——

Envelope and Letters 

Letters and envelope from Feraşet 
bags. Letters from Mecca to Istanbul. 
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Hacı Pasaportu   

–——

Pilgrim Passport 
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Osmanlı Hacı Sandaleti   

Boy 25.2 cm, taban kalınlığı 2 cm.  
Kösele tabanına desen kazınmış deri 
sandalet

–——

Ottoman Pilgrim Sandals

Length 25.2 cm, base thickness  
2 cm. 
Leather sandals engraved on the sole 
base.
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Hacı Matarası

Osmanlı, 18. Yüzyıl 
Yükseklik 22 cm, en 15 cm 

Kese biçiminde düzenlenmiş 
deri matara. Ağzı büzgülü ve 
iki kenarından askı için iki halka 
bulunmkatadır.   

–——

Hajj Water Container 

Ottoman, 18th century 
Height 22 cm, width 15 cm.

Leather flask arranged in the form of 
pouch. The mouth is shiny and there 
are two rings for hanging from both 
sides.
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Kahve Torbası

Osmanlı, 19. Yüzyıl 
Yükseklik 32 cm, en 16.5 cm 

Körüklü ağzı beyaz renkte bir urganla 
büzgülü kahve torbasının tabanı 
yuvarlaktır.

–——

Coffee Bag

Ottoman, 19th century 
Height 32 cm, width 16.5 cm.

The bulging coffee bag is round with 
a bulging mouth and a white urge.
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Hacı Mataraları     

19. Yüzyıl,  
Üzeri baskılı kumaş 

–——

Hajj Water Container   

19th Century 
Printed fabric
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Hacı Mataraları     

19. Yüzyıl,  
Üzeri baskılı kumaş 

–——

Hajj Water Container   

19th Century 
Printed fabric
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Usturlap

İslam öncesi menşei olan astronomi 
aleti usturlab, Antik Yunan'da icat 
edilmiştir.

Kutup noktasını görüş noktası alarak 
Ay, Güneş, gezegenler ve yıldız 
kümelerinin irtifalarını, üzerinde 
bulunan koordinat çizgileriyle 
tespit ederek kullanılan usturlab, 
kullanımının oldukça kolay olması 
dolayısıyla astronomiye olan ilginin 
artırılmasında etkin rol oynamıştır.

Yıldızların konumunu belirlemenin 
yanında, dağların yüksekliğini, 
kuyuların derinliğini ve vakti (zamanı) 
tayin etmede kullanılması ile birçok 
uygulama alanına sahip olduğunu 
gördüğümüz bu aletin Müslüman 
bilginler tarafından geliştirilmesine 
oldukça önem verilmekteydi.

Mevcut en eski usturlab ise İsfehan 
menşeli olup, 10. yüzyıla kadar 
geri götürülen usturlabdır. Ali bin 
Halef (10.yüzyıl), el-Bîrûnî (10./11. 
yüzyıl), Zerkâlî (11.yüzyıl), Muzaffer 
Şerefüddin Tûsî (12./13.yüzyıl) ve 
Câbir ibn Eflah (13.yüzyıl) usturlabın 
geliştirilmesinde rol oynayan en 
önemli bilginler olarak karşımıza 
çıkar.

Astrolabe

The astronomical instrument 
usturlab, the pre-Islamic origin, was 
invented in Ancient Greece.

By using the point of view of the 
polar point and determining the 
altitudes of the Moon, Sun, planets 
and star clusters with the coordinate 
lines on it, asturlab has played an 
active role in increasing astronomy 
interest because it is very easy to use.

It was given great importance for 
the Muslim scholars to develop 
this device, which we found to 
have many applications with the 
determination of the location of 
stars, the height of the mountains, 
the depth of the wells and the time 

The oldest usturlab available is of 
Isfahan origin and is the usturlab 
which is taken back to the 10th 
century. Ali bin Halef (10th century), 
al-Bīrûnî (10th / 11th century), Zerkâlî 
(11th century), Muzaffer Serefüddin 
Tûsî (12th / 13th century) and Jabir 
ibn Eflah As the most important 
scholars playing role.
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Kapaklı Pirinç Pusula   

Çap 2,6 cm. 
Yükseklik 1,6 cm.    

–——

Brass compass with cover 

Diameter 2.6 cm 
Height 1.6 cm

Çeşitli boy ve modellerde kıblenuma 
örnekleri       

Kıblenüma  
Kıble yönünü göstermek için, 
bulunulan yere göre özel işareti olan 
pusula.

The Direction of Mecca samples in 
various sizes and models. 

The Direction of Mecca 
The compass, which is a special sign 
according to where it was found, to 
show the direction of Mecca.
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Kapaklı Ahşap Kutulu Pusula   

6.6 x 4.4 cm. 
Yükseklik 1.6 cm.  

–——

Compass with a wooden box 

6.6 x 4.4 cm. 
Height 1.6 cm.
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Kıblenüma  

çap 3 cm.  
yükseklik 3.2 cm.

–——

The Direction of Mecca 

diameter 3 cm.  
height 3.2 cm.
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Kıblenüma    

Çap 4.3 cm  
Yükseklik 2.6 cm.   

–——

The Direction of Mecca 

diameter 4,3 cm.  
height 2.6 cm.
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İstanbul’da, Eminönü çarşılarında 
dolaşan Orta Asyalı hacı adayları

Osmanlı coğrafyasındaki hacı 
adaylarının Mekke’ye gitmeden evvel 
aynı zamanda halife olan Osmanlı 
Sultanına saygılarını iletmek ve bazı 
durumlarda hacca izin alabilmekiçin 
payitaht İstanbul’a uğramaları 
âdettendi.

–——

Central Asian pilgrimage candidates 
wandering around shops in 
Eminönü, Istanbul  

Before making their way to 
Mecca, prospective pilgrims 
living in Ottoman lands would 
first customarily visit Istanbul, the 
capital at the time, to be able to pay 
homage to the sultan, who was also 
the caliph of all Muslims, and also to 
get permission to go on the Hajj in 
some cases.
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Orta Asyalı hac yolcuları İstanbul, 
Eyüp Mezarlığı’nda

Hac öncesi yollarını adeta iki katına 
çıkararak, Odessa veya Sivastopol 
üzerinden gemilerle İstanbul’a 
yapılan bu ziyaretin bir gayesi 
de, türbesi Eyüp Sultan semtinde 
bulunan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
yakın sahabesi, mihmandarı ve 
sancaktarı Hz. Ebû Eyyûb el-Ensari’yi 
ziyaret etmekti.

–——

Central Asian Hajj travelers in ‘Eyüp 
Sultan’ Cemetery, Istanbul  

At the expense of prolonging the 
journey almost twice as much, they 
would travel to Istanbul by ship by 
way of Odessa and Sevastopol. A 
major reason for these visitations 
was to benefit from the blessing of 
visiting the tomb of Khalid ibn Zayd, 
aka Abu Ayyub al-Ansari, one of the 
closest companions of the Prophet 
Muhammad (pbuh) and also his 
Medinan host of seven months as 
well as one of his standard-bearers. 
His tomb is located in the district 
named after him.
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İstanbul, Eminönü’nde Yeni 
Cami’nin Basamaklarında Dinlenen 
Orta Asyalı Hac Yolcuları

Hac öncesi Kafkas, Afgan, Orta Asya 
ve Hint Müslümanları tarafından 
İstanbul’a yapılan bu ziyaret, 
Osmanlı Devleti’nin desteklediği ve 
organize ettiği bir şeydi. İstanbul’daki 
Özbek, Hindi ve Afgani tekkelerinin 
önemli fonksiyonlarından biri de 
bu hac yolcularının yolculuklarını 
kolaylaştırmak ve onlara hizmet 
etmekti. Başta Kudüs, Kahire ve 
Medine’dekiler olmak üzere Osmanlı 
coğrafyasında, hacılara hizmet 
için kurulmuş pekçok tekkeye 
rastlanmaktaydı.

–——

Central Asian Pilgrims Resting on 
the Steps of the New Mosque İn 
Eminönü, Istanbul

The pre-Hajj visit of the Caucasian, 
Afghan, Central Asian and Indian 
Muslims to Istanbul was encouraged 
and organized by the Ottoman state. 
One of the important functions of 
the Uzbek, Hindi and Afghani tekkes 
(dervish lodges) in Istanbul was to 
serve these pilgrims and to facilitate 
their journey. Starting with those 
in Jerusalem, Cairo and Medina, 
there were many such tekkes in the 
Ottoman geography.

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   96 26/05/17   03:18



97"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   97 26/05/17   03:18



98 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

Kudüs’ten trenle hareket eden hac 
yolcuları

İçinde el-Aksa Cami ve Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’in miraca 
çıktığı kayanın üzerine inşa edilen 
Kubbetü’s Sahra’yı bulunduran 
Kudüs, Müslümanlar için Mekke 
ve Medine’den sonraki en kutsal 
şehirdir. Güzergâh üzerinde olmasa 
da, geçmişte hac yolculuğuna 
çıkanların pek çoğu için bu şehri 
de ziyaret etmek büyük sevap 
sayılırdı. Kartpostalda ziyaretlerini 
tamamlamış, Kudüs’ten Mekke’ye 
hareket etmekte olan Orta Asyalı hacı 
adayları görülmektedir.

Hajj travelers taking off by train 
from Jerusalem 

Jerusalem (Al-Quds al-Sharif) 
treasures the Al-Aqsa Mosque 
and the Dome of the Rock (Masjid 
Qubbah al-Sakhrah), the latter built 
on the piece of rock from which 
the Holy Prophet (pbuh) started his 
ascension (Mi’raaj). Jerusalem is 
the third holiest place for Muslims, 
following Mecca and Medina. 
Although it is not on the pilgrimage 
route, the Hajj travelers of the past 
would consider visiting this city 
a great pious deed. The postcard 
shows Central Asian prospective 
pilgrims, having finished their visits, 
departing from Jerusalem for Mecca.
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Tireno Gemisi’nde hacca gidenler

Buharlı gemilerin yaygınlaşmasıyla 
hac yolculuğunun süresi oldukça 
kısalmıştır. Ancak, çoğu yük 
gemisinden dönme gemilerle ve 
kapasitelerinin üzerinde yolcu 
alınarak yapılan hacı taşımacılığı kaza 
ve salgın hastalıklar gibi riskler de 
taşımaktaydı.

–——

Pilgrims traveling on the Tireno  

With the prevalence of steamships, 
the duration of the pilgrimage 
journey became tremendously 
shorter. However, the transport of 
pilgrims was mostly done by ships 
that were often overloaded with 
passengers and that had previously 
mostly been used as cargo vessels, 
and this, naturally, invited very 
many risks, such as accidents and 
contagious diseases.
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Cezayir’den yola çıkan bir kervan

–——

Caravan readying for departure in 
Algeria
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İran, Şiraz’dan yola çıkan hac 
kervanı

İranlı Müslümanlar hacdan önce 
ve sonra Bağdat, Kerbelâ, Necef 
ve Kûfe’de türbeleri bulunan Hz. 
Ali, Hz. Hüseyin ve diğer İmamların 
ziyaretleri ile de şereflenmek 
istediklerinden yol güzergâhlarını 
buna göre tayin ederlerdi. Şiilerin bu 
kutsal mekânlarına uğrayarak yol alan 
Bağdat veya Kûfe kervanları da bu 
yüzden İranlı hacıların tercihi olurdu.

–——

Pilgrimage caravan departing from 
Iran, Shiraz   

Iranian Muslims with the intention 
to honor their pilgrimage even more 
would arrange their route so that 
they could visit the tombs of Hadrat 
Ali and Hadrat Hussein and other 
imams in Baghdad, Karbala, Najaf 
and Kufa both before and after the 
pilgrimage. Therefore, the Baghdad 
and Kufa caravans were preferred 
by the Iranian Pilgrims because 
they passed through the locations 
considered holy by the Shia.
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Hac yolunda Mağripli bir Şeyh 
Efendi

11. yüzyılda bedevî kabilelerinin 
baskın ve saldırıları yüzünden Mağrip 
Müslümanları hac vazifelerini yerine 
getiremez olmuşlardı. Yaşanan bu 
sıkıntıyı derinden hisseden Salihiyye 
tarikatı Pîri Ebû Muhammed Salih, 
hac olayına bir çözüm olmak üzere 
alternatif güzergâhlar oluşturmuş, 
hac yolu üzerinde hacı adaylarının 
ağırlanabileceği ve korunabileceği 
mekânlar olmak üzere tarikatına bağlı 
46 zaviye kurdurmuştur. Salihiyye 
tarikatı o coğrafyada hac kervanı 
düzenleme ve güzergâh belirlemede 
tek yetkili olarak, dört asır boyunca 
Mağripli Müslümanların hac 
ibadetlerini gönül rahatlığı ve huzur 
içinde yapabilmelerine öncülük 
etmiştir. Ayrıca bu tarikat kendilerine 
bağlanmak isteyen kişilere öncelikli 
olarak birlikte hac yapma önerisinde 
bulunur, böylelikle dokuz ay 
süren yolculuk boyunca sıkıntılara 
katlanma, zor şartlara alışma, 
dostluk ve kardeşlik bağları kurup, 
kaynaşıp paylaşmanın eğitimini 
verirlerdi. Bütün tarikatlardan farklı 
olarak dervişlerini dergâh ortamında 
eğitmek yerine seyahatte eğitmeyi 
tercih ettiklerinden ve hac ibadetine 
verdikleri önem yüzünden Salihiyye 
tarikatının bir diğer adı da ‘Tarîkatü’l- 
Hüccâc’ (Hacılar Tarikatı) olmuştur.
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A Moroccan sheikh on his way to 
the Hejaz    

In the 11th century, Moroccan 
Muslims were rendered almost 
completely unable to perform their 
duty of pilgrimage because of raids 
and attacks by Bedouin tribes. The 
founder, or Pir, of the Salihiyya Sufi 
order, Abu Muhammad Salih, felt this 
longstanding problem to the marrow 
of his bones, and in an attempt to 
find a solution, he formed alternative 
pathways and had 46 zawiyahs  
founded on the Hejaz route as 
refuges where Hejaz travelers could 
be put up and sheltered. For four 
centuries, the Salihiyya Order was 
the de facto authority in charge of 
organizing caravans and determining 
routes for the Moroccan Muslims in 
the region. They opened up a trail 
by which Muslims were now able to 
fulfill their pilgrimage in peace and 
serenity. When somebody made 
the request to be initiated into the 
order, they would first offer the 
aspirant doing pilgrimage together 
and hence would have a chance, 
during the nine-month journey, to 
expose the prospective disciple to an 
early training on bearing hardships, 
getting used to difficult conditions, 
forming ties of friendship and 
fraternity, and sharing. Since they 
chose to train their disciples on long 
and demanding pilgrimage journeys, 
unlike most other orders with 
specific locations, and since they 
attached great importance to the act 
of worship that is the pilgrimage, the 
Salihiyya Order came to be known 
as the “Order of Pilgrims” (Tariqah 
al-Hujjaj).
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Şam’da Süleymaniye Külliyesi’nin 
önünden yola çıkan hacı adayları

Süleymaniye Külliyesi hacıların 
Mekke’ye giderken Şam’da civarında 
konakladıkları, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın 1554-1560 yılları 
arasında yaptırdığı ve içinde cami, 
medrese, misafirhane ve imaret 
bulunan Mimar Sinan eseri bir 
külliyedir.

–——

Pilgrims ready for departure in 
front of Suleymaniye Kulliyah in 
Damascus

Pilgrims traveling by way of 
Damascus would stop by the 
Suleymaniye Kulliyah to spend 
a night. The kulliyah is a work of 
Mimar Sinan, the chief architect of 
Sultan Suleyman the Magnificent, 
constructed between 1554 and 
1560. It has a mosque, a madrasa, a 
guesthouse and a soup kitchen in it.
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Habeş Müslümanları hac yolunda

Mekkeli müşriklerin zulmünden 
kurtulmak isteyen ilk Müslümanların 
615 yılında gerçekleştirdikleri hicret 
sayesinde bugün Sudan, Etiyopya, 
Eritre, Cibuti ve Somali gibi ülkelerin 
oluşturduğu coğrafya -  eski adıyla 
Habeşistan - Hz. Muhammed 
(s.a.v.) hayattayken İslamlaşan 
topraklardandır. Bu coğrafyanın 
Müslümanları Kızıldeniz’i Hint 
Okyanusu’na bağlayan Babülmendeb 
Boğazı’na kadar gelip buradan deniz 
yoluyla Yemen’e geçer ve karayoluyla 
Mekke’ye ulaşırlardı.

–——

Abyssinian Muslims on the road to 
pilgrimage

Sudan, Ethiopia, Eritrea, Djibouti 
and Somalia (what was previously 
known as Abyssinia) all accepted 
Islam during the lifetime of the Holy 
Prophetthanks to the first Muslims 
who migrated to Abyssinia in 615 
to avoid the persecutionof Meccan 
polytheists. The Muslims from this 
area would cross the Bab Al-Mandeb 
(Gate of Tears) connecting the Red 
Sea and the Gulf of Aden to Yemen 
and then they would reach Mecca 
overlan.
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Eritre Müslümanları hac yolunda

–——

Eritre Muslims on the road to 
pilgrimage
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Cidde-Mekke arasında yol alan bir 
kervan

–——

A Caravan traveling from Jeddah to 
Mecca
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Sudan, Darfur’da hacı adaylarını 
mübarek topraklara uğurlama 
merasimi

Sudanlı Müslümanlar Kızıldeniz 
kıyısındaki Port Sudan’dan deniz 
yoluyla Cidde’ye varır, buradan da 
karayoluyla Mekke’ye geçerlerdi.

–——

Send-off ceremony for the pilgrims 
in Sudan, Darfur

Sudanese Muslims would set off 
from the Port of Sudan along the 
coast of the Red Sea to reach Jeddah 
and then continue their journey 
overland to Mecca.
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Kahire’de büyük hac kervanına 
katılmak üzere uğurlanan Mısırlı bir 
aile

Mısır kervanı her biri 45-48 
kilomtrelik etaplardan oluşan 34 
duraklı hac yolunda, Kahire’den sonra 
Süveyş ve Sina Yarımadası yoluyla 
Akabe’ye varır, buradan da Kızıldeniz 
sahilinde sırasıyla Daba, El-Vech, 
Hanak ve Yanbu’yu geçerek 45-55 
günlük bir sürede Medine’ye varırdı.

Family seen off in Cairo to join the 
main Egyptian caravan

On the pilgrimage route of the 
Egyptian caravan were 34 stops, 
and the distance between two stops 
would vary between 45 and 48 
kilometers. After taking leave from 
Cairo, the caravan would arrive at 
Aqaba by way of the Suez and the 
Sinai Peninsula, and advancing on 
the Red Sea coast, it would pass 
through Duba, al-Wajh, Hanak, and 
Yanbu before reaching Medina. The 
journey would take 45 to 55 days 
altogether.
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Gemi yolculuğuyla hacca gidenler

Buharlı gemilerin yaygınlaşmasıyla 
hac yolculuğunun süresi oldukça 
kısalmıştır. Ancak, çoğu yük 
gemisinden dönme gemilerle ve 
kapasitelerinin üzerinde yolcu 
alınarak yapılan hacı taşımacılığı kaza 
ve salgın hastalıklar gibi riskler de 
taşımaktaydı.

–——

Pilgrimage by ship cruise

With the prevalence of steamships, 
the duration of the pilgrimage 
journey became tremendously 
shorter. However, the transport of 
pilgrims was mostly done by ships 
that were often overloaded with 
passengers and that had previously 
mostly been used as cargo vessels, 
and this, naturally, invited very 
many risks, such as accidents and 
contagious diseases.
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Cezayir’de hac yolcuları gemiye 
binerken

–——

Hajj travelers boarding a ship in 
Algeria
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Cidde limanına çıkan hacılar

Geçmişte Cidde limanında rıhtım 
olmaması ve sığ kayalıklardan 
oluşması sebebiyle gemiler kıyıya 
üç kilometre kadar uzağa demirler, 
hacılar ve eşyaları yelkenli tekneler 
veya sandallarla karaya taşınırdı.

–——

Pilgrims disembarking at Jeddah 
Port

Because the Jeddah Port lacked a 
proper platform and its coast was 
rife with shallow rocks, ships would 
lay anchor three kilometers off the 
shore, and the pilgrims and their 
packs would be carried to land in 
sailing boats or rowing boats.
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Süveyş kanalından geçmekte olan 
kervan

1900’lerde Mısır’dan hac için 
yola çıkan kervanın, güzergâhı 
üzerinde olan Süveyş kanalından 
geçişi kartpostalda olduğu gibi 
gerçekleşirdi.

–——

Caravan crossing over Suez Canal 

In the 1900s, the pilgrimage caravan 
setting off from Egypt would cross 
over the canal that is on the route as 
shown in the postcard.
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Yanbu limanında çadırda 
konaklayan hacı adayları

–——

Prospective pilgrims lodging in 
tents at Yanbu Port
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Arafat’ta Hacılar

Fotoğraf 
Sebah & Joillier 
19 Yüzyıl sonu – 20. Yüzyıl başı 
16 x 28 cm.

Arafat’ta vakfe yapan ihramlı hacılar

Bir gün için kurulmuş bu çadır kentte 
hacılar, güneşin doğuşuyla batışı 
arasında yüzleri Mekke’ye dönük 
bir şekilde bolca ibadet, dua, tövbe 
ve tefekkürle meşgul olurlar. Kefeni 
andıran kıyafetler içinde dünyanın 
dört bir yanından gelmiş değişik 
ırktan ve dilden Müslümanlar, mahşer 
anının yeryüzündeki provasını bu 
ovada yaşarlar.

–——

Pilgrims in Arafat

Photo 
Sebah & Joillier 
19. century – 20. century 
16 x 28 cm.

Pilgrims in sacred state, standing at 
Arafat

In this makeshift city of tents set up 
for a single day, the pilgrims, facing 
Mecca, spend the time between 
sunrise and sundown by praying, 
making supplications, asking for 
forgiveness, and contemplating. In 
their two-piece garment reminiscent 
of a burial shroud, the pilgrims 
from many different countries, with 
their diverse races and languages, 
experience in this plain a likeness of 
the tremendous Day of Resurrection.
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Entrance to Mecca 

THE foundation of Mecca dates back to 
Abraham’s wife Hagar and their son Ismail 
according to the Islamic narration. Hagar was a 

slave girl given as a gift to Sara, Abraham’s first wife. 
When Abraham had no progeny from Sara, he had her 
permission to marry Hagar, and from this marriage 
was born Ismail. Although she had given permission 
for the marriage, Sara naturally became envious 
of the situation, whereupon Abraham received a 
divine revelation to take Hagar and Ismail, who was a 
suckling infant, to the barren valley of Mecca that had 
no cultivation, leave them there and return. When 
their food and drink ran out, Hagar left Ismail and 
started running between the hills of Safa and Marwa 
in search of water for her son. During the seventh 
round between the hills, she saw that water had 
started welling up at the foot of Ismail; she encircled 
the water with sand and made a small pond. Located 
at an intersection on the north-south and east-west 
trade routes of caravans, the Meccan valley gradually 
became inhabited due to the caravans that stopped by 
because of this water, called “Zam-Zam.” When Ismail 

Mekke’nin Girişi

İSLÂM inancına göre Mekke’nin kuruluşu Hz. 
İbrahim, eşi Hz. Hâcer ve oğlu Hz. İsmail’e 
dayanır. Hz. Hâcer, Hz. İbrahim’in eşi Hz.Sare’ye 

hediye edilmiş bir köledir. Çocuğu olamayan Hz. 
Sare’nin izniyle Hz. İbrahim Hz. Hâcer’le evlenir 
ve bu evlilikten Hz. İsmail doğar. Fakat bu durum 
evde bir kıskançlık ve sürtüşme sebebi olur. Bunun 
üzerine Hz. İbrahim ilahi bir emir üzerine Hz. 
Hâcer ve emzirme çağındaki Hz. İsmail’i o dönemde 
kimsenin yaşamadığı Mekke vadisine bırakır ve 
döner. Bir süre sonra yiyeceklerinin ve içeceklerinin 
tükenmesi üzerine Hz. Hâcer yavrusuna su bulabilme 
ümidiyle yakınındaki iki tepe, Safa ve Merve arasında 
koşuşturmaya başlar. İki tepe arasındaki yedinci 
turunda yavrusunun ayaklarının altından bir suyun 
kaynadığını görür ve suyu kumlarla çevirerek küçük 
bir havuzcuk oluşturur. Baharat ve tütsü ticaretinin 
yapıldığı kuzey-güney ve doğu-batı kervan yollarının 
buluşma noktasında bulunan Mekke vadisi, Zemzem 
adı verilen bu suyu gören kervanların konaklamaya 
başlamasıyla bir yerleşim yeri olmaya başlar. 
Zamanla evlilik çağına gelen Hz. İsmail’in burada 

MECCA AND MEDINAMEKKE VE MEDİNE
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grew to a marriageable age, he married a number 
of girls from various clans and had 12 sons, who are 
thought to be the ancestors of the Arabs living in and 
around Mecca now. Therefore, Hagar is thought to be 
the grandmother of the Arabs. The primary reason 
for being able to live in such a waterless, arid and 
uninhabited place as Mecca was Zam-Zam. (13,34). 

Medina Al-Munawwarah  
With its grand mosque at its heart, its bazaars around 
the mosque, a cemetery, neighborhoods and the 
surrounding walls, the city plan of the Medina that 
started to form in the time of the Holy Prophet became a 
model for a big number of Islamic cities to emerge in the 
future. (33) The postcard shows the suburbs of Medina 
that have grown eastward exceeding the walls with its 
population and visitors whose numbers had started 
rising immensely at the turn of the century.a

yerleşen kabilelerden kızlarla yaptığı evliliklerden 
olan 12 oğlunun, Mekke çevresindeki Arapların 
ataları olduğu varsayılır. Bu nedenle Hz. Hâcer de 
Arapların büyükannesi sayılır. Mekke gibi susuz, 
kurak ve bâkir bir yerde yaşamın en önemli sebebi 
Zemzem’in varlığı olmuştur (13,34). 

Medine-i Münevvere
Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında oluşan Medine’nin 
şehir planı, merkezinde caminin yer aldığı, 
etrafında çarşı, mezarlık, mahalleler ve surlardan 
oluşan yapısıyla gelecekteki birçok İslâm şehri için 
model olmuştur. (33) Kartpostalda yirminci yüzyıl 
başlarında artan nüfus ve ziyaretçi sayısıyla sur dışına 
doğu genişlemiş Medine’nin kenar mahalleleri 
görülmektedir. a
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Kabe Planı

40 x 59 cm.

–——

Plan of Ka’bah 

40 x 59 cm.
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Arap Yarımadası Harita Kartpostalı

Kuruluşu İbrahim Peygamber ve 
oğlu İsmail Peygamber zamanına 
dayanan İslâm’ın kutsal kenti Mekke, 
Arap Yarımadasının kuzeyinde, 
Hicaz Bölgesinde, Batn-ı Mekke adı 
verilen bir vadi üzerinde kurulmuştur. 
Beytullah, yani Allah’ın yeryüzündeki 
evi, ilk mabet Kâbe, kara taştan 
oluşmuş birçok dağın çevrelediği 
bu vadinin merkezindeki çukur 
alanda yer alır. Mekke’nin kuzeyinde 
Medine ve Şam, güneyinde Yemen, 
doğusunda Necd ve Bahreyn 
batısında ise Kızıldeniz yer alır. 
Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan 
Mekke’nin çevresi dikenli bodur ağaç 
ve çalılıklardan oluşan çöl karakterli, 
tarım yapılamayan bir arazidir. 
Düzensiz yağışlar ve çukur konumu 
dolayısıyla Mekke, tarih boyunca 
birçok sel baskınına uğramıştır. Son 
peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) 
Mekke’de doğup büyümüş, son ilahi 
kitap olan Kur’ân burada inmeye 
başlamıştır. Bütün Müslümanların 
kıblesi olan Kâbe’yi içinde 
barındırması sebebiyle Kuran’da 
Mekke “Ümmü’l Kura” yani “Şehirlerin 
Anası” olarak tanımlanmıştır (En’âm 
Sûresi 92.âyet, Şûrâ Sûresi 7.âyet) 
(13,34).

Postcard of map of Arabian 
Peninsula 

Its foundation dating back to the 
Prophet Ismail, the son of the Noble 
Abraham, Mecca is considered in 
Islam to be the most blessed city on 
the face of the earth. It is located in 
the north of the Arabian Peninsula 
in the Hejaz Region, founded in a 
valley known as Batn al-Makkah. 
Baytullah, God’s abode on Earth as 
well as the first place of worship, is 
situated at the bottom of this valley 
surrounded by mountains of black 
rock. To the north of Mecca lie 
Medina and Damascus, and in the 
south is Yemen. Bahrain and Najd 
are in the east of Mecca while its 
western neighbor is the Red Sea. 
Mecca has a very arid desert climate, 
and it is surrounded by non-arable 
lands with a plant cover of prickly 
shrubs and bushes for the larger part. 
Because of irregular precipitations 
and its location at the bottom of 
a valley, Mecca has suffered from 
floods throughout its history. The 
Prophet Muhammad (pbuh), the last 
in the line of prophets,was born in 
Mecca, and the last divine scripture, 
the Qur’an, started to be revealed 
there. As it is home to the Ka’bah, the 
qibla of all Muslims, Mecca is defined 
in the Qur’an as Umm al-Kurra, the 
“mother of all cities.” (Quran 6:92, 
42:7). (13,34).
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Kâbe

Hz. İbrahim asıl yaşadığı yer olan 
Suriye bölgesinden sık sık Mekke’ye 
gelmekte ve eşi Hz. Hâcer ile oğlu 
Hz. İsmail’i ziyaret etmektedir. Hz. 
İsmail’in gençlik yıllarına rastlayan 
bu ziyaretlerden birinde Allah 
Teala’dan gelen ilahi bir emirle, 
Zemzem kuyusunun biraz ilerisine 
oğluyla birlikte Rabbi için bir ev, 
bir mabet inşa etmesi vahyolunur. 
Küp şeklinde üst üste konmuş blok 
taşlarla örülmüş duvarları olan 
Kâbe’nin inşaatını oğluyla birlikte 
tamamladıktan sonra Hz. İbrahim’e 
bütün insanları Kâbe’yi ziyaret edip 
haccetmeğe çağırması emrolundu.  
Kur’an-ı Kerim’de kendisinde “… 
yeryüzünde kurulan ilk mabet” (Âl-i 
‘Îmrân Sûresi, 96.âyet) olarak söz 
edilen Kâbe, dünyanın neresinde 
olursa olsun bütün Müslümanların 
ibadetleri sırasında yöneldikleri 
kıbledir.

–——

Ka’bah 

When Abraham left Hagar and Ismail 
in Mecca, he was living in Syria. He 
often came to Mecca to visit them. 
On one of these visits during Ismail’s 
youth, he received a revelation 
to build for His Lord a house of 
worship with his son next to the 
well of Zamzam. Upon completing 
the construction of the Ka’bah 
using cube-shaped stones over the 
foundations that had been laid down 
by the Prophet Adam, Abraham 
was ordered to invite all people to 
visit the Ka’bah on a pilgrimage.  
Described in the Qur’an as “the first 
place of worship ever established 
on Earth” (2:96), the Ka’bah is the 
direction toward which all Muslims 
turn during their prayers.
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Kâbe

Kâbe, Mekke’nin civarındaki 
dağlardan getirilmiş bazalt taşlarla 
yapılmış kübik bir yapıdır. Dört kenarı 
birbirine eşit olmamakla birlikte 
yüksekliği 13 metre, kapladığı alan ise 
145 metrekaredir. Köşeleri yaklaşık 
olarak dört ana yönü göstermektedir. 
Doğu köşesine “Hacerü’l Esved” 
veya Şarkî, kuzey köşesine Irakî, batı 
köşesine Şamî veya Garbî, güney 
köşesine de Yemanî denir. İçi dört 
köşe bir oda görünümünde olup 
kuzey köşesinde tavana çıkmak 
için Tövbe kapısı adı verilen kapıyla 
örtülü bir merdiven vardır. Tabanın 
tamamı ve duvarların iki metreye 
kadar olan kısmı mermerdir. Tavanı 
da kaplayarak duvarlardaki mermere 
kadar geçmişte kırmızı, günümüzde 
ise yeşil olan ipek bir örtü iner. Tavanı 
taşımakta olan üç ağaç sütunun 
arasında tavana doğru geçmişten 
kalan kandiller, yerde de Kâbe’nin 
yıkanması ve kokulandırılması 
sırasında kullanılan malzemelerin 
olduğu bir sandık vardır. Dört 
duvarında Kâbe’ye onarım ve imar 
hizmetlerinde bulunmuş İslam 
hükümdarlarına ait kitabeler yer alır. 
Ayrıca Kâbe kapısının karşı duvarının 
tam önünde Hz. Muhammed’in Kâbe 
içinde namaz kıldığı yer seccade 
şeklinde, farklı renkte bir mermerle 
belirtilmiştir (2, 34).

