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Başlangıçta 
saray teşkilatındaki mabeyinci 

manasında kullanılan, 

ancak daha sonra çeşitli bölgelerde 
farklı anlamlar kazanan bir terim. 

_j 

Sözlükte "araya girmek, mani olmak, 
birinin bir yere girmesini engellemek; ört
rnek, gizlemek" manalarma gelen hacb 
masdanndan türetilmiş ism-i fail olup "bir 
kişinin bir yere girmesine engel olan kim
se, kapıcı" demektir. 

Tarihçiler. İslam öncesi Türk devletle
rinde de bulunan hacibliğin menşeini Sa
saniler zamanına kadar çıkarırlar. Niza
mülmülk'ün, bu memuriyetin Sasaniler 
döneminde var olduğuna dair kayıtları 
ile ( Siyasetname, s. 72-73, 134-135) yine 
bu devirde haciblik görevinin önemi hak
kında İbnü'l-Belhi'nin bazı ifadeleri (Fars· 
name, s. 92) ve bunları Erdeşlr b. Babek'e 
isnat eden Havendi'nin açıklamaları (Ra· 
f:ıatü 'ş-şudur, s. 97). İslam müellitlerinin 
bu kurumu Sasaniler dönemiyle başlat
mak istediklerini gösterir. 

İbn Haldun'un Mu]faddime'de hacib
liğin İslam tarihinde takip ettiği seyir hak
kında verdiği bilgi tarihi gerçekiere uy
maz ve daha çok nazari bir mahiyet ar
zeder. İbn Abdürabbih, Hz. Peygamber'in 
Ebu Enese (veya Enese) adlı bir hacibinden 
bahseder (el-'İkdü'L-ferid, II, 174) ResGl-i 
Ekrem'in, özel işleriyle meşgul olduğu za
manlarda kapıda bir görevli bulundurdu
ğu, diğer zamanlarda ise halk ile arasın
daki perdeyi kaldırdığı anlaşılmaktadır 
(Kettanl, I, 103). Kettani'nin bildirdiğine 
göre Kudal 'Uyunü'l-ma'arif adlı eserin
de Hz. Ebu Bekir .ve haletlerinin hacibieri 
olduğunu kaydeder (I, 101 ). Kalkaşendl 
de Hz. Ebu Bekir'in Şedld, Hz. Ömer'in Yer
fa, Hz. Osman'ın Humran ve Hz. Ali'nin 
Kanber adlı hacibierinden bahseder ( Şub
f:ıu '1-a'şa, III, 77). 

Bu görev ve unvanın, Emeviler devrin
de Bizans ve Sasanl tesirleri altında sa
ray hayatının başlamasından sonra orta
ya çıktığını ileri sürenler de vardır. Hacib
liğin ilk defa Muaviye ( 661-680) veya Ab
dülmelik b. Mervan (685-705) zamanın
da kurulduğuna dair görüşlerden hangi
sinin daha doğru olduğu kesinlikle tesbit 
edilememektedir: Bu görevin Emevller 
devrindeki önemi hakkında da fazla bilgi 
yoktur. Bu dönemde hacibin vazifesi sa
dece görevlileri ve ziyaretçileri hükümda-
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rın huzuruna çıkarmaktan ibaret değildi. 
Hacib aynı zamanda merasimleri de dü
zenliyordu. Muhtemelen hacib katiple 
aynı seviyedeydi. Hacibliğin Abbasl hila
fetinde ve Endülüs Emevı1eri'nde daha ilk 
zamanlardan başlayarak mevcut olduğu 
bilinmektedir. Halifeterin en mahrem sır
Ianna vakıf olmaları hacibiere büyük bir 
nüfuz kazandırıyordu. Abbasller devrin
de saraydaki en önemli iki görevli vezirle 
hacibdi; ancak hacib vezirden daha aşağı 
mevkide bulunuyordu. Nitekim Hacib Re
bl' b. Yunus, Ebu Ca'fer el-Mansur devrin
devezir tayin edildi. lll. (IX.) yüzyılda ha
cible vezir arasında rekabet başladı. Hali
fe Mütevekkil-Aiellah'ın hacibi lnaket-Tür
ki, vezirin aziedilmesinden sonra idari kad
ronun en üst seviyesine çıktı. Ancak aynı 
yüzyılın sonunda hacibin otoritesi sarsıl
dı; vezir katipleriyle birlikte idareye hakim 
oldu. Muktedir-Billah döneminde Hacib 
Sevsen halifeye karşı bir isyan teşebbü
sünde bulundu (296/908). Daha sonraki 
yıllarda da Muktedir'e karşı bir ihtilal giri
şimi oldu (929) ve hacibler emlrlerle reka
bet etmeye başladılar. Hacib Yakut hem 
vali hem de emir idi ve kendi oğlunu sahi
bü'ş-şurta tayin etmişti. Fakat baba oğul 
bir süre sonra Emir Munis el-Muzaffer'in 
isteğiyle aziedildL İkinci Abbasl halifesi 
Ebu Ca'fer el-Mansur'un ve Mehdi-Billah'
ın hacibi Rebl' b. Yunus, Ya'küb b. DavCıd'u 
vezir tayin ettirmek için 100.000 dinar 
rüşvet almıştı (İbnü't-Tıktaka, s. I84). Ha
life Mu'tazıd-Billah devrinde sarayda yir
mi beş hacib vardı; bunların çoğu babası
nın eski azatlı kölelerinden oluşuyordu. 
Hacibierin maiyetinde sayıları SOO'e ula
şan hacib vekilieri bulunuyordu. Bu vekil
.Iere de umumiyetle hacib denilmektey
di. Abbasl sarayının debdebe ve ihtişamı 
arttıkça hacibierin sayısı da çoğaldı; Muk
tedir-Billah zamanında sarayda 700 ha
cib mevcuttu. Bütün hacibierin amiri ol
mak üzere hacibü'l-hüccablık görevi ilk de
fa 940 yılında ihdas edilmiştir. 

