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HAREMEYN 
( 0'!-" rı' ) 

Mekke ve Medine şehirlerini 
birlikte ifade eden tabir. 

...J 

"İki harem" anlamına gelen kelime. Os
manlı yazılı belgelerinde daha çok Hare
meyn-İ şer'ifeyn şeklinde geçer. Mekke, 
Kabe'nin inşasından itibaren "harem" 
(korunmuş yer) kabul edilirken Medine 
hicretten sonra Hz. Peygamber tarafın
dan harem sayılmıştır (Buhar!. "Feza'ilü'l
Med'ine", ı ; Müslim, "I:Iac", 454) Mescid-i 
Haram ve Mescid-i Nebev'i'den sonra en 
kutsal mekan kabul edilen ve müslüman
ların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bu
lunduğu Kudüs. bazı peygamberlerin ve 
ailelerinin mezarlarını barındıran Hal'il 
şehri de bilhassa Haçlı seferlerinden iti
baren Harerneyn-İ şer'ifeyn adıyla anıl
mış. Kudüs için "Haremeyn'in üçüncüsü" 
tabiri de kullanılmıştır (ibn Hallikan, lV, 
232). Hac ve umre dolayısıyla müslüman
ların Mekke ve Medine'yi ziyaret etmele
ri, islam tarihi boyunca bu iki şehre çok 
özel ve mümtaz bir mevki kazandırmış. 
buralarda hakimiyet kurmak. bütün is
lam devletleri arasında bir prestü vasıta
sı olarak görülmüştür. Erken dönemler
den itibaren Haremeyn'in müdafaası ha
lifelerin görevleri arasında ilk sırayı almış. 
hatta hilafetin şartlarından biri sayılmış
tır (Ahmed er-Reşldl. s. 86-87. 200). Hare
meyn'de adına hutbe okunan halife veya 
sultan buranın resmen hakimi sayılıyordu 
(ibnü'I-Eslr. Xl, 403; ibn Hallikan. V, 230) 

Mekke'nin fethinin (8/630) ardından 

Hz. Peygamber'in buraya vali tayin ettiği 
Attab b. Es'id. o yıl halkın güvenlik içinde 
hac far'izasını eda etmesini sağladı. Erte
si yıl bu görevi emir-i hac sıfatıyla Hz. Ebu 
Bekir. Veda haccının yapıldığı 1 o (632) 
yılında ise bizzat ResOl-i Ekrem üstlendi. 
Daha sonra Haremeyn'i ellerinde bulun
duran halife veya devlet başkanları da bu 
uygulamaları örnek alarak sorumluluğu 
ya bizzat kendileri yüklendiler yahut gö
revlendirdikleri vali veya emir-i hac vası
tasıyla yerine getirdiler. Hz. Ömer zama
nında Haremeyn hizmetlerine önem ve
rildi ve özellikle buraya ulaşımı kolaylaş
tırmak için yeni yollar açılırken mevcut
lar da ıslah edildi; bu arada yolcuların ih
tiyaçlarını gidermek amacıyla su samıç
ları yapılıp dinlenme menzilleri kuruldu 
(Taber\', ll, 492). Ayrıca Haremeyn'e mal 
ve gıda sevkiyatı Yemen ve çevresi yanın
da yeni fethedilen Mısır'dan da yapılma
ya başlandı; bunun için Nil nehrini Kızıl-

deniz'e bağlayan eski kanal tekrar açıla
rak denizyolu kullanıldı (Belazür\', s. 309-

310; Abdülhay ei-Kettan'i. ll , 282-283). 

Hz. Ali zamanında hilafet merkezi Medi
ne'den Küfe'ye nakledilirken Haremeyn'in 
devlet ve siyaset hayatındaki manevi nü
fuz ve önemi dikkate alınmamıştı . Ancak 
daha sonraki dönemlerde merkezi idare
den uzak kalan bu iki şehir siyasi ağırlıklı 
bazı muhalefet hareketlerinin merkezi ol
du (Taberl. IV, 422 vd.; ibn Abdülber, lll , 
907). Böylece Haremeyn, dini ve kültürel 
bakımdan olduğu kadar siyasi açıdan da 
önemli bir güç merkezi haline geldi. 

Devlet merkezinin bölgeden uzaklaş
masıyla birlikte ihmale uğrayan Mekke 
ve Medine'ye dışarıdan yardım edilmesi 
gereği ortaya çıktı. Emev'iler döneminde 
valiler eliyle yönetilen bu şehirlere bazı 
para yardımları yapıldı; bunların düzene 
girmesi ise Abbasller devrinde gerçek
leşti. Devlet bütçesinde "nafakatü'I-Ha
remeyn" adıyla yer alan bu harcamalar 
(Ceh ş iyar\', s. 288 ; Dayfullah Yahya ez
Zeh ranl. s. 420-429) Bağdat'ta kurulan 
D'ivanü'n-nafakat'tan karşılanıyordu. Si
yasi karışıklıklar arttıkça yapılan yardım
lar da arttırıldı. Başta Mehdi- Billah ve 
Harünürreş'id olmak üzere Abbas! halife
leri Haremeyn'e büyük önem verdiler; bu 
iki şehirden gelenlere çeşitli bağışlarda 
bulundular ve hediyeler dağıttılar. Halife 
Mehdi- Billah, Sıla Kanalı'nı kazdırarak et
rafındaki araziyi tarıma elverişli hale ge
tirdikten sonra gelirini Haremeyn halkı
na bağışladı (Belazürl, s. 418) . Ayrıca bu
ralara ulaşan yolları ıslah edip seyahatin 
kolaylaşması için çeşitli tedbirler aldığı 
gibi bir posta teşkilatı da kurdu (Taber\', 
IV, 578). Halife Müstansır-Billah Mekke ve 
Medine'de hastalar için evler yaptırdı ve 
ilaçlar hazırlattı (Zehebl, A'lamü'n·nübe
la', XXIII, 156). Haremeyn ehline ilk defa 
yıllık esasa göre para ve yardım gönderen 
halife Muktedir-Billah olmuştur (a.g.e., 
XV, 300); mesela 306 (918 -19) yılında Ha
remeyn harcamaları için 300.000 dinar 
ayrıımıştı (ibn Fehd. ll , 365). Daha sonra 
gelenekleşen bu adet islam devletlerinin 
vazgeçilmez bir şiarı haline geldi (b k. DE
ŞIŞE; SURRE). 