Ka’bah 

The Ka’bah is a cubic structure built 
with basalt stones brought from 
nearby mountains. It is not a perfect 
square; its height is 13 meters, and 
it covers 145 square meters. Its 
four corners are roughly turned 
towards the four directions. The 
eastern corner, where the Black 
Stone (Hajar al-Aswad) is located, 
is called the Corner of the East, the 
northern corner the Corner of Iraq, 
the western corner the Corner of 
Damascus or the Corner of the West, 
and the southern corner is called 
the Corner of Yemen. Its interior 
resembles a square room. There is 
a staircase in its northern corner to 
climb to the roof through a door 
called the Door of Repentance. The 
area covered by the floor as well 
as two meters up from the floor is 
covered by marble. There is a green 
silk cover over the ceiling down to 
the bottom marble part of the walls; 
the color of the covering used to 
be red. Between the three wooden 
pillars that prop up the ceiling are 
oil lamps from the past, and on the 
ground is a chest containing the 
materials used while washing and 
perfuming the Ka’bah. On each of 
the four internal walls are epitaphs 
belonging to the Islamic rulers who 
provided repair and construction 
services to the House. The spot 
on which the Prophet Muhammad 
prayed is just in front of the wall 
facing the door of the Ka’bah, and it 
is designated with a different color 
slab of marble. (2,34).
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Kabe

–——

Ka’bah
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Mekke-i Mükerreme,  
Kabe-i Muazzama

Sebah & Joaillier 
Sultan Abdülhamid dönemine ait bir 
fotoğraf.  
19 yüzyıl sonu- 20. Yüzyıl başı. 

Mecca al-Mukarrama,  
Ka’bah Muazzama  

Sebah & Joaillier 
A photograph belonging to the time 
of Sultan Abdülhamid. 
19th century - early 20th century.
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Kâbe’nin Kapısı

Kâbe’nin kapısı iki kanatlı olup 
yüksekliği 3.10 metre, eni iki metre, 
kalınlığı da yarım metredir. Ağaçtan 
yapılmış tekerlekli özel bir merdivenle 
ulaşılan kapının yerden yüksekliği de 
2.25 metredir.  Üzeri Allah Teâlâ ve 
Hz. Peygamber’in isimleri, Kelime-i 
Tevhid ve Kur’ân-ı Kerim’den çeşitli 
ayetlerle süslenmiş altın ve gümüşle 
kaplı kartpostaldaki kapı, 1979 yılında 
saf altından olanıyla değiştirilmiştir. 
Kâbe’yi yıkama merasimi gibi özel 
günler içinsenede iki defa davetlilere 
açılan Kâbe’nin kapısı daima kapalıdır.

–——

Door of Ka’bah 

The door of the Ka’bah has two 
halves and is 3.10 meters high, 
two meters wide and a half meter 
thick. The height of the door from 
the ground is 2.25 meters. One 
can access the door only by a 
special portable staircase made of 
wood. The door in the postcard is 
covered with gold and silver and 
inlaid with the names of God and 
those of the Prophet Muhammad, 
the Proclamation of Unity (kalima-i 
tawhid) and various verses from the 
Quran. It was replaced in 1979 by a 
door made of pure gold. The door 
of the Ka’bah is opened only twice a 
year on special days like the washing 
ceremony. The rest of the time, it 
remains always closed.
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Kâbe’nin Yıkanması

Senenin belli günlerinde Kâbe’nin 
kapısı açılır, zemini hurma 
yapraklarından yapılmış küçük 
süpürgelerle Zemzem ve gülsuyu 
ile yıkanır, duvarları gülyağı ve 
türlü güzel kokularla yağlanır, 
içinde öd ağacı ve amber yakılarak 
kokulandırılır. Bu törene Gusl-ü Kâbe 
(Kâbe’nin Yıkanması) denir. Kâbe’nin 
kapısını açmak, kapatmak, temizliğini 
yapmak, örtüsünü değiştirmek 
gibi vazifeler, İslâm öncesinden 
beri Kâbe’nin anahtarını elinde 
bulunduran Beni Şeybe ailesindedir. 
En yaşlı ferdi tarafından temsil edilen 
bu aile, bugün de bu şerefli görevleri 
yerine getirmektedir. 

–——

Washing of the Ka’bah 

On certain days of the year, the 
door of the Ka’bah is opened, its 
ground is washed with Zamzam and 
rosewater using small brooms made 
from date palm leaves, its internal 
walls are scented with rose extract 
and various fragrances, and paradise 
wood and amber are burnt inside in 
censors. This ceremonial washing 
is called “ghusl al-Ka’bah,” the Full 
Washing of the Ka’bah. Duties like 
opening and closing the door of the 
Ka’bah, cleaning it, and changing its 
cover have been fulfilled since pre-
Islamic times by the Banu Shaybah 
family, which also holds the key to 
the House. The family is represented 
by its oldest member, and this 
honorable duty is still fulfilled by 
them.
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IN the Ottoman State, every year money and covers were sent to 

Haremeyn (Mecca and Medina) from Istanbul with Imperial 

Surre. The most important pieces of all items sent were the 

kiswa, cover of the Ka’bah, the Ka’bah gate curtain and the band 

surrounding it. Each year, with the sure processions new covers 

were sent to Mecca (the Ka’bah) and Medina (Rawza-i Mutahhara 

and the tombs of the companions of Prophet Mohammed). The 

old covers were brought back to Istanbul. The typical covers had 

verses from the Holy Koran and prayers woven in zigzag lines. As 

the covers were believed to be sacred, they were distributed among 

the pilgrims. Hazrat Aisha stated “(…) sell those textiles and use 

the proceeds in the way of God, for the poor and passengers”. Rooting 

back to Hazrat Aisha, this tradition involved the collection of the 

covers. As a consequence of this tradition, there are more than 600 

pieces in Topkapı Palace Museum, woven between the 16th and 

20th centuries – some woven with dates on. While some pieces are 

found in complete sets, some are partial. Prior to the caliphate of 

the Ottoman sultans, the Ka’bah covers were sent with the surre 

procession, during the time of Prophet Mohammed and the four 

caliphs, and the reigns of the Umayyad, Abbasid, Fatimid, Ayyubid 

and Mamluk dynasties. 

Uzunçarşılı reports: “According to the law, during the ceremony 

of accession to the throne, it was obligatory to prepare kiswas for the 

Ka’bah in Mecca and the Rawza-i Mutahhara in Medina. The same 

OSMANLI Devleti’nde her yıl Surre-i Hümayun ile 

İstanbul’dan Haremeyn’e (Mekke ve Medine) para ve 

örtüler armağan olarak gönderilmekteydi. Gönderilen 

örtülerin içinde en önemlisi Kâbe’ye giydirilen kisve ve üzerinde 

sultanın adını taşıyan işlemeli Kâbe kapı perdesi ile kuşağıydı. 

Surrelerle birlikte her yıl Mekke (Kâbe’ye) ve Medine’ye (Ravza-ı 

Mutahhara ve sahabelerin mezarlarına) yeni örtüler gönderilir ve 

eskileri İstanbul’a getirilirdi. Zikzak hatlar içinde yazılmış Kur’an-ı 

Kerim’den ayetler ve dualar ile karakteristik olan bu örtüler; 

kutsal kabul edilir ve hacılar arasında bölüştürülürdü. Hz. Ayşe; 

“(...) sen o örtüleri satıp Allah yolunda fakirlere ve yolculara sarfet” 

buyurmuştur. Hz. Ayşe’ye kadar giden bu gelenekten dolayı örtüler 

biriktirilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi’nde 16.- 20. yüzyıllar 

arasında, bazıları tarihli olarak dokunmuş, bütün ve parça halinde 

altı yüzü aşkın dinî kumaşın bulunması da bu geleneğin sonucudur. 

Osmanlı Sultanlarının halifeliğinden önce, Hz. Muhammed ve 

dört halife devrinde, Emevî, Abbasî, Fatimî, Eyyubî, Memlûklar 

zamanında da surre alayı ile Kâbe örtüleri gönderilmekteydi. 

Uzunçarşılı’da; “Cülûslarda Mekke’deki Kâbe ve 

Medine’deki Ravza-ı Mutahhara kisveleri tecdid olunarak 

evvelki kisvelerin Mekke emiri tarafından İstanbul’a yollanması 

kanundu. Bu kisveler kara yoluyla Üsküdar’a getirilir ve 

oradan merasimle Eyyüb’e naklolunarak Hazret-i Halid’in 

türbesine konulur, sonra ulema, meşayih, sâdât ve devlet ricali 

TOPKAPI SARAYI 
MÜZESİ’NDEKİ 
HAREMEYN’E 
GÖNDERİLEN ÖRTÜLER
DR. SELİN İPEK

FABRICS IN THE  
TOPKAPI PALACE 
MUSEUM SENT TO 
HAREMEYN
DR. SELİN İPEK
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law set dictated the emir of Mecca to return the previous kiswas back 

to Istanbul. The kiswas, first brought to Üsküdar, were later placed on 

the turbeh of Khalid, whose tomb was in Eyüp. Later the kiswas were 

brought to the palace via Edirnekapı by the high-ranking officers of the 

palace. This final trip involved a ritual. Since Selanikî reports the year 

1005 Hijri (1596) this ritual, we understand that this tradition has a 

longer past.” 

Usually, the embroidered gate curtains and surrounding 

bands were distributed among the Bani Shayba, Ka’bah keepers, 

sheriffs and other notables of Mecca. These people used to 

divide the covers into pieces and sell them to the rich pilgrims. 

The Ka’bah covers without any embroidery were given away to 

the pilgrims. The remaining embroidered parts, kiswa-i sheriff 

taraflarından tehlil ve tekbirle ve Edirnekapı yoluyla saraya 

getirilirdi. Selânikî bunu H. 1005- M. 1596 senesi vekayii 

arasında yazdığına göre bu âdetin daha eski olduğu anlaşılıyor.” 

denmektedir. 

İşlemeli kapı perdeleri ve kuşakları genel olarak şerifler, 

Kâbe kapıcıları olan Beni Şeybe ve diğer Mekkeli eşrafa 

paylaştırılır, bu kişiler de parçalara bölerek zengin hacılara 

satarlardı. İşlemesiz Kâbe-i şerif örtüleri ise hacılar arasında 

paylaştırılırdı. Geri kalan işlemeli parçalar, kisve-i şerife 

parçaları, yeşil ve kırmızı zeminli diğer dokuma kumaşlar 

İstanbul’a getirilir ve sarayda saklanırdı. Saraya getirilen bu 

örtülerin bakımını Hazine Kethüdası’nın denetiminde Avadancılar 

yapardı. Günümüze kadar gelen bu örtüler, Emanet Hazinesi’ne 

Kisve-i Şerife örtüsü,  
İBB env.no 684. 

–——

Section of the Cover of the Ka’bah,  
İBB inv.nr. 684.
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Kabe-i Şerif iç örtüsü,  
İBB env. no. 660. 

–——

Section of the inner Cover of the 
Ka’bah, İBB inv. nr. 660.
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pieces, the other fabrics with red and green backgrounds were 

brought back to Istanbul and kept in the palace. The avadancılar 

were responsible for the maintenance of these covers brought to 

the palace. The treasurer was the supervisor of the avadancılar. 

Having survived to-date these covers were recorded in the Treasury 

of Trust. Previously, they were kept in the Treasury of Armory of 

the Chamber of the Holy Mantle. In 1959-60, when the old oil 

rendering building in the kitchens section was renovated as a 

fabric store of the palace, the covers were transferred here.

As of 1587 the surre was sent by the Haremeyn Endowments 

of the Enderun by the chief black eunuchs. The task was taken 

from the shoulders of the chief black eunuchs in 1836 and was 

fulfilled by the Ministry of Endowments of Haremeyn. Therefore, 

in addition to the Archives of the Turkish Republic Prime Ministry 

and the Archive of the Topkapı Palace, the General Directorate of 

Endowments also houses many documents and covers of surre. 

The important point here is that not only the documents but also 

the Ka’bah covers are spread to various spots. For instance, in 

the Museum of Turkish Endowment Calligraphic Arts in Beyazıt 

there is a Ka’bah curtain and a piece of band. Likewise, in the 

Head Directory of Endowments in Ankara, there is another Ka’bah 

curtain, the covers of kiswa-i sheriff and curtain separators left idle, 

wrapped in bundles. The number of these covers increases when we 

add the ones distributed to mosques and turbehs and kept in private 

collections or displayed by foreign museums. 

These fabrics with zigzag lines and woven with inscriptions 

can be studied under these three categories: (i) the covers of Mecca 

al-Mukarrama (black kiswa-i sheriff covers and inner covers of the 

Ka’bah), (ii) the covers of Medina al-Munawwara, (iii) the secondary 

use of these covers. These categories set up the subject matter of this 

article. 

The Covers of Mecca al-Mukarrama
(Kiswa-i Sheriff, The Inner Covers of  
Ka’bah-i Sheriff)
Sultan Selim, the Grimm undertook the task of sending money 

to the holy lands and the inner cover of the Ka’bah. He assigned 

kaydedilmiş ve önceleri Hırka-i Saadet Dairesi’nin Silahdar 

Hazinesi’nde saklanmıştır. 1959–1960 yıllarında sarayın mutfaklar 

kısmındaki eski Yağhane binası onarılarak Kumaş Deposu haline 

getirilince örtüler de buraya nakledilmiştir.

M. 1587 tarihinden itibaren Darüssaade Ağaları tarafından 

Enderun’daki Haremeyn evkafından gönderilen Surre, M. 1836 

yılından sonra Darüssaade Ağaları’ndan alınarak Haremeyn Evkaf 

Nezareti’ne verilmiştir. Bundan dolayı Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi, Topkapı Sarayı Arşivi’nde olduğu gibi Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi’nde de Surre ile ilgili belgeler ve örtüler vardır. 

Burada önemli olan; belgeler gibi, Kâbe örtülerinin de kısmen 

dağılmış olduğunun ortaya çıkmasıdır. Nitekim Beyazıt’taki Türk 

Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nde bir Kâbe perdesi ile Kâbe kuşağı 

parçası bulunmaktadır. Ankara’da Vakıflar Başmüdürlüğü’nde 

bir başka Kâbe perdesi, Kisve-i Şerife örtüleri ve perde ayrım 

bantları kullanılmamış toplar halinde bulunmaktadır. Camilere 

ve türbelere dağıtılanlar, evlerde ve yurtdışı müzelerinde 

bulunanlarla bu örtülerin sayıları artmaktadır. 

Zikzak hatlı ve yazı dokumalı bu kumaşlar; Mekke-i 

Mükerreme örtüleri (siyah renkli kisve-i şerife örtüleri ve Kâbe 

iç örtüleri), Medine-i Münevvere örtüleri ve bu örtülerin ikinci 

kullanımları olarak üç grupta incelenebilir. Bu makalenin içeriğini 

adı geçen örtüler oluşturacaktır. 

Mekke-i Mükerreme örtüleri  
(Kisve-i Şerife, Kâbe-i şerif iç örtüleri)
Yavuz Sultan Selim, kutsal yerlere gönderilen paranın yanı sıra 

Kâbe’nin iç örtüsünü göndermeyi de kendi üstüne almış, Kâbe 

dış örtüsünü ise daha önceki gibi Mısır’a tahsis etmiştir. Kâbe’ye; 

dış örtüsü, kapı perdesi, kuşak ve diğer örtüleri göndermek 

ise Kanuni devrinde gerçekleşmiştir. Osmanlı döneminde; 

I. Ahmed’ten önce Mısır’da dokunan kisve, I. Ahmed’in 

saltanatında İstanbul’da dokunmuştur. Uzunçarşılı’da yer alan 

“Sultan I. Ahmed’in emriyle İstanbul’da fevkalâde sanatkârane 

dokutturulan ipekten mamûl bir kisve, Mısır’da dokunan kisve 

gibi bin altmış zira’ olup ağırlığı kırk sekiz bin dirhem ipek sarf 

edilmişti.” şeklindeki açıklama bunun kanıtıdır. Naîma, Kâbe’nin 
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Egypt to manufacture the outer cover of the Ka’bah, as it was the 

traditional practice. On the other hand, the outer covers, gate 

curtain, surrounding band and other covers were sent to the 

Ka’bah during the reign of Suleiman, the Magnificent. During the 

Ottoman era, until Ahmed I, the kiswa was woven in Egypt. During 

his reign, Ahmed I ordered Istanbul to weave the cover. This fact 

finds evidence in Uzunçarşılı’s words: “An extraordinarily delicate 

kiswa was woven in Istanbul upon the order of Sultan Ahmed I. Like 

the kiswa woven in Egypt, this silk kiswa is also 1,060 zira (unit) long. 

48,000 dirhems (weight unit) of silk was used for this cover”. About the 

embroidery of Ka’bah covers Naima reports: “Sultan Ahmed Khan, 

the Padishah of the world, ordered meticulous embroidery to be designed 

on Istanbul counters. Considerable effort was spent and attention was 

paid to make the unique ornamentations. The inner covers of the Ka’bah 

were 1,060 zira. They weighed 48,000 dirhem (weight unit) of silk. In 

Jumada althani of the same year (August 1612) it was sent to Ka’bah by 

trustworthy men.”

Clearly, the most important items of the covers sent with 

surre were the black Ka’bah cover, called kiswa-i sheriff and the 

embroidered Ka’bah gate curtain and the bands. These Ka’bah 

covers were also known as Kâbe-i Mukarrama Pushidai, Sitare-i 

Kabetullah-ul-Harem, Sitare. On both the gate curtain and its 

bands, the name of the caliph and the date were inscribed. The 

examples we have at hand clearly reveal that these covers were 

impressive pieces of art. The sultan names with 50 cm high 

characters, the inscriptions on the Ka’bah bands started with 

the title Hadimü’l Haremeyn-i Sherifeyn. Taking the prevailing 

circumstances of the time, one should recognize that this 

inscriptive method was the most appropriate way to pay tribute to 

the caliph. 

In following statement: “150 garment units of velvet is needed 

for Mecca cover. 3 units of sip is needed for the gate. For the tombs of the 

Prophet and Hazrat Fatima, Haasan bin-i Ali, İbrahim bin-i Nebi and 

Osman bin-i Affan (the companions and family members of Prophet 

Mohammed) we need 150 units of velvet. 5 units of sip fabric is used for 

the tomb of İbrahim. 100 units of sof fabric woven in Kastamoni, 300 

shirts and 200 prayer caps are needed for the caftans to be presented to 

the Arabs.”

örtülerinin işlenmesi hakkında şöyle yazmıştır: “Cihan padişahı 

Sultan Ahmed Han, özenerek İstanbul tezgâhlarında işlenmesini 

buyurdular. Eşsiz nakışlarla dokunup yapılmasında öyle dikkat ve 

külfet olundu ki, benzeri geçmemişti. Kâbe’nin iç örtüleri 1060 zir’a ve 

tartısı bakımından 48 bin dirhem ibrişimle işlendi. O yılın Cumâdel 

zulâsında (Ağustos 1612) güvenilir adamlarla Kâbe’ye gönderildi.”

Surre ile çadırlar içinde gönderilen örtülerin en önemlileri 

şüphesiz, Kisve-i Şerife denilen siyah Kâbe örtüsü, işlemeli Kâbe 

kapı perdesi ile kuşağı idi. Kisve-i Şerife olarak bilinen bu örtülere 

aynı zamanda Kâbe-i Mükerreme Puşidesi, Sitare-i Kâbetullah-

ül-Haram, Sitâre denilmiştir. Hem kapı perdesi, hem kuşağın 

üzerinde halifenin adı ve tarih işlemeliydi; kalan örneklerden 

son derece etkileyici bir sanat eseri görünüşünde olduğu 

anlaşılmaktadır. Özellikle Kâbe kuşaklarında 50 cm yükseklikteki 

harflerle yazılan sultan isimleri, Abbasiler döneminden beri 

kullanılan Hadim-ül Haremeyn-i Şerifeyn sıfatı ile başlamaktadır. 

O günün koşulları göz önüne alındığında dönemin halifesini ifade 

edecek en uygun yöntemin bu yazım şekli olduğu kabul edilmelidir.

TSM Arşivi’nde bulunan bir belgede “Mekke örtüsü için Bursa 

çatmasından 150 donluk (elbiselik) kadife gider ve kapısına 3 donluk 

şıp gider ve Hazret-i Resul ve Fatma ve Hasan bini Ali ve İbrahim bini 

Nebî ve hamza bini Nebî ve Osman bini Affan bu cümle 150 donluk 

kadife gider. Ve makamı İbrahim’e 5 donluk şıp gider ve yolda Araplara 

hil’at vermek için 100 para Kastamoni sof bezi kaftan ve 300 bez gömlek 

ve 200 takke” verildiği yazmaktadır.

Darir’in Siyer-i Nebi adlı Hz. Muhammed’in yaşamını anlatan 

eserinin Topkapı Sarayı’nda bulunan nüshasında Kâbe; siyah, zikzak 

hatlı bir kumaş ile örtülü şekilde tasvir edilmiştir (TSM H. 1222, 

127a, 151b, 189a, 263a). Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde 

bulunan B. 373 envanter numaralı el yazmasında Kâbe-i şerifi 

zikzak hatlı siyah bir örtü örtmektedir. Ayrıca 16. yüzyılda Kâbe’yi 

tasvir eden bir minyatürde Kisve-i Şerife üzerindeki yazılar açıkça 

görülmektedir (Dublin Chester Beatty Library T.413). 

Kisve-i Şerife
Topkapı Sarayı Müzesi’nde yüze yakın Kisve-i Şerife parçası 

bulunmaktadır. Yapılan araştırmada bu kisvelerde altı grup 
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 In a biography of Prophet Mohammed by Darir, titled 

Siyer-i Nebi, displayed in Topkapı Palace, the Ka’bah is described 

under a cover with zigzag lines (TSM H. 1222, 127a, 151b, 189a, 

263a). In the manuscript (B. 373) from the Topkapi Palace Museum 

Library, Ka’bah-i Sheriff has with a zigzag-lined black cover. 

Moreover, a miniature from the 16th century depicting the Ka’bah, 

clearly shows the inscriptions on the kiswa-i sheriff (Dublin 

Chester Beatty Library T.413).

Kiswa-i Sheriff
There are approximately a hundred kiswa-i sheriff pieces in 

Topkapı Palace Museum. In this research, these kiswas are 

classified under six groups: the covers I) palmette group, II) rumi 

medallion group, III) double inscription band addition group, 

IV) dated group, V) less plain embroidery group, VI) navy-blue 

background group.

It is known that in the 19th century, these fabrics were woven 

in Hereke Factory in İzmit. The black kiswa-i sheriff, kept in the 

archive of the General Directorate of Endownments has an original 

label. The dimensions of this piece of jacquard loom are 75 cm x 

2,700 cm. Under the title Hereke Fabrika-i Hümayunu Ma’mulatı 

(Production of Imperial Factory in Hereke) of the label, details about 

the fabric are provided. Such an example is not found in the palace. 

Kiswa-i sheriffs woven for the Ka’bah are black. The 

inscriptions are woven on the satin-damask fabric. The design is 

woven inside out on the front face and outside in on the back face. 

This was the design becomes visible on the background. While the 

background is satin, the design is damask. In order to maintain a 

bright look on the Ka’bah fabrics, S and Z twisted threads are used 

together. 

Inner Covers of the Ka’bah al Sheriff
The tradition was not limited to cover the body of the Ka’bah with 

black covers. It was also a common practice to hang curtains and 

place covers inside. The inner covers of the Ka’bah have a red 

background. The inscriptions are woven in zigzags with beige silk 

özelliğine rastlanmıştır. Birinci grup, Palmetliler; ikinci grup, Rumî 

madalyonlular; üçüncü grup, Çift yazı bant ilaveliler; dördüncü 

grup, Tarihliler; beşinci grup, Yazıları az sade dokumalar ve altıncı 

grup ise Lacivert zeminlilerdir. 

Bu kumaşların 19. yüzyılda İzmit Hereke Fabrikası’nda 

dokunduğu bilinmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Arşivi’nde korunan; üzerinde orijinal etiketi olan siyah renkli 

kisve-i şerife, 75cm eninde, ~2700cm uzunluğunda; jakarlı 

bir kumaştır. Etiket üzerinde Hereke Fabrika-i Hümayunu 

Ma’mulatı başlığı altında kumaşla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu 

örnekten sarayda bulunmamaktadır.

Kâbe için dokunan kisve-i şerifeler siyah renkli, 

kendinden yazı dokumalı olarak atlas-damask tekniğinde 

dokunmuştur. Desen kumaşın yüzünde ters, tersinde yüz 

gibi dokunarak zeminde desenlerin belirmesi sağlanmıştır. 

Böylece zemin, atlas doku, desen ise damask doku olarak 

verilir. Kâbe kumaşlarına parlaklık kazandırmak için 

dokumasında S ve Z bükümlü ipliklerin bir arada kullanıldığı 

görülmüştür.

Kâbe-i Şerif iç örtüleri 
Kâbe’nin dışını siyah örtüyle örtmek adet olduğu gibi içine çeşitli 

örtüler, perdeler asmak da adetti. Kâbe’nin iç örtüleri kırmızı 

zeminli; krem renk ipek iplikle zikzaklar içinde yazı dokumalıdır. 

Kâbe’nin iç kısmını ilk defa kumaşla örten kişinin İbn-i Zübeyr 

olduğu bildirilmektedir.

H. 240 yılında Mekke valisinin Mekke, Hicaz ve havalisinin 

emiri olan Muhammed Mu’tasım Billah’a yazısında; “Kâbe’ye 

girdim, tabanı üzerindeki mermer döşemelerin kırılıp parça 

parça olduklarını ve duvarlarındaki mermerlerin yerlerinden 

oynadıklarını, yıkılmak üzere bulunduklarını gördüm. Bunun 

üzerine Mekke fakihlerinden ve salihlerinden bir cemaat toplayarak 

onlarla bu konuda meşvere ettim. Hepsi de Kâbe’nin üzerindeki 

örtülerin, Kâbe duvarlarına baskı yaparak zayıflattıklarını, esasen 

duvarlarda tehlikeli bir zararın bulunmadığını ve örtülerin tamamen 

çıkarılması veya bir kısmı alınarak hafifletilmesi takdirinde emniyet 

altına alınabileceğini (...)” yazmıştır.

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   138 26/05/17   03:21



139"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

threads. It is reported that the first person to cover the inside of the 

Ka’bah was Ibn az-Zubayr. 

Quotation from a letter by the mayor of Mecca, dated 240 

Hijri (854), to Mohammed Mu’tassim Billah, Emir of Hejaz and 

its environs: “I stepped inside the Ka’bah. I saw that the marble 

floorings are broken into pieces. I saw that the marbles on the walls 

were not firm. They are about to demolish. Upon this observation I 

summoned a community amongst the notables of Mecca to discuss 

the issue. They all pointed that creating a pressure on the walls; the 

covers on the Ka’bah were weakening them. They explained that 

the walls had in fact not been seriously damaged. They reported 

that the best precaution would be to remove some of the covers and 

to alleviate the load...”  

The covers with a red background within the Topkapı Palace 

Museum collection items can be classified under eleven groups: I) 

palmette group, II) rumi medallion group, III) wide rumi medallion 

group, IV) bowl-shaped medallion and thin zigzag band group, V) 

only metal thread  pattern group, VI) dated group, VII) cypress and 

oil-lamp group, VIII) embroidered look group, IX) pink background 

group, X) oil-lamp group, XI) jacquarded woven group. 

These fabrics are woven during the reign of Selim III, 

Sultanahmet Mosque and finally in Hereke Factory during the 

reign of Abdulhamid II. 

About these fabrics, it is known that the kiswa-i sheriff 

and kiswas of Hazrat İbrahim’s tomb have been renewed each 

year. Especially the kiswa, curtains and bands of the Ka’bah were 

exposed to sand storms and red-hot sun through the year.

Thus, the pieces were overworn due to these unfavorable 

conditions. On the other hand, a visit by Abu Numey Hasan, the 

Sheriff of Mecca (1551-1607) to Sultan Murad III (1574-1595), in 

1586 reveals that the inner covers were replaced less frequently. 

In the chronicles of Selanikî, it is reported that during his visit 

in İstanbul, after presenting numerous gifts to sultan the sheriff 

kindly requested the renewal of the inner and outer covers of the 

Ka’bah. According to the same source, through the course of events 

in the period of 1595-1600, the request of the sheriff was accepted. 

After the materials were purchased, the pieces were embroidered 

in Karhane-i Amire (imperial workshops) and sent to Ka’bah.

Topkapı Sarayı’nda bulunan kırmızı zeminli örtüler;  

I. Palmetliler, II. Rumî Madalyonlular, III. Rumilî Geniş 

Madalyonlular, IV. Çanak Şeklinde Madalyonlu, İnce Zikzak 

Bantlılar, V. Sadece Kılaptanla Desenliler, VI. Tarihliler, VII. 

Selvili Ve Kandilliler, VIII. İşleme Görünümlüler, IX. Pembe 

Zeminliler,  X. Kandilliler,  XI.  Jakarlılar olmak üzere on bir grupta 

incelenebilir.

Bu cins kumaşlar, III. Selim devrinde, Sultanahmet 

Camii’nde ve en son olarak II. Abdülhamid zamanında Hereke 

Fabrikası’nda dokunmuştur.

Bu örtülerden Kâbe ve Makam-ı İbrahim kisvelerinin 

her yıl yenilendiği bilinmektedir. Fakat özellikle Kâbe kisvesi 

ile kapı perdesi ve kuşakları bir yıl süreyle açıkta, kızgın güneş 

altında, kum fırtınalarına maruz kaldığından çabuk eskiyordu. 

İç örtülerin ise biraz daha uzun sürede değiştirildiği Mekke 

Şerifi Ebu Numeyy Hasan’ın (M. 1551–1607), bizzat zamanın 

sultanı III. Murad’ı (1574–1595), M.1586’da İstanbul’da 

ziyaretiyle anlaşılmaktadır. Selanikî Tarihi; şerifin getirdiği pek 

çok hediyeleri sultana sunarak Kâbe’nin iç ve dış örtülerinin 

yenilenmesini rica ettiği kaydedilir. Aynı kaynak; 1595–1600 

yıllarını kapsayan olaylar içinde, şerifin isteğinin kabul edilip, 

malzemesinin alınarak Karhane-i Amire’de (saray atölyeleri) 

işlendiğini ve yerine gönderildiğini bildirir.

Medine-i Münevvere örtüleri
Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan dinî kumaşların diğer 

bölümünü Medine’ye gönderilen zikzak hatlı, araları 

Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle ve dualarla dokunmuş kumaşlar 

oluşturmaktadır. 

Medine-i Münevvere örtülerinin geçmişteki kullanımı ile 

ilgili S. Faroqhi şu belgeyi yayınlamıştır; “1577-8’de Şeyhülharam, 

kapı perdelerinin ve Peygamberin türbesiyle sahabesinin mezarları 

üzerindeki örtülerin tümünün acilen yenilenmeye ihtiyaç gösterdiğini 

merkezî yönetime bildirdi. Tüm bu kumaşların, camide bulunan ve 

hala arşivlerin kolay ulaşılamayacak bir köşesinde duruyor olabilecek 

bir listesi, İstanbul’a gönderildi. 1594-5’te, perdeler ve diğer kalem eşya 

Mısır’dan getirtilirken, Peygamberin mezarının örtüsü İstanbul’da 
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Ravza-ı Mutahhara tasviri, Futuh al-
Haremeyn, British Library, Or 11533, 
37a. 