Halife Kahir-Billah döneminde haciblik 
Emir Ali b. Buleyk'e verildi. Razi-Billah, 
Emir Muhammed b. Yaküt'u hacib tayin 
etti. Muhammed hükümeti ve vezirleri 
kontrol altına almaya başladı. Böylece oto
rite tamamen hacibin eline geçti ve halife
nin nüfuzu azaldı. İbn Raik 936'da eml
rü'l-ümera unvanını alınca hacibin unva
nı da hacibü'l-hüccab olarak değiştirildi. 
Bu dönemde hacibin resmi görevleri sa
rayda halifeyi korumak, saray görevlileri
ni kontrol etmek ve merasimleri düzen
lemekti. Abbasiler'de vezirle hacib arasın
daki çekişme İbn Mukle ve Hacib Muham
med b. Yakut arasında düşmanlığa se-

bep oldu. İbn Mukle işlerine müdahale 
eden hacibi hapse attırdı. Ebü'l-Muzaf
fer İbn Hübeyre ile Hacib Adudüddin İb
nü'l-Müslime arasında da düşmanlık var-dı 
ve Adudüddin Ebü'l-Muzaffer'i zehirle
mekle itharn edilmişti. 

Hacibliğin Abbasiler'den sonraki dev
letlerde de mevcut olduğu görülmekte
dir. Mısır'da Ahmed b. Tolun'un kurduğu 
Tolunoğulları Devleti, saray ve idare teş

kilatın ı Abbasller'den aynen aldığı için bu 
devlette de hacibler bulunuyordu. Fakat 
tarihi vesikalardan, Tolunoğulları'ndan yal
nız Harun devrinde (896-905) Simcur ad
lı bir Türk'ün hacib-i keblr vazifesini gör
düğü anlaşılmaktadır. 

Endülüs Emevileri'nde hacibin duru
mu Şark-İslam dünyasındakinden olduk
ça farklı idi. Bilhassa IV. (X.) yüzyılda ha
cib kelimesi, vezir gibi mülki idarenin ba
şında bulunup hükümdarın emriyle onun 
bütün yetkilerini temsil eden en büyük 
emir anlamında kullanılmıştır. Hacib ge
rektiği zaman hükümdarın naibliği göre
vini de ifa ediyordu. Çeşitli idari bölümie
rin başında birer vezir bulunup bunlarla 
hükümdar arasındaki teması sağlayan ve 
doğrudan ona bağlı olan en büyük amirEi 
hacib denildiğini söyleyen İbn Haldun da 
bu hususu teyit etmektedir. Hacibliğin ve
zir likten daha önemli olduğu Endülüs 
Emevileri'nde hacibe "el-vezlrü'l-akreb" de 
denilirdi. Yusuf b. Baht ı. Abdurrahman, 
Abdülkerlm b. Abdülvahid ı. Hakem, lsa 
b. Şehld ll. Abdurrahman, Bedr b. Ah
med de lll. Abdurrahman zamanında hem 
vezirlik hem de haciblik yapmışlardır. Bu
na rağmen hacib relsü'I-vüiera seviyesin
de değildi; ancak ll. Hakem devrinde bu 
seviyeye ulaşabildi. Emir Abdullah b. Mu
hammed hacibin nüfuzundan çekindiği 
için haciblik makamını bir süre boş tut
tu. Halefi Emir lll. Abdurrahman da 
93Z'den 961'e kadar hacib tayin etmedi. 
Nihayet ll. Hakem 962 yılında bu mevki
ye Ca'fer b. Abdurrahman ei-Mushafi'yi 
getirip işleri ona bıraktı. Devletin bütün 
nüfuzunu şahsında toplayan bir hacibin, 
iktidarda bir çocuğun veya iradesiz bir hü
kümdarın bulunduğu zamanlarda hane
dan için tehlike oluşturmasından endişe 
edildiği için bu mevki zaman zaman boş 
tutuluyordu. İbn Ebu Amir ei-Mansur. ve
liahdı olan oğlunu hacib tayin edince ken
disi "es-Seyyid ei-Melikü'I-Kerlm" lakabı
nı aldı ve bütün yetkileri şahsında topla
dı. Böylece halifelik sadece bir isim ve şe
kilden ibaret kaldı. İbn Ebu Amir 371'de 
(981) Mansur-Billah lakabıyla saray amiri 
oldu ve hutbelerde kendi adını okuttu. 



