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Iii MEHMET İPŞİRLİ 

HACEGAN 
(..;~1,_> ) 

XII-XV. yüzyıllarda 
Maveraünnehir'de faaliyet gösteren 

ve Orta Asya sufiliğinin gelişmesinde 
önemli rol oynayan bir tarikat. 

_j 

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 

HACER 
( .r.-~) 

Hz. İbrahim'in eşi 
ve Hz. İsmail'in annesi. 

_j 

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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HACER 

Arapça olmayan Acer'in kökü bilinme
mektedir (FirOzabadl, el-l:(timüsü'l-mu/:ııt, 

"ecr" md.). Hacer ise "terketmek, hicret 
etmek; şirkten uzaklaşmak; emsalinden 
üstün olmak" manalarına gelen hecr kö
küne ait olabileceği gibi Güney Arabistan'- . 
da bir yerleşim merkezi olan Hecer'Ie de 
alakah olduğu düşünülmektedir (a.g.e., 
"her" md; EJd., VII, 1075). 

Kur'an-ı Kerim'de kendisinden söz edil
meyen Hacer Tevrat'a göre Mısırlı bir ca
riyedir (Tekvln, 16/1). Hz. İbrahim ve eşi 
Sare. Ken'an diyarında (Filistin) kıtlık olun
ca bir süre kalmak için Mısır'a giderler. 
Mısır'a vardıklarında Firavun Sare'nin gü
zelliğini duyup onu sarayına aldırır. Kar
şılığında da Hz. İbrahim'e çeşitli hayvan
larla köle ve cariyeler verir. Firavun Sa
re'ye yaklaşmak ister, fakat Rab tara
fından cezalandırılır. Sare'nin Hz. İbra
him'in eşi olduğunu ve onların sıradan 
insanlar olmadıklarını anlayan Firavun Sa
re'yi geri gönderdiği gibi daha önce ver
diklerini de almaz (Tekvln, 12/10-20). Tev
rat'ta açıkça belirtilmemekle birlikte Ha
cer de Hz. İbrahim'e verilen cariyeler ara
sında bulunmalıdır (DB, III, s. 262). 

Yine Tevrat'a göre uzun süre çocuğu ol
mayan Sare. dönemin kuralları gereğin
ce neslin devamı için Hacer'i ikinci eş ola
rak kocasına takdim eder. Hacer hamile 
kalınca . Sare'ye karşı tavrı değişir; Sare 
de ona kötü davranır ve kaçmak zorunda 
bırakır. Şur yolunda bir çeşme başında 
Hacer'i bulan Rabb'in meleği hanımına 
geri dönmesini söyler ve, "Senin zürriye
tini çoğalttıkça çoğaltacağım ve çoklu
ğundan sayılmayacaktır. işte sen gebe
sin ve bir oğul doğuracaksın, onun adını is
mail koyacaksın" diyerek müjde verir (Tek
vln, 16/ 1-14) . Bunun üzerine geri dönen 
Hacer'den Hz. İsmail dünyaya gelir (Tek
vln, ı6/15- ı6). 

Hz. İbrahim 100, oğlu İsmail on dört 
yaşında iken Sare İshak'ı dünyaya getirir. 
İshak'ın sütten kesilmesi münasebetiyle 
verilen ziyafet sırasında İsmail İshak'a 
gülünce Sare kızar ve Hz. İbrahim'e, "Bu 
cariyeyi ve oğlunu dışarı at; çünkü bu ca
riyenin oğlu benim oğlumla, İshak'la be- · 
raber mirasçı olmayacaktır" diyerek on
ları kovmasını ister. Hz. İbrahim ise bu
nu doğru bulmaz; ancak Allah da aynı şe
yi emredince ekmekle su tulumunu Ha
cer'in omuzuna yükler, çocuğu da yanına 
verip gönderir. Hacer oğluyla birlikte Be
er-şeba çölüne gider. Su tükenince çocu
ğu bir çalı dibine atar; onun ölümünü 
görmemek için de bir ok atımı mesafeye 
giderek ağlamaya başlar. Çocuğun sesini 
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işiten Rabb'in meleği Hacer' e seslenerek 
korkmamasını söyler. Allah Hacer'in göz
lerini açar ve bir su kuyusu görür. Kuyu
dan su çekerek çocuğa içirir. Daha sonra 
Paran çölüne yerleşen Hacer oğlu büyü
yünce ona Mısırlı bir kadın alır (Tekvln, 
2 ı II-2 ı ) . Tevrat'ta Hacer'in daha sonraki 
hayatı ve ölümüyle ilgili bilgi yoktur. Tev
rat tefsirlerinde ise Hacer Firavun'un kı
zı olarak gösterilir. Firavun. sarayında Sa
re'ye gösterilen hürmeti görünce. "Kızım 
başkasının evinde hanımefendi olacağına 
bu sarayda hizmetçi olsun" diyerek kızı 
Hacer'i Sare'ye verir. Hacer çocuk sahibi 
olur olmaz. "Hanımefendim aslında dışa