–——

Rawza-ı Mutahhara, Futuh al-
Haremeyn, British Library, Or 11533, 
37r.
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The covers of Madina al-Munawwara
Another group of religious fabrics in Topkapı Palace Museum are 

the fabrics sent to Medina. These are woven with zigzag lines and 

ornamented with Koran verses and prayers. About the past uses 

of the covers of Medina al-Munawwara, Faroqhi writes: “In 1577-

8, the Sheikh of Harem (keeper of Prohet Mohammed’s tomb) reported 

to the palace that the covers on the tombs of Prophet Mohammed and 

his companions needed to be renewed urgently. Along with the letter 

a list of these covers was sent to İstanbul. This list may well be lying 

untouched somewhere in the archives. In 1594-5, the curtains and 

dokundu.” Bu belgenin ardından “Ne yazık ki, aradaki yıllar içinde 

eski süslemelerin mi kullanılmaya devam edildiğini, yoksa bunun 

bir sonraki yenileme mi olduğunu saptamak güçtür.” şeklinde bir 

yorumunu eklemiştir. Naima tarihinden örtüler hakkında şu 

bilgiyi almaktayız: “(...) Peygamberimizin türbesinin örtüsü ki elli bir 

parçadan olup topu uzunluğu elli beş zirâ ve eni altı rubu’dur.” Adı 

geçen zikzak hatlı dokumaların tasvirlerine Medine’deki Ravza-ı 

Mutahhara’yı tasvir eden birçok minyatürde rastlanmaktadır. 

Bu kumaşlar desen şemalarına göre sekiz gruba ayrılmaktadır. 

Bunlardan ilki Palmetliler, ikincisi Armudî Madalyonlular, üçüncüsü 

Ravza-ı Mutahhara örtüsü, İBB env. 
no.659.

–——

Section of the Cover of the 
Prophet’s Tomb, İBB inv. nr.659.
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other objects were brought to Medina from Egypt, while the cover of 

the tomb of the Prophet was woven in İstanbul.” After giving this 

information Faroqhi adds a personal comment: “Unfortunately, 

it is difficult to determine whether the previous ornamentations were 

continued or if this presents the following modification.” Moreover, 

we find information from the chronicles of Naima: “… The cover of 

the turbeh of our Prophet is comprised of 51 pieces. Its total size: 55 zira 

(unit)-long, 6 rubu (unit) wide.” The depictions of the mentioned 

zigzag lined fabrics are found in many miniatures depicting 

Rawza-i Mutahhara in Medina.

These fabrics are classified under eight groups according 

to their design schemas. I) palmette group, II) pear-shaped 

medallion group, III) metal thread group, IV) dated group, V) 

hanging lamp group, VI) unflowered dark green group, VII) 

metal thread dark green group, VIII) jacquard-woven group. 

Kılaptanlılar, dördüncüsü Tarihliler, beşincisi Kandilliler, altıncısı 

Koyu Yeşil Zeminli Çiçeksizler, yedincisi Kılaptanlıların Deseninde Koyu 

Yeşil Zeminliler ve son grup olarak da Jakarlılar’dır.

Haremeyn Örtülerinin İkinci Kullanımları 
Surre alayı ile Haremeyn’e gönderilen dinî örtüler; Hacc-ı ekber 

(Hac zamanında Cuma hutbesiyle Arafat’ta okunan hutbenin aynı 

güne rastlaması) olduğu yıllarda bütün olarak saklanmış, diğer 

zamanlarda ise kesilerek hacılara dağıtılmış, camilere, türbelere 

gönderilmiş, levha halinde asılmış veya sandukalar üzerine pûşîde 

olarak örtülmüştür. Bu örtülerin ilk kullanımlarından sonra 

kutsandığına inanıldığı için, bunlardan yapılmış olan yelek, çanta, 

takke, anahtar torbası, sanduka örtüsü... vb. kullanım eşyaları da 

Saray koleksiyonunda bulunmaktadır.

Türbelerde gömülen hanedan üyelerinin sandukalarının 

üstüne Kâbe kumaşı örtmek bir gelenekti. Kanuni Sultan Süleyman 

Mehmet Akif Ersoy’un cenaze 
töreni, 27 Aralık 1936.

–——

Funeral Ceremony of Mehmet Akif 
Ersoy, 27 December 1936.
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Reuses of the Haremayn Textiles
The covers sent to Haremeyn with surre procession were kept 

in sets in years of Hajj al-Akbar (when the khutba read in Arafat 

coincides with Friday khutba). In other years, these covers were 

cut into pieces and distributed among pilgrims, mosques, tombs, 

or framed and hung, or reused as puşide (coffin covers). As these 

covers were believed to be sacred, after their initial use, they were 

cut and vests, bags, prayer caps, key sacs, coffin covers etc. were 

Türbesi’nin 19. yüzyıl sonlarındaki iç görünümünde sandukaların 

üzerlerinin dinî kumaşla kaplandığı görülmektedir. Bu tür 

örtülerin sanduka örtüsü olarak kullanımını yansıtan minyatürler 

de bulunmaktadır (TSMK, B. 200, 146a, TSMK, H.1524, 165b). 

Minyatürlerin yanı sıra Bolayır’da bulunan vatan şairi 

Namık Kemal’in (1840-1888) lahtinin üzerine Kâbe kumaşının 

rölyef olarak işlendiği görülmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Arşivi’nde bulunan fotoğraflar; III. Ahmed, II. Osman, III. Osman, 

Namık Kemal’in Bolayır’daki dinî 
kumaş deseni kabartmalı taş lahdi.

–——

Sarcophagus with religious fabric of 
national poet Namık Kemal (1840–
1888) in Bolayır.
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made of these pieces. Some examples of the reuse can be found in 

the palace collection. 

Covering a Ka’bah cover on the turbehs of the dynasty 

members was another tradition. In a late 19th century drawing 

of the turbeh of Suleiman, the Magnificent, it is seen that 

the coffins are covered with religious covers. Plus, there are 

miniatures reflecting the reuse of these items, like as coffin 

covers (TSMK, B. 200, 146a, TSMK, H.1524, 165b).

In addition to the miniatures, on a stone sarcophagus of 

national poet Namık Kemal (1840-1888) in Bolayır, a Ka’bah cover 

is embossed as a relief. The photos found in the archive of the 

General Directorate of Endownments show that Ka’bah covers were 

placed on the coffins of Sultan Ahmed III, Sultan Osman II, Sultan 

Osman III, Sultan Murad IV and Sultan Mehmed III. Before his 

turbeh in the cemetery of Ayasofya Mosque was prepared, Sultan 

Selim II was kept in a tent. It is attention-drawing to see the zigzag 

lined religious covers on the coffins, in a gravure depicting these 

days (Anonymous, 1574, Freshfield Album, Trinity College Library, 

Cambridge, ms 0.17.2, p. 45). The funeral of Sultan Selim II was 

also touched by Selanikî. Moreover, in a miniature depicting Sultan 

Selim’s funeral in the second courtyard, the caftan of the Sultan, a 

zigzag-lined fabric and a turban is depicted on the coffin (Museum 

of Fine Arts, Boston, No. 14.693). 

Conclusion
As these covers were prepared for the two most sacred places 

and sent on behalf of the Ottoman Empire, they cannot present 

a different quality that those of the palace fabrics. However, they 

differ from the other palace items for their places of use. The places 

of these fabrics are derived from the verses and prayers woven on 

them. The covers of Ka’bah-i Sheriff and Rawza-i Mutahhara are 

ornamented with Koran verses, referring to these sacred places. 

In addition, there are hadiths and prayers, again chosen for this 

purpose. The following verses and suras are seen in the examination 

of the Ka’bah covers in the collection of Topkapı Palace Museum: 

Koran 2 / Verse 144 (Sura Al-Baqara); Koran 4 / Verse 79 (Sura an-Nisa); 

Koran 9 / Verse 33 (Sura at- Tawba); Koran 16 / Verse 123 (Sura an-Nahl); 

IV. Murad, III. Mehmed’in sandukaları üzerine Kâbe örtüsü 

örtülmüş olduğunu göstermektedir. Sultan II. Selim, Ayasofya 

Camii haziresinde bulunan türbesi yapılmadan önce, bir çadırda 

bekletilmiştir. Bunu tasvir eden bir gravürde sandukaların 

üzerindeki zikzak hatlı dinî kumaşlar dikkat çeker (Anonim, 1574, 

Freshfield Albümü, Trinity College Kütüphanesi, Cambridge, 

ms 0.17.2, s. 45.). II. Selim’in cenaze töreni Selanikî’de 

anlatılmıştır. Ayrıca II. Selim’in cenazesini ikinci avluda gösteren 

bir minyatürde sandukanın üzerinde padişahın kaftanı, zikzak 

dokumalı kumaş ve turban tasvir edilmiştir (Museum of Fine Arts, 

Boston, No. 14.693). 

Sonuç 
Bu dokuma örtüler, kutsal yerler için hazırlandığı ve Osmanlı 

İmparatorluğu adına gönderildiğinden kalite olarak saray 

kumaşlarından ayrı düşünülemez. Ancak kullanım alanlarından 

dolayı, sarayda kullanılan diğer kumaşlardan ayrılmaktadırlar. 

Bu kumaşların nerede kullanıldığı üzerindeki ayet ve dualardan 

anlaşılmaktadır. Kâbe-i Şerif ve Ravza-ı Mutahhara kumaşları 

üzerine dokunan yazılar, Kur’an-ı Kerim’den seçilmiş bu kutsal 

yerlerle ilgili ayetlerdir. Ayrıca hadis ve dualar da aynı amaçla 

seçilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonundaki Kâbe 

kumaşları incelenirken şu âyet ve surelerle karşılaşılmıştır: Kur’an 

II: Bakara Suresi (144. Âyet); Kur’an IV: Nisa Suresi (79. Âyet); 

Kur’an IX: Tevbe Suresi (33. Âyet);Kur’an XVI: Nahl Suresi(123. 

Âyet); Kur’an XXVIII: Kasas Suresi (88. Âyet); Kur’an XXXIII: 

Ahzâb Suresi (40. ve 56. Âyet); Kur’an XLVIII: Fetih Suresi (28. 

Âyet); Kur’an LV: Rahmân Suresi (26. ve 27. Âyet); Kur’an LXI: Sâf 

Suresi (9. Âyet); Kur’an CVIII: Kevser Suresi (hepsi); Kur’an CXII: 

İhlâs Suresi (hepsi).

16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Haremeyn’e gönderilen 

dinî kumaşlarda desen şemasında kullanılan yazılarda kufî, 

nesih, sülüs, celî sülüs görülmektedir. Muhtemelen yazı kalıpları 

devrin hat ustaları tarafından hazırlanmış, yazılar zikzak hatlar 

arasında geometrik düzen içinde verilmiş, hat düzenlemesinde 

zikzak içinde kalan boşluklar süsleme sanatındaki boşluk-doluluk 

oranı gözetildiği için küçük motiflerle doldurulmuştur. Bunun 
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Koran 28 / Verse 88 (Sura al-Qasas); Koran 33 / Verses 40 and 56 (Sura 

al-Ahzab); Koran 48 / Verse 28 (Sura al-Fath); Koran 55 / Verses 26 and 

27 (Sura ar-Rahman); Koran 61 / Verse 9 (Sura as-Saff); Koran 108 / 

Verses 1-4 (Sura al-Kawthar); Koran 112th Sura (Sura al-Ikhlas). 

A rich variety of inscription styles can be seen in the design 

schema of the covers sent to Haremeyn from the 16th until the 

20th century: kufi, naskh, thuluth and jali thuluth scripts. Most 

probably, the inscription templates were prepared by the calligraphy 

masters of the time. The writings were woven in a geometrical order 

between zigzag lines. As the emptiness-fullness proportion was a 

major concern in the ornamental arts, the spaces in the zigzag lines 

were ornamented with smaller motifs. Furthermore, paralel to 

deterioration of quality in the entire Ottoman weaving as of the 18th 

century (looser wefts and warps, discolored/deformed patterns, 

use of lower quality materials) is also observed in these fabrics. 

The examples of the 19th century are woven with jacquard loom. 

Consequently, the production was accelerated and gained volume. 

The kufi characters and the palmette motifs on top of 

the zigzag lines of the early examples reflect the Mamluki 

influence. Alternatively, on the later examples, we see the flower 

ornamentations on the spaces between the inscriptions, the 

characters, the repetition and height of the design patterns, all 

of which are the traces of Ottoman characteristics. By examining 

these fabrics, it is possible to follow the modifications and 

development of the inscription and ornamentations through a 

period of 400 years. 

On these religious fabrics we see the most typical 

characteristic of Ottoman silken art: the pattern is placed in a 

series of repetition both longitudinally and transversely. The 

pattern is placed “as a series one over the other”. The repetition, 

on the other hand, is straight repetition. Even though the religious 

fabrics were usually woven in Egypt, they reflect the taste of 

the Ottoman palace after the 16th century. This shows that the 

patterns were designed by the imperial artists. The fabric style was 

determined by picking the design schemas, the patterns and the 

distribution of the inscriptions. These covers are important as they 

show the improvement of the religious woven fabrics between the 

16th century and early 20th century.a

yanı sıra, 18. yüzyıldan itibaren bütün Osmanlı dokumacılığında 

izlenen kalite düşüşü (çözgü-atkı sıklıklarının gevşemesi, 

desen bozulmaları, renklerin haslığının azalması, malzemenin 

kalitesinin düşüşü); bu kumaşlarda da görülür. 19. yüzyıldaki 

örnekler jakarlı tezgâhlarda dokunmuştur. Buna bağlı olarak 

üretim artmış ve hızlanmıştır. 

Erken örneklerin desenlerindeki zikzak hatların tepelerinde 

yer alan palmet motifleriyle kufî yazı karakteri, Memlûk etkisini 

yansıtırken, daha geç tarihli örneklerdeki, yazı boşluklarının 

çiçeklerle bezenmesi, yazı karakterleri, desen tekrarlarının artması 

ve desen boylarının uzaması, Osmanlı karakterini yansıtmaktadır. 

Bu dokuma kumaşlarda dört yüz yıllık uzun süreç içinde yazı ve 

bezeme motiflerinin değişiklikleri de izlenebilmektedir. 

Dinî kumaşlarda Osmanlı ipeklilerinin en belirgin özelliği 

olan kumaşın eni ve boyunda desenin tekrarlanan bir kalıp 

oluşturacak şekilde dizildiğini görmekteyiz. Desen yerleşim 

düzeni olarak üst üste sıralı düzendedir, tekrar sistemi ise düz 

tekrardır. Dinî kumaşlar, genellikle Mısır’da dokunmasına rağmen 

16. yüzyıldan sonra Osmanlı saray zevkini yansıtmaktadır. Bu da 

desen örneklerinin Saray sanatçılarının yaptıkları tasarımlara 

göre dokunduğunu göstermektedir. Desen rapor şemaları, desen 

çizimleri ve yazı dağılımları ile belirlenen kumaş düzeni; 16. yüzyıl 

ile 20. yüzyıl başı arasındaki dinî kumaşlardaki gelişimi gözler 

önüne sermesi bakımından önem taşımaktadır.a
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Kabe-i Şerif İç Örtüsü  

99.3 x 69 cm.

–——

Inner Cover of Ka’bah

99.3 x 69 cm.
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Ravza-ı Mutahhara Örtüsü 

84 x 66 cm.

–——

Cover of Ravza-ı Mutahhara

84 x 66 cm.
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Kisve-i Şerif Örtüsü 

72 x 41.5 cm.

–——

Cover of Kiswa-i Sheriff   

72 x 41.5 cm

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   152 26/05/17   03:22



153"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

Mekke-i Mükerreme

Taşbaskı 
40.5 x 59.5 cm.

 –——

Mecca The Honored 

Litography 
40.5 x 59.5 cm.
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Delâilül'l Hayrat 

27 x 12 cm.

Şeyh Muhammed b. Süleyman 
el-Cezûlî (ö. 870/1465) tarafından 
derlenen salavat mecmuası.

Türkler arasında daha çok Delâilül-
ilŞerîf, Delâilül-l Hayrât ve Delâilül 
diye bilinen risâlenin tam adı 
Delâilül’l-hayrât ve şevâriku’l-
envâr fî zikri’s-salât ale’n-nebiyyi’l-
muhtâr’dır. Şâzeliyye tarikatının 
Cezûliyye kolunun kurucusu olan 
Şeyh Cezûlî’nin bu risâlesi müridleri 
arasında bir tarikat evrâdı olarak çok 
okunmuş ve dolayısıyla çok sayıda 
istinsah edilmiştir. Eserin nüshaları 
arasında bazı farklar görüldüğünden 
Cezûlî’nin müridi ve halifesi Ebû 
Abdullah es-Sehlî farklılık gösteren 
nüshaları düzenleyerek vefatından 
sekiz yıl önce şeyhine sunmuş, şeyh 
de bu fazlalıkların bir bölümünü 
Delâilül'l metnine dahil etmiştir. 
Delâilül’in bu tür nüshalarına “nüsha-i 
dâhiliyye-i Sehliyye”, satırların 
dışına kaydettiği fark ve fazlalıkları 
ihtiva eden nüshalarına ise “nüsha-i 
hâriciyye-i Sehliyye” adı verilmiştir. 
Delâilül’in Sehlî tertibi olmayan 
nüshaları da mutemet olan ve 
olmayan diye ikiye ayrılır. Mutemet 
olanların satır içine yazılanına 
“mu‘temede-i dâhiliyye”, satır dışına 
yazılanına “mu‘temede-i hâriciyye” 
denir. Mutemet olmayanlar ise 
daima satır dışına yazılır. Bu farklar 
“sin”, “gayın” ve “mim” harfleriyle 
gösterilir. Bu durum eserin metnine 
verilen değeri açık bir şekilde 
göstermektedir.

Delâilül'l Hayrat

27 x 12 cm. 

Şeyh Muhammed b. Süleyman 
el-Cezûlî (ö. 870/1465) tarafından 
derlenen salavat mecmuası.

Among the Turks, the full name 
of the "Risale", known as Delâilül-
ilsherîf, Delâilül-l Hayrât and 
Delâilül, is Delâilül'l-hayrât and 
şevâriku'l-envar fî zikri's-salât ale'n-
nebiyyi'l-muhtâr. Sheikh Cezûlî, 
the founder of the Cezûliyye arm 
of the Shâzeliyye order, was widely 
read as a religious sect among the 
disciples of this Risale and thus has 
been extensively infested. Because 
of some differences between the 
writings of the works, Cezûlî's 
disciples and caliph Abu Abdullah 
Es Sehli arranged different copies 
of them and presented them to the 
sheikh eight years before his death, 
and the sheikh included a part of 
these surplus in the text of Delâilül'l. 
Such copies of Delâilül were called 
"nushha-i hâriciyye-i Sehliyye" for 
the copies containing the differences 
and surpluses that were recorded 
outside the lines. The copies of 
Delâilül that are not guardian are 
also divided into two, namely, a 
fiduciary and a non-fiduciary. Those 
who believe are written in the line 
"mu'temede-i dahiliyye", written 
outside the line "mu'temede-i 
hâriciyye" is called. Those who do 
not trust are always written off-line. 
These differences are indicated by 
the letters "sin", "gayın" and "mim". 
This clearly shows the
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Abanoz Ağacından Kabe desenli 
Ahşap Baskı Kalıbı

14 x 16.5 cm. 

–——

From the ebony tree to the Ka'bah 
pattern print

14 x 16.5 cm. 
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Mekke ve Çevresi

Gravür 
40.5 x 59.5 cm.

–——

Mecca and Its Sorroundings

Gravure 

40.5 x 59.5 cm.
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Mescid-i Haram ve Çevresi

Kartpostal 
12 x 16 cm.

Şehrin kurulduğu vadinin en çukur 
yerinde bulunan Mescid-i Haram’ın 
civarına birçok yol açılmakta ve 
şehrin ana ticareti bu civarda 
yoğunlaşmaktaydı. İdari binaların yanı 
sıra pek çok medrese, vakıf, tekke, 
zaviye, ribat, misafirhane, imaret, 
sebil, hamam ve sıhhiye binaları da 
bu bölgede yer almaktaydı. Alt katları 
taş, üst katları ise kerpiç ve ağaçtan 
yapılmış binalar arazi kıtlığından 
dolayı bilhassa bitişik ve çok katlıydı. 
Osmanlı dönemi Mescid-i Haram’ı 
ve çevresindeki sivil mimari hakkında 
bize fikir veren bu kartpostalın sağ üst 
köşesinde görülen yapı da Osmanlılar 
tarafından Mekke’nin güvenliği için 
yapılmış Hind Kalesi’dir.

–——

Masjid Al-Haram and its 
Surroundings

Postcard 
12 x 16 cm 

With its geographically lowest 
position in the valley where the 
city is located, Masjid al-Haram 
is connected to a large number 
of alleyways leading to different 
parts of the holy city, and the main 
commercial activities present in 
the city were concentrated mostly 
around these alleyways near the holy 
sanctuary. Apart from administrative 
buildings, there were many other 
kinds of buildings in this quarter 
such as madrasahs (schools), pious 
endowments, Sufi lodges of varying 
sizes such as tekkes, zawiyas and 
ribats, guesthouses, soup kitchens, 
fountains, public baths and local 
clinics. The ground floors of the 
buildings were made of stone and 
the second floors were of wood and 
sun-dried bricks,and because of the 
scarcity of land around the masjid, 
the buildings were all adjacent and 
had multiple floors in most cases. 
This postcard gives us an idea about 
the civic architecture of Mecca in 
Ottoman times. In the top right 
corner is the Hind Fortress built by 
the Ottomans for the protection of 
Mecca.
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Kabe

Minyatür 
19. Yüzyıl 
48 x 66 cm.

–——

Ka’bah

Miniature 
19. century 
48 x 66 cm.
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Kâbe Tasviri

45 x 32 cm. 
Cam altı

–——

Ka’bah Portrayal  

Pictures under glass 
45 x 32 cm
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Kabe Tasviri

Cam altı 
45 x 45 cm

–——

Ka’bah Portrayal  

Pictures under glass 
45 x 45 cm
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Kâbe-i Muazzama

Kağıt üzerine kalem ve boya 
1900’lü yıllar 
30.5 x 38.5 cm.

–——

Ka’bah Muazzama

Pancel and paint on paper  
1900’s years 
30.5 x 38.5 cm.
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IN the past, pilgrimage was considered as a turning point in a 

person’s life as it was a difficult journey and not everyone could 

afford to go. Therefore, those who go on pilgrimage or those 

who are sent as proxies by others used pilgrimage proxies to prove 

that they completed the obligation of pilgrimage. 

Hand-made examples of proxies in the museums date back 

to 14th century; these are paper scrolls which are sometimes as 

long as 7 or 8 meters which contain verses from the Koran, hadiths, 

and illustrations of places where elements of the pilgrimage 

are completed such as Al Masjid Al Haram, Ka’bah, Al-Safa and 

Al-Marwah, Mount Arafat, Muzdalifah, and Mina including 

visits to Masjid-al Nabi, Uhud, Jannatul Baqi, Jannatul Mualla 

cemeteries, Quba Mosque, Mount Hira, as well as Al- Aqsa Mosque 

in Jerusalem, Tombs of Husayn ibn Ali, and Ali ibn Abi Talib, 

İbrahimi Mosque in Al-Halil, and many Tombs and sacred places 

in Baghdad and Damascus. The empty space provided under the 

picture of any of the places on the pilgrimage route was signed with 

the presence of witnesses. 

Thus on their return home, pilgrims could have a document 

which serve as a memento which they could share with their family 

and keep for life; it would also serve as a proof for the proxies who 

were sent to pilgrimage on behalf of others and prove that they had 

been to the places which a valid pilgrimage required. Printed ones 

were produced in mid-19th century and these have been used by 

GEÇMİŞTE yolculuğun zorluklarından dolayı hac çok az 

sayıda insana nasip olan ve dolayısıyla insanın hayatında 

dönüm noktası olarak kabul edilen önemli bir olaydı. Bu 

yüzden hacca gidenler veya bir başkası tarafından vekil olarak 

gönderilenler, hac farizasını eksiksiz yerine getirdiklerini 

belgelemek ve kanıtlamak için hac vekâletnamelerini 

kullanmışlardır. 

Müzelerdeki el yapımı örnekleri 14. Yüzyıla kadar giden, 

bazen 7-8 metreyi bulan bu kâğıt tomarların üzerine Mescid-i 

Haram, Kâbe, Safa ve Merve, Arafat, Müzdelife, Mina gibi haccın 

rükünlerinin gerçekleştirildiği mekânlar; Mescid-i Nebî, Uhud, 

Cennetü’l-Bakî ve Cennetü’l- Mualla kabristanlıkları, Kuba 

Mescidi, Hira Dağı gibi kutsal topraklarda yapılan ziyaretler; 

Kudüs’te Mescidü’l- Aksa, Kerbela ve Necef’te Hz. Hüseyin ve Hz. 

Ali türbeleri, El Halil’de Hz. İbrahim Camii, Bağdat ve Şam’daki 

pek çok türbe ve kutsal mekânlar gibi hac yolculuğu sırasında 

yapılan ziyaret yerleri resmedilip, ayet ve hadislerle bezenmiştir. 

Haccın gerçekleştirilen bir rüknünü veya ziyaret yapılan mekânı 

gösteren her resmin altı orada hazır bulunan şahitler tarafından 

tarihlenerek imzalanmak üzere boş bırakılmıştır. 

Böylelikle hac dönüşü hacının hayatının en önemli anlarını 

kendi aile ve çevresiyle paylaşacağı ve ömür boyu saklayıp, 

baktıkça yâd edeceği bir belgesi; vekil hac yapanın da kendisini 

hacca gönderene haccını laikiyle yaptığını kanıtlayacağı bir 

HAC  
VEKALETNAMELERİ 
M. MURAT KARGILI 

PILGRIMAGE  
PROXIES 
M. MURAT KARGILI
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pilgrims until recently. As they show the ritual of pilgrimage in its 

past form, provide geographical information and bear miniatures 

and fine arts such as Islamic calligraphy, these documents are 

placed in collections of museums such as Topkapı Palace Museum, 

Turkish and Islamic Arts Museum, and British Museum.a

belgesi olmuştur. Matbu olanları 19. Yüzyıl ortalarında üretilmeye 

başlanan bu vekâletnameler hacılar tarafından yakın zamanlara 

kadar kullanılmış, günümüzde de gerek hac ritüelini geçmişteki 

haliyle resmetmesi, gerek coğrafi bilgiler vermesi, gerek de 

üzerinde uygulanan minyatür ve hat gibi ince sanatlar sayesinde 

Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, British 

Museum gibi müzelerin koleksiyonlarında yer almaktadırlar.a
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Hac Sertifikası

39 x 53 cm.

Hac yolculuğunu ve ziyaretini 
anlatan görseller ve Kabe resminin 
bulunduğu sertifika.

–——

Hajj Certificate

39 x 53 cm 

Images describing the journey of 
the pilgrimage and the visit, and the 
certificate of the Ka’bah figüre
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Hac Sertifikası

39 x 53 cm.

Kabe temalı afiş. Afiş, Mekke-i 
Mükerreme - Safa’da Mustafa el-
Bâz kırtasiyesinde satılmaktadır. 
Afiş üzerinde Selavat-ı Şerifeler 
bulunmaktadır.

Ka’bah-themed poster

39 x 53 cm. 

The poster is sold at Mustafa al-Bâz 
in Makkah Al-Mukarramah - Safa. 
Selavat-ı Şerife is printed on the 
poster
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Ka’bah, Masjid al-Nabawi and holy 
places-themed poster

39 x 55 cm. 

The poster is sold at the "Ticariye" 
station in Mecca Al-Mukarramah.

Kabe, Mescid-i Nebevi  ve kutsal 
yerler temalı afiş. 

39 x 55 cm. 

Afiş, Mekke-i Mükerreme’de 
“Ticariyye” kırtasiyesinde 
satılmaktadır. 
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Hac Sertifikası 

38.5 x 53.5 cm. 

Kabe ve Mekke-i Mükerreme’deki 
kutsal yerleri gösteren ve üzerinde 
Ayet-i Kerime ve Selavatların yer 
aldığı sertifika. Mekke’de Abdullah 
Feda ve Oğulları Matbaasında 
basılmıştır. Kabe’nin üstünde yer alan 
Bakara 149. Ayet: “Nerede olursan 
ol, yüzünü Mescid-i Haram tarafına 
çevir.” yazılıdır.

Pilgrimage Certificate

38.5 x 53.5 cm.  

A certificate showing the sacred 
places in the Ka’bah and Mecca Al-
Mukarramah and on which the Ayat 
al-kerime and Selavat are placed. It 
was published in Abdullah Feda and 
Sons printing house in Mecca. Bakara 
on the top of the Ka’bah 149. Verse: 
"Wherever you are, turn the face of 
the Masjid al-Haram.
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Hac Vekaletnamesi

50 x 130 cm. 
–——

Pligrimage Proixes

50 x 130 cm.
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Kabe-i Muazzama Temalı Afiş 

1900’lü yıllar 
Baskı 
53 x 39 cm.

–——

Kabe-i Muazzama themed poster

1900’s years 
Printing 
53 x 39 cm.
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Kâbe-i Muazzama Kilit Torbası 

Osmanlı 
Yeşil kumaş üzerine sırma tel ile yazı 
ve bitkisel bezemeler işlenmiş kilit 
torbası. 
53.5 x 23.5 cm.

Kabe-i Muazzama Keypad

Ottoman 
Keypad bag with green wire on the 
back, with writing wire and herbal 
dresses. 
53.5 x 23.5 cm.
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Kabe Temalı Çini Pano

24 x 24 cm.

–——

Ka’bah Themed Tile Panel

24 x 24 cm.
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Kabe Temalı Çini Pano

24.5 x 24.5 cm.

–——

Ka’bah Themed Tile Panel

24.5 x 24.5 cm.
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Kabe Temalı Çini Tabak

Çap 37 cm.

–——

Ceramic Plate on the Ka’bah

Diameter 37 cm.
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Madalya Heykeltraşı: Horvath Andor 

Madalya 
Bronz 
91 mm / 410 gr.

Gyula Germanus, takma adıyla, Julius 
Abdulkerim Germanus, doğubilimci 
ve İslam bilimci Macar profesör 
anısına, yapılan bronz madalya. 

–——

Medal sculptor: Horvath Andor

Medal 
Bronze  
91 mm / 410 Grams 

Bronze medal made in memory 
of Gyula Germanus, alias Julius 
Abdulkerim Germanus, Hungarian 
professor of oriental studies and 
Islamologist. 
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Seccade 

19. yüzyıl, dokuma 
113 x 64 cm.

–——

Prayer Rug 

19. century, weaving 
113 x 64 cm.
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Seccade

125 x 70 cm.

–——

Prayer Rug

125 x 70 cm.
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Rahle

45 x 24 cm. 
19. Yüzyıl

Hicaz hatırası elişi ahşap üzeri 
metal kaplama. Bir tarafında Kabe-i 
Muazzama diğer tarafında da 
Mescid-i Nebevi işlenmiş rahle.  

–——

Lectern

45 x 24 cm.  
19th century

The souvenir of the Hicaz is handmade 
metal coated on wood. On one side 
is Kabe-i Muazzama and on the other 
side is the Masjid Al - Nabawi.

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   186 26/05/17   03:27



187"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   187 26/05/17   03:28



188 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

Hac İlahisi

Osmanlıca Baskı 
19. yüzyıl.  

–——

Hajj Chant 

Printed in Ottoman language 
19th century
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Şiir 

27 x 19.5 cm.  

Mekke-i Mükerreme’de Mücavir 
Erzurumlu Mustafa Necati - 1949

–——

Poem

27 x 19.5 cm.  

A fellow in Noble Mecca Mustafa 
Necati of Erzurum 1370 (1949 CE) 

˛

çevrisi

translation
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Hoş safa geldiniz hüccâc-ı kiram

Mekke’ye vardınız maa’l-ihtiram

Allah’tan dileriz sizlere selam

Fazlını cümleye eylesin tamam

Rahmet ve mağfiret deyip geldiniz

Emre itaatle (lebbeyk) dediniz

Harem-i Kabe’ye işte erdiniz

Allah’ın lütfudur şükrediniz

Hacerü’l-Esved’i aşkla öpünüz

O mübarek taşa yüzler sürünüz

Beyt’in etrafında hoşça dönünüz

“Yâ Rabbî affeyle” olsun sözünüz.

Beytinde tavafın dur Mültezem’de

Rabbine çok yalvar günahın bil de

Affolsun günahlar yaptın geçmişte

Pâk, temiz olasın bu güzel yerde

Kalbini doğruca Hakk’a bağlayan

Hak için ciğerin aşkla dağlayan

Kabe’ye yapışıp cidden ağlayan

Affolur elbette sen de ağla yan!