Hikib unvanı, Endülüs Emevi Devleti'nin 
parçalanmasından sonra eski geleneği 
sürdürmekisteyen müiGkü't-tavaife men
sup hükümdarlar tarafından da kullanıl
dı . Abbasi halifelerinden Mu'tazıd-Billah 
ile Mu'temid ve oğulları da hacib unvanı
nı aldılar. Fatımiler'de başhacibe sahibü'l
bab veya hacibü'l-hüccab, onun emrinde
kilere de hacib denilirdi. Kaynaklarda ay
rıca hacib-i divandan bahsedilmektedir. 

Abbasiler'den ayrılarak Maveraünnehir 
ve Horasan'da ilk düzenli devleti kuran 
Samaniler, saray ve idare teşkilatında he
men tamamıyla Abbasi kurumlarını örnek 
almıştı. Samaniler'de hacib yüksek rütbeli 
bir emir idi. Samani ordusunun esasını da 
Türk gulamları teşkil ediyordu. Başhacib 
hem sarayın amiri hem de ordunun baş
kumandanıydı. Abdülmelik b. Nuh zama
nında başhacib Alp Thgin, Samani hüküm
danndan sonra en nüfuzlu kişi olmuştu 
ve hükümdarın tahta geçişinde etkili ol
maya çalışıyordu. Hacibler kendilerini eya
let valiliğine tayin ederlerdi. Gazne Valisi 
Sebük Tegin'in türbesinde "el-hacibü'l
ecell" (büyük hacib) ibaresi yazılıydı. 

Karahanlılar'da ulu hacib saray teşki
latında hükümdardan, bütün devlet teşki
latında da hükümdar ve vezirden sonra 
gelen en büyük makam sahibiydi. Kara
hanlılar'da hacib (tayangu) hükümdarla re
aya arasında bir vasıta idi; reaya dilekle
rini onun aracılığı ile hükümdara iletebi
lirdi. Karahanlılar'ın ünlü hacibi Yusuf Has 
Hacib, ulu hacibin hükümdarın ve bütün 
ülkenin kendisine güvenebileceği , halkın 

duasını alacak soyu temiz ve iyi ahlaklı 
bir kimse olması gerektiğini söyler. 

Karahanil Devleti'nde hacib, idare ede
nin idare edilenlerle münasebetlerini dü
zenleyen görevlidir. Yusuf Has Hacib, ulu 
hadbin hükümdarın gören gözü olduğu
nu söylerken bunu anlatmak istemiştir. 
Devlet ve saray görevlilerinden maruzat 
t a bulunacak kimseleri ilk önce hacibin 
bizzat kendisi kabul eder, hazinedar ve 
katip gibi yüksek rütbeli memurlardan el
biseci ve ayakkabıcı gibi zenaatkarlara ka
dar herkesi dinlerdi. Bilhassa fakir, dul, 
öksüz ve yetimlerin istek ve şikayetlerini 
hükümdara arzetmek onun başlıca vazi
fesiydi. Hak talebinde bulunanları kabul 
ederek Divan-ı Mezalim'de onlara yol gös
termek ve hükümdarın huzuruna çıkar
mak da hacibin en mühim görevleri ara
sındaydı. Huzura kabulle ilgili merasimi 
düzenlemek örf ve adetlerin yerine getiril
mesini sağlamak da hacibin işlerinden sa
yılıyordu. 

Hacibin bir görevi de elçilerle ilgilen
mekti. Elçilerin geliş gidişlerinde hacib 
onları karşılayıp uğurlar, dönüşlerine izin 
verilmesini sağlar ve hediyelerini temin 
ederdi. 