rıdan göründüğü gibi değildir. Takva sa
hibi imiş gibi görünür. ancak sırf güzel
liği bozulmasın diye hamilelikten uzak 
durmuştur" diyerek gıybetini yapar. Bu
nun üzerine Sare durumu Hz. İbrahim'e 
anlatıp onun karşı çıkmasına rağmen ha
mile olan Hacer' e ağır köle işleri yaptırır. 

Hacer. Sare'nin baskısı üzerine evden ka
çınca dört veya beş melek kendisine gö
rünür; ancak Hz, İbrahim'in evinde bu se
mavi' varlıkları görmeye alışkın olduğu için 
ürkmez. 

Tevrat'ta Hacer'le ilgili bilgiler iki ayrı 
yerde nakledilmekte (Tekvln, ı6/ı-ı6, 2ı1 

ı-2 ı ) ve bu iki anlatırnda ortak noktalar 
bulunmaktadır. Her iki metinde de Ha
cer'in uzaklaştırılması veya kaçışı (Tekv!n, 
ı6/6, 21/ı4). kendisine müjde veren bir 
melekle karşılaşması (Tekvln, ı6/7-ı2, 21/ 
ı 7-ı8) ve bir su kaynağının ortaya çıkışı 
(Tekvln, ı6/ı4, 2ı/ı9) söz konusudur. Ki
tab-ı Mukaddes'le ilgili tenkit çalışmaların
da, Tevrat'ta Hacer'in anlatıldığı bölümler
den Tekvi'n, 16/1 b-2. 4-14'ün Yahvist; Tek
vi'n, 16/1", 3, 1S-16'nın Ruhban ve 21/8-
21 'in Elohist metin olduğu, 16/9'un ise 
her iki anlatımı birbirine bağlayıp uzlaş
tırmayı amaçlayan, daha sonraki dönem
Iere ait bir redaksiyon ürünü olduğu ileri 
sürülmektedir (EJd., VII, ı075). 

Tevrat'a göre İshak'ın doğumu sırasın
da İsmail'in on dört yaşına bastığı ve sür
gün olayının İshak'ın sütten kesilmesin
den sonra vuku bulduğu dikkate alindi
ğında bu olay sırasında İsmail'in on beş 
veya on altı yaşında olması gerekir. Hal
buki Tevrat'ın sürgün hadisesini anlatan 
bölümünün İsmail'le ilgili ifadeleri onun 
en çok beş altı yaşlarında bir çocuk ol
duğu kanaatini vermektedir. Bu durum 
metin tenkidi bakımından Tevrat'ta iza
hı güç bir meseledir. 

İslami kaynaklarda Hacer'in Mısırlı ve 
Kıbt krallarından birinin kızı olduğu be
lirtilir. Babasının Menfis halkından ve ara-

nın kralı bulunduğu nakledildiği gibi, Ha
cer'in Hz. İbrahim'in Mısır'a varışında iş 
başında bulunan firavunun cariyelerinden 
olduğu da rivayet edilmektedir (Ta beri. I, 
245). Onun Ümmülarab'dan(Ümmüla-rik) 
veya Ya]5 denilen köyden yahut Nil 
yakınındaki Ensına kasabasının bir kö
yünden olduğu da rivayet edilmektedir 
(İbn Hişam, ı. 6; Ayni, X, 16). Ebu Hürey
re'dem nakledilen bir hadiste Hz. Pey
gamber, İbrahim'in eşi Sare ile birlikte 
zalim bir hükümdarın hüküm sürdüğü 
bir şehre geldiklerini, hükümdarın Sare'
ye göz koyduğunu, fakat Allah'ın onu ko
ruduğunu, sonunda da bu melikin Sare 
ile birlikte Hacer'i de kendisine vererek 
geri gönderdiğini bildirmektedir (Buha
rl, "Büy({", 100; "Hibe", 28, 36). Diğer ta
raftan ResOI-i Ekrem şöyle buyurmuş
tur: "Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi dav
ranın; çünkü onlara karşı alıdirniz ve on
ların bizimle akrabalığı vardır" (Müsned, · 
V, ı 74; Müslim, "Feza'ilü'ş-şaJ:.ı.8be", 227). 