Fırsattır zamanlar ey hacı kardeş

Çok tavaf eyleyip fevt etme dindaş

El kaldır Rabbi’ne huşû ile sızlaş

Cennetü’l-Firdevs’te kurarsın bağdaş

Zemzem-i Şerif’ten bol bol içiniz

Doludur menfaat böyle biliniz

İçerken duayı güzel ediniz

Böylece kalbinizi nurlandırınız

Lazımdır Zemzem’e hürmet eylemek

Pâk yerde kullanıp murdar etmemek

Hoş olur abdest ve gusül eylemek

İçmenin gayrında israf etmemek

Mekke’de kaldıkça bulun Harem’de

Zaruret olmazsa çok durma evde

Miskini sevindir sadaka ver de

Allah Allah deyip zikret her yerde

Ahlakın hoş eyle kardeşim aman

Azdırmasın seni o mel’un şeytan

Herkesle hoş geçin darılma bir an

Sabreden alacak çok büyük ihsan

Allah Teâla çağırdı sizi

Beytine geldiniz bilin kadrinizi

Taatla geçirin gece gündüzü

Kardeşler duada anınız bizi

Bayramdan az evvel hazırlık başlar

Soyulur libaslar açılır başlar

Hak için gözlerden dökülür yaşlar

Rahmete koşarlar hacı kardeşler

Arafat Dağı’nda toplanır hüccac

Gaflette kalmayıp orda gözün aç

Kalbini uyandır gözünden yaş saç

Doyasın rahmetten dönmeyesin aç

Akşamdan sonra oradan dönerler

Meş’ar-i Haram’a gelip inerler

Allah’ı burada çok zikrederler

Fecirden sonra da sefer ederler

Artık bayram oldu Mina’ya varın

Durmadan şeytana yedi taş vurun

Ba’dehu varıp kurbanı alın

Kesdikten sonra da tıraş olun

Yirmi bir yirmi bir şeytan mel’unu

Taşlarsın ikinci üçüncü günü

Arzuya bağlıdır dördüncü günü

Kalıp da taşlamak efdal o günü

Farz olan tavafı birinci günde

Yaparsın veyahut ikinci günde

Caizdir yapması üçüncü günde

Cezayı muciptir dördüncü günde

Bitince vazife Mina’dan inin

Allah’a binlerce şükürler edin.

İslam’ın bu şanlı büyük bayramın

Dünyada misli yok kadrini bilin

Bu âciz Mustafa yazdı nasihat

Allah’tan dileyin ona da rahmet

Doldursun kalbimiz nur-i marifet

Eylesin cümlemiz afv u mağfiret

Mekke-i Mükerreme’de mücavir
Erzurumlu Mustafa Necati 1370 (1949)
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Welcome o noble pilgrims

You have reached Mecca with respect

Peace and greetings we seek for you from God

May He give it to all of you a plenty 

You have come and asked for mercy and 

forgiveness

You have said (lebbeyk) at your command

You have reached the Inviolate Ka’bah 

It is God’s Grace, be thankful.

Kiss the Black Stone with love

Rub cheeks with that blessed stone

Merrily go around the House

May your words be “O my Lord, forgive me”

Stop over with the circumabulations of the House 

at Mültezem

Know your sins and plead much to your Lord.

May your past sins be forgiven

Be pure and clean in this beautiful place 

He who ties his heart directly to the Truth (God)

He who brands his liver with love.

He who sticks to the Ka’bah and sincerely weeps

Forgiveness comes surely O ye weeper 

O brother pilgrim, times are an opportunity

O fellow more cicumabulations are not a waste

Raise your hands to your Lord and tingle with awe 

You will squat down in the Garden of Paradise 

Drink a plenty from Honored Zemzem (Well)

Know your advantage thus

Make your prayer beautiful while drinking

Make it part of your heart thus

It is incumbent to respect Zemzem

So that you won’t sullen in the pure place

It’s good to perform ablution and thorough wash

Don’t waste but only drink 

As you stay Mecca visit the Sanctuary

Don’t stay at home except in need

Give alms and please the poor 

Mention Allah, Allah everywhere

Keep your morals good, fellow imams

May not that accursed Satan agitate you

Be friendly with all, don’t be cross anytime

A great reward awaits those who are patient

God Almighty calls upon you

Go to His House and know your fate

Spend day and night with obedience

O brothers have us in your prayers 

The preparations start just before the festival

The clothes are shed the heads are bared

Tears are shed from eyes for The Truth (God) 

Fellow pilgrims run for mercy

The pilgrims gather in Mt. Arafat 

Open your eyes and don’t be without heed

Awaken your heart, let the tears from eyes roll

Be satiated with divine grace and don’t return 

hungry 

They return from there after the evening

They come to the Meş’ar-ı Haram and go down 

from there

They invoke God much there

They journey after first light

The festival has now come, go to Mina

Throw nonstop seven stones to Satan

After that go and take the holocaust (sacrificial 

animal)

After the slaughter get a shave

 

Twenty one, twenty one Accursed Satans

You stone the second and third day

It is your discretion the fourth day

Staying and stoning is more virtuous that day.

The required circumambulation the first day

You may make it on the second day

It is permissible the third day

The make up is required on the fourth day

When your affairs are finished go down from 

Mina

Give thousands of thanks to God

This glorious festival of Islam

Has no likeness in the world, know its might

From this helpless Mustafa an advice

Ask from God His Grace for him too

May the light of knowledge fill our hearts

May He give us all grace and forgiveness 

A fellow in Noble Mecca
Mustafa Necati of Erzurum 1370 (1949 CE)
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Mecmua-i İlahi

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere ile alakalı ilahilerin olduğu 
kitap. 
25 x 10 cm.

–——

Chant Magazine 

Book that is related to the Mecca 
Mukerreme and Medina Munavvarah. 
25 x 10 cm.
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Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere resimli Hilye-i Şerife

30.5 x 37.5 cm

–——

Mecca Al-Mukarramah and Medina 
Al-Munawwarah 

30.5 x 37.5 cm
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Medine-i Münevvere ve  
Kabe çizimi

22 x 33 cm.

–——

Drawing of Medina al - 
Munawwarah and Ka’bah 

22 x 33 cm.
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x

detay

detail

Medine-i Münevvere ve  
Kabe çizimi

31 x 41 cm.  

–——

Drawing of Medina  
Al-Munawwarah and Ka’bah

31 x 41 cm. 
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Medine-i Münevvere

Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında 
oluşan Medine’nin şehir planı, 
merkezinde caminin yer aldığı, 
etrafında çarşı, mezarlık, mahalleler 
ve surlardan oluşan yapısıyla 
gelecekteki birçok İslâm şehri için 
model olmuştur. 

–——

Medina al – Munawwarah 

With its grand mosque at its heart, 
its bazaars around the mosque, a 
cemetery, neighborhoods and the 
surrounding walls, the city plan of 
the Medina that started to form in 
the time of the Holy Prophet became 
a model for a big number of Islamic 
cities to emerge in the future.  
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Medine-i Münevvere

59 x 40 cm.  

Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de 
13 sene İslam’ı yaymaya çalıştıktan 
sonra karşılaştığı baskılar yüzünden 
622 yılında Mekke’nin 450 kilometre 
kuzeyinde, Kızıldeniz’in 130 kilometre 
doğusundaki Medine şehrine hicret 
etmiştir. Hicretten önce Yesrib 
olan şehrin ismi Hz. Peygamber 
tarafından “Nurlu Şehir” manasına 
gelen Medine-i Münevvere olarak 
değiştirilmiştir. Medine’nin bir 
diğer ismi de “Peygamber Şehri” 
manasına gelen Medinetü’n Nebî’dir. 
İslam devletinin ilk başkenti ve 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Kabr-i 
Şerifi’nin orada olması sebebiyle 
Medine, Müslümanların gönüllerinde 
çok önemli bir yer tutar.  Mescid-i 
Nebî’nin etrafına kurulmuş olan 
Medine, pek çok İslâm şehri gibi 
surlarla çevrilidir. 

–——

Medina al – Munawwarah  

59 x 40 cm.  

After suffering tremendous pressure 
and persecution for 13 years in 
Mecca during his efforts to spread 
Islam, the Holy Prophet (pbuh) 
emigrated in A.D. 622 to the city of 
Medina, 450 kilometers to the north 
of Mecca, and 130 kilometers to the 
east of the Red Sea. Formerly known 
as Yathrib, the city was renamed 
by the Holy Prophet Medina al-
Munawwarah, meaning “The 
Illuminated City.” Another name for 
the city is Medina al-Nabi, “The City 
of the Prophet.” Being the first capital 
of the Islamic state and home to the 
Holy Prophet’s blessed tomb, Medina 
has always been in the hearts of 
believers. Like so many other Islamic 
cities, Medina, founded around 
Masjid al-Nabawi, is surrounded by 
walls.
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Medine-i Münevvere

Kartpostalda Medine şehrinin 
Osmanlı dönemi kapılarından 
Anberiye Kapısı, diğer adıyla Babü’l-
Anberiye görülmektedir. Hamidiye 
Hicaz Demiryolu’nun son istasyonu 
ve aynı adla anılan cami de bu 
mevkide bulunmaktadır. 

–——

Anbariya Gate 

Visible in the postcard is the Anbariya 
Gate (Bab al-Anbariya), dating back 
to Ottoman times. The last station 
of the Hamidiya Hejaz Railroad and 
a mosque bythe same name were in 
the vicinity. 

1

Mescid-i Nebî’nin Planı

59.5 x 40.5 cm.  

Kartpostal’da yaklaşık dört asır 
mühim bir imar çalışması görmemiş 
olan Mesci-i Nebî’nin, görülen ihtiyaç 
üzerine Osmanlı’nın 1850-1861 
yılları arasında Sultan Abdülmecit 
döneminde yapılan en kapsamlı 
onarım ve genişletme çalışması 
sonrasındakiplanı görülmektedir. Bu 
imarda mescit, kuzey cephesinden 
biraz genişlemiş, bütün kubbeler, 
sütunlar ve duvarlar tamamen 
yenilenmiş, Mecidiye minaresi ilave 
edilmiş, kapılar ve pencerelerin 
üzerlerine kemerler yapılmış, kubbe 
içleri ve duvarlar hat ve tezyinatlarla, 
pencereler de vitraylarla dekore 
edilmiştir. Bugünkü mescidin iç 
avlusu ile kıble duvarı arasında 
kalan kısmı bu imardan geriye 
kalandır. Mescidin Hz. Peygamber 
zamanındaki kısmı kartpostaldaki 
planda ortadaki yeşil alandır. Turuncu 
renkle gösterilen ilave Hz. Osman 
zamanında yapılmıştır. Sol üst 
köşedeki daire ise Hz Peygamber’in 
Kabr-i Şerif’lerini örten Yeşil 
Kubbe’dir. 
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Plan of Masjid al-Nabawi 

59.5 x 40.5 cm. 

The postcard shows the plan of the 
masjid following the most extensive 
repair and expansion workdone 
in Ottoman times between 1850 
and 1861 during the reign of Sultan 
Abdülmecid, after about four 
centuries of no serious renovations. 
As part of this project, the masjid 
was enlarged a little northward; all 
the domes, pillars and walls were 
completely renewed; a minaret 
named “Majidiya” was added, 
arches were built over the gates 
and windows, the interiors of the 
domes and walls were decorated 
with calligraphy and various 
embellishments, and the windows 
were decorated with stained glass. 
The section between the courtyard 
of the masjid and the wall that has 
the imam’s niche today is what’s left 
of that extensive renovation. The 
part of the masjid in the time of the 
Holy Prophet is the green area in 
the postcard. The addition shown in 
orange was built during the caliphate 
of the Noble Uthman, may Allah be 
pleased with him. The circle on the 
top left corner shows the Green 
Dome (Qubbah al-Khadra) over the 
burial chamber of the Holy Prophet 
(pbuh).
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Ravza-i Mutahhara

14.5 x 9.5 cm.  

Ahmed imzalı 
Cennetül Baki Mezarlığı, Ravza-i 
Mutahhara ve önde bir hurma ağacı 
görülmektedir 
1158 tarihli 
–——

Ravza-i Mutahhara 

14.5 x 9.5 cm.  

Ahmed signed 
Cennetül Baki Cemetery, Ravza-i 
Mutahhara and a palm tree in front 
are seen 
Year 1158
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İç Avludan Yeşil Kubbe, Baş Minare 
ve Hz. Fâtıma’nın Bahçesi

22 x 33 cm. 

Osmanlı döneminde Mescid-i 
Nebî’nin beş minaresi vardı. Memluk 
dönemine ait Baş Minare, Hücre-i 
Saadet’e en yakın olması ve baş 
müezzinin ezanları bu minareden 
okuması sebebiyle bu ismi almıştır.

Green Dome from courtyard, Chief 
Minaret and Fatimah’s Garden  

22 x 33 cm. 

In the Ottoman era, the masjid had 
five minarets. The Chief Minaret from 
the Mamluk times took this name 
because it is the minaret closest to 
the burial chamber and on which 
the chief muezzin would deliver the 
azan.
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Mescid-i Nebî

39 x 53 cm.  

Mescid-i Nebî’nin kumluk diye 
adlandırılan iç avlusu görülmektedir. 
Avlunun doğusunda, Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in kızı Hz. Fâtıma’ya 
ait olduğuna inanılan, demir 
parmaklıklarla çevrili, hurma ve 
hünnap ağaçlarından oluşan bahçe 
görülmektedir.

Masjid al-Nabawi 

39 x 53 cm.  

The sandy courtyard of the masjid 
is seen in the postcard.  To the east 
of the courtyard is a small garden 
of date and jujube trees believed to 
have belonged to the Holy Prophet’s 
blessed daughter Lady Fatima. The 
garden is encircled with iron railings. 
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Yeşil Kubbe

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hücre-i 
Saadetleri’nin (Kabr-i Şeriflerinin 
bulunduğu oda) üzerini örten 
Yeşil Kubbe diğer adıyla Kubbe-i 
Hadrâ, Osmanlı Sultanı II. Mahmut 
devrinde taştan inşa edilmiş, üzeri 
kurşunla kaplanıp yeşile boyanmıştır. 
Günümüze kadar ulaşan bu kubbe, 
Kâbe ile birlikte İslâm dininin en 
önemli sembollerindendir. Kubbenin 
yanındaki minare Baş Minare, 
uzaktaki ise Mecidiye Minaresidir.

–——

The Green Dome 

The Green Dome (Qubbah al-
Khadra) over the burial chamber of 
the Holy Prophet (pbuh) was made 
of stone by the Ottoman sultan of 
the time, Sultan Mahmud II (d. 1837), 
and it was then covered in lead 
and painted green. The dome that 
has survived to date is one of the 
two most important symbols of the 
religion of Islam, tacitly along with 
the Ka’bah. The minaret adjacent to 
the dome is the Chief Minaret, and 
the one in the background is the 
Majidiya Minaret.
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Hz. Muhammed’in Evi

Kağıt üzerine suluboya 
39 x 55 cm.

–——

Hz. Muhammad’s House 

Watercolor on paper 
39 x 55 cm.
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Mescid-i Nebî’nin Kubbeleri

45 x 25 cm.  

Mescid-i Nebî’nin damı yuvarlak, 
oval, tam ve yarım olmak üzere 
182 kubbeyle örtülüdür. Sultan 
Abdülmecit dönemindeki imarda 
kubbeler tuğla ile örülmüş, üzerleri 
kurşunla kaplanmıştır. Bazıları 
pencereli bazıları da penceresiz 
olan kubbelerin içleri çeşitli hatlar, 
meyve, çiçek, sebze, pınar ve 
ırmak gibi desenlerin kullanıldığı 
natürmort tekniğiyle dekore 
edilmiştir. Yeşil Kubbe’den sonra en 
büyük ve yüksek kubbe Hz. Osman 
zamanında yaptırılan mihrabın önüne 
gelen, üzerinde iki sıra pencere 
bulunanKubbe-i Osman adıyla 
bilinen kubbedir.

–——

Domes of Masjid al-Nabawi 

45 x 25 cm.  

The roof of the masjid is covered 
with circular, oval-shaped, full and 
half domes that total 182. During the 
renovation and extension that took 
place in Sultan Abdülmecid’s time, 
the domes were rebuilt with tiles 
-- instead of stone -- and they were 
covered with lead. Some of them 
have windows and some do not, and 
their interiors were decorated with 
various pieces of calligraphy, and 
nature mort motifs of fruits, flowers, 
vegetables, springs and streams. The 
second largest and highest dome 
after the Green Dome is the Dome of 
Uthman, built over the mihrab (niche 
indicating the direction of prayer) 
made during the time of Caliph 
Uthman and which has two rows of 
windows on it.
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Hilye-i Şerif

25 x 35 cm.

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere resimli Hilye afiş.

–——

Hilye-i Sharife

25 x 35 cm.

Mecca Al-Mukarramah and Medina 
Al-Munawwarah Hilye poster.
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HACININ dönüşüne yakın evinin kapısı yeşile 
boyanır ve kutlama için hazırlıklara başlanırdı. 
Yakınları tarafından karşılanan hacı, sırtında 

yeşil bir cübbe, başına kefiye sarılı olarak def ve ziller 
çalınarak dualarla evine götürülürdü. Kapının önünde 
imam efendi tekrar hacca gitmesine, gitmeyenlere 
de nasip olmasına dualar eder, hazır bulunanlara 
şerbet dağıtılırdı. Hacı birkaç gün istirahat ettikten 
sonra tebrik için kabul başlardı. Hacının dönüşünü 
duyup veya yeşil kapıyı görüp gelenlere kapıda gülsuyu 
serpilir, buhurdandaki öd ağacıyla karşılanırdı. Her 
gelene zemzem, hurma, hacı lokumu, güzel kokular ve 
şerbet ikram edilir ve hac hikâyeleri anlatılırdı. Hacı, 
Hicaz’dan getirdiği zemzem, hurma, kına, sürme, öd 
ağacı, tespih ve yüzük gibi hediyelerden istediklerine 
verirdi. Bu tebrik törenleri bir hafta kadar sürerdi.a

JUST before the pilgrim comes home, the 
door of his house would be painted green and 
preparations for the celebration would start. 

The pilgrim would be dressed in a green robe with a 
keffiyeh on his head and taken home with prayers and 
music of tambourines and cymbals. At the entrance 
of the house,an imam would pray for the pilgrim to 
perform the hajj again and for all those who hadn’t 
visited the Holy Lands yet to do so. Sherbet would be 
offered to those present. After the pilgrim had rested 
for a few days, he would start receiving guests. Those 
who heard that the pilgrimwas back or saw the green 
door would come to visit and they would be presented 
with rose water and scent of agalloch. The pilgrim 
would give out gifts of zamzam, dates, henna, kohl, 
agalloch, prayer beads and rings. These celebratory 
visits would last for about a week.a

RETURN HOME EVE DÖNÜŞ
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Mekke ve Arafat

–——

Mecca and Arafat

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   214 26/05/17   03:31



215"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

Dönüş yolunda Süveyş’te Mısır 
kervanı ve Mahmili

Hac vazifesini lâyıkıyla yerine 
getirip,Hz. Muhammed (s.a.v.)’i de 
ziyaret eden hacılar, geri dönüş 
hazırlıklarına başlarlar. Medine’den 
yola çıkmadan evvelki gece, 
içinde Kur’ân ve Mevlid-i Nebevî 
okunan, şerbetler dağıtılan bir şenlik 
düzenlerler. Ertesi sabah da Mescid-i 
Nebî’ye son kez uğrayıp tekrar tekrar 
gelebilme, gelemeyen yakınlara da 
nasip olması dualarıyla geri dönüş 
yoluna çıkarlardı.

–——

Egyptian Caravan and Mahmal on 
way home in Suez 

Having completed the duty of the 
Hajj and visited the Holy Prophet, 
the pilgrims start to prepare for the 
return trip. The night before they 
depart from Medina,a festivity is 
organized where pilgrims listen to 
the Qur’an and Mawlid and drink 
sherbet. The following morning they 
visit Masjid al-Nabawi for one final 
time and pray to be able to come 
again and again and also for their 
loved ones to perform the Hajj as 
well. Having said their prayers, the 
pilgrims set out on their journey 
home.
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Gemiden inen hacılar ve onları 
karşılayanlar

–——

Pilgrims getting off  from the ship 
and those who meet them
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Hac görevini tamamlayıp dönen 
Türk hacılar

–——

Turkish pilgrims who completed the 
pilgrimage mission and returned
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Hac görevini tamamlayıp dönen 
Türk hacılar

–——

Turkish pilgrims who completed the 
pilgrimage mission and returned
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Hacı evi

Hacıların hac dönüşü evlerinin 
ön cephelerini hacdan sahnelerle 
süslemeleri eski bir gelenektir. 
Hayatlarında yaşadıkları en büyük 
tecrübenin hatırasını yaşatabilmek 
için Kâbe, Yeşil Kubbe, Arafat, Mina, 
Mahmil-i Şerif ve sancağı, ona 
eşlik eden askerler, gemi, tren gibi 
yolculuk vasıtalarının resimlerini 
evlerinin ön cephelerine naif bir 
üsluba sahip yerel sanatçılara 
resmettirirler. Bu geleneğe Mısır, 
Libya, Suriye, Irak, Filistin ve 
Türkiye’nin güney doğusunda sıkça 
rastlanır.

–——

Pilgrim’s Home 

It’s an old tradition for pilgrims to 
adorn the front sides of their houses 
with scenes from the Hajj once they 
have completed their pilgrimage. 
They have local painters paint the 
Ka’bah, the Green Dome, Arafat, 
Mina and the Holy Standard of the 
Blessed Mahmal, soldiers escorting 
the Mahmal, ships, trains and other 
vehicles used to go on the Hajj in 
a sophisticated style as a reminder 
of their great experience and 
memories. This tradition is common 
in Egypt, Libya, Syria, Iraq, Palestine 
and southeast Turkey.
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Mebrûr Hac

Hac dönüşü yakınları hacıyı “Allah 
haccını mebrûr (doğru yapılmış, 
hakkı verilmiş, sırrına erilmiş)eylesin” 
duasıyla karşılarlar. Hacı olmak 
toplumda önemli bir itibar ve değer 
kaynağıdır. Bu sebeple hacı unvanı 
kişiye bir takım yükümlülükler de 
getirir. Dönüşünde çevresi hacıdan 
örnek kişi olmasını, kötülük ve 
günahlardan kaçarak, daima 
iyilik yaparak hacılığına gölge 
düşürmemesini bekler.İşte haccın 
kabulü de hacının hacda edindiği 
idrak, marifet, teslimiyet, sadakat, 
cömertlik gibi değerleri gündelik 
hayatına taşıyabilmesi nispetindedir. 
Dolayısıyla hac, Müslüman’ın 
hayatında bir başlangıçtır, asla 
varılmış bir nokta değildir. 
Kartpostaldahac dönüşü Urfa’da 
yakınları tarafından karşılanan bir hacı 
görülmektedir.

–——

An accepted pilgrimage 

The relatives of the pilgrim would 
greet him with the prayer “May Allah 
accept your pilgrimage.” Being a 
pilgrim is a source of honor and 
value in society. This is the reason 
why being a pilgrim would also 
mean some responsibilities as well. 
The pilgrim has to be an exemplary 
person, avoid evil and sin and 
always do good in order not to 
cast a shadow on his pilgrimage. 
Therefore,the Hajj is a beginning in 
a Muslim’s life and not a destination. 
The postcard shows a pilgrim from 
(the southeastern Turkish town of) 
Urfa being greeted by his family.
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Cezayir’de hacdan dönenleri 
karşılama

–——

Welcoming ceremony for Algerian 
pilgrims
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THE Hamidiye Hejaz Railroad was inaugurated 
with its first journey on Sept. 1, 1908. The 
railroad reduced the usual 40-caravan-day 

distance between Damascus and Medina down to 
four days, also causing the cost to drop by half. It also 
helped to remarkably reduce the number of deaths 
occurring during the journey. The pilgrims traveling 
by train were mostly from Turkey, the Balkans, Russia, 
Central Asia, North Africa, Iran and Iraq, and their 
number soon surpassed by twofold that of those who 
had previously traveled to the Hejaz by caravan.a

İLK seferini 1 Eylül 1908’de gerçekleştiren 
Hamidiye Hicaz Demiryolu sayesinde, kervanlarla 
40 gün süren Şam-Medine arası dört güne ve 

hac yapmanın maliyeti nerdeyse yarıya inmiş, yolda 
ölümler azalmış ve çoğunlukla Türkiye, Balkanlar, 
Rusya, Orta Asya, Kuzey Afrika, İran ve Iraktan gelen 
hacıların katılımıylatrenle hac yapanların sayısı, 
geçmiş yıllarda kervanla hac yapanlarınkini ikiye 
katlamıştır.a

HEJAZ RAILWAYHİCAZ DEMİRYOLU
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THE idea of constructing a railroad in the West Arabian 

region of the Hejaz first emerged in the first half of the 

nineteenth century. Then in 1864 the German-American 

engineer Zimpel suggested to the Ottoman authorities that a line 

be built linking Damascus and the Red Sea. Initially the proposal 

was neglected, but interest was subsequently aroused and it was 

delegated to a commission of experts. The commission concluded 

that construction of the line would incite the tribes living in the 

region and that compared to railroad transport maritime transport 

was cheaper; the proposal was thus rejected. In 1872 the well-

known German engineer Wilhelm von Pressel proposed a different 

railroad in Ottoman Asia. Pressel argued that such a railroad would 

greatly benefit military control of the Hejaz. A similar proposal 

was made by a certain Major Ahmed Reshid of the Ottoman army 

in 1874. This proposal argued for the strategic importance of a 

line from Damascus to Mecca, continuing on to Jedda, and that it 

would increase the state’s effectiveness in the region. Additionally, 

in 1878 the Englishman Elphinstone Dalrimple proposed a line 

beginning in either Haifa or Akko, crossing central Arabia to 

Kuwait, with a branch line going on to Basra.

A report in 1880 by the then Minister of Transport Hasan 

Fehmi Pasha discussed the construction of a line beginning 

in Anatolia and going into the Arab lands, and emphasized the 

importance of the line’s branches continuing on to the Hejaz. 

HİCAZ bölgesine demiryolu yapılmasına dair ilk fikirler 

XIX. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmaya başladı. Alman 

asıllı Amerikalı mühendis Zimpel 1864’de, Kızıldeniz 

ile Şam’ı birleştirecek bir demiryolu hattı inşası için Osmanlı 

Devleti’ne öneride bulundu. Önceleri cevapsız bırakılan bu teklif 

daha sonra incelemeye değer bulunarak uzmanlara havale edildi. 

Yapılan incelemeler sonunda, hattın bölgede yaşayan kabilelerin 

tepkilerine yol açabileceği ve denizyolu taşımacılığının demiryolu 

yapımına göre daha ucuz olduğu düşünülerek öneri reddedildi. 

1872’de tanınmış Alman mühendisi Wilhelm von Pressel, Osmanlı 

Asyası’na yönelik bir başka demiryolu teklifinde bulundu. Pressel, 

tavsiye ettiği demiryolu projesinin gerçekleşmesi halinde Hicaz’ın 

askeri kontrolü açısından önemli kolaylıklar sağlanacağını ileri 

sürmekteydi.  Benzer bir teklif de 1874’de Osmanlı ordusunda 

görevli Ahmed Reşid isimli bir binbaşıdan geldi. Teklifte, Şam’dan 

Mekke’ye ve oradan da Cidde’ye uzatılacak bir demiryolunun 

stratejik önemine değinilerek, bu hattın bölgede devletin 

etkinliğini artıracağı savunuluyordu. 1878 yılında Elphinstone 

Dalrmple adlı bir İngiliz ise, Bâbıâli’ye, Hayfa veya Akka’dan 

başlayarak Orta Arabistan üzerinden Kuveyt’e giden ve buradan 

bir yan hatla Basra’ya kadar inen bir başka demiryolu önerisi 

sunuyordu. 

1880’de dönemin Nafia Nazırı Hasan Fehmi Paşa’nın 

hazırladığı bir raporda , Anadolu’dan başlayıp Arap topraklarına 
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After Hasan Fehmi Pasha, the next to note the necessity of 

constructing a railroad in the Hejaz was the Hejaz Governor and 

Commander Osman Nuri Pasha. In 1884 the Pasha submitted 

his proposal “Future Reforms of the Arab Regions, Hejaz and 

the Yemen” to the Porte and Sultan, in which he argued that a 

railroad and telegraph lines between Damascus, the Hejaz and the 

Yemen would greatly increase the defenses of the region against 

any likely outside threat. Then in 1890 a railroad proposal came 

from a Kaymakam, Dr. Şakir, who had traveled to the Hejaz by 

sea on official business, described the sanitation problems he 

saw there in a detailed report for Abdulhamid II, in which he 

also emphasized the importance of a railroad between Jedda 

and Arafat. Similarly, in a report sent to Istanbul in 1892, Hejaz 

Commander Haji Osman Nuri Pasha drew attention to the 

importance to the region of a line between Jedda and Mecca. 

According to preliminary studies, since the line would be not 

longer than 100 kilometers, straight and flat its construction 

would be quite easy. Nonetheless, the Pasha did not receive the 

support he hoped for from the Emir of Mecca and the Governor of 

the Hejaz. At that point, he notified Istanbul of the situation and 

officially requested support for the railroad. Shortly thereafter a 

three-person commission took up Nuri Pasha’s report, and stated 

that a railroad between Jedda and Mecca would greatly ease many 

of the difficulties experienced by pilgrims on Hajj. However, the 

commission was also of the opinion that the views of the relevant 

regional authorities would be appropriate in order to realize the 

project.

The same year another proposal came from a young Ottoman 

officer Lieutenant Commander Süleyman Şefık. In 1891 he 

accompanied his father, who had been appointed to the delegation 

accompanying the annual gifts sent by the Sultan to Mecca, on a 

trip to that city. Upon his return he edited the notes he had taken 

during the long voyage, and on 8 October, 1892 presented them 

to Abdulhamid under the title “Hejaz Travel Notes.” Along with 

observations from his travels, in these notes he also presents 

aspects of the political scene in the Arabian peninsula, and 

“between the lines” his views and thoughts on military and political 

measures to ensure the stability and security of the region. Thus, 

kadar uzanacak bir demiryolu inşaatından söz ediliyor ve bu 

demiryolunun şube hatlarıyla Hicaz’a doğru uzatılmasının önemi 

üzerinde duruluyordu. Hasan Fehmi Paşa’dan sonra Hicaz 

bölgesinde demiryolu yapılmasının gerekliliğine temas eden 

Hicaz Vali ve Kumandanı Osman Nuri Paşa oldu. Paşa, “İstikbalde 

Ceziretü’l-Arab ve Hicaz ve Yemen Islâhatı” başlığıyla kaleme alıp, 

1884’de Osmanlı hükumeti ve Padişaha takdim ettiği lâyıhasının 

bir yerinde, Şam, Hicaz ve Yemen arasında döşenecek şimendifer 

ve telgraf hatları vasıtasıyla, bölgenin dışarıdan gelebilecek 

muhtemel tehlikelere karşı başarıyla korunabileceğine işaret 

ediyordu. 1886’da Mustafa Tevekkül isminde bir Müslüman 

tüccar, Cidde-Mekke arasında demiryolu inşa etmek için 30 yıllık 

imtiyaz talebinde bulundu. Mustafa Tevekkül Efendi, talip olduğu 

demiryolu inşaatının ayrıntılarına dair Hicaz vilayeti vasıtasıyla 

sunduğu Arapça layıhasında, mezkur hattın toplam otuz bin liralık 

bir masrafla yapılabileceğini ileri sürüyordu. Teklif, 12 Mayıs 

1886’da yapılan Meclis-i Vükela toplantısında görüşüldüyse 

de, demiryolu inşaatının kutsal toprakların asliyetini bozacağı 

gerekçesiyle reddedildi.    