Ulu hacibin emrinde başka hacibierin 
bulunduğu Kutadgu Bilig'deki, "Ulu ha
cib nasıl bir kişi olmalıdır ki o diğer hacib
Iere baş olsun" ifadesinden anlaşıldığı gi
bi "hacibü'l-hüccab" anlamında kullanılan 
" uluğ hacib" sözü de bu hususu doğrula
maktadır. Karahanil sarayında, Büyük Sel
çuklu sarayındaki saray hacibine (hacib-i 
dergah) benzer ayrı bir hacibin (has ha
cib) varlığı da bilinmektedir. 

Büveyhiler'de haciblik askeri bir rütbe 
olup bunların saraydaki sorumluluklarıy
la ilgili olarak kaynaklarda herhangi bir 
bilgi bulunmamaktadır. 

Haciblik Samaniler'den Gazneliler'e geç
ti. Ordunun başkumandam hacib-i büzürg 
idi. Diğer hacibler emirler arasından seçi
lirdi. Se bük Thgin 'in gözde m emiükü ve Al
tun taş hanedanının kurucusu olan Ebu 
Said Altuntaş, önce Gazneli ordusunda 
kumandan olarak görev almış. daha son
ra hacib-i kebirliğe kadar yükselmiştir. 
Sultan Mahmud-ı Gaznevı~nin ölümünden 
sonra Ali Karib (Ali Hfşavend) hacib-i bü
zürg olarak görev yaptı. 

Emir-i hacib Büyük Selçuklular'da da 
mevcut olmakla beraber Gazneliler'deki 
yetkisine nisbetle önemini yitirmeye baş

ladı. Hacib bir kumandandan ziyade bir 
saray görevlisi olarak vazife yapıyordu. 
Bununla beraber hacibler de askeri sefer
lere katılırdı . Mesela Alparslan'ın hacibi 
Erdem, Kutalmış'ın üzerine gönderilmiş
ti. Sultan Muhammed Tapar devrinde ha
ci b sultanın emirlerini vezire tebliğ eder
di. Irak Selçuklu Sultanı Mahmud b. Mu
hammed Tapar'ın hacibi Ali Bar Sencer' e 
karşı savaşmış ve ordunun mali işlerine 
nezaret etmişti. Nizamülmülk hacibi sa
ray görevlisi olarak t asvir eder. Hacib ge
nellikle Türk emirler arasından seçilirdi ve 
emrinde gulamlar bulunurdu. Nizamül
mülk ayrıca hacib-i dergahtan bahseder 
ki bu muhtemelen törenleri düzenlemek
le görevli olan kişiydi. Onun ifadesine gö
re gulamlar belli mevkilerden geçtikten 
sonra ancak sekiz yıllık bir hizmetin ardın
dan "otağbaşı" unvanı.nı kazanabilir, da
ha sonra "haylbaşı" ve hacib olurlardı. Sa
raydaki memuriyetlere yahut valilik, ku
mandanlık gibi önemli görevlere bundan 
sonra geçebilirlerdi. Nizamülmülk, bu usul 
sayesinde bir gulamın. -ne kadar kabili
yetli olursa olsun- otuz beş yaşından ön-
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ce kumandanlığa geçernediğini ve valili
ğe tayin edUernediğini anlatarak bu güzel 
usulün o sıralarda artık bozulmuş oldu
ğundan yakınır. Selçuklular'da hacib sul
tanın şifahi emirlerini vezire tebliğ eder
di. Sultan başşehir dışına çıktığında ha
cib de onun yanında bulunur ve savaşlar
da orduya kumanda ederdi. Sultan Ars
lan Şah b. Tuğrul'un hacib-i kebiri Nusre
tüddin Cihan Pehlivan. Rey Valisi Hüsa
meddin inanç üzerine yürüyüp onu mağ
lup edince sultan kendisini Rey valiliğ ine 

getirdi. Irak Selçuklu Sultanı Mes'ud b. 
Muhammed Tapar, hacibi Has Bey Ars
lan b. Belengeri'yi kendi yakınları arasına 
aldığında bazı emirl~r onu öldürmek için 
komplo düzenlediler. Son Irak Selçuklu 
sultanı ll. Tuğrul'un hacibi Cemaleddin 
Ay-aba ile Seyfeddin bütün devlet işlerine 
hakim idiler. Ancak bu durum diğer emir
lerin kıskançlığına sebep oldu. Ay-aba, da
ha sonra Seyfeddin'i bertaraf edip emla
kini müsadere ettirdi. Haciblik makamı 
bazan sultan için büyük bir tehlike teşkil 

ederdi. Çünkü. emirler bu makamı ele ge
çirmek için mücadelelere giriyor ve karı

şıklıklarasebep oluyorlardı . Selçuklular'
da vekil-i der ile hacibin görevleri birbiri
ne benzerse de vekil-i der sult ana daha 
yakındı . Sultanın öfkeli ve neşeli zamanla
rını kollar, onu sıkıntı içinde görürse gü
zel sözlerle neşelendirmeye çalışır ve an
cak neşeli gördüğü zamanlarda maksadı
nı anlatırdı. 