Abbasller döneminde Mekke ve Medi
ne Haremeyn valisi adı verilen tek bir vali 
tarafından yönetiliyor ve bu vali daha zi
yade Mısır'a hakim olan sütalelerden se
çiliyordu (ibn Hallikan. V. 58) . Mısır. Ha
remeyn'in kara ve deniz yoluylapünyaya 
açıldığı bir kapı durumunda olduğu için 
b uranın idaresinde önemli bir yere sahip
ti (Makr'izl. 1, 28) Ayrıca bu ülkede kuru-
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lan devletler, Tolunoğulları zamanından 
itibaren Hicaz'da dini ve siyasi nüfuzları
nı sürdürmeye önem vermişlerdi. İhş'id'i- . 
ler. Fatımiler ve Memlükler dönemlerin
de de Haremeyn'i daima Mısırlı valiler yö
n etti. Bu idareciler. Haremeyn'de Abbas! 
hakimiyetinin işareti olarak hutbelerde 
halifenin isminin okunınası geleneğini bir 
süre devam ettirdiler; ancak hilafet zayıf
ladığında bundan vazgeçiyorlardı (Mir'a

tü'l·Haremeyn, lll . 42). Abbasller'in Hare
meyn'i idari bakımdan Mısır'ın kontrolün
den çıkarma çabaları bir sonuç vermedi 
ve burası zamanla iktisadi yönden oldu
ğu gibi idari açıdan da tamamen Mısır'a 
bağlandı. 

Haremeyn. Fatım'iler'den itibaren Hz. 
Hasan'ın soyundan gelen emirlerin (şerif
ler) yönetimine girdi. Hz. Peygamber'in 
büyük dedesi Haşim b. Abdümenaf'a at
fen Haşimller denilen Mekke emirleri ta
mamen müstakil olmayıp Mısır'da kuru
lan devletlerin nüfuzu altında bulunuyor 
ve bu devletlerin hükümdarları adına hut
be okutuyorlardı. Ancak daha çok güçlü 
devletten yana bir politika takip ediyor 
ve doğrudan Abbas! veya Fatımi hakimi
yetine girmeyerek mahall'i faktörlerin et
kisinde bu devletlere yaklaşıp onlardan 
uzaklaşıyorlardı. Abbasller ve diğer islam 
devletleri de bölgeyi kontrolleri altında 
tutabitmek için onlarla iş birliği yapmak 
zorunda kalıyorlardı. İslamiyet'in beşiği 
Haremeyn'i hakimiyeti altında bulundu
ran bir devlet hem dini hem siyasi bakım
dan büyük bir avantaj ele geçirmiş olu
yor. dolayısıyla bütün İslam dünyası üze
rinde itibar ve nüfuz kazanıyordu. Bu se
beple Haremeyn'e hakim olan devletler
le diğer önemli müslüman devletleri ara
sında oraya hizmet konusunda devamlı 
ihtilaflar ve çekişmeler meydana geliyor
du. Eyyüb'iler zamanında Musul Atabegi 
Muzafferüddin Kökböri Mekke ve Medi
ne'nin yoksulianna 5000 dinar tahsisat 
ayırmış ve su işleriyle de ilgilenmişti (ibn 
Hallikan. ı v. 117) . Mekke emirinin Selçuk
lu Sultanı Alparslan'a giderek hutbede 
adının okunduğunu bildirmesi (ı 069) 
üzerine bundan çok memnun olan hü
kümdar em'ire çeşitli hediyeler verdiği 
gibi yıllık bir tahsisat da bağlamıştı ( ib
nü'I-Eslr. X, 61 ). Osmanlı sultanları da Yıl
dırım Bayezid'den itibaren Haremeyn'e 
surre göndermeye başladılar. Çelebi Meh
med ayni ve nakdi yardım yollarken (ib
rahim Rifat Paşa, ll , 309) ll. Murad her yıl, 
bulunduğu şehir ve kasabadaki eviad-ı 
ı:ıeygamber'iye kendi eliyle 1 000 filori al
t in dağıtınayı adet edindi; ayrıca Mekke 
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ve Medine fakirlerine dağıttimak üzere 
3500'er tilari tahsis etti (Uzunçarşılı, Mek
ke-i Mükerreme Emirleri, s. I 3). Fatih Sul
tan Mehmed, hacıların şikayetleri üzeri
ne hac yollarındaki su kuyularının tamiri 
için bazı ustalar gönderdi; fakat ustalar 
bu sırada Haremeyn'i hakimiyeti altında 
tutan Memlükler tarafından geri çevril
di. Bu durum, kutsal yerlere hizmet et
menin İslam devletleri arasında adeta re
kabet derecesine ulaştığını göstermekte
dir (Tekindağ, XXX 119761. s. 77) . ll. Baye
zid dönemindeki surrenin miktarı 14.000 
duka altını idi; Yavuz Sultan Selim bu mik
tarı iki katına çıkardı. 