Hicaz topraklarına yönelik demiryolu önerileri müteakip 

yıllarda da devam etti. 1890’daki demiryolu teklifinin sahibi 

Dr. Kaymakam Şâkir’di. O yıl, görevli olarak deniz yoluyla 

kutsal topraklara giden Dr. Şâkir, seyahati süresince gördüğü 

sağlık problemlerini İstanbul’a döndüğünde tafsilatlı bir rapor 

şeklinde Padişaha takdim etti. Dr. Şâkir, bu önemli raporunun bir 

yerinde, Cidde ile Arafat arasında döşenecek bir demiryolunun 

önemine işaret ediyordu. Aynı şekilde, 1892’de Hicaz Kumandanı 

Hacı Osman Nuri Paşa da İstanbul’a gönderdiği bir raporda, 

Cidde-Mekke arasına döşenecek bir tren yolunun bölge için 

gerekliliğine dikkat çekmekteydi. Paşa’ya göre, bu demiryolunun 

geçeceği güzergah inşaat için son derece elverişli olup, azami 100 

kilometre uzunluğundaydı. Hacı Osman Nuri Paşa, Cidde-Mekke 

demiryolunun yapımına bir an önce başlanabilmesi için, öncelikle, 

Mekke Emiri ile Hicaz Valisi nezdinde girişimde bulunmuş, 

ancak onlardan beklediği ilgiyi göremeyince, durumu İstanbul’a 

bildirerek projesine destek istemişti. Osman Nuri Paşa’nın raporu 

bir süre sonra üç kişilik bir komisyonda tartışıldı. Sonuçta, Cidde-

Mekke arasında yapılacak bir demiryolunun özellikle hacıların 
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at one point he points out that in the event of a war between the 

Ottomans and the United Kingdom or another European power 

and the closure of the Suez Canal the possibility of supplying the 

Hejaz and Yemen by sea would be cut off, and recommended two 

measures to prevent such a danger. The first was the formation of 

a naval force to police the shores of the Red Sea; the other was the 

construction of a 200 kilometer railroad from the Syrian coast to 

the Gulf of Akaba. The most comprehensive railroad project for the 

Hejaz region came in 1892 from the Jedda Director of Foundations 

(evkaf), Ahmet Izzet Efendi.” Izzet Efendi presented a report to the 

Porte, by way of the Minister of the Navy, in which he wrote that a 

railroad starting in Damascus and continuing to Medina would be 

a crucial means of defence against foreign attacks on the region as 

well as against any rebellions likely to ensue; such a railroad would 

also greatly ease Hajj travel. This proposal came to Abdulhamid’s 

attention, and he referred it to the Lieutenant General of the 

Officers of the General Staff Mehmed Şakir Pasha for his review 

and opinion. Mehmed Şakir Pasha not only reviewed the proposal, 

but calculated the railroad’s likely costs and included a map 

indicating its route in the report he presented to the Sultan. 

In the same days, another railway proposal was made by 

Muhammad Hasan al-Mahdi. Muhammad Hasan proposed a 

comprehensive railway construction starting from Damascus and 

going through Medina and Mecca to end in Jeddah. The proposal, 

at the request of the Sultan, was evaluated in a special commission 

for two people. The Commission believes that the realization of 

this important railway project, the undertaking of the state itself 

in construction and the beginning of the project at the beginning 

of the Caliph-Sultan, Abdulhamid said that it would be possible to 

find, otherwise the financial support for the financing of the line 

could not be met by Muslims.

In his memorandum to the Sultan of 30 October 1897 Special 

Commissioner for Egypt Ahmed Muhtar Pasha referred to British 

movements in the region, and wrote that if serious measures 

were not immediately taken the coasts of the Hejaz and Yemen, 

including strategic ports like Suakin, might be occupied. In the 

view of the Pasha, British seizure of the port of Suakin would mean 

that the Holy Places had fallen within the theatre of operations 

yol boyunca çektikleri sıkıntıları ortadan kaldıracağı ifade edildi. 

Ancak komisyon, projenin hayata geçirilebilmesi için, bölgedeki 

diğer üst düzey yetkililerin de görüşlerinin alınmasının faydalı 

olacağını bildirdi. 

Aynı sene, Süleyman Şefik ismindeki genç bir Osmanlı 

subayı bir başka demiryolu projesiyle ortaya çıktı. 1891’de Surre 

Emaneti’ne memur edilen babasıyla birlikte Mekke’ye doğru 

yola çıkan Kolağası Süleyman Şefik, uzun seyahati esnasında 

tuttuğu notlarını İstanbul’a dönüşünde tasnif ederek, 8 Ekim 

1892’de “Hicaz Seyahatnâmesi” adıyla II. Abdülhamid’e sundu. 

Şefik, Seyahatnâme’sinde, yolculuk izlenimlerinin yanısıra Arap 

Yarımadası’nın siyasi manzarasından da kesitler sunuyor, bu arada, 

bölgenin istikrar ve güvenliği için alınması gereken askeri ve siyasi 

önlemler hakkındaki görüş ve düşüncelerini satırlar arasında 

veriyordu. Süleyman Şefik, eserinin bir yerinde, Osmanlı Devleti 

ile İngiltere veya diğer Avrupa devletleri arasında çıkabilecek bir 

savaşta Süveyş Kanalı’nın kapatılması halinde Hicaz ve Yemen’e 

denizden yapılan sevkiyatın kesileceğini hatırlatarak, gelecekte 

böyle tehlikeli bir durumla karşılaşılmaması için iki önemli 

tavsiyede bulunuyordu. Bunlardan biri, Kızıldeniz kıyılarında 

güvenlik görevi yapacak bir donanma teşkili, diğeri ise Suriye 

sahillerinden Akabe Körfezine 200 kilometrelik bir şimendifer 

hattı yapılması idi. Hicaz bölgesine yönelik en kapsamlı demiryolu 

teklifi 1892’de Cidde Evkaf Müdürü Ahmet İzzet Efendi’den geldi. 

İzzet Efendi, dönemin Bahriye nazırı vasıtasıyla Babıali’ye sunduğu 

teklifinde, Şam’dan başlayarak Medine’ye kadar getirilecek 

demiryolunun Hicaz’a yönelecek dış saldırılar ile bölgede 

çıkabilecek isyanlara karşı önemli bir savunma aracı olacağını, 

aynı zamanda hac yolculuklarını da büyük ölçüde kolaylaştıracağını 

yazmaktaydı. II. Abdülhamid, ilgisini çeken bu teklifi incelemek ve 

görüşünü bildirmek üzere Erkan-ı Harbiyye Feriki Mehmed Şakir 

Paşa’ya havale etti. Mehmed Şakir Paşa, kendisine gönderilen 

raporu yalnız incelemekle kalmayıp, demiryolunun tahmini 

maliyetini de hesaplayarak geçeceği güzergahı gösterir bir harita ile 

birlikte Padişaha sundu. 

Aynı günlerde, bir başka demiryolu önerisi de Muhammed 

Hasan el-Mahdûmi tarafından yapıldı. Muhammed Hasan, 

Şam’dan başlayıp Medine ve Mekke’den geçerek Cidde’de 
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son bulacak oldukça kapsamlı bir demiryolu inşa önerisinde 

bulunuyordu. Öneri, Padişahın isteği üzerine, iki kişilik özel bir 

komisyonda değerlendirildi. Komisyon, bu önemli demiryolu 

projesinin gerçekleşmesinin, inşaatı bizzat devletin üstlenmesi 

ve projenin başında Halife-Sultan’ın, yani II. Abdülhamid’in 

bulunmasıyla mümkün olabileceğini, aksi takdirde hattın 

finansmanı için gerekli maddi desteğin Müslümanlardan 

karşılanamayacağını açıkladı. 

Mısır Fevkalâde Komiseri Ahmed Muhtar Paşa, Padişaha 

hitaben kaleme aldığı 30 Ekim 1897 tarihli bir yazısında, 

İngilizlerin faaliyetlerine dikkat çekerek, kısa zamanda etkin 

tedbirler alınmazsa Hicaz ve Yemen sahillerinin karşısında 

bulunan Sevakin gibi bazı stratejik noktaların yakın gelecekte 

işgale uğrayabileceğini söylüyordu. Paşa’ya göre, Sevakin limanının 

İngilizlerin eline geçmesi Kutsal toprakların bir dış gücün tehdid 

ve etki alanına girmesi demekti. Bundan dolayı Ahmed Muhtar 

Paşa, en kısa zamanda ciddi önlemler alınmasını istiyor ve vakit 

geçirmeden Konya’dan Şam’a ve Şam’dan da Süveyş Kanalı’na 

of a foreign power. Hence, Ahmed Muhtar Pasha requested 

serious measures be taken immediately, and recommended the 

construction of a railroad from Konya to Damascus, and from 

there to the Suez Canal. With such a railroad the Ottoman state’s 

influence would increase, and soldiers and material could be easily 

transported to Egypt, the crossroads of British Africa and India. 

This railroad would, in particular, strengthen the relationship 

between Istanbul and the Holy Places, and thereby strengthen 

the authority of the Caliph. Simultaneously, the Indian Muslim 

journalist Muhammad Inshallah spread the propaganda that the 

Ottoman state would take on the construction of the Damascus-

Mecca-Yemen railroad while the world community of Muslims 

would finance it.

In the view of Abdulhamid Arabia had a special importance. 

The fact that Mecca and Medina, which are holy to the worldwide 

community of Muslims, are located in Arabia and that the Sultan 

was the Caliph made it necessary for him to take an interest in 

the region. Thus, in order to continue his, and by extension the 

Hicaz Demiryolu Şam İstasyonu.

–——

Damascus Station on Hejaz Railway.
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Ottoman state’s, influence and leadership in the Muslim world 

this interest was not merely theoretical but also had practical 

dimensions to it. In particular, European imperialism, which 

greatly expanded during the nineteenth century, increasingly 

had Arabia in its sights. Moreover, when one considered the 

peninsula’s insubordinate Bedouin leaders, the political future 

of the Hejaz and Arabia did not seem particularly auspicious. In 

such a context, the only thing to be done was to protect this vast 

area, which included Mecca, against foreign and domestic threats 

at all costs. It is for this reason that Abdulhamid took all railroad 

proposals seriously, and transmitted them to his advisors for 

their considered opinions. Before giving his final opinion on the 

Hejaz railroad he took advice from senior officials, and despite 

a majority opposed to the plan he ordered work to begin on it in 

a decree publicized on 2 May 1900. The building actually began 

after an official ceremony on 1 September 1900. In the first stage, 

the planned railway from Damascus to Mecca was planned to be 

connected to Aqaba and Jeddah in the future, and it was even 

thought that Yemen would be taken to Sana’a city and then to 

Hudeyde along the Red Sea coast.

The Hejaz railroad was built in view of a number of concerns 

at once, especially military, political and religious ones. First and 

foremost, the railroad would ensure a defence against any possible 

rebellions and attacks from outside, since it would greatly speed up 

the transport of military materiel. There can be little doubt that an 

increase in the Ottoman state’s military effectiveness would help 

strengthen its political authority in the region. Beside times of war 

and rebellion, in normal times as well the transport of soldiers 

and materiel would be done by railroad, and thus the dependence 

on the Suez Canal, which was controlled by the British, would be 

lessened. Once completed, Istanbul would be linked to the Holy 

Cities of Mecca and Medina, and one would be able to travel from 

the capital as far as Yemen by rail. However, in the statements 

made to the public, rather than these military and political 

dimensions it was the religious ones that were emphasized, as if it 

was primarily in order to facilitate pilgrimage to the Holy Places 

that the railroad was being constructed. It is indeed true that 

the Hejaz line would greatly facilitate the pilgrimage, which had 

kadar uzanan bir tren yolunun yapılmasını öneriyordu. Bu 

demiryolu tamamlandığı takdirde Osmanlı Devleti’nin bölgedeki 

siyasi ağırlığı artacağı gibi, Hindistan ve Afrika yolunun kilidi olan 

Mısır’a da istenildiği zaman asker ve silah sevk edilebilecekti. 

Üstelik bu demiryolu sayesinde Haremeyn ile İstanbul arasındaki 

iç güvenlik tam anlamıyla sağlanabileceğı gibi, Hilâfetin gücü 

de pekiştirilmiş olacaktı. Diğer taraftan Hindistanlı Müslüman 

gazeteci Muhammed İnşaallah da, aynı tarihlerde, yapımını 

Osmanlı Devleti’nin üstleneceği, finansmanını ise dünya 

Müslümanlarının karşılayacağı kutsal bir hattın, Şam-Mekke-

Yemen demiryolunun propagandasını yapıyordu. 

II. Abdülhamid’in gözünde Arabistan’ın ayrı bir yeri ve 

önemi vardı. Dünya Müslümanlarının kutsal kentleri olan Mekke 

ve Medine’nin burada bulunması ve Padişahın aynı zamanda İslâm 

halifesi olması, Onun, Hicaz başta olmak üzere, Arabistan ile 

yakından ilgilenmesini gerektirmekteydi. Öyle ki, Abdülhamid’in 

ve dolaysıyla Osmanlı Devleti’nin İslâm alemindeki nüfûz ve 

liderlik vasfının sürebilmesi bu ilginin sadece teorik planda 

kalmayıp, pratikte de görülmesiyle mümkündü. Üstelik Arabistan, 

XIX. yüzyılda iyice güçlenen Avrupa emperyalizminin yeni bir 

hedefi ve ilgi alanı olmuştu. Öte yandan, Yarımadadaki kendi 

başlarına buyruk bedevi liderler de hesaba katıldığında Hicaz 

ve Arabistan’ın siyasi geleceğinin pek parlak olmadığı açıktı. Bu 

şartlar karşısında yapılacak olan tek şey, Müslümanların kıblesinin 

de içinde bulunduğu bu geniş toprakları her ne pahasına olursa 

olsun dış ve iç tehlikelere karşı muhafaza etmekti. Bu bakımdan 

II. Abdülhamid, kendisine sunulan demiryolu önerilerini 

danışmanlarına havale ederek inceletiyor, hazırlanan raporları 

titizlikle değerlendiriyordu. Hicaz Demiryolu projesi konusunda 

nihayi kararını vermeden önce bir kez de devlet adamlarının 

fikirlerini alan II. Abdülhamid, çoğunluğun olumsuz görüş 

bildirmesine rağmen, 2 Mayıs 1900 tarihinde yayımladığı bir 

irade ile inşaata başlanmasını emretti. İnşaata 1 Eylül 1900’de 

yapılan resmi bir törenden sonra fiilen başlandı. İlk aşamada 

Şam’dan Mekke’ye ulaşması planlanan demiryolunun, ileride 

Akabe ve Cidde’ye bağlanması, hatta Yemen’in Sana şehrine, 

oradan da Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde’ye kadar götürülmesi 

düşünülüyordu.
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hitherto been undertaken with great difficulty and discomfort, 

and thereby would provide a great service to Muslims. The ‘Holy 

Voyage,’ which took caravans from Damascus 40 days to reach 

Medina, and 50 days to reach Mecca, while under the constant 

threat of attack and pillage by Bedouin tribes, would take a mere 

three or four days by train. Furthermore, since the railroad 

would greatly decrease the costs of the hajj, the railroad would 

lead to an increase in the number of pilgrims. Simultaneously, 

the project would strengthen the prestige and influence of the 

person of the Sultan and the Ottoman state in the Muslim world, 

while gathering Muslims around a common project and goal. The 

project’s aims were not limited to these, however. One sees in the 

relevant reports and correspondence that the aim was nothing less 

than a comprehensive social, cultural, economic and commercial 

development plan for important sections of Arabia, especially 

Syria and the Hejaz. In fact, in order to maintain its holdings and 

fend off powers with imperial ambitions the Ottoman state had no 

other option but pass rational, concrete and lasting reforms. Just 

as the opening of the railroad would bring commercial activity to 

Syria, the Hejaz and Yemen, it would also accelerate the region’s 

modernization.

Immediately following the Sultan’s order to commence 

construction, all the necessary administrative, financial and 

technical preparations were completed. First a High Commission 

in charge of organizing the construction was established. This 

commission was chaired by the Sultan himself, and consisted 

of Grand Vizier Mehmed Ferid Pasha, Minister of Trade and 

Transport Zihni Pasha, Second Secretary of the Palace Ahmed 

Izzet Pasha, Minister of the Navy Hasan Hüsnü Pasha, and Chief 

of the Naval Construction Commision Hüsnü Pasha, along with 

a head secretary and two assistant secretaries who kept minutes 

and correspondence. Behind the scenes, however, the head of the 

commission was Ahmed Izzet Pasha (Arab Izzet). The fact that some 

of the commission’s meetings were held in Izzet Pasha’s office at 

Yildiz suffices to suggest the influence the Pasha had. Reporting to 

this central committee were two important subcommittees which 

would oversee the construction work, one under the responsibility 

of the governor of Syria in Damascus, the other chaired by the 

Hicaz Demiryolu, askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve dini 

birçok önemli amaç bir arada tasarlanarak inşa edildi. Her şeyden 

önce bu demiryolu, bölgeye asker sevkini hızlandıracağından 

muhtemel ayaklanmalara ve dışarıdan gelebilecek saldırılara 

karşı savunma rolü üstlenecekti. Osmanlı Devleti’nin askeri 

etkinliğinin artması, siyasi otoritenin de bölgede güçlenmesine 

sebep olacaktı. Yalnız savaş ve isyan durumlarında değil normal 

zamanlarda da Hicaz ile Yemen’e asker ve mühimmat nakliyatı 

demiryoluyla yapılacak, böylece İngilizlerin kontrolündeki 

Süveyş Kanalı’na duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktı. Hicaz hattı 

bitirildiğinde İstanbul, mukaddes Medine ve Mekke’ye raylarla 

bağlanacak,  başkentten Yemen’e kadar trenle gidilebilecekti. 

Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalarda, projenin askeri ve 

siyasi yönünden ziyade dini boyutu ön plana çıkarılıyor, hattın, 

özellikle, kutsal hac yolculuğunu kolaylaştırmak maksadıyla 

inşa edileceği söyleniyordu. Gerçekten de Hicaz Demiryolu, 

o tarihlerde büyük zahmet ve sıkıntılarla yapılabilen hac 

yolculuğunu kolaylaştırarak, büyük bir dini hizmete vesile 

olacaktı: Kervanlarla Suriye’den Medine’ye yaklaşık 40, Mekke’ye 

ise 50 gün süren uzun ve bedevilerinin saldırıları sebebiyle son 

derecede tehlikeli olan “kutsal yolculuk” demiryolu sayesinde 

üç-dört güne inecekti. Üstelik demiryolu, hacıların gidiş 

geliş masraflarında fevkalade indirim sağlayacağı gibi, yakın 

gelecekte hacıların sayısında da artışlara sebep olacaktı. Proje, 

aynı zamanda, II. Abdülhamid’in şahsında Osmanlı Devleti’nin 

İslam alemindeki itibar ve nüfuzunu da kuvvetlendirecek, 

Müslümanların ortak bir eser ve hedef etrafında dayanışmasını 

sağlayacaktı. Şüphesiz, projenin hedefleri bunlarla sınırlı 

değildi. Konuyla ilgili hazırlanan resmi raporlar ve kurumlar 

arası yazışmalardan anlaşıldığına göre, Hicaz Demiryolu’nun 

devreye girmesiyle, başta Suriye ve Hicaz bölgesi olmak üzere, 

Arabistan’ın önemli bir kesitinde, sosyal, kültürel, ekonomik 

ve ticari alanların tümünü içine alan kapsamlı bir kalkınma 

hamlesinin düğmesine basılmış olacaktı. Zaten Osmanlı 

Devleti’nin bölgeyi elinde tutabilmek ve emperyalist amaçlar 

peşinde koşan güçlerle mücadele edebilmek için akılcı, somut 

ve kalıcı reformlar yapmaktan başka da bir çaresi yoktu. 

Demiryolunun işletmeye açılması, Suriye, Hicaz ve Yemen’e 
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governor of Beirut at that city. The Damascus commission was 

chaired by Minister of the Hejaz Railroad Construction and 

Realization, Kazim Pasha. His assistant was Sadik el-Müeyyed 

Pasha, who was also constructing the Hejaz telegraph lines. This 

commission was in charge of all technical personnel, military 

units, laborers and contractors; studied the plans and proposals of 

the technical committee before sending their recommendations 

to the central commission; and paid the salaries and expenses of 

those involved in the construction. The commission in Beirut, 

which was established in 1902, was in charge of the construction of 

the Haifa branch line. 

Considering the limited nature of communications and 

infrastructure, it would not be easy to encourag The estimated 

cost of the Hejaz Railway project is estimated at 4 million Liras. 

This amount, which exceeded 18% of the expenditures in the 

state budget of 1901, was a huge sum for Ottoman finance 

at that time and it seemed to be a problem of financing the 

project. Since all of the state revenues were allocated to specific 

expenditures, it was also impossible to reserve additional 

allowance. External debt and compensation payments of 1877-

78 foreigners; The salaries of civil servants often cause serious 

problems; The Ottoman State decided that the financing issue 

should be solved with the donations to be collected from the 

Muslims in order to realize such a high cost project at a time 

when the state’s important income sources were abandoned 

to the International “Duyun-ı Umumiye” administration. In 

order to meet the urgent need of money that will appear at the 

beginning of the construction, “Ziraat Bank” will receive some 

unreimbursed loan. It was not easy to encourage donations for 

the railway project and to make donations to the center in the 

shortest possible time, with limited opportunities at hand, when 

communication and transport facilities were considered to be 

very limited. I was supposed to be very well organized and give 

the message to the public correctly. It was necessary to reach 

the Muslims of the world not only to go to the most remote 

corners of the empire, even to multiply the participation. With 

this idea, the administration of the donations was left in the 

“Iane (Help) Commission” established in Istanbul under the 

ticari bir canlılık getirebileceği gibi, bölgenin şehirleşme ve 

medenileşme sürecini de hızlandırabilirdi. 

Padişahın hattın yapımına başlanmasını emreden 

iradesinden hemen sonra, gerekli idari, mali ve teknik ön 

hazırlıklar tamamlandı. Öncelikle inşaatın organizasyonunu 

yürütecek bir komisyon teşkil edildi. Bu komisyon, Padişahın 

başkanlığı altında Sadrazam Mehmed Ferid Paşa, Ticaret ve Nafia 

Nazırı Zihni Paşa, Mabeyn İkinci Katibi Ahmed İzzet Paşa, Bahriye 

Nazırı Hasan Hüsnü Paşa ve Bahriye İmalat Komisyonu Reisi 

Hüsnü Paşa’dan oluşuyor, ayrıca bir başkatiple iki katip yazışma 

işlerini yürütüyordu. Komisyonun perde arkasındaki idarecisi 

ise Ahmed İzzet Paşa idi. Komisyona bağlı olarak inşaat işlerini 

denetleyen ve biri Suriye valisinin sorumluluğu altında Şam’da, 

diğeri Beyrut valisinin başkanlığında Beyrut’ta görev yapan iki 

de önemli alt komisyon vardı. Şam komisyonu, Hicaz Demiryolu 

İnşaat ve Muamelat Nazırı Kâzım Paşa’nın idaresindeydi. Hicaz 

telgraf hattını inşa eden Sadık el-Müeyyed Paşa da onun vekilliğini 

yapmaktaydı. İnşaatta çalışan bütün teknik personel ve askeri 

birliklerle işçi ve müteahhidlerin bağlı oldukları bu komisyon, 

fen heyetinin hazırladığı proje ve tekliflerin incelenmesi , karar 

almak üzere İstanbul’daki komisyona sevki ve inşaat idaresindeki 

personelin maaş ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgileniyordu. 

1902’de kurulan Beyrut Komisyonu ise Hayfa şube hattının 

yapımıyla alakalı işlere bakıyordu.

Hicaz Demiryolu projesinin tahmini maliyeti 4 milyon 

lira olarak hesaplandı. 1901 yılı devlet bütçesindeki giderlerin 

% 18’ini aşan bu miktar o dönem Osmanlı maliyesi için çok 

büyük bir meblağdı ve projenin finansmanı konusu önemli bir 

sorun olarak görünmekteydi. Devlet gelirlerinin tamamı belirli 

giderlere tahsis edildiğinden hazineden ek ödenek ayrılması da 

imkansızdı. Dış borç ve 1877-78 harbinin tazminat ödemelerinin 

sürdüğü; memur maaşlarının maliyeyi sık sık ciddi sıkıntılar 

soktuğu; devletin önemli gelir kaynaklarının uluslararası 

Duyun-ı Umumiye idaresine terk edildiği bir dönemde maliyeti 

böylesine yüksek bir projenin gerçekleşmesi için Osmanlı 

Devleti, finansman meselesinin Müslümanlardan toplanacak 

bağışlarla çözümlenmesine karar verdi. İnşaatın başlangıcında 

ortaya çıkacak acil para ihtiyacını karşılamak üzere ise Ziraat 
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Bankası’dan bir miktar karşılıksız kredi alınacaktı. İletişim ve 

ulaşım vasıtalarının oldukça kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, 

eldeki sınırlı imkanlarla kitleleri demiryolu projesi için bağış 

yapmaya teşvik etmek ve yapılacak bağışları en kısa zamanda 

merkeze ulaştırmak hiç de kolay değildi. Çok iyi organize olmak ve 

halka mesajı doğru vermek gerekiyordu. İmparatorluğun en ücra 

köşelerine kadar gitmek, hatta katılımı çoğaltabilmek için yalnız 

bununla da yetinmeyip, dünya Müslümanlarına ulaşmak lazımdı. 

Bu düşünceyle, bağış işlerinin idaresi İstanbul’da maliye nazırının 

başkanlığında kurulan “İane (Yardım) Komisyonu”na bırakıldı. 

İane Komisyonu bağışların toplanması ve harcanması, gerekli 

belgelerin tanzimi ve defterlerin tutulması işleriyle görevliydi. 

Başkentteki yüksek komisyona bağlı olarak çalışan ve çok sayıda 

taşra şubesi bulunan iane komisyonunun padişahın onayını 

almadan harcama yapması yasaktı. Taşra iane komisyonları ise , 

vilayet merkezleriyle kaza ve nahiyelerde en yüksek mülki amirin 

sorumluluğu altında teşkilatlandı. Bu komisyonların fahri üyeleri, 

daha çok yörenin ileri gelen zengin ve tanınmış şahsiyetleriydi. 

presidency of the finance minister. The Iane Commission was 

charged with the collection and expenditure of donations, the 

issuance of necessary documents and the keeping of books. It is 

forbidden to spend money without the approval of the sultan, who 

works under the high commission in the capital and has many 

provincial branches. The provincial government commissions 

were organized under the responsibility of the provincial 

governors and the highest civilian authorities in the provinces. 

The honorary members of these commissions were wealthy and 

well-known personalities who were more or less involved. The 

liaison committees worked in coordination with the muhtars 

and imams. These people are actively involved in collecting 

donations from the people, preparing lists of people who can help 

with the railway in villages or neighborhoods, and collecting the 

money they have collected to the branch commission branches. 

No one paid for any work or service, nor did he ask for any 

salary. Donations collected by provincial commissions were first 

transported to the provincial centers and then to the Ottoman 

Hicaz Demiryolu Şam İstasyonu .

–——

Damascus Station on Hejaz Railway.
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Bank or Ziraat Bank branch. In places where there is no bank, 

donations are sent to the center by mail.e the population to make 

contributions to the railroad, nor to forward the gathered money 

to the administration. 

Good organization and public relations were absolutely 

crucial. It was not sufficient to reach the farthest corners of the 

Empire to increase participation; the world Muslim community 

had to be reached. With this in mind, the administration 

of the collection of donations was delegated to a Donations 

Commission, based at Istanbul under the chairmanship of the 

Minister of Finance. The Donations Commission was charged 

with the collection and expenditure of the donations and the 

preparation and maintenance of the relevant records. The 

Commission, which was in turn under the High Commission 

(for the construction of the railroad) and had numerous branch 

offices in the provinces, was prohibited from making any 

payments without authorization from the Sultan. The regional 

Donations Commissions were responsible to the governors of 

the vilayets, as well as the highest ranking financial officers of 

the districts and townships. The honorary members of these 

Commissions were generally the region’s prominent and 

wealthy individuals. These Commissions also worked in close 

coordination with neighborhood leaders and imams. It was these 

individuals who played an active role in collecting donations from 

the population, by preparing lists of those in a position to make 

a contribution and by forwarding to the regional Commissions 

the money they had collected. No one received any remuneration 

from the authorities for this kind of work, nor was any fee taken 

from them. The donations collected by reginal commissions 

were first forwarded to the governor’s offices and from there 

to Istanbul, by way of a branch office of the Ottoman Bank or 

Agriculture Bank. In those areas without a bank branch office the 

donations were forwarded through post office transfer.

Successful efforts were made so that the donations would be 

at the desired level. The propaganda campaigns emphasized that 

the Hejaz Railroad project did not only belong to Ottomans but to 

the worldwide community of Muslims, and that it was incumbent 

upon them as Muslims to contribute to this exalted effort. In this 

İane komisyonları muhtarlar ve imamlar ile koordineli olarak 

çalışıyordu. Bu kişiler halktan bağış toplanması hususunda aktif 

rol oynuyor, köy veya mahallelerde demiryolu için yardımda 

bulunabileceklerin listelerini hazırlıyor, topladıkları paraları ise 

iane komisyonu şubelerine teslim ediyorlardı. Hiç kimse yaptığı iş 

veya hizmetten dolayı devletten maaş almadığı gibi, herhangi bir 

ücret de talep etmiyordu. Taşra komisyonlarınca toplanan bağışlar 

önce vilayet merkezlerine, oradan da bir Osmanlı Bankası veya 

Ziraat Bankası şubesi kanalıyla İstanbul’a ulaştırılıyordu. Banka 

bulunmayan yerlerde ise bağış paraları posta havalesiyle merkeze 

gönderilmekteydi.

Bağış miktarının istenilen seviyede gerçekleşmesi için 

başarılı çalışmalar yapıldı. Propaganda sırasında kamuoyuna, 

Hicaz demiryolu projesinin yalnız Osmanlılar’ın değil bütün 

Müslümanlarının müşterek eseri olduğu hatırlatıldı. Bu kutsal 

yatırıma destek vermenin İslama gönülden bağlılığının bir 

gereği olduğu söylendi. Bu konuda, dönemin bazı âlimlerine, 

hayır yolunda bağış yapmanın manevi ecirlerinden bahseden 

ayet ve hadislerle desteklenmiş risaleler yazdırıldı. Gazete ve 

mecmualarda yayınlanan resmi ilan, haber ve makalelerde, 

Hicaz Demiryolu’nun hacılar için ne kadar önemli bir ulaşım 

vasıtası olacağı anlatıldı. Tükenmez manevi hazinelere sahip 

olmak isteyenler, Hicaz’a demiryolu yapılmasına destek olmaya 

çağrıldı. Projenin halka benimsetilmesinde gerek ülke içindeki 

ve gerekse yurt dışındaki din adamları ile gazeteci ve tüccarlardan 

da geniş şekilde yararlanıldı. Osmanlı topraklarını bir ağ gibi 

saran yardım toplama komisyonlarının fahri üyeleri birer “bağış 

çağrıcısı” olarak çalıştı. Yurt dışındaki Osmanlı temsilcilikleriyle 

İslam topraklarındaki resmi-sivil birçok şahıs ve kuruluş bağış 

kampanyasına destek verdi. Projeye ilk üst düzey bağış, 50 bin 

lira ile II. Abdülhamid’den geldi. Onu diğer devlet adamları 

ve bürokratlar takip etti. Bu arada çok sayıda memur kendi 

istekleriyle birer maaşlarını inşaat fonuna bağışladı. Resmi 

nitelikteki yardımlarının ardından halkın katkıları gelmeye 

başladı. On binlerce Osmanlı vatandaşından başka, dünyanın 

değişik ülkelerinde yaşayan Müslümanlarından da yardımlar 

akıyordu. Başta Hindistan, Mısır, Rusya ve Fas Müslümanları 

olmak üzere Endonezya’dan, Singapur’dan, Güney Afrika’dan, 
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connection, numerous Islamic scholars were requested to produce 

decorated pamphlets referring to the spiritual recompense for 

the act of donation. Official statements, news and articles in 

newspapers and journals emphasized how important the Hejaz line 

would be as a means of transport for Hajj pilgrims. Those desiring 

great spiritual riches were called to support the construction of 

the railroad. Widespread use was made of religious scholars, 

journalists and merchants to get the population at large to identify 

with the project. The honorary Commission members covered 

the countryside like a net, calling people to donate. Through 

Ottoman representatives abroad, many foreign officials and private 

individuals and institutions supported the campaign. The first 

large donation was made by Abdulhamid II himself, who gave fifty 

thousand Lira. This was followed by numerous other officials and 

bureaucrats, as well as many state workers who donated a month’s 

salary. In the wake of these official gestures contributions from the 

population started to flow. Tens of thousands of Ottoman citizens 

contributed, along with many from abroad. Overseas Muslim 

communities made great contributions, especially from India, 

Egypt, Russia and Morocco, as well as Indonesia, Singapore, South 

Africa, Europe, Tunisia, Algeria, the United Kingdom, and the 

USA. Among the prominent heads of stale joining the donation 

caravan were the Emir of Morocco, the Shah of Iran, and the Emir 

of Bukhara. This widespread participation showed that the Hejaz 

railroad project had been well explained to the people, and that 

Muslims had taken it upon themselves to contribute. This success 

was due to good propaganda efforts and spiritual motivations, 

as well as the fact that medals were given to those who had 

contributed.