Karahanlılar'da olduğu gibi Büyük Sel
çuklu Devleti'nde de sarayda hükümdar
dan. bütün devlet teşkilatında ise vezir
den sonra gelen en yüksek makam sahi
bi büyük hacibdi (hacib-i büzürg). Hadbin 
karşılama törenlerinde vezirle birlikte bu
lunması da bunu göstermektedir. Büyük 
hacib, kılıç erbabına mensup gulam siste
mine göre yetişmiş bir Türk kumandanıy
dı. Sarayın her türlü işinden sorumlu idi 
ve maiyetinde muhtelif rütbelerde hacib
ler bulunuyordu. Ayrıca bir saray hacibi 
(hacib-i dergah) vardı ki görevi, merasim
lerde devlet erkanının ve saray teşkilatı 
mensuplarının hükümdarın huzurunda 
nasıl duracağım ve nasıl hareket edeceği
ni tayin edip bunu kontrol etmekti. Nite
kim "melikü'l-ümera" lakabını taşıyan Os
man b. Davud, Melikşah'ın önünde yer 
öpmek istediği zaman hacibler ona en
gel oldular. Sultan tahtından inerek onu 
kucakladı ve kendi yanına oturttu. 

1\ığrul Bey'in hacibi Abdurrahman Alp 
Zen et-Agaci; Alparslan'ın hacibi Erdem; 
Melikşah'ın hacibi Kumac; Berkyaruk'un 
hacibieri Togayürek, Kumac ve Abdülme-
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lik; Muhammed Tapar'ın hacibieri ömer 
Karatekin ve Ali Bar; Sencer'in hacibieri 
Kızoğlu, Hüseyin b. Davüd, Nizameddin 
Mahmud-ı Kaşanl. Feleküddin Ali Çetrl; 
Mahmud b. Muhammed Tapar'ın hacib
Ieri Muhammed b. Ali Bar, Togayürek, 
Ergan; ı. Tuğrul'un hacibieri Mengübars, 
Yunus, Tatar; Mes'Qd b. Muhammed Ta
par'ın hacibieri Mengübars, Tatar, Abdur
rahman Has Bey; Melikşah b. Mahmud'
un hacibieri Has Bey; Muhammed b. Mah
mud'un hacibieri Cemaleddin Kufşid b. 
Kaymaz, Atabeg Ayaz; Arslan Şah b. 'fuğ
rul'un hacibieri Muzafferüddin Bazdar. 
Ayaz ve Nusretüddin Pehlivan idi. 

Selçuklular'da sultandan başka vezirle
rin de hacibieri vardı. Nitekim yaşlı bir ka
dın, Nizamülmülk'e verilmek üzere elin
de bir pusula ile hadbin huzuruna gelmiş. 

ancak hacib pusulayı vezire vermemişti. 
Durumdan haberdar olan Nizamülmülk 
hacibine. kendisini sırf huzuruna geleme
yen zayıf ve ihtiyar kimselere hizmet için 
görevlendirdiğini. bunların isteklerini ye
rine getirmediği takdirde kendisine ihti
yacı olmadığını söyleyerek onu azarlamış
tı. Öte yandan Zengller ve Eyyübller'de 
de Büyük Selçuklu Devleti'ndeki gibi ha
ciblik vardı. Ayrıca emirler ve eyalet vali
leri de hacib bullinduruyordu. Selahaddin 
Muhammed Yağısıyanl, Bursuk ve İma
düddin Zengl'nin hacibi idi. 

Haciblik müessesesinin mevcut oldu
ğu Anadolu Selçukluları'nda Hacib Zeke
riyya. ı. Gıyaseddin Keyhusrev'in ikinci de
fa Anadolu Selçuklu tahtına geçmesin
de önemli rol oynamıştı. Bu devlette eski 
geleneğe uyularak hacibiere emir unvanı 
verilmişti. Ancak daha sonra "melikü'l
hüccab" tabiri kullanılmaya başlandı. İl
hanlılar'da hacib askeri sınıfa mensuptu 
ve ma beyinci olarak hizmet ederdi. 

