
ları. bunların konuştuğu dilleri gözlemiş. 
ancak bu farklılıkların. sadece insanların 
birbirlerini tanıyarak iletişim kurabilmele
ri için (el-Hucurat 49/13) Allah tarafından 
birer aUımet olarak yaratıldığının şuuru
na varmıştır. Bunun yanında insanlar ara
sındaki bu farklılıkların birlik ve beraber
liği engellemediğini, mevcut farklılıklar la 
birlikte Allah'a teslim olmanın her türlü 
vahdetin esasını oluşturduğunu farket
miştir. Böylece dünyasının sınırları ge
nişlemiş. coğrafi bilgileri nazari boyutla
rını aşmış. yer küresinin muhtelif bölge
lerinde yaşayan yüz binlerce insanla bir 
arada bulunmuş. en olumsuz şartlarda 
bile insanların birbirine müsamaha gös
termesinin ne demek olduğunu bizzat 
tecrübe ederek anlamıştır. 

islam alimlerinin biyografileri incelen
diğinde onların hac seyahati esnasında 
diğer birçok alimle tanıştığı. bu vesile ile 
çeşitli fikir ve eserlerden haberdar oldu
ğu, birçoğunun ilmi hayatında gelişme
ler meydana geldiği görülür. Kitap bası
mının ve iletişim imkanlarının çoğaldığı 
günümüzde de hac seyahatinin bu ilmi 
fonksiyonu önemini korumaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de İslamiyet'in bütün 
diniere galip gelmesi amacıyla insanlığa 
gönderildiği ifade edilmektedir (el-Feth 
48/28). Hemen bütün ırkiara mensup 
olan, fizyonomileri, psikolojik yetenekle
ri, sosyal konumları ve coğrafi bölgeleri 
farklı bulunan birçok insanın katıldığı 

hac ibadeti günlerinde Mekke ve Medi
ne'yi dolduran kalabalıkları seyretmek, 
bu sayede birlik içinde çokluğun ve çok
luk içinde birliğin tecellilerine muttali ol
mak, gerçekten İslam'ın azarnet ve mü
kemmeliyetini müşahede etme sonucu
nu doğurmaktadır. 

Hac sırasında dünyanın her tarafından 
Kabe'ye gelen müslümanlar, aralarında 
önceden yapılmış herhangi bir anlaşma 
olmaksızın aynı fiilieri aynı şekilde ger
çekleştirirler. Böylece müslümanlar, bir
birlerinden habersiz olarak aynı ideallere 
yönelik bir gayret içinde bulunduklarını 
farkederler; bu arada kendileri dışında 
milyonlarca insanın aynı amacı paylaş
tığının bilincine ulaşırlar. Hac, dünyanın 
neresinde yaşariarsa yaşasınlar, bütün 
müslümanların aynı değerlere sahip ol
dukları ve bu değerlerin kendileri için or
tak bir zemin oluşturduğu gerçeğini or
taya koyar. Hacca giden müslüman bir 
ailenin ferdi, bir köyün, bir kasabanın ve
ya bir şehrin sakini ve bir devletin vatan
daşı olarak ülkesinden ayrılır. bir ümme
tin ferdi olarak memleketine döner. 
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~ TAHSiN GöRGÜN 

Tarihçe. Hac Mekke'nin fethinden ön
ce farz kılınınakla birlikte müşriklerle iliş
kilerin iyi olmaması sebebiyle müslüman
lar ancak fetihten sonra hacca gidebildi
ler. Hz. Peygamber'in katılmadığı bu hac
da müslümanların yanında Arabistan'ın 
çeşitli bölgelerinden gelen müşrikler de 
vardı. Hz. Peygamber fetih yılında bir hac 
emiri tayin etmemiş, Mekke Valisi Attab 
b. Esid bu görevi yerine getirmiştir. Fethi 
takip eden yıl Hz. E bO Bekir hac emiri ola
rak görevlendirilmiş ve müşriklerin M es
cid-i Haram'a yaklaşamayacağı (et-Tevbe 
9/28). kadın veya erkek hiç kimsenin çıp
lak tavaf yapamayacağı gibi hususları teb
liğ etmek vazifesi ise Hz. Ali'ye verilmiş
tir. Hicretin 1 O. yılında hac görevini ifa 
eden ResOl-i Ekrem'den sonra gelen ha
life ve hükümdarlar da ya bizzat kendile
ri hacca gitmek yahut emir tayin etmek 
suretiyle hac kafilelerinin bu vecibeyi hu
zur içinde yerine getirmelerini sağlamış
lardır. Hz. EbO Bekir ve Hz. Ömer. halife
liklerinin ilk yılında hac emiri tayin edip 
ertesi yıl bizzat hacca gitmişler, Hz. Os
man halifeliğinin ilk ve son yılları hariç 
her yıl haccetmiş, Hz. Ali ise iç karışıklık
lar sebebiyle hilafet yılları içinde buna hiç 
fırsat bulamamıştır. Muaviye, ilki 44 (665) 
yılında olmak üzere birkaç defa, Abdül
melik b. Mervan 75'te (695). ı. Velid 91 
(710) ve 95'te (714). Süleyman b. Abdül
melik 97'de (716). Hişam b. Abdülmelik 
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106'da (725) haccetmişlerdir; Hişam'dan 
sonraki Emevi halifelerinin hiçbiri hacca 
gitmemiştir. Abbasiler'den hacca giden 
ilk halife 140 (758). 147 (765), 148 (766) 
ve 152 (769) yıllarında hacceden ve 158'
de (775) hac yolunda ölen EbO Ca'fer ei
MansOr'dur. Mehdi-Billah iki defa, HarO
nürreşid ise dokuz veya on bir defa hac
ca gitmiştir. HarOnürreşid bunların beş 
veya altısında hanımı Zübeyde'yi, birinde 
de oğulları Emin ile Me'mOn'u yanında 
götürmüş, 173 (790) yılındaki haccını da 
yaya olarak gerçekleştirmiştir. HarOnür
reşid'den sonraki halifeler (Fatımi halife
leri de dahil) devlet merkezinden uzun 
süre ayrılmayı göze alamadıkları için 
hacca gitmemişlerdir. 