Mısır'ın fethiyle birlikte (ı 5 ı 7) Mem
lükler'in nüfuzu altında bulunan Hare
meyn de Osmanlı hakimiyetini tanıdı. O 
sıradaki Mekke Emlri Şerif Berekat b. Mu
hammed ei-Hasenl, on iki yaşındaki oğlu 
Şerif Ebu Nümeyy'i bir elçilik heyetiyle 
birlikte Mısır'a göndererek Osmanlı pa
dişahına bağlılığını bildirdi ve Mekke'nin 
anahtarlarını takdim etti (DİA, X, 204). 
Bu tarihten itibaren "hadimü'l-Haremey
ni'ş-şerifeyn" unvanını benimseyen Ya
vuz Sultan Selim de heyet geri dönerken 
Şerif Berekat'ı Mekke emirliğine tayin et
tiğine dair menşuru yolladı ve kendisine 
Mısır hazinesinden maaş bağlattı; ayrı
ca Haremeyn halkına dağttılmak üzere 
200.000 duka altını ile bol miktarda er
zak gönderdi. Surre emininin yanında 
Mısır'dan görevlendirilen iki kadı birlikte 
giderek para ve erzakı halka dağıttılar. 
Haremeyn halkının "sadakatü'r-Rumiy
ye" adını verdiği bu surre, daha sonra her 
yıl düzenli olarak İstanbul'dan büyük tö
renlerle yola çıkarıldı (Uzunçarşılı, Mek
ke-iMükerreme Emirleri, s. 14, 18; Celal
zade Mustafa Çelebi, s. 435-438). 

Memlükler döneminde eskiden oldu
ğu gibi Haremeyn'de devamlı oturanların 
ihtiyaçları, halife ve devlet başkanlarının 
gönderdiği hediyelerle ve Mısır'da IV. (X.) 
yüzyıl başlarından itibaren kurulan ka
mu vakıflarından sağlanan gelirlerle kar
şılanıyordu (Makrlzl, Il, I 52, 295). Ancak 
X. (XVI.) yüzyılın başında bu vakıflar ye
tersiz hale geldi. Belki de bu sebeple kay
naklarda, Haremeyn'e giren ticaret mal
larından gümrük vergisi ve ziyaretçiler
den ayakbastı parası alındığına dair kayıt
lara rastlanmaktadır. Uygulaması hakkın
da fazla bilgi bulunmayan bu örfi vergi
lerin bazan devlet başkanları tarafından 
azaltıldığı veya kaldırıldığı görülmektedir 
(İbn Fehd, ll, 538-539; Ahmed er-Reşldl, 
s. 118,125,131-132, 14l).Osmanlıdöne
minde ise Haremeyn'de oturanlar tama-
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men vergiden muaf tutuldu ve geçimieri 
devlet hazinesinden veya vakıflardan kar
şılan dı (Faroqhi, s. ı 38) 934 (1527-28) 
yılında genel bütçenin binde 11-12'si 
bu bölgeye ayrılırken 11 02'de (1690-91) 
bu oran yüzde 2'ye çıkarılmıştır (a.g.e., 
s. 86) 

Osmanlılar, Memlükler'in her yıl Hare
meyn'e yolladığı vakıf gelirlerinin miktarı 
ile surre usul ve merasimlerini kabul et
tiler; hatta geliriere bazı ilaveler yaptılar. 
Vakıflar Yavuz Sultan Selim'den itibaren 
genişletildi. Kanuni Sultan Süleyman pek 
çok köyü satın alarak Haremeyn vakfı 
olan köylere (deşlşe) kattı ve gönderilen 
surre miktarını arttırdı; ayrıca "sadaka
tü'l-cevall" adı altında gayri müslimler
den alınan cizyenin çoğunu da Haremeyn 
halkına tahsis etti (Uzunçarşılı, Mekke-i 
Mükerreme Emirleri, s. I 5). Bunlardan 
başka buhur ve gül suyu gibi Haremeyn 
levazımatıyla ilgili vakıflar kurularak bun
lar için köyler vakfedildi (Mir'atü '1-Hare
meyn, I, 7 I 2; Atalar, s. 226). Osmanlı Dev
leti'nin diğer bölgelerinde de gelirinin ta
mamı veya bir kısmı Haremeyn'e ayrılan 
çeşitli vakıflar tesis edildi. Bu vakıfların 
amaçları arasında hastahane, medrese, 
se bil, sarnıç, su kuyusu ve yol yapımı gibi 
imar faaliyetleri, tamirat ve ıslah çalış
maları, hırsız ve yol kesicilere karşı güven
liğin sağlanması ile hac ibadetinin kolay
laştırılması gibi hizmetler bulunuyordu. 
Önceleri Babüssaade ağaları tarafından 
idare edilen bu vakıflar, 1586'da Evkaf- ı 

Haremeyn Nezareti adıyla bir teşekkül 
kurularak Darüssaade ağalarının yöneti
mine verildi ve Darüssaade Ağası Habeşl 
Mehmed Ağa lik Evkaf-ı Haremeyn nazı
rı olarak göreve başladı (BA, MD, nr. 62, 
s. 249, hk. 563). Evkaf-ı Haremeyn Neza
reti'ne bağlı vakıfların gelirleri özel me
murlar vasıtasıyla toplanıp belirlenen kıs
mı surre alayı ile gönderildikten sonra ar
tanı "dolap" denilen Haremeyn hazinesi
ne konulurdu. Darüssaade ağasına bağlı 
olan bu hazineden padişahın izni alınma
dan harcama yapılamazdı (Uzunçarşılı, 
Saray Teşkilatı, s. I 78). Haremeyn tahsi
satlarının ödenmesinde genellikle altın 
sikke tercih ediliyordu (Faroqhi, s. 90). 