As construction advanced and expenses increased it became 

clear that the railroad would not be able to be financed solely by 

donations. At this point new income sources were sought: those 

officials receiving salaries over a certain amount were forced 

to take a pay cut; official cards and bills were printed and sold; 

‘voucher’ stamps were issued; money taken out of circulation 

in Yemen and Libya was sent to Istanbul and exchanged with 

Mejidiyes, and the profits from these transactions were added 

to the fund; various new taxes and fees were applied; old stamps 

Avrupa’daki bazı İslam cemiyetlerinden, Tunus, Cezayir, İngiltere 

ve Amerika’dan bağışlarda bulunuldu. Fas emiri, İran şahı, 

Buhara emiri yardım kervanına katılan devlet idarecilerinden ilk 

göze çarpanlardı. Bu geniş katılım, Hicaz Demiryolu projesinin 

kitlelere çok iyi şekilde anlatılmış olduğunu, bunun sonucu da 

Müslümanlarının bu kutsal projeye sahip çıktıklarını gösteriyordu. 

Bu başarıda, iyi propaganda ve manevi motivasyonun yanında, 

bağış yapanlara verilen Hicaz Demiryolu madalya ve beratlarının da 

katkısı olduğu açıktı.

İnşaatın ilerlemesiyle artan masraflar, demiryolunun yalnız 

bağışlardan finanse edilemeyeceği gerçeğini ortaya çıkardı. Bunun 

üzerine yeni gelir kaynakları devreye sokuldu. Bu bağlamda, belli 

miktarların üstünde maaş alan memurların maaşlarından zorunlu 

kesintiler yapılmaya başlandı; resmi evrak ve kağıtlar bastırılarak 

satışa sunuldu; “ilmühaber” adı altında yardım pulları çıkarıldı; 

Yemen ve Trablusgarp’ta tedavülden kaldırılan paralar İstanbul’a 

getirilerek mecidiyelerle değiştirildi ve bu işlemden elde edilen 

kâr proje fonuna aktarıldı; çeşitli isimlerde harç ve vergiler 

konuldu; eski pullar satıldı; kartpostal ve cüzdanlar çıkarıldı; bazı 

madenlerin işletme imtiyazları Hicaz Demiryolu Komisyon-ı 

Âlî’sine verildi; kurban derilerinin satışından elde edilen paralar 

ve ayrıca hattın tamamlanan kısmında yapılan yolcu ve eşya 

nakliyatı hasılatı fona bırakıldı. Böylece demiryolu fonunun mali 

kaynaklarının yaklaşık 1/3’ü bağışlardan, 2/3’ü diğer gelirlerden 

sağlandı ve başarılı bir mali yönetim sonucu 1900-1908 yılları 

arasındaki inşaat gelirleri giderlerinden fazla olarak gerçekleşti. 

Demiryoluna bir metre beş santim (1.05 m.) açıklıkta dar 

hatlı raylar döşendi. Dar hattın tercih edilmesinin en önemli 

sebebi maliyetinin daha ucuza çıkması ve yapımının daha kolay 

olmasıydı. Üstelik Hicaz Demiryolu’nun dar hatlı yapılması 

Şam-Beyrut demiryolu ile bütünlük sağlanması açısından da 

önemliydi. Çünkü Şam-Beyrut hattı, ilk yıllar Avrupa’dan gelen 

demiryolu malzemelerinin inşaat bölgesine ulaştırılmasında 

ulaşım yolu olarak kullanıldı. Hicaz Demiryolunun teknik işlerinin 

idaresi 1901’de Alman mühendisi Meissner’e verildi; onunla 

birlikte on yedisi Türk, on ikisi Alman, beşi İtalyan, beşi Fransız, 

ikisi Avusturyalı, biri Belçikalı ve biri Rum olmak üzere kırk üç 

mühendis çalışıyordu. İnşaat ilerledikçe Avrupalı mühendislerin 
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were sold; postcards and albums were sold; the concessions for 

the management of certain mines were given to the Hejaz Railroad 

High Commission; the profits from the sale of sacrificed animal 

skins; and the income from the transport of passengers and freight 

in the final section of the rail line was added to the fund. Thus 

nearly a third of the financing of the railroad came from donations 

(with the remainder coming from other sources), and as a result of 

competent financial administration during the years 1900-1908 

income actually exceeded expenses. The total collected income for 

the Hejaz Railroad between 1900 and the end ofl908 was 3,919,696 

Lira.  The proportion of donations in this sum is roughly 29 

percent. When the income from the sale of sacrificed animal skins 

is added, however, the figure is 34 percent. In either case, it is clear 

that the largest share of the financing was made up of donations. 

Between 1902 and 1908 the proportion of donations within the 

total income shows a decline. Thus, the proportion of donations 

in 1902 was 82 percent; in 1903 it was 63 percent; in August 1904 

43.55 percent; August 1905 36 percent; August 1906 35 percent; 

August 1907 26.24 percent; at the end of 1908 it was 29 percent. 

The most important reason of the relative decline in donation 

is the new sources of income beginning in 1902. Following 

donations, the largest income source for the construction, at 22 

percent, came from selling official papers and documents, and so-

called voucher stamps. After this came Agriculture Bank and other 

credits, at 12 percent. Upon the Sultan’s request, the Hejaz line was 

constructed along the historic Hajj highways. The most important 

advantage of choosing the Damascus-Mecca Hajj road as the route 

for the railroad was the presence of natural construction materials 

such as gravel and lime, as well as wells and cisterns. Use could also 

be made of the historic forts located along the way. Moreover, the 

railroad would bring development to villages, towns and districts 

located along the route. Once the future railroad’s route had been 

determined, a certain Haji Muhtar Bey set out with the Hajj caravan 

from Damascus to do a survey and take measurements. Muhtar Bey 

prepared a report based on his research and measurements taken 

during his journey and including diagrams, which he submitted to 

the High Commission. As a result the decision was made to begin 

the construction of the Hejaz Railroad at Kadem-i Sherif, located in 

sayısı azalırken Osmanlı mühendislerinin sayısı arttı ve edindikleri 

tecrübe sayesinde Kutsal topraklardaki inşaat tamamen Müslüman 

mühendisler tarafından gerçekleştirildi. İşçiler büyük ölçüde 

askeri birliklerden sağlandı. Zaman içersinde sayıları 7500’e 

ulaşan Osmanlı askerleri, subayların idaresinde inşaatın daha çok 

basit ve kaba işlerinde kullanıldı. Piyade taburları toprak kazma, 

ocaklardan taş çıkarma, traverslerin altlarını besleme, duvar örme; 

istihkam bölüğü demircilik, marangozluk, ateşçilik ve makinistlik 

gibi işleri görüyor; telgraf müfrezesi hattın telgraf işlerinde ve 

istasyonların haberleşme memurluklarında, bahriye askerleri 

ise Beyrut ile Hayfa limanlarına gelen demiryolu malzeme ve 

araçlarının nakliyatında çalışıyordu. Askeri birliklerin yanı sıra hat 

güzergahında yaşayan ve “amele-i mükellefe” olarak adlandırılan 

yerli halk ile Avrupalı işçi ve ustalardan da faydalanıldı. Özellikle 

uzmanlık gerektiren tünel ve istasyon yapımı, travers ve ray 

döşenmesi, dinamit patlatma, kayaları delme türünden işlerde 

İtalyanlar, Ruslar, Karadağlılar, Arnavutlar ve Rumlar’dan 

istifade edildi. Bazı istasyon ve hatların yapımı ise yerli ve yabancı 

müteahhidler vasıtasıyla gerçekleştirildi. İnşaatta çalışan erlere 

1metreküp toprak tesviyesi için 1, bir metreküp balast hazırlanması 

için 2 ve 1 metre yarma işi için 3 kuruş veriliyor, ayrıca terhisleri 

erken yapılıyordu.

Demiryolu inşaatına Şam-Der’a arasında başlandı ve 

1903’te Amman’a, 1904’te Maan’a ulaşıldı. Maan’dan Akabe 

körfezine bir şube hattı döşenerek Kızıldeniz’e çıkmak istendi. 

Demiryolunun Kızıldeniz’e ulaşması ile gerektiğinde asker ve 

silah nakliyatı kolaylaşacağından bu kıyıların savunma gücü 

artacaktı. Ancak Osmanlı Devleti ile Mısır arasında 1906’da 

beliren sınır anlaşmazlığı konusunda İngiltere’nin Mısır 

lehinde girişimlerde bulunması üzerine hattın inşasından 

vazgeçildi. Tarihe “Akabe meselesi” olarak geçen bu hadise, 

gerçekte İngiltere’nin Kızıldeniz’deki askeri üstünlüğünü 

tehlikeye düşürmeme isteğinden kaynaklanmaktaydı. Daha 

önce yapım imtiyazı bir İngiliz şirketine verilmiş olan Hayfa 

demiryolu, şirketin başarısızlığı yüzünden inşaat malzemeleriyle 

birlikte satın alınarak 1905’de tamamlandı ve Der’a Hayfa’ya 

bağlandı; böylece Hicaz Demiryolu Akdeniz kıyılarına ulaştı. 

Demiryolunun 460. kilometredeki Maan’a varmasından sonra 
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the south of Damascus. From here the line would go to Mecca, and 

eventually from there to Jedda. Although never officially stated, 

there were plans for the railroad to have a spur going to the Gulf of 

Akaba, and eventually from Mecca to Yemen, from Medina through 

Najd and on to Baghdad.

The railroad was begun on 1 September 1900, in narrow 

gauge (10.5 meters). The main reasons for choosing a narrow 

gauge were that it would be less expensive and easier to build. It 

was also important that the line be in narrow gauge in order to 

correspond to the Damascus-Beirut line, crucial since this line 

was to be used as the sole means of transport for the construction 

materials coming from Europe. The technical administration 

of the railroad was given to the German engineer Meissner in 

1901. Working together with him would be 43 other engineers, 

of whom seventeen were Turkish; twelve German; five Italian; 

five French; two Austrian; one Belgian; and one Ottoman Greek. 

As construction continued, the proportion of foreign engineers 

decreased and Ottoman ones increased, so that by the time the 

work reached the Holy Lands it was being carried out entirely 

by Muslim engineers. Laborers were for the most part soldiers. 

Over the course of the work as many as 7,500 soldiers would be 

used under the command of their officers, mainly for manual, 

unskilled labor. Infantry divisions would be employed to dig 

ditches; procure gravel from quarries; fill in traverses; and build 

walls. Military engineering divisions would do blacksmithing; 

carpentry; stoke fires; and mechanical work. The telegraph 

corps worked on the line’s telegraphs and manned the stations’ 

communications. Sailors worked unloading and transporting 

the construction materials that arrived at the ports of Beirut and 

Haifa. Along with these soldiers, locals living in the construction 

area, known as ‘conscripted workers,’ as well as European 

workers and specialists were also used. Especially for work such 

as tunnel and station construction, traverses and laying rails, 

explosives, and boring rock, Italian, Russian, Montenegrin, 

Albanian and Ottoman Greek experts were employed.

However, some of the stations and lines were constructed by 

local and foreign contractors. Each laborer was paid one kurush for 

every cubic meter of earth leveled; two kurush for each cubic meter 

inşaatla işletme işleri birbirinden ayrılarak bir işletme idaresi 

kuruldu ve demiryolunda yolcu ve eşya taşımacılığına başlandı 

(1905). Aynı yıl Müdevvere’ye, bir yıl sonra Medain-i Salih’e 

ulaşıldı. Bu noktadan sonraki inşaatın tamamı Müslüman 

mühendis, teknisyen ve işçiler tarafından gerçekleştirildi. 

El-Ula’ya 1907’de, Medine’ye 1908’de varıldı. Hayfa şubesiyle 

birlikte 1464 kilometreyi bulan Hicaz Demiryolu 1 Eylül 1908 

tarihinde yapılan resmi bir törenle işletmeye açıldı. 1909’da 

Hayfa-Şam arasında her gün, Şam-Medine arasında ise haftada 

üç gün karşılıklı yolcu ve ticari eşya taşınıyor, lüzumu halinde 

inşaat malzemeleri, askeri erzak ve hacıların nakli için ilave tren 

seferleri düzenleniyordu. Hat güzergahında irili ufaklı çok sayıda 

istasyon bulunması ve hareket saatlerinde namaz vakitlerinin 

dikkate alınması yolcular açısından kolaylık sağlamaktaydı. Hicaz 

hattında işleyen vagonlardan biri “mescid vagonu“ olarak tahsis 

edilmiş ve burada bir müezzin görev yapmıştı.

Hicaz Demiryolu’nun lokomotif, vagon, ray ve çelik 

travers gibi önemli makine ve malzemeleri Almanya, Belçika 

ve Amerika’dan sağlandı; bazı yolcu vagonları da Tersane-i 

Âmire’de yapıldı. İnşaatın ilk yıllarında ahşap, daha sonra çelik 

traversler kullanıldı. Yurt dışından ithal edilen malzemeler 

deniz yolu ile Beyrut’a getirilerek oradan bir Fransız şirketine ait 

Beyrut-Şam-Müzeyrib hattıyla Şam’a taşınıyor ve bundan dolayı 

Beyrut Rıhtım Şirketi’ne geçiş ücreti ödeniyordu. Hayfa şube 

hattının faaliyete geçmesiyle gelen malzemeler Hayfa limanında 

boşaltıldı ve buradan ilgili yerlere nakledilmeye başlandı. 

Demiryolunun inşaatı aşırı sıcaklar, kuraklık, su sıkıntısı ve 

kötü arazi şartlarının getirdiği tabii zorluklar ve bedevilerin 

engellemelerine rağmen kısa sayılacak bir sürede tamamlandı. 

Bedeviler, başta Yenbu ve Cidde olmak üzere Kızıldeniz’in kuzey 

limanlarından Medine ve Mekke’ye giden hacıları develerle 

taşıma, rehberlik ve muhafızlık etme işlerini yürüterek daha önce 

büyük miktarda para kazanıyorlardı. Hac ve kervan yollarının 

muhafazası karşılığında Osmanlı Devleti’nden maaş ve hediyeler 

almalarına rağmen bedeviler, zaman zaman hac ve ticaret 

kafilelerine saldırıp yağmacılık yapmaktan da vazgeçmiyorlardı. 

Demiryolunun işletmeye açılmasından sonra hac ve ticaret 

trafiğinin değişecek olması onların para kaynaklarını kısa sürede 
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of ballast prepared; and three kurush for splitting a meter of rocks. 

For these Ottoman soldiers working in extremely harsh climatic 

conditions a great source of strength was the motivation drawn 

from working on a ‘holy’ project. Along with this, the fact that 

the military service period of those employed in the construction 

was shortened by a third no doubt added energy to their efforts. 

While the construction initially progressed at a rate of one and a 

half kilometers of rail laid per day, with the help of these energetic 

soldiers’ labor the rate was increased to three kilometers per day.

The construction of the railroad began with the section 

from Damascus to Der’a, reaching Amman in 1903, and Maan in 

1904. The plan was to construct a branch line from Maan to the 

Gulf of Akaba, and thus reach the Red Sea. By reaching the Red 

Sea, in case of need the transport of soldiers and materiel would 

be facilitated, and would thereby contribute to the security of the 

coast. However, in 1906 a border dispute emerged between the 

Ottomans and Egypt, and when the United Kingdom weighed in 

on the side of the Egyptians the branch line plan was abandoned. 

This incident, which came to be known to historians as the 

‘Akaba Question,’ was actually rooted in the United Kingdom’s 

desire to maintain its military superiority in the Red Sea. The 

concession for the construction of the Haifa railroad was initially 

given to a British company, but when it faltered the railroad and 

the construction materials together were sold. In 1905 the line 

was completed linking Der’a to Haifa, thereby brining the Hİjaz 

railroad to the Mediterranean coast. Once the railroad stretched 

the 460 km. to Maan the construction and management affairs 

were separated, and a managing administration was established, 

with passengers and freight beginning to use the railroad in 1905. 

That same year Mudawwara was reached, and a year later Medain-I 

Salih. From this point on the construction was done entirely by 

Muslim engineers, technicians, and laborers. In 1907 the line 

reached al-Ula, and Medina on 1908. Including the Haifa branch, 

the Hejaz railroad stretched for 1,464 kilometers. It was officially 

opened with a ceremony on 1 September 1908. In 1909 trains 

went daily between Haifa and Damascus, and three days a week 

between Damascus and Medina there were trains both ways. When 

necessary for transport of construction materials, military materiel 

kurutacaktı. Ancak bedevilerin asıl korkusu Osmanlı yönetiminin 

bölgede güçlenmesiydi. Bedevi liderleri, Hicaz Demiryolu’nun 

tamamlandığında, bölgede Osmanlı askeri ve siyasi etkinliğini 

artırıp kendi nüfuzlarını kıracağından endişe ediyorlardı. Nitekim, 

inşaatın Medine’ye doğru ilerlediği 1908 yılında şiddetlenen 

bedevi saldırıları bunun göstergesiydi: 1908’de demiryolu ve 

telgraf tellerine yapılan sabotaj ve saldırı sayısı 128’i buldu. 

Saldırıların yoğunlaşması hattın korunması için alınan önlemlerin 

artırılmasına neden oldu. Buna rağmen saldırıların arkası 

kesilmedi ve şiddetli çarpışmalar oldu; mesela 1908 Temmuzu 

sonlarında bir gece baskınıyla çok sayıda Osmanlı askeri katledildi. 

Sabotaj ve saldırılar rayların Medine’ye ulaşmasından sonra da 

devam etti.

II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden (26 Nisan 

1909) önce resmi belgelerde “Hamidiye Hicaz Demiryolu” olarak 

geçen ve halk arasında aynı isimle anılan Hicaz Demiryolu, 1917 

yılına kadar yapılan Akka-Beledüşşeyh (17 km.), Afule-Lud (100 

km.), Vadiüssur-el-Avca (155 km.), et-Tin-Beytülhanum (39 

km.) şube hatları ve Kademişerif’ten Şam’a döşenen raylarla 

1750 km. uzunluğa erişti. Yapımı bütün Müslümanların ortak 

isteği olan Medine-Mekke ve Mekke-Cidde hatları ise Şerif 

Hüseyin ve onun etkisindeki bedevi şeyhlerin karşı koyması 

yüzünden gerçekleşmedi. Şerif Hüseyin, demiryolunun Mekke 

ve Cidde’ye kadar uzatılması halinde siyasi ve askeri gücünün 

kırılacağı, bölgedeki kuvvet dengelerinin Osmanlı Devleti lehine 

değişeceğinin farkındaydı. 1916 yılına kadar sadık dost gibi 

görünmeye gayret eden Şerif Hüseyin, gizliden gizliye, kendisine 

bağlı şeyhleri demiryolu yapımı aleyhine ustaca kullandı. 

Trablusgarp ve Balkan savaşlarının getirdiği siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlığın da etkisiyle Hicaz bölgesinde yeni problemler 

çıkmasını istemeyen İttihat ve Terakki hükumetleri, Hüseyin ile 

ilişkilerini bozmamayı ve kendisiyle uzlaşmayı tercih ettiler. Bu 

düşünceyle, 1914’de Şerif Hüseyin’e yeni imtiyazlar tanındı ve 

bedevilerin yoğun tepkisine sebep olan Medine-Mekke ve Cidde-

Mekke hatlarının yapımından vazgeçildiği resmen bildirildi.

II. Meşrutiyetin ilanından sonra, 18 Şubat 1909’da, Hicaz 

Demiryolu İdare-i Maliyesi Nezareti unvanı “Hicaz Demiryolu 

Nezareti” şeklinde değiştirilerek sadarete bağlandı ve nazırlığına 
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or Hajj pilgrims’ baggage, supplementary trains were added. The 

fact that there were numerous stations along the way, large and 

small, as well as the fact that the departure times were calculated 

not to interfere with prayer times, eased travel for pilgrims. One 

of the wagons in the trains working the Hejaz line was set up as a 

‘mosque car/ and had its own muezzin appointed to it.

Important machinery and materials for the railroad like 

locomotives, cars, rails and steel bridging were procured from 

Germany, Belgium and the USA; some of the passenger cars 

were made in the naval docks at Istanbul. Initially wooden 

bridges were used, but subsequently steel started to be used. At 

first the materials imported from abroad were brought by sea 

to Beirut, and then put on a Beirut-Damascus-Muzeyrib rail 

line owned by a French company to bring them to Damascus; a 

transit fee also had to be paid to the Beirut Quay company. With 

the completion of the Haifa line materials began to be brought 

to the Haifa port, and from there were sent to the necessary 

places. Despite natural difficulties like extreme heat, dryness, 

a lack of water and rough ground, as well as the general lack of 

cooperation from the Bedouins, the railroad was completed in 

a reasonably short period of time. The Bedouins had hitherto 

received considerable income from transporting the cargoes of 

pilgrims, especially from the ports of Yenbu and Jedda as well 

as serving as guides and guards to them. Although the Bedouins 

received salaries and gifts from the Ottomans for their services 

protecting the caravan routes, they never entirely abandoned 

the practice of attacking the caravans and plundering their 

cargoes. The opening of the railroad would change the traffic in 

pilgrims and trade, and a source of their income would evaporate. 

However, the fierce reaction of the Bedouins toward the railroad 

was not only economic. Bedouin leaders worried that the railroad 

would increase Ottoman military and political effectiveness in 

the region, thus breaking the influence of local powers. Indeed, 

the fact that as the construction approached Medina in 1908 

Bedouin attacks increased shows that they were aware of these 

issues. In 1908 alone there were 128 attacks and acts of sabotage 

directed toward the railroad and adjacent telegraph lines. The 

intensification of the attacks led to increased measures to protect 

Zihni Paşa getirildi. Aynı yıl nezaretin adı “Hicaz Demiryolu 

Müdüriyet-i Umumiyesi” oldu ve 30 Haziran 1910’da inşaat idaresi 

işletme idaresine ilhak edildi. 1 Ağustos 1914’de Hicaz Demiryolu 

Müdüriyet-i Umumiyesi, Evkaf Nezaretine bağlandı ve demiryolu 

bir vakıf kurumu sayıldı. Bu değişiklikle Hicaz Demiryolu, dünyada 

vakıf müessesesi olarak devlet tarafından yaptırılan ilk ulaşım 

yatırımı oldu. Bu statüsü uzun sürmedi. Demiryolu, I. Dünya Savaşı 

patlak verince Evkaf Nezaretinden alınarak Harbiye Nezaretine 

bağlandı. 1916 Haziranında Şerif Hüseyin’’n İngilizler’le gizlice 

anlaşarak isyan etmesi Hicaz Demiryolu’nun da sonunu hazırladı. 

İngiliz subaylarının yönlendirdiği bedevilerin arkası kesilmeyen 

saldırılarına rağmen, demiryolunun büyük bir bölümü uzun süre 

Osmanlı kuvvetlerince denetim altında tutuldu. 10 Ocak 1919’da 

Medine’nin teslim olmasıyla birlikte Hicaz Demiryolu üzerindeki 

Osmanlı hakimiyeti fiilen sona erdi.

Hicaz Hattı bütünüyle işletmeye açıldıktan sonra çok daha 

geniş biçimde askeri amaçlara hizmet etti. 1910’da patlak veren 

Havran, Kerek ve Cebel-i Düruz olayları demiryoluyla yapılan hızlı 

nakliyat sayesinde kısa sürede bastırıldı. Bu hadiseler sebebiyle, 

1914 öncesinde Hicaz Demiryolu ile yapılan askeri nakliyatın en 

üst düzeye çıktığı görüldü. Ümera ve zabıtan gibi rütbeli subaylar 

da dahil olmak üzere toplam 77.661 asker trenlerle taşındı. Aynı 

sene Demiryolu’yla nakledilen askeri eşya miktarı ise 4.225.486 

kiloya kadar çıktı. 1911’de sevk edilen asker sayısı geçen yıla göre 

düşüş kaydederek 27.390 oldu. 1912’de 47.941; 1913’de ise 43.484 

asker taşındı. 1914’de I. Dünya savaşının etkisiyle Demiryolu 

üzerinden taşınan asker sayısı hızla yükselerek 147.587’ye ulaştı. 

Asker sevkiyatının yanı sıra askeri mühimmat ve eşya nakliyatı da 

demiryolu üzerinden yapıldı. Havran ve Kerek isyanları sırasında, 

1910’da, 4.225 ton 486 kiloluk mühimmat ve eşya taşındı. 1914’de 

ise tam 40.460 ton 465 kiloyu bulan askeri eşya ve mühimmat 

Hicaz Demiryolu vagonlarıyla nakledildi. Böylece Hicaz Hattı, 

Süveyş kanalına bağımlılığı asgariye indirdiği gibi, Şam’dan 

Medine’ye karadan yapılan mirî nakliyat tekelini de eline geçirdi.    

Hicaz Demiryolu, Suriye’nin güneyindeki kaza, kasaba 

ve köyler üzerinde siyasi ve askeri açıdan daha etkili sonuçlar 

oluşturdu. Osmanlı hakimiyeti bölge üzerinde ağırlık ve 

genişlik kazandı, buralarda yaşayan bedevi kabilelerin hareket 
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the line. Despite this, however, the attacks were not suppressed; 

in late July 1908 many Ottoman soldiers were killed in a night 

raid. These hostilities continued after the line reached Medina.

The Hejaz Railroad, which until Abdulhamid was deposed 

on 26 April 1909 was referred to in official documents as the 

‘Hamidiye Hejaz Railroad,’ by 1917 totaled 1,750 kilometers, 

including the branch lines from Akko to Bilad es-Sheikh (17 

kilometers); Afule to Lud (100 kilometers); Wadi es-Sur to al-Avja 

(155 kilometers); and at-Tin to Beyt ul-Hanum (39 kilometers); 

as well as the line from Kadem-i Sherif to Damascus. However, 

the Medina-Mecca and Mecca-Jedda lines, which were the desire 

of the world Muslim community, were not completed due to 

the opposition of the local Sherif Hussein and the Bedouins he 

agitated against the lines. He was aware that these lines were going 

to shatter local political and military power and tip the scale in 

favor of the Ottoman state. Giving the impression of being a loyal 

subject through 1916, Sherif Hussein in fact made masterful use of 

the prominent sheikhs around him to oppose the railroad. Given 

the political and economic instabilities caused by the Libyan and 

Balkan Wars, the Committee of Union and Progress regime did not 

want to add new problems in the region, and preferred to preserve 

relations and negotiate with Hussein. Therefore in 1914 new 

concessions were given to him, and it was officially declared that 

the Medina-Mecca and Jedda-Mecca projects that had caused so 

much opposition from the Bedouins were abandoned.

On 18 February 1909, in the wake of the reinstatement 

of the Constitution, the “Directorate of the Hejaz Railroad 

Finance Administration” became the “Directorate of the Hejaz 

Railroad,” attached to the offices of the Grand Vizier, with Zihni 

Pasha at its head. That same year the name was changed again to 

“General Directorate of the Hejaz Railroad,” and on 30 June 1910 

the construction administration was joined to the operations 

management. Then on 1 August 1914 this General Directorate 

was attached to the Ministry of Foundations, and the railroad 

was considered to be a foundation. Thus the railroad became 

the world’s sole state transport investment that was constituted 

as a religious foundation. With the outbreak of World War I the 

railroad was removed from the Ministry of Foundations and 

sahaları kontrol altına alındı. Özellikle 1910’da patlak veren 

Havran ve Kerek isyanlarının bastırılmasında sağlanan başarı, 

Osmanlı egemenliğinin Suriye’nin güneyinde Hicaz Demiryolu 

sayesinde güçlendiğinin açık bir delili oldu. Osmanlı hakimiyeti 

demiryoluyla birlikte güney Suriye’de geniş bir alanı etkilerken, 

Hicaz’da sınırlı bir sahada ve daha çok Hat boyunca etkiliydi. Bu 

da, demiryolu tesis ve malzemelerini bedevi saldırılarına karşı 

korumak maksadıyla alınan askeri tedbirlerle mümkün oluyordu. 

Hicaz Demiryolunu korumak için güzergah boyunca yerleştirilen 

askeri birlikler ve ağır silahlar sayesinde, istasyonların yakın 

çevresinde bir çeşit güvenlik hattı oluşturuldu. Hicaz Demiryolu 

ve telgraf hatları sayesinde İstanbul ile Medine arasında doğrudan 

haberleşme ve irtibat sağlandı, bölge ile merkez arasındaki resmi 

yazışmalar Medine Muhafızlığı vasıtasıyla yapılmaya başlandı. 

Bu gelişme üzerine Medine’nin siyasi önemi arttı. 2 Haziran 

1910’da Medine, Hicaz Vilayeti’nden ayrılarak Dahiliye Nezaretine 

bağlandı. Şehirde 1908’densonra iki okul kuruldu. 1913’de 

Medrese-i Külliye adıyla bir yüksek öğrenim kurumunun temeli 

atıldı ve 1914’de öğretime açıldı. Bu arada, Medine civarında 

bulunan Ayn-ı Zerka suyunun demir borularla şehre akıtılması 

sağlandığı gibi, II. Abdülhamid adına bir de câmi inşa edildi. 

Ayrıca, Harem-i Şerif elektrikle aydınlatıldı. 

1911’de, Medine’de yapılması düşünülen ıslahatlarla 

ilgili çalışmalar başlatıldı. Bu konuda Ali Rıza Paşa tarafından 

hazırlanan ıslahat projesi hükümetçe benimsendi. Buna göre, 

Medine’de, Hicaz Demiryolu güzergahındaki istasyonlar ve gerekli 

noktalarda kuyular kazılacak, su makinaları getirtilecek, halka 

zirâi aletler dağıtılacak, fırınlar yapılacak, barakalar tarzında evler 

inşa edilecek, bedevilerin aşamalı olarak ziraat ve yerleşik hayata 

alıştırılmaları sağlanacak, Ziraat Bankası tesis edilip halka kredi 

verilecek, şehirde tramvay ve yollar yapılacak, urban çocuklarına 

mahsus okullar açılacak ve ayrıca da kız ve erkekler için sanayi 

mektepleri kurulacaktı.  

Hicaz Demiryolu’nun faaliyete geçmesiyle, yüzyıllardır 

İstanbul’dan Hicaz’a kara veya deniz yoluyla gönderilmekte 

olan sure de vagonlarla taşınmaya başlandı. Diğer taraftan, 

Hicaz bölgesine tayin edilen Osmanlı yönetici ve memurları 

da demiryolunu kullanıyorlardı. Özellikle askeri nakliyatın 
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placed under the Ministry of War. In 1916 Sherif Hussein made a 

secret agreement with the British to rebel, which numbered the 

days remaining for the railroad. Despite endless Bedouin attacks, 

directed by British officers, large sections of the railroad remained 

under the control of Ottoman forces. With the surrender of Medina 

on 10 January 1919, however, actual Ottoman sovereignty over the 

Hejaz railroad came to an end. 

During the war and rebellion, soldiers who worked along 

the line of hundreds of kilometers were provided with all kinds 

of necessities, especially food and water, with wagons sent to 

their feet; The station was being transported to trains equipped 

with weapons and soldiers, aid to police stations and railway 

guards. The “repair trains” were always kept ready for repairing 

or renewing the broken rails and traverses, destroyed bridges, 

interrupted telegraph wires. The services of the Hejaz Railway 

during the war were not just these. Sherif Haydar, who was 

appointed to Mecca Emaret in 1916 after the rebellion of Sharif 

Hussein, was brought to the Medina by train and after a while 

he was taken back to Damascus by train. The last part sent to 

Haremeyn people was reached to Medina by the Hejaz Railway. 

In March 1917, a very critical shipment took place via the Hejaz 

Railway. Upon the prosperity of the city of Medina and the 

possibility of an occupation approaching, 40,000 civilians and 

sacred relics living in the city were transferred to Damascus with 

a successful evacuation operation.

Despite its relatively short life, the railroad had important 

military, political, economic and social consequences. The 

transport of soldiers, weapons, materiel and provisions to the 

Hejaz region and Yemen made use of the line: in 1910 77,761 

soldiers used the railroad, while in the same year the amount of 

military materiel transported by rail was 4,225,486 kilograms.35 

The number of troops transported in 1911 was 27,390; in 1912 it was 

47,941; in 1913 43,484; in 1914 it was 147,587. The 1910 Hawran, 

Kerek and Jebel Druze rebellions were all suppressed by making 

use of the Hejaz line. Along with troops, military materiel and 

provisions were transported on the line as well. In 1910 4,225 tons 

486 kilograms were transported; in 1911 2,181 tons 874 kilograms; 

in 1912 2,312 tons 649 kilograms; 1913 2,726 tons 548 kilograms; 

Hicaz Hattı’na kaydırılması askeri ve siyasi olduğu kadar devlet 

bütçesi için de önemli katkılar sağladı. Her şeyden önemlisi, bir 

savaş halinde Süveyş Kanalı kapatılsa bile, demiryolu sayesinde 

Hicaz ile irtibat kesilmeyecekti. Aynı durum Hicaz’da patlak 

verecek iç karışıklık ve isyanlar için de geçerliydi. Ancak, Hicaz 

Demiryolu’nun Mekke ve Cidde bağlantılarının yapılamaması 

Medine-Mekke ve Cidde arasındaki geniş sahada bedevilerin 

etkinliğinin sürmesine neden oldu. Bunun gibi, bedevi liderleriyle 

yakın ilişki içersinde olan Mekke emirlerinin de ayrıcalıklı 

konumlarına dokunulamadı. Bununla beraber, Osmanlı 

iktidarının Arabistan’ın uzak bölgelerine oranla Hicaz’da daha 

etkin ve kuvvetli olduğu da bir gerçekti. 

