
BİBLİYOGRAFYA : 

BA. Cevdet-Dahiliye, nr. 5903; BA. KK, nr. 4 
(Yeniçeri Efendisi Defteri). 6593; Hezarfen. Tel
h1sü '/-beyan, vr. 160', 161', 177'; Tevkif Ab
durrahman Paşa, Kanunname (MTM. 1/3 113311 
içinde). s. 520; Raşid, Tarih, V, 123; Çelebizade 
Asım, Tarih, İstanbu l 1282, s. 169, 266, 379, 
465; Subhl. Tarih, vr. 122; Çeşmlzade. Tarih (nşr. 
Bekir Kütükoğ l u). İstanbu l 1959, s. 20-21; Va
s ıf. Tarih, ı , 33-34; a.e. (ilgürel). s. 117-118; 
D'Ohsson. Tab leau general, VII, 191-20 ı; Musta
fa N Gri Paşa. Netayicü '1-uuküat, İstanbul 1327, 
ll, 90; Lutfi. Tarih, V, 114; VIII, 155-156; Meh
med Süreyya. Nuhbetü'L-uekayi', İ stanbu l , ts., 
s. 21-22; Uzunçarşılı , Merkez-Bahriye, s. 68-71; 
Hammer-Purgstall, "XVlll nci Asırda Osmanlı 
imparatorluğunda Devlet Teşkilatı ve Babı
Ali" (tre. Halit ilteber), iü Hukuk Fakültesi Mec
muası, Vll/2-3, İstanbu l 1941, s. 585-586; Pa
kalın, 1, 695; Bekir Kütükoğlu, "Vekayinüvis", iA, 
XIII, 272; Cengiz Orhonlu. "Khwa.Qjegan-ı Di
wan-ı Humayün", EJ2 (Ing.). IV, 908-909. 

L 

Iii MEHMET İPŞİRLİ 

HACEGAN 
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XII-XV. yüzyıllarda 
Maveraünnehir'de faaliyet gösteren 

ve Orta Asya sufiliğinin gelişmesinde 
önemli rol oynayan bir tarikat. 
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Müteahhir Nakşibendi müellifleri, Hz. 
Ebu Bekir'le başlattıkları Nakşibendi sil
silesinin Bayezid-i Bistami'nin ( ö . 2 34/ 
848 ı? ı) zamanına kadar Bekriyye. Hace 
Yusuf ei-Hemedani'nin (ö. 535/ 1140) za
manına kadar Bayezid'in Tayfur lakabına 
nisbetle Tayfuriyye. Hemedani'den Hace 
Bahaeddin Nakşibend'in (ö. 791 / 1389) 
zamanına kadar Hacegan tarikatı ve on
dan itibaren de Nakşibendiyye adını aldı
ğını kaydederler (Seyyid Has i b üsküdari, 
vr. 28b) . Silsilen in bu şekilde dönemlere 
bölünmesi doğru kabul edilirse Merv'
deki hankahı "Horasan Kabesi" olarak ta
nınan Yusuf ei-Hemedani'yi Hacegan'ın 
ilki saymak gerekir. Nitekim silsilede "ha
ce" lakabını taşıyan ilk sufi de odur. Daha 
yaygın bir görüşe göre Hikegan tarikatı
nın gerçek kurucusu. Yusuf ei-Hemeda
ni'nin tayin ettiği dört halifenin dördün
cüsü olan ve "ser-silsile-i Hacegan" laka
bıyla anılan AbdülhaliJ5-ı Gucdüvani'dir. 

Yusuf ei-Hemedani'nin Buhara'da faa
liyet gösteren ilk iki halifesi Hace Abdul
lah - ı Berki ve Hace Hasan- ı Endaki'nin 
halife bıraktıkianna dair bilgi yoktur. Yu
suf ei-Hemedani'nin üçüncü halifesi ve 
Yeseviyye'nin kurucusu Hace Ahmed Ye
sevi'nin halifeleriyle kurduğu tarikata 
mensup olanların "hace" yerine "ata" Ia
kabını taşıdıkianna bakarak bunların Ha
cegan silsilesinden ayrıldıklarını söylemek 

mümkündür. Öte yandan Yeseviliğin da
ha ziyade Orta Asya göçebe Türk kavim
leri arasında, Hacegan'ın ise Maveraün
nehir'in Buhara gibi eski kültür merkez
lerinde Farsça konuşan şehirliler arasın 

da yaygınlık kazandığı söylenebilir. 