Sare ile evlenen İbrahim'in uzun süre 
çocuğu olmamıştı. Bundan dolayı zaman 
zaman Allah'a yalvarmış ve, "Rabbim ba
na salihlerden olacak bir evlat ver!" (es
Saffat 37/ıooı şeklinde dua etmiştir. Sa
re kocasının evlat hasreti çekmesine üzül
müş ve ona Mısır'dan getirdiği cariyesi 
Hacer'i ikinci eş olarak takdim etmiştir. 

Bu evlilikten İsmail dünyaya gelmiş. fa
kat Sare onun doğumundan sonra Ha
cer'i kıskanmaya başlamış. bir müddet 
sonra da kocasından Hacer'i ve oğlunu 
evden uzaklaştırmasını istemiştir. Bunun 
üzerine bir süre tereddüt gösteren İbra
him, Allah'tan aldığı emir üzerine Hacer 
ile oğlunu evden uzaklaştırmış ve onları 
Meklke'ye Kabe'nin bulunduğu yere gö
türmüştür. O sırada tamamen ıssız olan 
Mekke'nin kupkuru vadisine getirilen Ha
cer İbrahim'e, "Bizi hiçbir ekinin bitme
diği ve kimsenin yaşamadığı bu vadiye bı
rakıp gidecek misin?" diye sormuş. İbra
him de bunu Allah ' ın emriyle yaptığını ve 
böyle yapmaya mecbur olduğunu söyle
miştir. Bununla birlikte oğlunu ve karı
sını bu ıssız yerde adeta ölüme terket
mek İbrahim'e çok zor gelmiş ve Allah'a 
şöyle dua etmiştir: "Ey rabbimiz, ey sa
hibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için 
ben nesiimden bir kısmını senin Beytül
haram'ının (Kabe) yanında ziraat yapıl
mayan bir vadiye yerleştirdim . Sen de 
insanlardan bir kısmının gönlünü onlara 
meylettir ve çeşitli meyvelerle onları besle 
ki sana şükretsinler" (İbrahim 14/37). 

Hacer. ıssız Meklke vadisinde İbrahim'in 
. bırakmış olduğu az miktardaki su ve er-



zakın tükenınesi üzerine İsmail'in susuz
luktan ölmesinden korkarak telaşlanmış. 
çaresizlikten Safa ile Merve tepeleri ara
sında yedi defa gidip gelmiş, bu sırada 
oğlunun bulunduğu yerden zemzem su
yunun çıktığını görmüş ve bu vadide ken
disine su ihsan eden Allah'a şükretmiş
tir. Hz. Peygamber, "Allah İsmail'in an
nesine rahmet etsin. Eğer suyun önünü 
kapamasaydı zemzem akıp giden bir ır
mak olurdu" demiştir (Müsned, ı. 347; Bu
har!, "Enbiya, ... 9). 

İsmail'in büyümesinden sonra Allah'ın 
İbrahim'den onu kurban etmesini iste
mesi ve İbrahim'in bu emri yerine getir
meye çalışması üzerine şeytan tarafın
dan iğva edilmek istenen Hacer durumu 
tevekkülle karşılayarak şeytanın iğvası
na kapıimam ış. İsmail'in kurban edilmek 
istenmesine rıza göstermiştir. 

Hacer çevreden gelenlerle beraber Mek
ke'de yaşamış, orayı imar etmiş ve dok
san yaşında vefat ederek Hicr'e defnedil
miştir. 
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II!J ŞABAN KuzGuN 

HACERÜLESVED 
( ~,_..YI .r.=JI ) 

Kabe'nin güneydoğu köşesine 
tavafın başlangıç noktasını 

belirlemek amacıyla yerleştirilen taş. 
L ~ 

ei-Hacerü'l-esved terkibi Arapça'da "si
yah taş" anlamına gelir. Yerden 1 ,S m. 
kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 
cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu 
taşın siyahayakın koyu kırmızı renkte ol
ması sebebiyle böyle adiandınidığı anla
şılmaktadır. 

Kaynaklar, Hacerülesved'in Hz. İbra
him tarafından Kabe'nin inşası esnasın
da tavafın başlangıç noktasını belirle
mek amacıyla yerleştirildiği konusunda 
ittifak etmekle birlikte bu taşın menşei, 
tarihçesi ve mahiyeti hakkında, birçoğu 
zayıf isnatlara dayanan, bazıları aynı za
manda sembolik bir anlam taşıyan çeşit
li rivayetler nakledilmiştir.(Ezraki, I, 62-
66, 322-329; Fakihl, ı. 8 ı -97; Süheyll, ıı. 

270-275). Bu rivpyetlerde umumiyetle 
Hacerülesved'in cennetten indirildiği. NCıh 
tufanı sırasında EbCı Kubeys dağında ko
runduğu ve Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşası 
esnasında oradan getirilerek yerine ko
nulduğu ifade edilmektedir. 