Evkaf-ı Haremeyn Nezareti kurulduk
tan sonra padişah, havatin ve selatin va
kıfları ile Darüssaade ağalarına ve mün
tesiplerine ait vakıfların idaresi de bura
ya bağlandı. Bu şekilde önemi ve sorum
luluğu artan nezaretin işlerini yürütmek 
üzere Haremeyn müfettişliği, Haremeyn 
muhasebeciliği, Haremeyn mukataacılı
ğı ve Darüssaade yazıcılığı adlarıyla dört 

yeni memuriyet ihdas edildi. Nezaretle 
aynı tarihte kurulan Haremeyn müfettiş
liği, bütün Evkaf-ı Hümayun ile Evkaf-ı 
Haremeyn ve mülhakatına ait hukuki iş
leri ve kontrollerini yürütmekle görevli 
idi. Haremeyn muhasebeciliği, nezarete 
bağlı vakıfların hesaplarını tutmak ve va
kıf yerleriyle cihetlerini kaydetmekle so
rumluydu. H alep Türkmen hasları ile Sığ
la (İzmir ve civa rı) ve Mardin hasları Hare
meyn muhasebesinin en önemli gelir kay
naklarıydı ve bunların yıllık tutarı 1680'1i 
yıllarda 10 milyon akçeyi aşıyordu (Taba
koğlu, s. 90-9 I). Haremeyn muhasebesiy
le ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı Arşi
vi'nde 966-1250 (1558-1834) yılları ara
sına ait 665 defter tesbit edilmiştir. Bu 
defterlerde, muhasebe kalemine bağlı va
kıfların ve mukataaların hesap ları ile Ha
remeyn halkının alfabetik sıraya göre tu
tulmuş kayıtları bulunmaktadır. Her yıl 
kaydedilen bu hesapların defteri başmu
hasebeye verilir, sureti ise alıkonulurdu. 
Haremeyn muhasebesine padişah, valide 
sultan, şehzade, Darüssade ağası, vezir, 
paşa ve şahıslara ait vakıflarla Medine ve 
Mısır vakıfları ve sadrazamla şeyhülisla
mın nezaretinde olan vakıflar kayıtlı idi. 
Haremeyn mukataacılığı, nezarete bağlı 
Haremeyn evkafından mukataaya tabi 
olanların kaydını, intikal ve ferağını yap
mak, rüsum ve hasılatını toplamak ve her 
yıl gönderilen surreterin kayıtlarını tut
ınakla mükellefti. Ayrıca Medine-i Mü
newere'ye bağlı arazinin gelir işleriyle İz
mir, Midilli, Sakız, Menteşe, Antalya ve 
Alaiye mukataaları işlerine bakmak da gö
revleri arasındaydı. Haremeyn mukataa
cılığıyla ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'nde 1024-1254 (1615-1838) yılları 
arasını kapsayan 367 defter bulunmak
tadır. Bu defterler incelendiğinde Hare
meyn için kurulan vakıfların devletin sı
nırları dahilindeki bütün bölgelere dağıl
mış olduğu görülür. 

Haremeyn'le ilgili vakıfların sorumlu
luğu 1830'Iara kadar Darüssaade ağala
rının uhdesinde kaldı. Darüssaade katibi 
ise nezaretin yazı işlerini yürütmekle mü
kellefti. Ancak bunların diğer işlerinin yo
ğunluğu, Haremeyn'e ait vakıfları iyi ida
re etmelerine engel teşkil ediyordu. Bu 
sebeple 1831 'de Haremeyn müfettişliği 
lağvedilerek bütün sorumluluğu aynı ta
rihte kurulan Evkaf-ı Hümayun müfettiş
liğine devredildi. Üç yıl sonra da nezaret 
unvanı Darüssaade ağalarına bırakılmak 
şartıyla bu vakıfların idaresi için Hare
meyn Evkaf Müdürlüğü kuruldu. Daha 
sonra bu müdüriyet Harerneyn-İ şerifeyn 



Evkaf Nezareti adı altında nazırlığa çev
rildi ve Haremeyn muhasebeciliğiyle mu
kataacılığının birimleri ilga edilerek gö
revleri evkaf muhasebeciliğine devredildi 
(ı 836ı. Evkaf-ı Hareme:rn Nezareti bu 
yıllarda bağımsız olmakla birlikte kuru
luşu 1826'da gerçekleştirilen Evkaf-ı Hü
mayun Nezareti'nin aracılığına başvur
madan maruzatını sultana doğrudan ile
temiyordu; 1838 yılında ise tamamen 
Evkaf-ı Hümayun Nezareti'ne bağlandı 
(Öztürk. Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesin
de Vakıf Müessesesi, s. 76; Akgündüz, s. 
283-284ı. Bu tarihten Osmanlı Devleti'nin 
yıkılışma kadar Haremeyn vakıflarının ida
resi Evkaf Nezareti'ne aktanldı ve teşki
lattaki başı boşluk ve dağınıklığa son ver
mek. vakıfların iyi yönetilmesi ni sağla
mak. gelir ve giderlerini denetim altına 
almak. yeteneksiz veya ihmalkar görevli
leri değiştirmek amacıyla her eyalet ve 
sancağa müstakil birer evkaf müdürü ta
yin edildi (VGMA 1264 :968/3l'den naklen 
Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesin
de Vakıf Müessesesi, s. 83ı. Evkafmüdür
leri. diğer vakıfların yanı sıra Haremeyn 
vakıflarından da sorumlu tutuldu. Böyle
ce Haremeyn adı altında kurulan bütün 
teşkilatlar ismen lağvedilmiş. görevleri 
ise Evkaf- ı Hümayun Nezareti içinde çe
şitli birimlere aktarılmış oldu. 