Harizmşahlar'da hacibler ellerinde ala
rnet olarak çomak taşırlardı. Celaleddin 
Harizmşah devrinde Mciblik görevine sa
ray dışından bazı kimseler ve Türk emir
lerinin çocukları getirilmişti. Türk-İslam 
devletlerinde hacibierin saray gulamları 
arasından seçilip yetiştirildiği göz önüne 
alınırsa bu devletlerin haciblik müesse
sesinde değişiklik yaptığı anlaşılır. Bunun 
sonucu olarak Celaleddin ilk defa hacib
Ierden vezir tayin etti. Onun devrinde ha
db-i Ms. hükümdarın kabullerinde mera
simi düzenler ve hazır bulunanların mev
kilerinin protakale uygunluğunu temin 
ederdi. Sultana gelen hediyeleri elçilerden 
alıp hükümdara sunmak da hacib-i has
sm göreviydi. Sultan hacib-i haslara elçi-
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lik vazifesi de veriyordu. Mesela Han-Ber
dl'yi, Sahib-i Divan-ı İnşa Nesevl ile bera
ber Gence şehrinde çıkan isyanı bastırmak 
üzere yollamıştır. Hacib-i has Bedreddin 
Tutak da elçi olarak Abbas! halifesine 
gönderilmişti. Bu müessese Karahıtaylar'
da da mevcuttu. Kirman'da hüküm sü
ren Kutluğhanlılar hanedanının kurucusu 
Barak Hacib, Gür Han'ın hacibi olup Ha
rizmşah Alaeddin Muhammed' e elçi ola
rak yollanmıştı. 

Memlük Devleti'nde ikisi hacibü'l-hüc
cab (hacib-i kebfr), diğerleri onun yardım
cısı olmak üzere beş hacib vardı. ümera-i 
milnden olan hacibü'l-hüccabın tabihane 
emirlerinden üç yardımcısı bulunuyordu. 
Bunlardan başka dereceleri işrlnat ve 
aşerat emirlerinden olan bazı Mcibler de 
mevcuttu. Hacibü'l-hüccabın başlıca gö
revi sultana gelen kişileri ve heyetleri hu
zura çıkarmaktı. el-Melikü'z-Zahir Bay
bars zamanından itibaren hacibü'l-hüc
cab. hükümdarın veya naib-i saltanatın 
emriyle askerlere ait bütün meselelere 
nezaret etmeye başladı. Ayrıca Mısır'a 
yerleşen Moğollar ve Türkler arasında örf 
ve adetlerle ilgili olarak çıkan anlaşmazlık
ları da Cengiz yasasına göre hacib çözer
di. Hakimlik görevi askeri davalar ve ihti
laflarla sınırlı olan hacib ayrıca elçi ve mi
safırleri hükümdara takdim ederdi. Ha
cibü'l-hüccabın bir görevi de Darüladl Diva
nı'na getirilenleri sultanın huzuruna çı
karmaktı. Bu arada askeri yoklarpaları da 
yapardı. Hacibü'l-hüccab ile yardımcıları
nın maiyetinde yirmi kadar memur olur
du. Ellerinde sopalarla divan hizmetinde 
bulunan hacibler, Osmanlılar'daki çavuş
başı ile divan çavuşlarına benzetilebilir. 
Hacibü'l-hüccab, el-Melikü'l-Kamil Şaban 
zamanında halk arasındaki davalara da 
müdahale ederek kadılara ve şer'! mah
kemelere ait bazı davalara bakmaya baş
ladı . Hacibierin iktaları olmayıp mahke
me harçlarından aldıkları para ile geçinir
lerdi. Bunların verdiği hükme "hükm-i si
yaset" de denirdi. 

Başlangıçta hacibü'l-hüccabın rütbesi 
naib-i saltanatın altındaydı; fakat giderek 
önem kazandı. Hacibierin VIII. (XIV.) yüz
yılda hukuki otoriteyi ele geçirdikleri an
laşılmaktadır. el-Melikü'l-Kamil Şaban, na
ib-i saltanatın adli gücünü başhacibe ver
diyse de el-Melikü's-Salih Haccı nfıibin oto
ritesini iade etti ve başhacib eski statüsü
ne döndü. Ancak bu durum uzun sürme
di. el-Melikü'l-Müeyyed Şeyh el-Mahmü
dl zamanında muhtesibin görevleri de ha
cibe verildi. Başlangıçta merkezde haci-

bü'l-hüccab, hacib ve hacib-i sanı bulunu
yordu. Sultan Berkuk döneminde bunla
rın sayısı beşe çıkarıldı. Hacibin mevkii sul
tandan sonra 3. dereceden 12. dereceye 
kadar değişmekteydi. Dımaşk. Halep ve 
Trablusşam'da hacib birinci sınıf emlrdi. 
Safed. Gazze ve Hama'da ise ikinci sınıf
tan sayılıyordu . Sultan Kayıtbay hacibin 
görevlerini perdedara verdi. İkinci derece
de bir emir Memlükler'in sonuna kadar 
bu görevi sürdürdü; nihayet el-Melikü'l
Eşref İnal zamanında haciblik ilga edildi 
(860/1456). 