Hicaz Hattı, I. Dünya Savaşı ve Şerif Hüseyin’in başlattığı 

Hicaz isyanı (1916) sırasında nakliyat ve askeri operasyonlarda 

hayati bir ulaşım aracı oldu. Süveyş’in Osmanlı gemilerine 

kapatılarak, Kızıldeniz’le bağlantının kesildiği savaş ortamında 

demiryolu, kendinden bekleneni fazlasıyla verdi. Sina ve Filistin 

cephelerine Suriye’deki 4. Ordu’dan yapılan askeri sevkiyatın 

tamamı demiryolu üzerinden gerçekleştirildi. Gece-gündüz 

binlerce asker ve tonlarca mühimmat ve erzak trenlerle taşındı. 

Savaş boyunca Hicaz’daki askeri birliklerle sivil halkın yiyecek 

ihtiyaçları kuzeyden gönderilen erzak trenleriyle karşılandı. 

Şam’dan Medine’ye ilk zamanlar ayda 20 bin çuval buğday veya un 

gönderiliyordu. Sırf bu iş için çalışan vagon sayısı 70-80 arasında 

değişiyordu. Hükümet, Hicaz’a erzak sevkine büyük önem veriyor 

ve gelişmeleri Suriye valiliği aracılığıyla günü gününe takip 

ediyordu. 1915 yılı ortalarında Hicaz’da yiyecek stokları bitme 

noktasına yaklaşınca Hicaz Vilayeti, Suriye’den acil olarak 30 bin 

çuval erzak talep ederek, daha önceleri bölgeye gönderilmekte 

olan aylık 20 bin çuval erzakın bundan böyle otuz bine 

çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine, Hicaz Demiryolu üzerinden 

bölgeye ilk aşamada 1492 çuval un ulaştırıldı, 5126 çuval un da 

sevke hazır hale getirildi. 14 Haziran-8 Temmuz 1915 arasında 

Medine’ye taşına erzak toplamı 79 vagondu. Bundan başka, 

Suriye vilayeti ve Ordu tarafından her hafta toplam 40 vagonluk 

erzak aynı şehre gönderiliyordu. Kısacası Hicaz Demiryolu, 

1914-1918 yılları arasında silah ve asker nakliyatında olduğu gibi, 

zahire sevkiyatında da hayati bir görev üstlendi. Mekke Emiri 
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and in 1914 an enormous 40,460 tons 465 kilograms of materiel 

and provisions were transported by the railroad. Thus the railroad 

was an extremely crucial means of transport during the military 

operations associated with World War 1 and local rebellions. 

Since coal was very hard to come by, the locomotives burned 

firewood. The speed of the trains was reduced by oil and water 

shortages, growing loads of freight, and Bedouin raids. Despite 

these shortcomings, however, the Hejaz railroad was the sole 

transport for sending troops to the Sinai, Palestinian and Syrian 

fronts and for maintaining contact between Medina and Damascus. 

Throughout the war all of the various needs of the troops and 

civilians on duty along the route were also met thanks to the train. 

The evacuation of the sacred relics from Medina and thousands of 

civilians to Damascus was only possible because of the railroad. 

Finally, despite devastating defeats on many fronts, the fact that 

Medina held out and only surrendered in early 1919 owes much to 

the rail line as well.

Prior to World War I the Hejaz railroad had been used 

increasingly for civilian transport. While the number of passengers 

using the train in 1910 was 168,448, this figure reached 232,563 

in 1913. In 1911 the number of Hajj pilgrims traveling by train to 

Medina was 13,102; on average 16,000 pilgrims used the line per 

year. In the period between 1908 and 1913 the total number of 

passengers was approximately 970,000.

Among the main reasons why Hajj pilgrims used the train was 

that it made the journey less expensive and considerably easier. 

The fare of two Lira was but one tenth of the previous cost of the 

voyage, and under relatively comfortable conditions the trip only 

lasted 72 hours. Nonetheless, the expected level of Hajj pilgrims 

preferring to take the train was never reached, the main reasons 

for this being that the Jedda and Mecca sections were never built, 

and because of the outbreak of the war. 

The greatest religious service of the Hejaz Railway was the 

extraordinary ease of travel to Muslims using the pilgrimage route 

of Damascus-Medina. Between Şam and Medina, which exceeded 

40 days with the camel caravans before the railway, it landed with 

the trains for three days. The cheaper trains make it possible to 

go to the Muslim hajj, while the pilgrims, who were too poor to 

Hüseyin’in 1916’daki isyanından sonra demiryolunun önemi ve 

işlevi daha da arttı. Hicaz Hattı, Mekke, Cidde ve Taif’in asilerin 

eline geçmesinden sonra Medine’nin can damarı ve nefes borusu 

oldu. Demiryolu üzerinden yapılan sevkiyat o kadar yoğunlaştı ki, 

elde bulunan vagon ve lokomotifler ihtiyacı karşılayamaz oldu. 

Sevkiyatın aksamaması için mevcut vagonlara kapasitelerinin 

üstünde yüklemeler yapıldı. Bu yüzden trenlerin hızı büyük 

ölçüde düştü. 

Medine’nin 1916’dan itibaren başlayan bedevi kuşatmasına 

rağmen düşürülememesinde, şehrin kuzeyle irtibatını sağlayan 

demiryolunun büyük rolü oldu.    Bazen kömür bulunamadığından 

lokomotifler odunla çalıştırıldı. Yağ sıkıntısı, su problemi, artan 

nakliyat trafiği ve bedevi saldırıları trenlerin hızlarını büyük 

ölçüde düşürdüyse de, Sina, Filistin ve Suriye cephelerine yardım 

gönderilmesinde ve özellikle Medine’nin Şam’la bağlantısının 

devam etmesinde demiryolu yegane ulaşım aracı idi. Halkın yanı 

sıra, hat boyunca görev yapan askeri ve sivil personelin her türlü 

ihtiyaçları da savaş boyunca demiryolu vagonlarıyla karşılandı. 

Medine’de bulunan kutsal emanetlerle binlerce sivilin Suriye’ye 

gönderilmesi yine demiryolu sayesinde mümkün olabildi. Bütün 

cephelerde alınan yenilgilere rağmen Medine’nin 1919 başına 

kadar teslim olmadı. Hicaz Hattı’nda işleyen trenler bir yandan 

Şam’dan gönderilen asker, silah, posta ve hububatı Medine’ye 

ulaştırma görevini yaparken, diğer yandan da demiryolu ve 

tesislerinin saldırı ve sabotajlara karşı korunmasında aktif olarak 

kullanılıyordu. 

Yüzlerce kilometrelik hat boyunca vazife yapan askerlerin 

savaş ve isyan süresince yiyecek ve su başta olmak üzere, her çeşit 

ihtiyaçları, ayaklarına kadar gönderilen vagonlarla sağlanıyor; 

baskına uğrayan istasyon, karakol ve demiryolu muhafızlarına 

yardımlar, silah ve askerlerle donatılmış trenlerle ulaştırılıyordu. 

Sökülen ray ve traverslerin, tahrip edilen köprülerin, kesilen 

telgraf tellerinin tamir veya yenilenmeleri için ise “tamirat 

trenleri” sürekli hazır tutuluyordu. Hicaz Demiryolu’nun savaş 

sırasında verdiği hizmetler sadece bunlardan ibaret değildi. 

1916’da Şerif Hüseyin’in isyanı üzerine Mekke Emaretine tayin 

edilen Şerif Haydar ve maiyeti Medine’ye trenle getirildi, bir 

süre sonra yine trenle Şam’a geri götürüldü. Haremeyn halkına 
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cover their costs, were free of charge at certain times and on the 

trains. In addition, a number of health precautions were taken at 

railway stations, reducing the risk of catching infectious diseases. 

It is important to everything that, thanks to the railway, there 

was a danger that the pilgrims would be attacked by the bedouins 

between Damascus and Medina. Since the Medina-Mecca and 

Jeddah lines could not be constructed, public order and safety were 

not fully achieved beyond the Medina. Bedouin assault and rape 

could not be done in this region. Due to the flow of Jeddah-Mecca 

extension, the number of pilgrims using the Hejaz Railway did not 

reach the desired dimensions. In 1909, the number of pilgrims 

carried by trains was 15 thousand. In 1911, 96,124 pilgrims who 

came to Hejaz 13,122 preferred trains to Medina. The rest of them 

did not benefit from the railway because they entered the port 

of Jeddah by sea. In 912, the number of those who went to Hicaz 

by railway was 8,823, 10 thousand in turn. Muslims who came 

to Hejaz by sea did not have the opportunity to benefit from the 

trains. Thus, especially Muslims of India, they desperately sought 

the Hejaz Railway to make connections to Jeddah and Mecca, and 

explained that they were ready to provide any kind of financial 

aid for this purpose. If the projected targets could be reached, 

whichever way the Hicaz came, it would be possible for all the 

volumes to benefit from the trains. Even it would have been true 

that an Ottoman citizen who boarded the train from Istanbul 

would travel uninterrupted to the Holy Land. The Hejaz Railway, 

despite all its shortcomings, caused great repercussions in the 

Islamic world. II. Abdülhamid’s reputation and influence in the 

Muslims as Caliph-Sultan increased. In 1909, when the Sultan 

was thrown down from the throne, especially in India, there was a 

great shock and sadness, and the aid sent to the railway fund from 

this country was suddenly cut off because of this sudden trauma. II. 

This important state project identified with Abdulhamid and called 

as Hamidiye-Hejaz Railway until 1909, has been supported by all 

Ottomans since the first years. A Muslim solidarity around the 

project was exhibited. The construction of the Hejaz Railway was 

perceived as a project of brotherhood and solidarity by Ottoman 

and world Muslims. It soon became an icon. At the top level, tens 

of thousands of people, from bureaucrats to the simplest Muslims, 

gönderilen son surre de Hicaz Demiryolu ile Medine’ye ulaştırıldı. 

1917 Martı’nda Hicaz Demiryolu üzerinden çok kritik bir sevkiyat 

daha gerçekleşti. Medine’de baş gösteren iaşe sıkıntısı ve yaklaşan 

işgal ihtimali üzerine, şehirde yaşayan 40 bin sivil ile Mukaddes 

Emanetler, başarılı bir tahliye operasyonuyla Şam’a nakledildi.   

Hicaz Demiryolu’nun en büyük dini hizmeti Şam-Medine hac 

güzergahını kullanan Müslümanlara sağladığı olağanüstü seyahat 

kolaylığı oldu. Demiryolu öncesi deve kervanlarıyla 40 günü aşan 

Şam-Medine arası, trenlerle üç güne indi. Tren ücretlerinin 

ucuz olması daha çok Müslümana hacca gitme imkanı sağlıyor, 

bu arada, masraflarını karşılayamayacak kadar fakir olan hacılar, 

belli oranda, trenlere ücretsiz kabul ediliyordu. Ayrıca, demiryolu 

istasyonlarında bir dizi sağlık önlemleri alınarak, hacıların bulaşıcı 

hastalıklara yakalanma riskleri azaltılıyordu. Her şeyden önemlisi, 

demiryolu sayesinde, hacıların, Şam-Medine arasında bedevilerin 

saldırılarına uğrama tehlikesi ortadan kalktı. Medine-Mekke ve 

Cidde hatları yapılamadığından dolayı Medine ötesinde asayiş ve 

emniyet tam anlamıyla sağlanamadı. Bedevi saldırı ve tecavüzleri 

bu bölgede kesilemedi. Cidde-Mekke uzantısının akim kalması 

yüzünden Hicaz Demiryolu’nu kullanan hacı sayısı da arzu edilen 

boyutlara ulaşmadı. 1909’da karşılıklı olmak üzere trenlerle 

taşınan hacı sayısı 15 bin idi. 1911’de ise Hicaz’a gelen 96.924 

hacıdan 13.102’si Medine’ye gelişte trenleri tercih etti. Geriye 

kalanlar ise deniz yoluyla Cidde limanından giriş yaptıklarından 

demiryolundan yararlanamadı.1912’de Hicaz’a demiryolu ile 

gidenlerin sayısı 8.823, dönüşte ise 10 bin idi. Hicaz’a deniz yoluyla 

gelen Müslümanlar, trenlerden istifade imkanı bulamadılar. Bu 

yüzden, özellikle Hindistan Müslümanları Hicaz Demiryolu’nun 

Cidde ve Mekke bağlantılarının yapılmasını can-ı gönülden 

arzu etmişler ve bu amaçla her türlü maddi yardımda bulunmaya 

hazır olduklarını açıklamışlardı. Eğer, projede öngörülen 

hedeflere ulaşılabilseydi, Hicaz’a hangi yoldan gelirse gelsinler 

bütün hacıların trenlerden faydalanmaları mümkün olacaktı. 

Hatta, İstanbul’dan trene binen bir Osmanlı vatandaşının Kutsal 

topraklara kesintisiz seyahat etmesi bile gerçek olacaktı. Hicaz 

Demiryolu, bütün eksikliklerine rağmen, İslam dünyasında 

büyük yankı uyandırdı. II. Abdülhamid’in Halife-Sultan olarak 

Müslümanlar nezdinde itibar ve nüfuzu arttı. 1909’da Padişah 
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helped and set up volunteer help committees. The Islamic world 

experienced a great deal of joy because of its access to Medina. The 

Padisha sent many greeting telegrams and congratulatory letters.

The train was also a means of transport for commercial 

cargo like vegetables, fruit, salt, rice, beverages, tobacco, flour, 

coal and livestock. In 1910 approximately 66,000 tons, and 

in 1913 112,000 tons of commercial cargo were transported, 

while in the same years 2,788 head and 6,477 head of livestock, 

respectively, were transported. After the line was opened to 

transport, Haifa became a major port for import and export, 

and its economy expanded rapidly. Naturally, the Ottoman state 

was able to exert its power and influence more effectively in the 

towns and villages along the railroad. Amman, Maan and Tebuk 

grew rapidly, while Damascus saw a positive influence on its 

economy. The fact that the products of settlements located along 

the line were able to be marketed far afield greatly contributed 

to the economic development of these settlements. Similarly, 

the railroad’s effects on the region can be seen in the increase 

in public improvement and construction projects and the 

construction of numerous public buildings. Tourism was also 

increased by the organization of special train outings. Those 

locales considered to be Holy or worthy of visitation saw a great 

number of pilgrims arrive with these trains. Furthermore, some 

Bedouins even adopted a settled life, while certain Circassian 

refugees settled near the railroad. The Hejaz Railroad also 

represented the first real experience and ‘internship’ for 

many graduates of the Ottoman Mühendishane, or school of 

engineering, who were almost never employed in other railroad 

projects undertaken by foreign capital or by foreign companies. 

This accumulated knowledge and experience was very important 

as a foundation for use in the construction of railroads during 

the Republican period, and an important number of technical 

personnel were trained this way. Along with the material 

benefits the railroad brought, it also greatly contributed to the 

consciousness of Muslims worldwide that they were assisting one 

another and organizing around a shared goal. The line showed 

once again that when cooperating Muslims could accomplish a 

great deal. As a result, while the Western powers had hitherto 

tahttan indirildiğinde, bilhassa Hindistan’da büyük bir şok ve 

üzüntü yaşandı, bu ani travma nedeniyle bu ülkeden Demiryolu 

fonuna gönderilen yardımlar birden bire kesildi. II. Abdülhamid 

ile özdeşleştirilen ve 1909’a kadar Hamidiye-Hicaz Demiryolu 

adıyla anılan bu önemli devlet projesi, ilk yıllardan itibaren, 

yediden yetmişe bütün Osmanlılar tarafından desteklendi. Proje 

etrafında bir Müslüman dayanışması sergilendi. Hicaz Demiryolu 

inşaatı Osmanlı ve dünya Müslümanlarınca bir kardeşlik ve 

dayanışma projesi olarak algılandı. Kısa sürede bir simge haline 

geldi. En üst seviyede bürokratından en sade Müslümanına kadar 

on binlerce insan yardıma koştu, gönüllü yardım komiteleri kurdu. 

Hattın Medine’ye ulaşması münasebetiyle İslam alemi büyük bir 

çoşku yaşadı. Padişaha çok sayıda tebrik telgrafları ve kutlama 

mektupları gönderildi. 

Demiryolu sebze, meyve, tuz, pirinç, meşrubat, tütün, 

un, kömür gibi ticari eşya ile hayvan nakliyatı için de bir taşıma 

vasıtasıydı. 1910’da yaklaşık 66.000 ton ve 1913’te 112.000 

ton ticari eşya ile yine aynı yıllarda 2788 ve 6477 baş hayvan 

nakledildi. Hattın işletmeye açılmasından sonra Hayfa önemli 

bir ihracat-ithalat şehri haline geldi ve ekonomisi hızla gelişti. 

Osmanlı Devleti gücünü demiryolu kenarındaki köy ve kasabalarda 

daha etkin şekilde hissettirdi. Amman, Maan ve Tebük kısa 

sürede kalabalıklaştı; Şam’ın ticari faaliyetleri de olumlu yönde 

etkilendi. Güzergah üzerinde bulunan yerleşim birimlerinde 

üretilen malların uzak pazarlara naklinde sağlanan kolaylıklar 

buralardaki gelişmeyi hızlandırdı. Aynı şekilde imar ve inşa 

faaliyetlerinin artmasında ve birçok kamu binasının yapımında 

demiryolunun bölgeye getirdiği değişimin payı vardı. Özel tren 

seferleri düzenlenmesi turistik seyahatleri de çoğalttı. Semavi 

dinlerce kutsal sayılan mahaller bu seferler sayesinde çok sayıda 

insan tarafından ziyaret edildi. Hatta bir kısım bedevinin yerleşik 

hayata geçmeye başladığı, bazı Çerkes göçmenlerin demiryolu 

yakınlarına yerleştiği görüldü. Hicaz demiryolu, yabancı sermaye 

tarafından yapılan veya işletilen diğer hatlarda istihdam edilmeyen 

Mühendishane çıkışlı pek çok mühendisin de ilk tecrübe ve 

yetişme yeri oldu; böylece ileride Cumhuriyet demiryollarının 

yapımı aşamasında gerekecek bilgi ve deneyim birikiminin 

temeli atıldı ve azımsanmayacak kadar çok teknik eleman yetişti. 
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considered the talk of a railroad as a dream and ruse, when they 

were faced with its reality a few years later they could scarcely 

believe their eyes.

Following World War I the Hejaz Railroad was broken into 

four sections. The Haifa-Semah section went to Palestine; the 

Mudawwara-Medina section went to the Hashemite Kingdom 

of the Hejaz and subsequently to Saudi Arabia; the Damascus-

Der’a, and Der’a-Semah sections went to Syria; and the Der’a-

Mudawwara section went to Jordan. The lines that fell in Syria, 

Jordan and Palestine were managed under the British and French 

mandates. In 1948, Saudi Arabia, Jordan and Syria convened a 

committee to discuss the rec6nstıtutıon of the railroad. However, 

the dispute’between Israel and the Arabs led to the Der’a-Haifa 

section being closed. The British, who had offended the Arabs in 

the dispute over Palestine, attempted to appease them by taking 

on the repair of the rail lines, however by the 1967 war this had 

not been realized. Some passenger and freight traffic continued 

on the lines in Syria and Jordan, and in 1975 a branch line was 

constructed in Jordan to transport phosphate to the port of Akaba. 

Those sections of rail in Saudi Arabia remain idle, while most of 

the stations are deserted. In July of 1999 an important step was 

made toward re-establishing the Hejaz railroad, when after a hiatus 

of seventy years the Damascus-Amman line was re-opened with a 

ceremony and entered service. This step raises hopes that the line’s 

other sections might be re-opened to service in the future.a

1 For detailed information of Hejaz railway, also see Ufuk Gülsoy, Kutsal Proje; 
Ortadoğu’da Osmanlı Demiryolları, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.

Hicaz demiryolu, meydana getirdiği maddi sonuçların yanı sıra 

dünya Müslümanları arasında ortak bir hedef ve ideal etrafında 

yardımlaşma ve organize olabilme bilincinin oluşmasında da 

önemli katkı sağlamıştır. El ele verildiğinde Müslümanların da 

büyük işler başarabilecekleri yine bu hat sayesinde daha açık 

görülmüştür. Nitekim, demiryolu projesini önceleri bir hayal 

ürünü ve aldatmaca olarak gören batılı devletler, birkaç sene sonra 

ortaya çıkan tablo karşısında şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. 

I. Dünya Savaşı’ndan sonra demiryolu dört kısma 

ayrıldı. Hayfa-Semah hattı Filistin’de, Müdevvere-Medine 

hattı Hicaz Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan’da, 

Şam-Der’a, Der’a-Semah hattı Suriye’de , Der’a-Müdevvere 

hattı ise Ürdün’de kaldı. Suriye, Ürdün ve Filistin’deki hatlar 

İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükumetlerce idare edildi. 

1948’de Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye demiryolunun 

yeniden yapımını görüşmek üzere bir komite oluşturdular. 

Ancak Arap-İsrail anlaşmazlığı hattın Der’a-Hayfa bölümünün 

kapanmasına sebep oldu. İngiliz hükumeti Filistin meselesinden 

dolayı gücendirdiği Araplar’ı memnun edebilmek için tamirat 

işlerini üstlenmiş, fakat bu da 1967 Arap-İsrail savaşı yüzünden 

gerçekleşmemiştir. Suriye ve Ürdün’de kalan kısımlarda bazı 

yolcu ve eşya taşıma trafiği sürmüş, 1975’te de Ürdün fosfat 

taşımacılığı için Kızıldeniz’deki Akabe limanına kadar uzanan 

yeni bir hat inşa edilmiştir. Suudi Arabistan sınırları içinde kalan 

kısım atıl, istasyonların çoğu da metruk bir halde bulunmaktadır. 

Temmuz 1999’da Hicaz demiryolunun açılması yolunda önemli 

bir adım atılmış ve yetmiş yıl aradan sonra Şam-Amman hattı 

yapılan resmi bir törenle yeniden çalışmaya başlamıştır. Bu 

adım, demiryolunun diğer bölümlerinin de hizmete açılabileceği 

yolundaki ümitleri artırmıştır.a

1 Hicaz Demiryolu hakkında geniş bilgi için bkz. Ufuk Gülsoy, Kutsal Proje; 
Ortadoğu’da Osmanlı Demiryolları, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   244 26/05/17   03:34



245"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   245 26/05/17   03:34



246 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

Hicaz Demiryolu Harita Kartpostalı

Siyasî ve askerî faydalarının yanında 
asıl amacı hac yolculuğunu 
kolaylaştırmak olan, İslâm âlemince 
“Kutsal Hat” olarak da adlandırılan 
Hamidiye Hicaz Demiryolu projesine 
1900 yılında başlanmış ve 1908 yılında 
Medine’ye varılmasıyla Şam’dan ilk 
sefer düzenlenmiştir. Demiryolu 
mühendisleri Hicaz Demiryolu 
güzergâhını belirlerlerken, yüzyıllardır 
bu yolu kullanan kervanların en 
iyi yolu bilebileceğini varsayarak 
Şam’dan Medine’ye giden hac 
kervanlarından faydalanmışlardır. 
Şube hatlarıyla birlikte 1464 kilometre 
uzunluğa varan demiryolu sayesinde, 
susuzluk, bulaşıcı hastalık, kavurucu 
sıcak, dondurucu soğuk, bedevî 
saldırıları gibi pek çok zorluk ve 
tehlikeyle 40 günde kervanlarla kat 
edilebilen Şam-Medine arası dört 
günlük emniyetli, rahat ve ekonomik 
bir yolculuğa dönüşmüştür. Şam-
Medine hattı 1908 yılında açılmış 
olsa da Osmanlı idaresinin demiryolu 
projesini Medine’de sonlandırmak 
gibi bir niyeti yoktu. Hacıları trenle 
varılan Medine’den sonra bir de 
bedevî saldırısı riski altında develerle 
en az 12 günde yapılan zorlu Mekke 
yolculuğu beklemekteydi.  Bu yüzden 
İslâm âlemine verilen sözün yerine 
getirilebilmesi için iki kutsal şehir 
Mekke ve Medine’yi birbirine bağlayan 
480 kilometrelik hattın tamamlanması 
elzemdi. Aynı şekilde hacca Kızıldeniz 
yoluyla gelip Cidde’den Mekke’ye 
geçen Hindistan, Cava, Malezya 
ve bazı Afrika Müslümanları için de 
Cidde-Mekke hattının inşası çok 
önemliydi.  Bu hattın özellikle Hicaz 
Demiryolu’nun gerçekleşmesinde 
birçok Müslüman millet gibi gönüllü 
katkıları olan ve bu katkılar içerisinde 
en büyük paya sahip Hindistan 
için ayrı bir önemi vardı. Ne yazık 
ki gerek Mekke emirleriyle bölge 
bedevîlerinin direnişi, gerek de I. 
Dünya Savaşı’nın patlak vermesi bu 
iki hattın da hayata geçirilmesine izin 
vermemiştir.  İlk planlamalara göre 
çizilmiş yukarıdakiHicaz Demiryolu 
Harita Kartpostalı’nda bu iki hat da 
görülmektedir. Hicaz Demiryolu 
I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bölgeden 
çekilmesine kadar hacılara hizmet 
etmiştir.

Postcard of Hejaz Railway Map 

Apart from its political and military 
benefits, the original aim of the Hejaz 
railway was to make the Hajj journey 
easier. In the Islamic world the line 
was also called “the Holy Line” and it 
was initiated in 1900. Construction 
was finished in 1908 and opened 
when the line reached Medina with 
the first train service from Damascus.
To determine the best route for the 
railway to follow, railway engineers 
benefited from the routesthat the Hajj 
caravans from Damascus to Medina 
had used for hundreds of years. The 
railway was 1,464 km long along 
with its feeder lines and thanks to 
it the journey to the Hajj changed 
from a journey that involved thirst, 
epidemic diseases, scorching heat, 
freezing cold, Bedouin attacks and 
other difficulties and dangers to a 
journey that was safe, comfortable, 
economical and above all only four 
days long. Although the Damascus-
Medina line was opened in 1908, 
the Ottoman administration did not 
intend for the railway project to end 
in Medina. After reaching Medina 
by train, the pilgrims would have to 
embark on a 12-day camel journey 
to Mecca with the fear of Bedouin 
attacks. Therefore, it was essential to 
complete the 480-km line that would 
connect Medina to Mecca in order to 
fulfill the promise given to the Islamic 
world.  In addition, the construction 
of a line that would connect Jeddah 
and Mecca was also very important 
for the pilgrims coming via the Red 
Sea from India, Java, Malaysia as well 
as some African Muslims. This line 
was very important for all the Muslim 
nations, which voluntarily contributed 
to the construction almost in entirety, 
but more so for the Indian Muslims, 
whomade the greatest contributions. 
Unfortunately the resistance of the 
emirs of Mecca, the protests of the 
Bedouin tribes as well as the outbreak 
of World War I rendered the project 
impossible to complete. The drawing 
of these lines made according to 
the initial plans can be seen in the 
postcard. The Hejaz Railway serviced 
pilgrims up until the Ottoman 
Empire’s forced departure from the 
region following World War I.
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Madeni Çekiç

Hicaz Demiryolu inşaatında ilk 
kullanılan çekiç. Üzerinde 1872 
ibaresi yazmaktadır. Ethem Paşa’ya 
verilmiştir.

1872 
Yükseklik 49 cm 
Çap 14.2 x 3.5 x 5.5 cm.

–——

Metal Hammer 

The first hammer used in the 
construction of the Hejaz Railway. 
It writes 1872 on it. Given to Ethem 
Pasha.

1872 
Height 49 cm 
Diameter 14.2 x 3.5 x 5.5 cm
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Madalya

Hicaz Demiryolu Madalyası 
Osmanlı 
1318 
Çap 3 cm.

Hicaz Demiryolu Madalyası.  Bir 
yüzünde tuğra, diğer yüzünde 
lokomotif kabartması bulunmaktadır.

Medal 

Medal of Hejaz Railway 
Ottoman 
1318 
Diameter 3 cm.

Hicaz Railroad Medal. There is a 
sultan’s signature on one side and a 
locomotive emboss on the other.

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   249 26/05/17   03:36



250 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

Sultan V. Mehmed Reşad  
(1909 – 1918)

57 x 33 cm. 

Berat 
8 Satır, kağıt üzerine mürekkep ve 
yaldız 
1327 H. / 1909 M.

Dahiliye nezareti muhasebe 
kaleminde görevli Şefik beye Hicaz 
Demiryolu madalyası verildiğine dair 
berattır.

–——

Sultan V. Mehmed Reşad  
(1909 – 1918) 

57 x 33 cm. 

Berat Certificate  
1327 AH. /  1909 AD. 
 Imperial cipher and 8 lines of 
calligraphy, ink, paint and gold on 
paper 

The official document that  the hicaz 
railroad medal was given to Şefik 
Bey, who is in charge of accounting 
department affiliated to interior 
affairs.
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Hamidiye Hicaz Demiryolu 
çalışmaları

–——

Hamidiye Hejaz Railway 
construction
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Hicaz Demiryolu’nda Zerka’daki 
büyük yarma

–——

Big interchange on Hejaz Railway in 
Zerqa
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Amman Viyadükü

Hicaz Demiryolu Amman vadisini 
üzerinde 7.5 metre aralıklarla 10 
kemerin bulunduğu ayrıca ortasında 
bir destek kemerinin yer aldığı 60 
metre uzunluğunda ve 20 metre 
genişliğinde bir viyadükle kat 
edebilmiştir. (20)

Amman Viaduct 

The Hejaz railway managed to cross 
the Amman valley with a viaduct 60 
meters long and 20meters wide. It 
had 10 7.5-meter-wide arches as 
well as a support arch in the middle.
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Hicaz Demiryolu Hayfa İstasyonu

Hayfa istasyonu Hicaz Demiryolu’nun 
denize açılan batı kapısı olmuştur. 
Akdeniz’in herhangi bir limanından 
Hayfa’ya ulaşan hacılar buradan 
Hicaz Demiryolu’na dâhil 
olabiliyorlardı.

–——

Haifa Station at Hejaz Railway 

The Haifa Station was the Hejaz 
Railway’s gate to the sea. Pilgrims 
who reached Haifa from any port in 
the Mediterranean could continue 
their journey bythe Hejaz Railway.
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Hicaz Demiryolu Şam İstasyonu

Alman mimar Palmer tarafından 
tasarlananHicaz Demiryolu’nun Şam 
istasyon binası hem demiryolunun 
başlangıç binası olması hem de 
demiryolunun idare merkezini 
içinde barındırması sebebiyle diğer 
istasyonlara göre daha büyük ve 
prestijli bir yapıdır.

–——

Damascus Station on Hejaz Railway 

The Damascus station was designed 
by German architect Palmer and it 
is bigger and more prestigious than 
other station buildings due to its 
importance as the first station and 
railway offices beinglocated within 
the building.
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Hayfa İstasyonunun Açılışı’nda 
Hicaz Demiryolu Anıtı

Şam Büyük Meydan’daki Hicaz 
Demiryolu anıtı gibi yine Raimondo 
D’Aronco tarafından tasarlanan 
Hayfa’daki Sütûn-ıÂlî üzerindeki 
kitabede şöyle yazmaktadır:

“Bismillahirrahmanirrahim, 
Peygamberin Halifesi ve 
Mü'minlerin Emiri, iki Kıt’anın 
Sultanı ve İki Okyanusun Hanı, 
Sultanlar Sultanı,Büyük Fatih Sultan 
Abdülmecid'in Oğlu Abdülhamid 
Han - Allah O'nun saltanatını korusun 
ve ömrünü uzun etsin - Şam'dan 
başlayan bir demiryolu inşasını 
emretti ki böylece Muhammed 
Ümmeti, Allah'ın Evini ve Ravza-i 
Mutahhara'yı ziyaret edebilsinler. 
Ve yine Hayfa'dan Hamidiye Hicaz 
Hattı'na birleştirilmek üzere bir hattın 
döşenmesini emretti. Böylece hacc 
farizasını yerine getirecek ve Ravza-i 
Mutahhara'yı ziyaret edecek her 
Müslüman ellerini semaya açarak, 
Sultanın büyük hilafeti için Allah'a dua 
etsin, 1319 ( 1905 miladi)”.