Osmanlı kaza teşkilatında Mekke ve 
Medine kadılıklarına Haremeyn kadılığı 
(mevleviyeti). kadılarınada Haremeyn me
valisi denildi ve bu makam İstanbul kadı
lığı ile Edirne kadılığı arasında bir derece 
olarak belirlendi. Önceleri sadece Mekke 
kadılığı yüksek mevleviyet iken XVIII. yüz
yılda Medine kadılığı da aynı dereceye 
yükseltildi ve mOsıle-i Süleymaniyye de
recesindeki müderrisler yerine 1722'de 
lll. Ahmed'in bir fermanı ile Mekke kadı
lığı gibi "bilad-ı selase" mazullerine veri
lir oldu (Çelebizade Asım. s. 16-17; Uzun
ça rş ılı, ilmiye Teşkilatı , s. ı 35ı. Mekke ve 
Medine kadılıklarına tayin edilen kişiler 
bizzat görevlerine giderler, yerlerine naib 
gönderemezlerdi. Kadıların bu şehirler
de görev almalarını teşvik için XVII. yüz
yıldan itibaren kendilerine dönüşlerinde 
hızlı yükselme hakkı verildi (Faroqhi , s. 
5); ayrıca bu vesileyle hac ve um re iba
detlerini de ifa ediyorlardı. Haremeyn pa
yesin i kazananların ise gitmesine gerek 
yoktu. ll. Mahmud zamanında askeri ve 
mülki rütbelerin ihdasıyla birlikte Hare
meyn payeliler merasim ve teşrifatta ilk 
sıralarda yer almaya başladılar. Bir ilmi
ye rütbesi olan Haremeyn mevleviyeti as
keriye ve mülkiyede mirlivalık, mlr-i ml-

ranlık ve rütbe-i Ola sınıf-ı sanisine teka
bül ediyordu. XVI ve XVII. yüzyıllarda Bur
sa ve Mısır kadılıklarından mazul olanlar, 
o dönemde Medine henüz mevleviyet de
recesine yükseltilmediğinden Mekke ve
ya Edirne kadılığına getirilirler veya bun
ların payesiyle arpalık alırlardı. Haremeyn 
mevleviyeti yüksek bir derece olduğun
dan bu kadılıklara yapılan tayinler Osman
lı kroniklerinde düzenli biçimde zikre
dilmiştir (Uzunçarş ılı, ilmiye Teşkilatı , s. 
283-285ı 

Haremeyn, Osmanlı taşra teşkilatında 
timarlı ve salyaneli eyaletler dışında özel 
statüsü bulunan idari bir birim olarak ka
bul edilmiştir. İdari ve mali alanda Mem
lükler'in uygulamalarından pek çoğunu 
sürdüren Osmanlılar'ın Mısır'da kurduk
ları idarenin amaçlarından biri de Hare
meyn'in ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. 

Bunun için Mısır ve Suriye ele geçirildik
ten hemen sonra Batı Arabistan'da nü
fuz ve hakimiyet tesisi yoluna gidildi. 
Uzun bir süre Mekke-Medine. Cidde ve 
YenbO havalisi Mısır valiliğine bağlanarak 
yönetildL Ancak Mısır valisi. emir-i hac
lar ve Mekke emlri arasında zaman za
man idari ve mali anlaşmazlıklar çıkıyor 
ve bunlar hükümet merkezi tarafından 
genellikle Mekke emirleri lehine halledi
liyordu. Haremeyn'de bu üç idarecinin gö
rev ve mesuliyet alanlarının kesin biçim
de tesbiti XVI. yüzyıl ortalarında gerçek
leşti. Bir anlaşmazlık üzerine gönderilen 
1 552 tarihli hükümde Mekke beyinin şe
rif olduğu. emir-i haccın Mekke ahalisinin 
idaresine karışmaması gerektiği, onun 
" hacıların beyi" olduğu belirtilmişti (Eme
cen, TED, XIV 1 I 9941. s. 98 vd ı XVII. yüz
yıl sonlarıyla XVIII. yüzyıl başlarından Mı
sır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanına 
kadar (I 8 3 ı ı Mekke emirleri hakkında 
Şam valisiyle emir-i hacların görüş ve ra
porları önem kazandı ve bu raporlar doğ
rultusunda işlem yapıldı. Haremeyn'le il
gili kararlarda Mısır beylerbeyinin de et
kisi vardı. Çünkü Mısır beylerbeyi emir-i 
h adar, Cidde gümrük emirleri, Cidde be
yi ve Medine'deki Osmanlı kuwetlerinin 
kumandanı ile Mekke emlri arasındaki 
münasebetler ve bunların yetki alanları
nı düzenlernede hükümet merkezine kar
şı baş sorumlu durumundaydı (a .g. e., 
XIV 1 I9941. s. 93) . Nitekim 986'da (1576) 
Mekke emirine gönderilen bir name-i hü
mayunda, Haremeyn'e ait işlerle ilgili ola
rak İstanbul'a bilgi verirken Mısır valisi
ne de yazması emredilmiştir. 