Hacegan tarikatının sonradan Nakşi
bendiliğin manevi yönünü de tayin eden 
sekiz prensibi Gucdüvani tarafından or
taya konulmuştur. "Kelimat- ı kudsiyye" 
diye meşhur olan bu prensipler şunlar
dır: 1. Huş der-dem. Dervişin aldığı her ne
feste gafletten kaçınması, Hakk'ı unut
maması . 2. Nazar ber-kadem. Yürürken 
gaflete sebep olacak herhangi bir şeyi 
görmemesi için gözünü ayağına dikme
si. 3. Sefer der-vatan. Lüzumsuz seya
hatlerden vazgeçip kendini beşeri sıfat
Iardan ilahi sıfatiara ulaştıracak olan iç · 
alemindeki yolculuğa yönelmesi. 4. Hal
vet der-encümen. Surette ve zahirde 
halk içinde bulunurken manen ve batı

nen Hak ile beraber olması. s_ Yadkerd. 
Diliyle veya gönlüyle Hakk'ı zikretmesi. 
6. Bazgeşt. Zikir yaparken kelime-i tevhi
din ardından. "İlahi ente maksudi ve rı
zake matlubi" (AIIah ı m! Maksact ım sensin. 
gayem senin rızan1 kazanmaktır) cümlesini 
tekrarlaması. 7. Nigahdaşt. Kelime-i tev
hidi söylerken aklından bütün yersiz dü
şünceleri atması. B. Yaddaşt. Her za
man Hak'tan agah olması . İlk yedi pren
sibin hedefinin bu sonuncusunu gerçek
leştirmek olduğu söylenir. Bu prensipler, 
büyük bir ihtimalle Hace Bahaeddin ta
rafından ortaya konan üç prensiple (vu
kü f-ı zamani, vuküf-i adedi. vuküf-i kalbi) 
tamamlanmıştır (Saf[, s. 20-28). 

Nakşibendi geleneğine göre Gucdü
vani, Yusuf ei-Hemedani'ye uyarak Hace 
Ahmed Sıddik, Hace Evliya-ı Kebir (Ke
lan). Hace Habbaz Buhari ve Hace Arif-i 
Hivgeri adlı dört halife bırakmıştır. Bun
ların dördü de mürid yetiştirdiği halde 
tarikatın devamın ı Arif-i Hivgeri sağla
mıştır. Hivgeri'den sonra Hacegan silsile
si, sırayla Hace Mahmud incirfağnevi (ö. 
715/1315-16 ı?J), Kübreviyye tarikatının 
büyüklerinden Alaüddevle-i Simnani ile 
ilişkisi bulunan Hace Ali Hamiteni. Hace 
Muhammed Baba Semmasi ve Hace Ba
haeddin Nakşibend'in asıl mürşidi olan 
Emir Külal ile (ö 772/1370) devam eder 
(Muhammed b. Hüseyin Kazvini. vr. 9b
l 2•). Bunlardan sadece Hamiteni'ye Risa
Ie-i }:lat.ret-i 'Azizan adlı bir eser atfedil
mektedir. Hakkında bir menakıbname bu
lunan Emir Külal'den başka Hacegan sil
silesinde adı geçen sufılerin hayatları ve 
faaliyetleri hakkında kaynaklarda yeterli 
bilgi yoktur. 

HACER 

Hacegan şeyhlerinin benimsediği zikir 
metotlarının bir bütünlük arzetmediği 
söylenebilir. Hemedani zikri cehri yaptığı 
halde halifesi Gucdüvani, Hace Hızır'dan 
öğrendiğ i hafı zikri benimsemiş ve hali
felerine bu metodu telkin etmiştir. An
cak Ali Harniteni tekrar cehri zikir usulü
nü getirmiş ve Emir Külal zamanına ka
dar bütün Hacegan cehri zikir metodu
nu uygulamıştır. Hace Bahaeddin Nak
şibend. Gucdüvani'nin ruhaniyetinden 
hafı zikir yolunu öğrenince cehri zikri 
tamamen bırakmıştır. Onun kesin bir şe
kilde hafı zikir yolunu seçmesiyle münte
sip bulunduğu silsilenin yeni bir döneme 
girdiği ve Nakşibendiyye tarikatının do
ğuşunda tayin edici bir rol oynadığı söy
lenebilir. 

Hace Ubeydullah Ahrar (ö. 895/1490) 
gibi bazı Orta Asya Nakşibendi şeyhleri 
Hace lakabını kullanmaya devam etmiş
lerse de Hacegan, Nakşibendilik'ten ayrı 

bir tarikat olarak Emir Külal'in Sahaed
din Nakşibend dışındaki diğer halifele
riyle ancak iki üç nesil kadar varlığını sür
dürebilmiş, daha sonra Nakşibendiliğin 
içinde erimiştir. Molla Cami'nin Nakşi

bendi yolunu anlatan risalesine Serriş

te-i · Tari~-ı ljacegan adını vermesi, 
Nakşibendi tarikatının manevi ecdadına 
bir saygı ifadesi olarak değerlendirilir. 
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~ HAMİD ALGAR 
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Hz. İbrahim'in eşi 
ve Hz. İsmail'in annesi. 
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İbranice'de Hagar olarak geçen Hacer 
kelimesinin anlamı "kaçma, kaçış"tır. 

Grekçe'de Agar. Arapça'da hem Acer hem 
de Hacer şeklinde yer almaktadır. ~:\ütün 
Bu-hari nüshalarında Acer diye kaydedi
len kelime Hacer olarak meşhur olmuş

tur (Ayni, X. 16; Tecrid Tercemesi, VI, 520) . 
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