Mağrib İslam devletlerinde de gerek Mı
sır'dan gerekse Endülüs'ten gelen idari 
geleneklerin tesiriyle hacib unvan ve gö
revi bulunuyordu. Muvahhidler'de devlet 
genişleyip güçlendikten sonra haciblik ih
das edilmiş ve Ebü Ya'küb Yusuf b. Ab
dülmü'min bu göreve kardeşini tayin et
miştir. Muhammed Nasır-Lidlnillah zama
nında aynı kişinin hacib ve vezir sıfatları
nı taşıdığı görülmektedir. HafsTier'den Ebü 
Bekir el-Mütevekkil'in meşhur hacibi İbn 
Tefragln. hacibliği devletin en nüfuzlu 
mevkiihaline getirdi. VII. (XIII.) yüzyıl son
larında unvanı korunınakla beraber haci
bin gücü azaldı ve protokol şefi olarak gö
revi en dirildi. Hafsller'den Ebü Bekir (Ebu 
Yahya ei-Mütevekkil) devrinde hacib devle
tin en yüksek memuru olup görev ve yet
kileri tıpkı Endülüs Emevileri'nde olduğu 
gibiydi. Bu devletin son dönemlerinde hil
eibe askeri yetkiler de verilerek nüfuzu 
arttırılmıştır. Merlnller zamanında hacib 
sarayın amiri ve maliye bakanı, sultanın 
da en yakın adamı oldu. İbn Haldün biz
zat Merlnl sultanına haciblik yaptı. Hü
kümdarın kapısı önünde bekleyen Mcib 
onun vereceği emirleri yerine getirmek ve 
cezaları uygulamakla görevliydi. "Mizvar" 
(mişver) denilen hacib adeta bir vezir gibi 
hareket ederdi. Hacib Muhammed b. Ebü 
Ömer et-Temlml. Sultan Ebü İnan'ı ta
hakküm altına almıştı. Ebü İnan'ın hacib
Ieri arasında Ömer b. Meymün ile Ömer 
b. Abdullah'ın adları da zikredilir. Sa'dTier 
devrinde de Mciblik müessesesi mevcut 
olup önemi bazan artmış. bazan azalmış
tır. Sa'dTier'in son zamanlarında hacib ye
rine "mizvar" veya "kaidü' l-mişver" tabir
leri kullanıldı. 

Hindistan'da hüküm süren bazı Türk 
devletlerinde de haciblik müessesesi öne
mini korumuştur. "Emir hacib" veya "ulu 
has hacib" unvanına sahip kişilerin hem 
sarayda hem ülke yönetiminde büyük nü
fuzları vardı. Halaeller'de has hacibler baş
langıçta emir, daha sonra melik unvanıy-



la anıldı. Tuğluklular'da ise has hacibiere 
"seyyidü'l-hüccab" denilmekteydi. 

Celayirliler, Timurlular, Karakoyunlular, 
Akkoyunlular ve Safevıler'de haciblik mü
essesesine rastlanmamaktadır. 
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HAcis b. züRARE 
(Ci ;f;j ~)!~i>) 

Ebu İkrişe Hacib b. Zürare 
b. Udüs b. Zeyd et-Temimi 

( ö. 3/625 [?] ) 

Temim kabilesi 
reislerinden. 

_j 

Bahreyn Emiri Münzir b. Sava ile aynı 
soydan gelmektedir. Cahiliye döneminde 
katıldığı Cebele, Cifar ve Nisar savaşla
rında yenilmiş. kardeşi Lakit b. Zürare 
Cebele Savaşı'nda öldürülmüş. kendisi de 
esir düşmüştür. Savaş sonunda Amir b. 
Sa'saa oğulları Hacib için 1100 deve fid
ye istemişler. Temim kabilesi de bu fıd
yeyi vermek zorunda kalmıştır. 

Hz. Peygamber'in Thmim kabilesiyle mü
nasebetleri nübüwetin ilk yıllarına rast
lar. Bu kabilenin reisierinden Eksem b. 
Sayfı' nin ResGl-i Ekrem'e mektup yazdı
ğı, onun da kendisine cevap verdiği riva
yet edilir. 