Haremeyn'in emniyet ve asayişi ilk dö
nemlerde mahalli kuwetlerle temin edi-
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liyordu. Zamanla buraya dışarıdan düzen
li birlik gönderilmesi ihtiyacı belirdi ve em
niyet genellikle Mısır'dan yollanan asker
lerle sağlandı. Aynı şekilde Osmanlı Dev
leti de her yıl değiştirdiği askerleri ni. ge
rektiğinde Suriye'den desteklemek su
retiyle Mısır'daki ordusundan seçiyordu 
(Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud. 
s. I92. 208ı. Osmanlılar. Haremeyn'e ha
kim olduktan sonra burayı daha iyi koru
yabilmek ve dışarıdan gelecek saldırılara 
karşı savunabilmek için Süveyş'te bir do
nanma üssü kurdular ve ayrıca Süveyş Ka
nalı açılineaya kadar (ı 869) Haremeyn'in 
savunmasında önemli bir vazife görecek 
olan Yemen'i takviye ettiler. Kızıldeniz'
de Süveyş tersanesinde yapılan kalyonlar
la bölgeye zahire gönderiliyordu. Osman
lılar Hicaz'ı idareleri altına aldıktan son
ra. Mekke emirlerinin Memlükler zama
nından beri devam edegelen teamül üze
re görevlerini sürdürmelerini uygun bu
larak bunların kendi bölgeleri dahilinde
ki yetkilerini kabul ettiler. Fakat bu ara
da yetkilerinin sınırlandırılmasını kabul
Ienmeyen bazı emirlerin buradaki Türk 
askerini kendi kontrolleri altına almak 
istemelerine izin verilmedi. 1870'lerden 
itibaren Hicaz'a gönderilen her yeni vali 
ile birlikte askeri kuwet takviyesi yapıla
rak bölgedeki Osmanlı gücü tedricen art
tırıldı. 

Osmanlı padişahları dini yönü yanında 
siyasi, iktisadi ve sosyokültürel yönleri 
de olan hac ibadetinin huzur ve emniyet 
içinde yapılmasını sağlamayı birinci de
recede görev saydılar. Yıllık hac hazırlığı 
ile Haremeyn'e gerek kamu harcamaları 
gerekse diğer ihtiyaçlar için büyük para
lar sarfediliyordu. Resmi binalar yerli hal
kın ve ziyaretçilerin gözünde halife veya 
devlet başkanının varlığını görünür kılan 
araçlardan biri olduğu için yeni inşaatla
ra büyük paralar harcanıyordu. Şehirci
likle ve dini kurumlarla ilgili düzenleme
ler, başta şerif olmak üzere bütün nüfuz
lu kişilerin görüşleri alındıktan sonra ya
pılıyordu . İnşaat harcamalarının büyük 
miktarlara ulaşmasının başlıca sebebi 
bölgenin Osmanlı Devleti'nin merkezine 
uzaklığı, fiyatların yüksekliği, malzeme 
ve işçi yokluğu. nakliye giderleri. yetkilile
rin denetleme konusunda karşılaştıkları 
güçlükferdi ve buna ayrıca Haremeyn'in 
kutsiyeti dolayısıyla pahalı malzeme kul
lanılması da ekleniyordu (Faroqhi, s. I 06-
I o7ı Osmanlı padişahları başta Hicaz de
miryolu olmak üzere pek çok yol. han. na
mazgah ve misafirhane inşa ettirmişler
dir. İbrahim Rifat Paşa'nın Mir'atü'l-lfa-
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reme yn adlı Arapça ve Eyüp Sabri Paşa'

nın Türkçe eserlerinde (bk. bi bl.) Osman
lı döneminde yapılan bu hizmetler geniş 
olarak anlatılmıştır. Ayrıca bulaşıcı has
talıklara karşı Hicaz Sıhhiye Teşkilatı ku
ruldu ve bu teşkilat kanalıyla hastahane
ler, eczahaneler açıldı: salgın hastalıklara 

sebebiyet veren su kaynakları ıslah edilip 
çeşitli yerlerde karantina noktaları ol uş

turuldu ( Sarıyıldız, s. !45-!46) . Haremeyn 
halkına mahallinde sunulan bu hizmetle
re paralel olarak istanbul'a geldiklerinde 
de izzet ve ikramda bulunulur, ziyaretçi
ler misafirhanelerde ağırlanırdı. Ayrıca 
bu kimselere geri dönüşlerinde yol para
sı ve ikramiye verilirdi: 1908 inkılabından 
sonra ikramiye kaldırılmıştır (Atalar, s. 
238-239) . 

Osmanlılar, Haremeyn'in dış istilalara 
karşı korunmasında da büyük rol ayna
mışlardır. Bölgenin henüz Memlükler'in 
elinde bulunduğu dönemde Portekizliler 
Hindistan'a ulaşmış (I 502) ve ticaret ge
milerinin Kızıldeniz yoluyla Arabistan'a 
gidip gelmesini engellemeye başlamış
lardı. Portekiz donanmasının Haremeyn'i 
işgal amacıyla Arabistan limaniarına yak
laşması üzerine (I 505) Osmanlılar Mem
lükler'eyardım ettiler. Haremeyn'e hakim 
olduktan sonra da Portekizliler'in Cidde'
ye yaptıkları hücumları püskürttüler. Mı
sır beylerbeyine gönderilen 975 ( 1568) 
tarihli bir fermandan anlaşıldığına göre 
hac yolunun güvenliğini sağlamak ve Por
tekizliler'e karşı mücadeleyi kolaylaştır
mak için Süveyş Kanalı'nın açılması düşü
nülmüş ve bu maksatla bölgeye mühen
disler gönderilmişse de bu proje gerçek
leştirilernemiştir (Uzunçarşılı , Osmanlı 

Tarihi, lll/! , s. 32-33 ). 