Hejaz Railroad Monument at 
Opening of Haifa Station 

Designed by Raimondo D’Aronco 
just like the Hejaz Railroad 
Monument atMarjeh Square in 
Damascus, the epigraph on the pillar 
writes: 

“In the name of God the 
Compassionate, the Merciful. 
Praise be to God alone and prayer 
and peace be on the last of the 
prophets.Our lord and master, the 
Emir of the believers and the caliph 
of the Prophet, the Sultan of the 
two lands and the King of the two 
seas, the sultan son of a sultan, the 
conqueror, Abdulhamid Khan the 
son of the Sultan, the conqueror, 
Abdulmajid Khan (May God support 
his kingdomand lengthen his life 
and days) has commanded the 
construction of a railway line to 
Damascus to facilitate to the nation 
of Muhammad the pilgrimage to the 
House of God and the visit to the 
garden (grave) of the Messenger of 
God. The Sultan then gave his grand 
command (May God lengthen his 
rule) that a railway line should be 
laid from Haifa to connect with the 
Hamidiyya Hejaz line. Therefore, 
it is the duty of every Muslim who 
made his pilgrimage to the House 
of God and availed himself of the 
visit to the grave of the Prophet to 
pray to God to support the Sultan’s 
Grand Caliphate and to protect his 
authority. Inscribed in 1319 (A.D. 
1905).”
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Hicaz Demiryolu’nda Ray 
Döşenmesi

Çok zor şartlarda ve birçok kayıplar 
verilerek gerçekleştirilen demiryolu 
inşaatında işgücü olarak askerler 
istihdam edilmişlerdi. Demiryolunun 
inşaatının hızlı bir şekilde 
bitirilmesinde askerlerin çalışmadaki 
istek ve azimleri büyük rol oynamıştır.

Laying of Rails on Hejaz Railway   

Soldiers were recruited to work on 
the construction of the railway as 
the conditions were very tough and 
many lives were lost in the process. 
Their enthusiasm and determination 
played a great role in the swift 
completion of the construction.
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Medine İstasyonu

Kartpostalda Hicaz Demiryolu’nun 
varış noktası olan Medine istasyonu 
görülmektedir. En az demiryolunun 
başlangıç istasyonu kadar büyük 
ve prestijli bir binaya sahip olan bu 
istasyon, 540 bin metre karelik bir 
alanda, içinde operasyon merkezi, 
yolcu dinlenme salonları, hamam, 
ambar, lokomotif bakım atölyesi, 
lojmanlar gibi hizmet binalarının 
olduğu büyük bir komplekstir. 
Kartpostalda istasyonun arkasında 
görülen minare, demiryolu projesinin 
bir parçası olarak inşa edilen Anberiye 
Camii’ne aittir. (31)  

–——

Medina Station  

The last stop on the Hejaz Railway 
was the Medina Station,which can 
be seen in the postcard. The station 
building is at least as glamorous 
as the building of the first stop 
in Damascus and it was spread 
over 540,000 square meters. 
The complex includedadditional 
buildings, among them an operations 
center, lounges,a public bath, a 
granary, an engine repair shop, and 
public housing. The minaret seen 
behind the station belongs to the 
Anbariya Mosque that was built as 
part of the station project.
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Hicaz Demiryolu’nun İstanbul’da 
imal edilen vagonları

Kartpostal’da görüleceği üzere 
ortadaki kubbeli vagon hac yolculuğu 
sırasında hacıların namazlarını 
kılabilmeleri için imal edilmiş mescit 
vagondur.Hicaz Demiryolu’nun 
bütün vagonları Belçika’da üretilmiş 
olmasına rağmen bu gibi istisnai 
vagonlar İstanbul’da Tersane-i 
Amire’de üretilmiştir.

–——

Wagon manufactured in Istanbul for 
Hejaz Railway 

The domed wagon that can be seen 
in the postcard was made as a masjid 
for the pilgrims. Although all the 
wagons were made in Belgium, these 
custom-made wagonswere made at 
the Imperial Shipyard of Istanbul.
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Hayfa İstasyonunun açılış 
merasimindeTürk bayraklarıyla 
süslenmiş katar

–——

Train decorated with Turkish flags at 
opening ceremony of Haifa Station 
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Hicaz Demiryoluyla Mekke’ye geçen 
Saraybosna’lı hacılar

–——

Sarajevo pilgrims passing to Mecca  
by Hejaz Railway
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Hicaz Demiryolu

–——

Hejaz Railway
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Hicaz Demiryolu

–——

Hejaz Railway
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Hicaz Demiryolu’nun Alman yapımı 
lokomotiflerinden biri

Hicaz Demiryolu’nda çalışan 
lokomotif ve vagonlar Almanya 
ve Belçika’dan, raylar ise Almanya, 
Belçika, İspanya ve Amerika’daki çelik 
fabrikalarından temin edilmiştir (19).

A German-made locomotive on 
Hejaz Railway

The locomotives and wagons used 
on the Hejaz Railway were imported 
from Germany and Belgium while 
the rails were supplied by steel mills 
in Germany, Belgium, Spain, and 
America.
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FAHRETTİN Pasha was sent by the Ottoman State 
to Medina in 1916 to defend the city against the 
Arab rebellion that the British had kindled. 

Despite the lack of resources at hand, he managed 
to defend the city for a little longer than two-and-
a-half years and thus came to be known as “the Lion 
of the Desert.”During the occupation, he also sent 
many of the relics from Masjid al-Nabawi to Istanbul 
under military protection to prevent looting. When 
the Ottoman Empire signed the Armistice of Mudros 
following World War I according to which the pasha 
had to leave Medina, he refused and continued to 
defend the city for 72 days until they ran out of food, 
medicine and ammunition. a

FAHRETTİN Paşa 1916 yılında başlayan İngiliz 
destekli Arap isyanına karşı şehri savunmak 
üzere Osmanlı Devleti tarafından Medine’ye 

gönderilmiştir. Elindeki kısıtlı imkânlara rağmen 
aldığı tedbirler sayesinde Medine’yi iki yıl yedi 
ay kahramanca savunarak “Çöl Kaplanı” lakabını 
almıştır. Ayrıca savunma sırasında, bir yağma 
ihtimaline karşı, Mescid-i Nebî’de bulunan birçok 
mübarek emaneti asker koruması altında İstanbul’a 
göndermiştir. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşını 
müteakip imzaladığı Mondros Mütarekesine göre 
teslim olup Medine’yi bırakması gerekirken, Fahrettin 
Paşa antlaşma tarihinden itibaren, yiyecek, ilaç ve 
cephane tükenene kadar 72 gün daha Medine’yi 
savunmaya devam etmiştir. a

FAHRETTİN PASHAFAHRETTİN PAŞA
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Mescid-i Nebevi

18 x 12 cm.

Medine-i Münevvere, 1332 Hicaz 
Kuvvet-i Seferiyesi. Fahrettin Paşa’nın 
Medine Müdafası zamanında 
yaptırdığı hatıra fotoğrafı.

–——

Masjid Al-Nabawi

18 x 12 cm.

Medına Al-Munawwarah, 1332 Hejaz 
Force-i Expedition. Fahrettin Pasha's 
souvenir photo of the Medina 
Defenders.
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Medine-i Münevvere’nin havadan 
çekilmiş fotoğrafı

17 x 23 cm.

Medine Müdafii Fahreddin Paşa 
Koleksiyonu’ndan.

–——

A photograph taken from the air of 
the Medina Al-Munawwara

17 x 23 cm.

From Medina Defender Fahreddin 
Pasha Collection.
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Medine-i Münevvere’nin havadan 
çekilmiş fotoğrafı

17 x 23 cm.

Medine Müdafii Fahreddin Paşa 
Koleksiyonundan

–——

A photograph taken from the air of 
the Medina Al-Munawwara

17 x 23 cm

From Medina Defender Fahreddin 
Pasha Collection
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Medine-i Münevvere’de Sel

9 x 13 cm.

Medine Müdafii Fahreddin Paşa 
Koleksiyonundan

–——

Flood in Medina Al-Munawwara

9 x 13 cm

From Medina Defender Fahreddin 
Pasha Collection
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Cennetü’l Bakî Kabristanlığı

12 x 18 cm. 

Medine’nin en önemli ziyaret 
yerlerinden biri de Cennetü’l 
Baki Kabristanlığıdır. Bizzat Hz. 
Peygamber tarafından kabristan 
haline getirilmiş, içinde Ehl-i Beyt’in 
fertlerinin ve binlerce sahabenin 
medfûn olduğu, İslâm’ın en önemli 
kabristanındaki sağdan sola kubbeli 
yapılarda bulunanların bazıları 
şunlardır: Hz. Peygamber’in kızı Hz. 
Fâtıma, torunu Hz. Hasan, amcası 
Hz. Abbas, neslinden torunları İmam 
Zeyne’l-âbidîn, İmam Muhammed 
Bâkır, İmam Cafer Sadık, kızları 
Hz. Rukiyye, Hz. Ümmü Gülsüm, 
Hz. Zeynep; Hz. Haticeve Hz. 
Meymunedışındaki bütün zevceleri, 
oğlu Hz. İbrahim, üçüncü halifesi 
Hz. Osman, sütannesi Hz. Halime, 
“annemden sonra ikinci annem” 
buyurdukları Hz. Ali’nin annesi Hz. 
Fâtıma binti Esed ve daha pek çok 
sahabe ve İslâm âlimi.

Cemetery of Jannah al-Baqi 

12 x 18 cm. 

One of the most important visiting 
places in Medina is definitely the 
cemetery of Jannah al-Baqi. It 
was made a cemetery by the Holy 
Prophet himself and contains the 
graves of the Prophet’s household 
(Ahl al-Bayt) and thousands of his 
companions. The domed structures 
in this most important cemetery 
of Islam, from right to left, belong 
to some of the relatives of the 
Prophet such as his daughter Fatima, 
grandson Hasan, uncle Abbas, 
descendants Imam Zaynalabidin, 
Imam Muhammad Baqir, Imam Jafar 
al-Sadiq, his daughters Ruqayyah, 
Umm Kulthum, Zaynab, all his wives 
except for Khadijah and Maymunah, 
his son Ibrahim, his third caliph 
Uthman, his wet nurse Halimah, his 
fourth caliph Ali’s mother Fatimah 
binti Asad, whom he called “my 
mother after my mother,” as well as 
a large number of companions and 
Muslim scholars.
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Medine-i Münevvere’de Fahreddin 
Paşa ve silah arkadaşları hurma 
bahçesinde

18 x 24 cm

Medine Müdafii Fahreddin Paşa 
Koleksiyonundan

–——

Fahreddin Pasha and his gunmen 
in the Medina Al-Munawwara palm 
garden

18 x 24 cm

From Medina Defender Fahreddin 
Pasha Collection
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Medine-i Münevvere civarında 
Hz. Hamza Camii’nin  mihrabı. 
Burhaneddin Tercümani tarafından 
çekilen fotoğraf

12 x 18 cm

Medine Müdafii Fahreddin Paşa 
Koleksiyonundan

Near Medina Al-Munawwara Hz. 
Hamza Mosque of Mihrap. Photo 
taken by Burhaneddin Tercümani

12 x 18 cm

From Medina Defender Fahreddin 
Pasha Collection
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Medine-i Münevvere ahalisinden bir 
gurup çocuk ve Osmanlı askerleri

13 x 17.9 cm

–——

Medina Al-Munawwara a group 
of medina children and ottoman 
soldiers

13 x 17.9 cm
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Mescid-i Nebî’nin Selâm Kapısı

17 x 11 cm. 

Selâm Kapısı diğer adıyla Babü’s-
Selâm, Hücre-i Saadet’i ziyaret 
adabında Mescid-i Nebî’ye girilen ilk 
kapıdır. Bu kapıdan girilip, dosdoğru 
ilerlendiğinde Hz. Peygamber’in 
mübarek kabirlerinin önüne gelinir. 
Kapının bitişiğinde görülen binalar 
medrese, kütüphane ve vakıf 
ribatlarıdır.

–——

Gate of Peace of Masjid al-Nabawi 

17 x 11 cm. 

The Gate of Peace (Bab al-Salam) 
is the gate through which the first 
entry to the masjid should be made, 
according to the proper decorum 
before visiting the Holy Prophet’s 
tomb. Upon entry through this gate, 
a straight walk takes the visitors right 
in front of the blessed grave. The 
buildings seen next to the gate are a 
madrasah, a library and the branches 
of several charitable foundations.
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Mescid-i Nebî

16 x 17 cm. 

Mescid-i Nebî, diğer adıyla 
Peygamber Mescidi, Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in inşaatında bizzat çalıştığı, 
Mekke’den Medine’ye hicret sonrası 
ömrünü geçirdiği, imamlığını 
yaptığı, İslam’ın ilk üniversitesi 
olan, içinde önemli sosyal, siyasî ve 
askerî kararların alındığı İslâm’ın ilk 
devlet sarayı ve en önemlisi içinde 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Türbe-i 
Saadet’lerinin bulunduğu mescittir.

–——

Masjid al-Nabawi 

16 x 17 cm. 

The Holy Prophet worked in person 
in the construction of his masjid and 
spent the last part of his life there 
after the emigration from Mecca 
to Medina. He was the imam of 
the masjid, which was also the first 
presidential palace of Islam and 
Islam’s first university, and where 
important social, political and military 
decisions were made. However, 
what makes it the most distinguished 
place in the world is the blessed 
tomb of the Holy Prophet (pbuh).
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Mekke’de Türbeler

18 x 24 cm.

Medine Müdafii Fahreddin Paşa 
Koleksiyonu’ndan

–——

Mausoleum in Mecca

18 x 24 cm.

From Medina Defender Fahreddin 
Pasha Collection
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MESCİD-İ Haram’ın avlusunun içinde, 
Kâbe’nin doğu köşesinin yaklaşık 20 metre 
karşısında, Hz. İbrahim döneminden beri 

mevcut olan Zemzem Kuyusu Mekke’de yaşamın 
başlangıç sebebidir. Osmanlılar zamanında Zemzem 
Kuyusunun binası dörtgen biçimde olup duvarlarında 
sekiz pencere bulunmaktaydı. Ortadaki kapının 
yanında Zemzemle doldurulan ve içmek için kullanılan 
iki havuz bulunmaktaydı (1,2). 1950’lerin başındaki 
tavaf alanı genişletmelerinde bu bina kaldırılarak kuyu 
yeraltına indirilip, avlu seviyesindeki merdivenlerden 
inilecek hale getirilmiştir. Günümüzde ise bu 
merdivenler de kapatılmış olup Zemzem suyu 
pompalar ile çekilmektedir.a

EXISTENT since the time of Abraham and the 
reason for the first settlements in Mecca, 
the Zam-Zam well was out in the open in the 

courtyard of Masjid al-Haram, about 20 meters to 
the east of the Ka’bah. During Ottoman times, it was 
rectangular and had eight windows in its walls. There 
were also two small pools next to the gate in the middle 
filled with Zam-Zam water from which pilgrims drank. 
(1,2). As part of the expansion undertaken in the early 
1950s, the well was removed and placed underneath 
the circumambulation area, and it was possible to go 
down to the well through a stairwell at ground level. The 
stairwell, too, was later removed and today the water of 
the well is pumped out with modern methods.a

ZAM-ZAM WELLZEMZEM KUYUSU
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Lord Of Waters “Zam-Zam” and Zam-Zam 
Containers 

ZAMZ-AM first flowed out from the Earth’s surface four 

thousand years ago around Ka’bah, during the days of Hagar 

and his son Ishmael. The story of Zam-Zam starts with the 

Prophet Abraham leaving his newly born son Ishmael and his wife 

with some food and water to last for a certain time around the holy 

Ka’bah, the first masjid ever constructed on Earth in a uninhabited 

and barren desert. 

Just as their food and water, as well as their hopes of survival 

exhausted and Hagar started running to and fro in a desperate 

manner praying for help from God, Zam-Zam started to gush forth 

from near Ishmael’s feet. Hagar’s first reaction was to shout “Zam 

Zam” (literally stop, stop flowing) in excitement for fear that the 

water would be wasted. Then she filled all her water pitchers and 

confined the water by encircling the spring with a wall of sand. 

With the emergence of Zam-Zam, the region attracted people 

and settlements started to form. A while later, Zam-Zam spring and 

its well was buried under sand. With people’s neglect for the resources 

and prosperity endowed to Ka’bah, the level of Zam-Zam diminished 

and the flow stopped and eventually the spring disappeared. 

Zam-Zam Well was reopened by Abdul-Muttalib, Prophet 

Muhammad’s grandfather. The honour and privilege to maintain 

Zemzem’in Tarihçesi ve Çıkış Efsanesi

ZEMZEM günümüzden dört bin yıl önce ilk defa Kabe 

yakınlarında Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail döneminde 

ortaya çıkmıştır. Zemzemin tarihçesi İslam tarihi 

kaynaklarında Hz. İbrahim Peygamber’in karısı ve henüz yeni 

doğmuş olan oğlu Hz. İsmail ‘i o dönemde henüz hiçbir kimsenin 

yaşamadığı ıssız ve kurak çöl olan ve yer yüzünün inşa edilen ilk 

mescidi olan kutsal Kabe yakınlarında yanlarında kendilerine 

belli bir süre yetecek kadar su ve yiyecekle bırakmasıyla 

başlamaktadır. 

Su ve yiyeceklerinin bittiği, Hz. Hacer’ in çaresiz bir şekilde 

bir su bulmak için koşuşturup artık tahammülünün tükenme 

noktasında rabbinden yardım istemesiyle Hz. İsmail’in ayaklarının 

dibinden zemzem ilk olarak çıkmaya başlamıştır. 

Zemzem ilk görüldüğünde heyecanla Hz. Hacer suyun akıp 

gitmemesi için “ Zem, Zem (dur, akma ) şeklinde bağırarak hem su 

kaplarını doldurmuş hem de kaybolmaması ve etrafa dağılmaması 

için kumdan bir hazne yaparak sınırlandırmıştır. 

Zemzemin ortaya çıkışıyla bu bölgeye hayat gelmiş insanlar 

burada yaşamaya başlamış, yerleşim yerleri oluşmuştur. 

Bir dönem sonra zemzem suyu ve kuyusu kaybolmuştur. Kabe’ 

ye verilen zenginlik ve kutsallığın burada yaşayan kabileler 

tarafından ihmal edilişi neticesinde zemzem suyunun 

SULARIN EFENDİSİ 
“ZEMZEM” VE ZEMZEM 
KAPLARI
Dr. ERCAN TOPÇU

LORD OF WATERS  
“ZAM-ZAM” AND  
ZAM-ZAM CONTAINERS
Dr. ERCAN TOPÇU 
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the well and supply water to people was endowed to him.

Zemzem Well is located near Ka’bah, which is within Al-

Masjid Al-Haram along with Black Stone, Maqam Ibrahim, and 

Hills of Al-Safa and Al-Marwa. The area where Zam-Zam well 

is located is an area of various underground water resources 

connected with the hydrologic cycle of the regional waters. The 

floods that occurred in Mecca as a result of heavy rain damaged 

Zam-Zam well causing destruction. 

The water of Zam-Zam well is a mixture of various springs 

from different directions flowing into the well. 

The wells opened for underground water are mainly 

cylindrical. However, Zam-Zam well differs from other wells in that 

it has a conical structure. The vertical noncylindrical structure of 

Zam-Zam well has a diameter that changes with the height thanks 

to its conical structure, which means that calculation methods for 

underground water are not applicable here. Therefore, the flowrate 

for deep drilling wells is between 0.2- 0.5 m3/s. while it is as 

efficient as between 1.08-1.38 m3/s. for Zam-Zam well. It is even 

stated that the capacity could be increased up to 18.5 m3/s.a

(Şen, Z. 2006). 

seviyesi düşmüş, akışın durması ile nihayet tamamen azalarak 

kaybolmuştur. 

Zemzem kuyusu yeniden Peygamberimiz Hz. Muhammed 

(sav) in dedesi Abdülmuttalip tarafından ortaya çıkarılmış, 

kuyunun bakımı ve insanlara su verilmesi hizmeti şerefi kendisine 

verilmiştir. 

Zemzem kuyusu içerisinde Kabe’yi, Hacer- ül Esved taşını, 

Makam-ı İbrahim’i, Safa ve Merve tepelerini de bulunduran 

Harem-i Şerif sınırları içinde Kabe’ye yakın bir yerde bulunur. 

Zemzem kuyusunun olduğu bölge yöresel güncel suların 

(hidrolojik) çevrimi ile irtibatlı yer altı su kaynaklarının olduğu 

bölgededir. Şiddetli yağışlar neticesinde Mekke’de oluşan taşkınlar 

zemzem kuyusuna zarar vermiş ve tahribatlara yol açmıştır. 

Zemzem kuyusu suyu birbirinden farklı, değişik yönlerden 

gelen kaynakların bu kuyuya sularını vermesi sonucunda ortaya 

çıkan bir karışımdır. 

Yer altı suları için açılan kuyular silindirik özellik taşır. 

Zemzem kuyusu ise konik yapılı olmasıyla diğer kuyulardan ayrı 

bir tarafı vardır. Zemzem kuyusunun düşey silindir olmayan 

ve yükseklikle çapı değişen bu konik yapısı yer altı sularının 

hesaplama yöntemlerinin zemzem için geçerli olamayacağını 

açıklamaktadır. Bu nedenle derin sondaj kuyularında çekilen su 

miktarı 0.2- 0.5 metreküp/saniye iken zemzem kuyusunda bu 

oran büyük bir verimlilikle 1.04- 1.38 metreküp/ saniye olmakta 

hatta kapasitenin 18.5 metreküp/saniyeye kadar çıkabileceği ifade 

edilmektedir.a

(Şen, Z. 2006)
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Kabe tasvirli gümüş tepsi

28 x 40 cm.

–——

Ka’bah decipted silver tray

28 x 40 cm.
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Mescid-i Nebi tasvirli gümüş tepsi

27.5 x 42 cm.

–——

Masjid Al – Nabawi decipted silver 
tray

27.5 x 42 cm.
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Kabe tasvirli gümüş tepsi ve 
zemzem bardakları

29.5 x 19 cm.

–——

Ka’bah decipted silver tray and zam-
zam cups

29.5 x 19 cm

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   288 26/05/17   03:44



289"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   289 26/05/17   03:44



290 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

Tombak Zemzem İbriği

Osmanlı, İstanbul işi   
18. Yüzyıl sonu - 19. Yüzyıl başı 
Yükseklik 36 cm.

–——

Tombak Zam-Zam Ewer

Ottoman, İstanbul make 
Late 18th century – early 19th 
century 

Height 36 cm.
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Gümüş Zemzem Bardakları

19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl başları 
–——

Silver Zam-Zam Cup

19th century and early 20th century

Gümüş Zemzem Bardakları

19. yüzyıl ve 20. Yüzyıl başları 
–——

Silver Zam-Zam Cup

19th century and early 20th century

Gümüş Zemzem Bardakları

19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl başları 
–——

Silver Zam-Zam Cup

19th century and early 20th century
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Cam Zemzem Bardakları

çap 5.2 cm. 
yükseklik 6.8 cm. 
–——

Glass Zam-Zam Cup

diameter 5.2 cm. 
height 6.8 cm.
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Porselen Zemzem Kapları

Osmanlı pazarı için üretilmiş Çin 
porseleni 
19. yüzyıl

–——

Ceramic Zam – Zam Cups

Zam – Zam  water jug for Ottoman 
market are manifactured Made in 
China 
19th century

Porselen Zemzem Kapları

Porselen Zemzem Kapları 
Osmanlı pazarı için üretilmiş Çin 
porseleni 
19. yüzyıl

–——

Ceramic Zam – Zam Cups

Zam – Zam  water jug for Ottoman 
market are manifactured Made in 
China 
19th century
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Gümüş Çamçak Zemzemlik

Osmanlı, 19. yüzyıl 
Yükseklik 2 cm  Çap 4.5 cm.

–——

Silver Camcak Zam – Zam

Ottoman, 19th century 
Height 2 cm Diameters 4.5 cm

Gümüş Çamçak Zemzemlik

Osmanlı, 19. yüzyıl 
Yükseklik 2 cm  Çap 4.5 cm.

–——

Silver Camcak Zam – Zam

Ottoman, 19th century 
Height 2 cm Diameters 4.5 cm
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Gümüş Çamçak Zemzemlik

Osmanlı, 19. yüzyıl 
Yükseklik 2 cm  Çap 4.5 cm.

–——

Silver Camcak Zam – Zam

Ottoman, 19th century 
Height 2 cm Diameters 4.5 cm
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Zemzemiye

Teneke 
Osmanlı, 19. Yüzyıl 
İçinde hala Zemzem bulunmaktadır

–——

Zemzemiyye

Tin - plate 
Ottoman, 19 th century  
In it, there is still Zam-Zam
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Zemzemiye

Teneke 
Osmanlı, 19. Yüzyıl 
İçinde hala Zemzem bulunmaktadır. 
Çap 6 cm  Yükseklik 8 cm.

–——

Zemzemiyye

Tin - plate 
Ottoman, 19 th century  
In it, there is still Zam-Zam 
Diameter 6 cm  Height 8 cm
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Zemzemiye

Teneke 
Osmanlı, 19. Yüzyıl 
İçinde hala Zemzem bulunmaktadır. 
Çap 5 cm  Yükseklik 7 cm.

–——

Zemzemiyye

Tin - plate 
Ottoman, 19 th century  
In it, there is still Zam–Zam 
Diameter 5 cm  Height 7 cm
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Zemzem Sürahileri

Çin Porseleni, 19. yüzyıl 
Osmanlı pazarı için üretilmiş Blue – 
Blanc Çin işi 
Yükseklik 26 cm  Çap 7.8 - 5 cm.

–——

Zam – Zam Water Jug

China ceramic, 19th century 
Zam–Zam Water Jug for Ottoman 
market are manifactured Blue Blanc 
ceramic  made in China 
Height 26 cm  Diameter 7.8 – 5 cm
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Zemzem Sürahileri

Çin Porseleni, 19. yüzyıl 
Osmanlı pazarı için üretilmiş Blue – 
Blanc Çin işi 
Yükseklik 20 cm  Çap 8 - 6 cm.

–——

Zam – Zam Water Jug

China ceramic, 19th century 
Zam – Zam Water Jug for Ottoman 
market are manifactured Blue Blanc 
ceramic  made in China 
Height 20 cm  Diameter 8 – 6 cm
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Opalin Zemzem Sürahileri

Osmanlı, 19. yüzyıl 
Yükseklik 18 cm  Çap 6 – 4.2 cm.

–——

Opaline Zam – Zam Water Jug

Ottoman, 19th century 
Height 18 cm  Diameter 6 – 4.2 cm

Opalin Zemzem Sürahileri

Osmanlı, 19. yüzyıl 
Yükseklik 17.5 cm  Çap 6.3 – 4 cm.

–——

Opaline Zam – Zam Water Jug

Ottoman, 19th century 
Height 17.5 cm  Diameter 6.3 – 4 cm
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Opalin Zemzem Sürahileri

Osmanlı, 19. yüzyıl 
Yükseklik 20 cm  Çap 7.5 – 4.7 cm.

–——

Opaline Zam – Zam Water Jug

Ottoman, 19th century 
Height 20 cm   
Diameter 7.5 – 4.7 cm

Opalin Zemzem Sürahileri

Osmanlı, 19. yüzyıl 
Yükseklik 20.7 cm  Çap 7.4 – 4.6 cm.

–——

Opaline Zam – Zam Water Jug

Ottoman, 19th century 
Height 20.7 cm   
Diameter 7.4 – 4.6 cm
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Hurma Tabağı

Çap 13 cm.  
Yükseklik 5 cm.  
Gümüş, 19. yüzyıl

–——

Dates Plate

Diameter 13 cm.  
Height 5 cm.  
Silver, 19th century
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Hurma Tabağı

Çap 14 cm.  
Yükseklik 6 cm. 
Gümüş

–——

Dates Plate

Diameter 14 cm.  
Height 6 cm.  
Silver

Hurma Tabağı

Çap 13.8 cm.  
Yükseklik 12 cm.

Osmanlı, Tuğralı  
Gümüş

–——

Dates Plate

Diameter 13.8 cm.  
Height 12 cm. 

Ottoman, Sultan’s Signature 
Silver

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   304 26/05/17   03:49



305"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   305 26/05/17   03:49



306 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

Porselen Hurma Tabağı

Çap 13.6 cm.  
Yükseklik 4 cm.

–——

Ceramic Dates Plate

Diameter 13,6 cm.  
Height 4 cm. 
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Küçük Hurma Tabakları

Çap 11 cm.  
Yükseklik 3,6 cm.  
Porselen

–——

Small Dates Plates

Diameter 11 cm.  
Height 3.6 cm.  
Ceramic
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Hediyelik Hac Mendil ve Eşarpları

70 x 70 cm.  
İpek, 20. yüzyıl

Üzerlerinde Kabe, Mescid-i Nebi, dini 
sembol ve anlatımlar bulunmaktadır.

–——

Pilgrim handkerchief and headcover 
given as a gift

70 x 70 cm.  
Silk, 20th century

On there are Ka’bah, Masjid Al - 
Nabawi , religious symbols and 
expressions.
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Hz. Muhammad’s hair and beard 

THE teller who arrived at Hz. Muhammad's 
hair and beard day by day. It is kept under the 
name of "lihye-i saâdet, lihye-i sherif, sakal-i 

sherif" in the Archives of the Istanbul Metropolitan 
Municipality Library and Museums Directorate. 
Although these are generally referred to as beards 
(hair), most of them are hair. Hz. Muhammed’s some 
of the companions hid the hair and bearded wires cut 
off during the shaving of the Prophet. Hz. Muhammad, 
while shaving, people surrounded her, trying to get 
her haircut haircuts more often than not. Vedha gave 
Abu Talha al-Ansari a portion of his hair cut off when 
shaved during the hajj, and some to his family. The 
hair he had reserved for Abu Talha later became his 
step son Enes b. Malik’s, he passed on to him and his 
children and grandchildren.a

HZ. Muhammed’e ait saç ve sakal telleri

HZ. Peygamber'in saç ve sakalından günümüze 
ulaşan teller. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü 

Arşivinde “lihye-i saâdet, lihye-i şerif, sakal-ı şerif” 
adı altında muhafaza edilmektedir. Her ne kadar 
bunlara genelde sakal (lihye) deniliyorsa da büyük 
bölümü saç telidir. Hz. Peygamber’in tıraşı sırasında 
kesilen saç ve sakal tellerini bazı sahâbîler alarak 
saklamıştır. Hz. Muhammed, tıraş olurken insanlar 
onun çevresini sarar, berberin kestiği saç tellerini 
daha yere düşmeden almaya çalışırlardı. Vedâ haccı 
sırasında tıraş olurken kesilen saçlarının bir kısmını 
sahâbîlere, bir kısmını da kendi ailesine dağıtması 
için Ebû Talha el-Ensârî’ye vermiştir.
Ebû Talha’nın şahsına ayırdığı saçlar daha sonra 
üvey oğlu Enes b. Mâlik’e, ondan da çocuklarına ve 
torunlarına intikal etmiştir.a

SAKAL-I ŞERİFSAKAL-I ŞERİF
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Sakal-ı Şerif Sandığı

Ahşap sedef kaplama 
Osmanlı 
Yükseklik 15 cm  
En 12.9 cm 
Boy 19.5 cm.

–——

The Box of Muhammad’ s Beard  

Pearl covering on wood 
Ottoman 
Height 15 cm 
Width 12.9 cm 
Length 19.5 cm
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Sakal-ı Şerif Kutusu

–——

Box With a part of Muhammed’s 
Beard
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Sakal-ı Şerif ve  
Sakal-ı Şerif Sandığı

27 x 37 cm.

–——

Box With a part of Muhammed’s 
Beard 

27 x 37 cm.

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   318 26/05/17   03:50



319"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   319 26/05/17   03:50



320 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   320 26/05/17   03:50



321"HAREMEYN" HAJJ - JOURNEY TO HOLINESS

KABE_SERGISI_KAT_ASIL.indd   321 26/05/17   03:50



322 "HAREMEYN" HAC - MUKADDESE YOLCULUK

Sakal-ı Şerif Bohçası

30.5 x 25.5 cm.

–——

The Cover of Muhammad’s Beard   

30.5 x 25.5 cm.
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Sakal-ı Şerif Bohçası

–——

The Cover of Muhammad’s Beard   
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