Temim kabilesi İslamiyet'i 9 (630) yı
lında kabul etmiştir. Temimliler'in, Huzaa 
kabilesine gönderilen zekat memurunun 
görevini yapmasına engel olmaları ve Hu
zaalılar'ı kışkırtmaları üzerine Hz. Pey
gamber. 9. yılın Muharrem ayında (Ma
yıs 630) Uyeyne b. Hısn ei-Fezari'yi elli ki
şilik bir süvari birliğiyle Temimliler üzeri
ne gönderdi. Uyeyne elli iki esirle Medi
ne'ye döndü. Bunun üzerine Temimliler, 
ileri gelen bazı adamlarını esirleri ser
best bırakması için Hz. Peygamber'e gön
derdiler. ResGl-i Ekrem onların ricasını ka
bul ederek esirleri serbest bıraktı. Te
mimliler aynı yıl, bir rivayete göre arala
rında Hacib b. Zürare'nin de bulunduğu 
yetmiş seksen kişilik bir heyeti Medine'
ye yolladılar. Heyet mensupları şehre ge
lince Mescid-i Nebevi'ye girerek bağırıp 
çağırmaya başladılar. Onların bu hareke
ti Kur'an'da. "Sana odaların arka tarafın
dan bağıranların çoğu aklı ermez kimse
lerdir" (el-Hucurat 49/4) mealindeki ayetle 
kınanmıştır. Heyettekiler daha sonra şair 
ve hatipleriyle geldiklerini söyleyerek mü
sabaka yapmak istediler: sonunda da 
mağlGbiyeti kabul ederek müslüman ol
dular. 

Heyet içinde yer alan Hacib b. Züra
re'nin müslüman olduktan sonra kendi 
kabilesine zekat memuru olarak gönde
rildiği ve ölünceye kadar bu görevi yü
rüttüğü nakledilmektedir. Ancak onun 
620'li yıllarda MecGsi olarak öldüğüne dair 
rivayetler de vardır. Nitekim Hacib'in Kis-
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ra ile ilişkileri müslüman olmadığı husu
sundaki rivayetleri teyit eder mahiyet
tedir. Hacib b. Zürare, Temimoğulları'
nın maruz kaldığı büyük bir kıtlık sebe
biyle Kisra'ya giderek bedelini daha son
ra ödemek üzere 1 00 deve yükü yiyecek 
istemiş. Kisra da yayını rehin alarak ihti
yacını karşılamıştır. Daha sonra Hacib'in 
ölümü üzerine oğlu Utarid babasının bor
cunu ödeyip yayını almak üzere Kisra'nın 
yanına gittiği zaman Kisra ona hem yayı 
hem değerli hediyeler ve bir elbise ver
miştir. Utarid b. Hacib elbiseyi ResGlul
lah'a hediye etmek istemişse de ResGlul
lah kabul etmemiştir. 

Hacib b. Zürare'nin Kisra'nın kervanını 

Ukaz panayırma götürürken yayını rehin 
bıraktığı, görevini başarı ile tamamla
ması üzerine Kisra'nın kendisine taç giy
dirdiği ve onu ödüllendirdiği de nakle
dilir. 
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HACiÇ, Kasım 
(1917-1990) 

Boşnak asıllı alim ve yazar. 

ı 

_j 

Aralık 1917'de Yugoslavya'nın Priboy 
şehrine bağlı Zaostar köyünde doğdu . He
nüz çok küçükken babasını kaybettiğin
den kendisiyle daha çok dedesi İbrahim 
Ağa Memiç ilgilendi. İlk öğreniminden 
sonra girdiği Üsküp'teki Velika Medrese
si'nden 1937'de mezun oldu. Ardından Sa
raybosna Yüksek islam Şeriat Teoloji Oku
lu'nu (Visa lslamska Serüatsko-Teoloska Sko
la) bitirdi ( 1941 ). Daha sonra Priboy şeh
rine belediye başkanı olarak tayin edildi. 
İtalyan işgalisırasında Saraybosna'ya çe
kildi. 1942 yılında Saraybosna'daki Katar 
Şeriat Mahkemesi'nde başladığı kadılık 
stajını tamamlayınca Saraybosna Yüksek 
Şer'! Mahkemesi hakimliğine getirildi 
( 1944) . Bu görevi sırasında Bosna-Hersek 
Şer'! Hakimler Derneği'nin sekreterliğini 
de yürüttü. Bir yıl sonra Zagreb şer'! ha
kimliğine tayin edildi ve bir süre Adalet 
Bakanlığı'nda görev yaptı . 
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