Necid'de XVlll. yüzyılın sonlarında or
taya çıkan ve islamiyet'i yeni bir anlayış
la katı kurallara bağlamak isteyen Vehha
bllik hareketi zamanla siyasi bir hüviyet 
kazandı ve gittikçe güçlenerek Hicaz'a 
doğru sarkmaya ve hareketin lideri Ab
dülaziz b. Muhammed b. Suud. Mekke 
Emiri Galib b. Mesaid 'i tehdit etmeye 
başladı . 1790'da tehditler silahlı saldırı
ya dönüştü ve 1803'te Vehhabiler Mek
ke'yi ele geçirdiler. Cidde'ye çekilen Şerif 
Galib, Cidde Valisi Şerif Paşa ile birlikte 
Mekke üzerine yürüdü ve şehri geri aldı : 

Vehhabiler de bu defa Medine'yi zaptet
tiler ( I 805) . Ertesi yıl Osmanlı Devleti, Na
po Iyon 'un Mısır' ı i stilası dolayısıyla yardım 
gönderemediği için Vehhabiler ilerleye
rek Mekke'yi tekrar aldılar ve Suud b. Ab
dülaziz'e biat eden Şerif Galib'i yerinde 
bırakıp hutbelerde Osmanlı padişahının 
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adının okunmasını yasakladılar. Ancak 
Osmanlı hükümetinin Vehhabiler'i orta
dan kaldırma işini havale ettiği Mısır Va
lisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa, oğlu Ah
med Tosun kumandasında gönderdiği 
Mısır eyaJet askerleriyleZAralık 181Z'de 
Medine'yi, ZZ Ocak 1813'te Mekke'yi ve 
arkasından da Taifi geri alarak Kabe'nin 
anahtarlarını padişaha yolladı (2 May ı s 

18 !3). Haremeyn'de Vehhabi hakimiye
tine son verilmesi , istanbul'da üç gün üç 
gece şehrayinler düzenlenerek kutlandı 
(Eyüp Sabri Pa şa , Tarih-i Vehhabiyyan, 
s. 274-280) . ll. Mahmud, Mehmed Ali Pa
şa'yı ve oğlu Tosun Paşa'yı gönderdiği he
diyelerle taltif etti. Aynı yıl Mehmed Ali 
Paşa'nın isteği üzerine Şerif Galib aziedi
lerek yerine kardeşinin oğlu Şerif Yahya 
b. S ür ur getirildi (Kasım ı 8 I 3). Bu tarih
ten 18SO'lere kadar Mekke emirleri Meh
med Ali Paşa'nın arzusu ile tayin ve azle
dildiler. Bundan başka Mekke muhafız
ları da onun tarafından tayin edildiğin
den Hicaz bölgesinde Mısır valisinin nü
fuzu giderek arttı. Mehmed Ali Paşa Os
manlı Devleti'ne karşı ayaklanınca (I 83 I) 
onun 1827'de Mekke emirliğine getirdi
ği Şerif Muhammed b. Avn aziedilerekye
rine Bursa'da oturmakta olan Şerif Ab
dülmuttalib b. Galib tayin edildi (Hazi 
ran !832 ). Fakat yeni emir Suriye yolu
nun Mehmed Ali Paşa'nın kontrolünde ol
ması dolayısıyla Mekke'ye gidemedi ve an
cak onun ölümünden sonra görevine baş
Iayabildi (I 85! ); bu süre zarfında Mu
hammed b. Avn fiilen emirliğini sürdür
dü. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
emirlerin nüfuzları Mekke ile sınıriandı
rılmaya çalışılmış. Medine'de ise devle
tin sivil ve askeri yetkilileri etkin olmuş
tur. Haremeyn'in bu durumu 1. Dünya Sa
vaşı sırasında da sürdü ve 1916'da vuku 
bulan Emir Şerif Hüseyin'in isyanı Mek
ke'nin Osmanlı yönetiminden çıkışını hız

landırdı : ancak Medine 1919'a kadar yi
ne Osmanlı yönetiminde kaldı. Kısa bir 
süre Şerif Hüseyin 'in hakimiyeti altına 
giren Haremeyn (Mekke !9! 6- !924, Me
dine !9!9-!924). 19ZS'te halen devam 
etmekte olan Suud hanedanının eline 
geçti. 

Kültür ve Sanat . Müslümanlardaki Ha
remeyn sevgisi güzel sanatlara da yansı
yarak asırlar boyu gönüllerdeki yerini ko
rumuştur. Daha çok cami, türbe ve tek
ke gibi dini binalarda çini panolar. duvar 
resimleri ve nakışlar halinde islam'ın kıb
legahı Kabe'yi ve "ravzatün min riyazi'l
cenne" (cennet bahçelerinden bir bahçe) 

kabul edilen Mescid-i Nebevi'yi odakla
yan Haremeyn tasvirleri buralara devam 

· edenle~in duyguların ı canlı tutmuştur. · 
Çeşitli dini kitaplarla levhalarda ve baskı 
tekniği~in gelişmesinden sonra yaygın
laşan halk resimlerinde de yer alan bu 
tür tasvirler. kutsal beldeleri görme im
kanı bulamayan kişilerce daima özlemle 
seyredilmiş . bu resimlerin evlere ve iş 

yerlerine asılmasına özen gösterilmiştir. 
Bilhassa hilyelerin üst kısımları na iki kar
tuş içinde yerleştiri len Haremeyn minya
türleri, çok eski zamanlardan beri bu tas
virleri hat sanatı ile birleştirmiştir. Bun
lara ilaveten taş basması halk kitapları
nın konuyla ilgili bölümlerinde görülen 
birçoğu elle boyanmış Haremeyn resim
leri, Mekke ve Medine'de şehireiliğin ge
liş imini takip etmeyi mümkün kılacak öl
çüde zenginleşmiştiL 