İslamiyet'ten önce Araplar'ın Hacerü
lesved'e ayrı bir önem ve kutsiyet atfet
meleri ve onu adeta Kabe'nin kutsiyeti
nin sembolü saymaları, bu taşın Hz. İb
rahim'den itibaren devam edegelen hac 
ve tavaf ibadetinin önemli bir öğesi ol
masının yanı sıra bu dönemde Araplar 
arasında özellikle taşiara ve bu taşlardan 
yapılmış putlara tapınma actetiyle de bağ
lantılı olmalıdır. Nitekim bu husus bir kı
sım Batılı araştırmacıyı. Hacerülesved'in 
Araplar'ın eski bir putundan arta kalan 
bir parça olabileceği tarzında yanlış bir 
kanaate sevketmiştir (C eva d Ali, VI, 436-

437). ' 

Kabe'nin zaman içinde sel ve yangın 
gibi çeşitli afetlere, ayrıca insanların sal
dırılarına maruz kalmasının sonucunda 
Hacerülesved'de bazı hasarlar ve parça
lanmalar meydana gelmiş, ancak her de
fasında bu parçalar büyük bir titizlikle 
yerlerine yapıştırılarak korunmaya çalı
şılmıştır. İslam'dan önceki dönemde Hu
zaalılar tarafından Mekke'den çıkarılan 
Cürhümlüler'in sakladığı Hacerülesved, · 
uzun süren aramalardan sonra buluna
rak tekrar yerine konmuştur. Hz. Mu
hammed henüz otuz beş yaşında iken 
Kabe'nin Kureyşliler tarafından yeniden 
inşası sırasında Hacerülesved'in yerine 
yerleştirilmesi hususunda kabileler ara
sında anlaşmazlık çıkmış, bu şerefli gö
revi hiçbir kabile diğerine bırakmak iste
memişti. Bunun üzerine Kureyşliler'in 

en yaşiısı E bO Ümeyye b. Mugire'nin tek
lifiyle belirlenen bir yöntem sonunda ha
kem kabul edilen Hz. Muhammed, Ha
cerülesved'i bir örtü içine koyarak bütün 
kabile reisierinin iştirakiyle kaldırmış. 
yerleştirileceği yerin hizasına gelince de 
bizzat kendisi bu görevi yerine getir
mişti. Abdullah b. Zübeyr döneminde 
(683-692) çıkan bir yangında üç parçaya 
ayrılan Hacerülesved. parçaları birbirine 

HACERÜLESVED 

yapıştınlarak gümüş bir mahfaza içine 
alınmış. daha sonra yıpranan bu mah
faza 189 (805) yılında HarOnürreşld ta
rafından takviye ettirilmiştir. 31 Tde (930) 
Karmatilideri EbQ Tahir el-Cennabl Mek
ke'de yaptığı katliam ve yağma sırasında 
Hacerülesved'i yerinden sökerek Hecer'e 
götürmüştür. Böylece Kabe uzun bir sü
re Hacerülesved'siz kalmış. ancak hacılar 
tavaf esnasında Hacerülesved mevcut
muş gibi bulunduğu yeri istilam ederek 
(aş.bk.) tavatıarını yapmışlardır. Nihayet 
bir rivayete göre Fatımi Halifesi MansQr
Billah'ın emriyle, diğer bir rivayete göre 
ise Abbfısl Halifesi Mutl-Uilah'ın 30.000 
dinar fidye ödemesi üzerine Hacerüles
ved Mekke'ye getirilerek (339/950-51) ye
rine yerleştirilmiş ve gümüş mahfazası 
tamir edilerek yenilen miştir. Daha sonra 
Hacerülesved'i çalma veya ondan bir par
ça koparına yönünde birçok teşebbüs 
olmuşsa da bunlar engellenmiş veya ko
parılan parçalar özenle yerine monte edil
miştir. Bu taşa ait küçük bir parça Ka
nOn! Sultan Süleyman döneminde bir ha
dım ağası tarafından İstanbul'a getiril
miş ve türbe kapısının üst tarafına konul
muştur (Mahmud Esad, s, 326) . İbrahim 
Rifat Paşa'nın naklettiğine göre Hacerü
lesved 1290'da (1873). ortasında 27 cm. 
çapında yuvarlak bir açıklığın bulunduğu 
gümüş bir mahfaza içine alınmış olup 
(Mir'atü'l-lfaremeyn, 1, 264) bu açıklık sa
yesinde taşa dakunulmasına imkan sağ
lanmıştır. 1932 yılında bir Afganlı Hace
rülesved'den bir parça koparmış. ancak 
yakalanarak idam edilmiştir. 

Hacerülesved 
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