Haremeyn klasik Türk şiirine de girmiş 
ve şairlerin gerek dini gerekse din dışı be
yitlerinde teşbih ve mecazlara konu teş
kil etmiştir. Özellikle Mekke ve Kabe'den 
bahseden şairler dini duyarlılıklarını ede
bi ve estetik ifadelerine de yansıtmışlar 
ve kelimeyi daha ziyade tekil haliyle Ha
rem şeklinde zikretmişlerdir. Buna göre 
sevgilinin mahallesi ve yurdu Harem, eşi
ği de Kabe'dir: aşık orayı tavaf eder. hac
cını tamamlar ve sonunda kendini kur
ban eder. Sevgilinin kaşı Harem'de bir 
secdegah, zülüfleri Kabe örtüsü telakkı 
edilir. Hacerülesved aşıkın dağ-ı hasreti, 
Arafat o mahallede bir seyrangahtır. Ha
remeyn'de gariplerin çok bulunması gibi 
sevgilinin yurdunda da düşkün aşıklar 
çok bulunur. Sevgilinin Kabe gibi kutsal 
olan yüzünü gören aşıklar orada kölele
rin azat edildiklerini hatıriayıp ya gamdan 
kurtulurlar yahut rakiplerini bağışlarlar. 
Zira Mekke hareminde kan dökmek, can 
almak, avlanmak, kötü söz söylemek ve 
fenalık yapmak yasaktır. Harem melek
lerin daima Kabe'yi tavaf ettikleri yerdir. 
Ayrıca kafirler burayı ziyaret edemez ve 
içeri alınmazlar. Şair de mahallesini Ha
rem'e benzettiği sevgilisini melek olarak 
görür ve rakiplerini (ağyar) birer kafir te
lakki edip yanına yaklaştırmaz: esasen 
oraya "harem" (girilmesi yasak yer) de
nilmesi bu sebepledir. Haremeyn. her ne 
kadar görmeye can atılan bir mekansa 
da şaire göre oraya ulaşmanın pek çok 
güçlüğü vardır. Kervan meşakkati , yolla
rı dolduran mugaylan dikenleri, hacıların 
yolda kalma tehlikesi, susuzluk, hasret. 
tövbekar olma, kurban edilme vb. bun
lardandır. Ancak aşık, bütün bu güçlük
Iere katlanmaya ve hatta o yolda can ve-



rip aşk uğruna şehid d üşmeye hazırdır. 
Harem kelimesiyle "harim" (harım, çit, 
av lu) ve "harem" (eş veya harem daire
si) arasında bulunan ilgi de şairlerin bazı 
kelime oyunları yapmasına yol açmıştır. 
Mesela sevgili bir ahü-yı Harem veya ke
büter-i Harem olunca aşıkın Harem sı 

nırları içinde onu aviarnası mümkün ol
maz. Oraya ancak bir suçlu gibi sığını
labilir ve affedilme umulur. Büt~' .. n bun
ların dışında şairler dini vecd ile e Hare
meyn'i anmışlar, özlemişler ve o ,aya git
meyi, gidemediklerinde de saba rüzgarı 
ile selam göndermeyi istemişlerdir." Ey 
bad-ı saba uğrarsayolun semt-i Hare
meyn'e 1 Ta'zimimi arz eyle Resülü's-se
kaleyn"e beyti bu anlayışın tanınmış bir 
ifadesi dir. 

Haremeyn hakkında genelde hac reh
beri niteliğinde olan pek çok kitap ve ri
sale kaleme alınmıştır. Eski devirlerde hac 
ziyaretinin çeşitli zorluklarla dolu oluşu 
ve aylarca sürmesi hacca giden müellif
Ierin birer seyahatname, günlük veya ha
tırat yazmasına ve böylece kutsal belde
leri görme imkanı bulamayanlara oraları 
tanıtmasına yol açmıştır. Eski Türk ede
biyatında genellikle "menasik-i hac" ve 
"menazil-i hac" adlarıyla anılan bu eser
Ierde yer yer manzum bölümlerle güzel 
şiir ve kasideler de yer alır. Konuyla doğ
rudan ilgili bir başlık taşımayan, Şikari
zade Ahmed Efendi'nin Mekke ve Medi
ne hakkında yirmi iki küçük bölüm halin
de düzenlediği Tayyibetü'l-ezkô.r fi Me
dineti'l-envô.r'ı (bk. bibl.) gibi çalışma
ların da bu grupta ele alınması gerekir. 
Bu tür eserlerde Haremeyn'den başka 
yolculuk sırasında uğranılan Kudüs, Bağ
dat, Konya gibi şehirler de özellikle ziya
retgahları açısından tanıtılır ve yer yer 
buraların sosyal yapısı. folkloru, coğrafi 
özelliklerine de temas edilir. Bunların için
de Ahmed Fakih'in manzum Kitô.bü Ev
sô.fı mesô.cidi'ş-şerife'si, Nabi'nin seya
hatname tarzında kaleme aldığı manzum 
bölümleri de bulunan Tuhfetü'J-Hare
meyn'i ve Eyüp Sabri Paşa'nın Mir'ô.tü'l
Haremeyn'i ile İbrahim Rifat Paşa'nın 
aynı adı taşıyan Arapça eseri karakte
ristik özellikler arzetmeleri bakımın
dan önemlidir (ayrıca bk. HAC [Litera

tür)). 

Türk dini mOsikisinde "Mekke ilahileri. 
Medine ilahileri, hac ilahileri" adlarıyla 
anılan besteleri de Haremeyn'e dair sa
nat eserleri arasında zikretmek gerekir. 
Bunlardan Mekke İlô.hisi adıyla cönk 
şeklinde basılmış bir ilahi mecmuası (is
tanbul 1318), içinde Mekke, Medine, Ara-

fat, Zemzem konularına ait ilahilerin ya
nında çeşitli tevşih ve na'tların da yer al
dığı bir örnek risaledir. 
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