Abbasiler döneminde haccı etkileyen 
faktörlerin başlıcaları iç karışıklıklar, dış 
tehditler, bedevilerin çapulculukları. ikti
sadi sıkıntılar, susuzluk ve aşırı sıcaklarla 
sağlık problemleriydi. Defalarca hac ker
vanlarını yağmalayan Karmatiler.- 317'de 
(930) Mekke'ye girip çok sayıda hacıyı kat
lederek Hacerülesved'i yanlarında götür
müşlerdi. Bedeviler ise çeşitli hediyelerle 
gönülleri alınmadığı veya kafileler askeri 
birliklerle korunmadığı sürece saldırıyar 
ve malları gasbedip hacıları öldürüyorlar
dı; 8S8'de ise (1454) Batı Afrika'dan ge
len bütün hacı adaylarını rehin almışlar
dı. Bu saldırılar bazan idare tarafından 
verilen rüşvetlerle savuşturulur. hacılar
dan da güvenlikleri için sabit bir miktar 
para alınırdı. Hacılar Mekke'de de hırsız
lık ve cinayet gibi tehlikelerle karşı karşı
ya kalabiliyorlardı; ayrıca hac emirleriyle 
Mekke şeritleri arasındaki anlaşmazlık
lar onlar için tehlike teşkil edebiliyordu. 
Bundan dolayı bütün islam ülkelerinden 
her yıl hacca gidildiği söylenemez; bazan 
Irak ve Suriye, bazan da Mısır hacı aday
ları bundan mahrum kalmışlardır. Abba
si halifeleri, hacıların yol güvenliğini sağ
lamak için büyük organizasyonlar kurmuş

. !ardır. Horasan'dan ve diğer uzak yerler-
den gelen hacı adayları şewal ayında Bağ
dat'ta toplanır ve burada düzenlenen bir 
törenle yola çıkan kafileyi bir askeri birlik 
korurdu. Kafileler Küfe, Necef. Kadisiye 
gibi etrafı hurmalıklarla çevrili yerlere ve 
büyük şehirlere uğrar. Fırat nehrini sallar
dan yapılmış bir köprü üzerinden geçe
rek Arabistan çölüne iner, sonra Necid 
yayialarını geçip Hicaz dağları istikame
tinde yol alırdı. HarOnürreşid'in karısı 

Zübeyde 3 milyon dinar harcayarak 
Bağdat-Mekke yolunu yaptırmıştı; bu 
yol daha sonra Nizamülmülk ve Adudüd
devle tarafından da tamir ettirilmiştir. Yol 
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boyunca inşa ettirilen büyük su depoları 
müstahkem kalelerdeki askerlerin göze
timi altındaydı. Kervanın başında atlı 

muhafıziarın refakatinde halifenin mü
messili yer alır, bunu hacı grupları takip 
ederdi. Eşraf, zengin tüccarlar. asil ka
dınlar lüks tahtırevanlarla giderlerdi. Ge
celeri esirler tarafından taşınan meşale
lerle çöl yıldızlı bir gökyüzünü andırırdı . 

Hac kafilesi suyun bulunduğu yerlerde 
konaklardı. Konak yerlerinde genellikle 
kervanın geçeceği günleri bilen bedevller 
tarafından koyun. hurma, yağ ve meyve 
satılan küçük pazarlar kurulurdu. 1 004 
yılında hacılar susuzluktan ölüm tehlikesi 
atlatmışlar, 1011 'de de bir bardak su 
200 dirheme satılmıştı. 1 012'de. ise Kar
matiler samıçiarı tahrip edip kuyuları 

doldurdukları için 1500 kişi susuzluktan 
ölmüştü; 1 O 14'te susuzluktan ve sıcak
tan ölenlerin sayısı daha da fazlaydı. 
Bağdat'a dönüşte hacılar bizzat halife
nin katıldığı büyük bir törenle karşıla
nırdı. 

Harünürreşld'den sonra da hacca git
meye niyet edip bunu açıklayan, fakat gi
demeyen hükümdarların yanında bu fari
zayı yerine getirebilen hükümdar ve emir
ler de vardır. Mesela Ağlebiler'den ll. İb
rahim, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ve Se
lahaddin-i EyyObl hacca gideceklerini 
ilan ettikleri halde çeşitli sebeplerle bu
na muvaffak olamadılar. Buna karşılık Su
leyhller'den Ali b. Muhammed 455'te 
(1063), NOreddin Mahmud Zengi 556'da 
(1161), Eyyübiler'den ei-Melikü'I-Muaz
zam Isa 611 'de (1215), Resulller'den Ye
men meliki ei-Melikü'I-MansOr NOreddin 
ömer 631'de (1234), Eyylıbiler'den Kerek 
hakimi ei-Melikü'n-Nasır Selahaddin Da
vOd 653'te (1256) ve EyyObiler'in Hama 
meliki meşhur alim Ebü'I-Fida 703 (1304), 
713 (1314) ve 719'da (1320) hacca git
mişlerdir. Kabe'ye ilk defa mahmil ve ör
tü gönderen ( 66411266) Memlük Sultanı 
1. Baybars da ava çıkar gibi görünerek Su
riye'den Mekke'ye hareket etmiş ve hac 
görevini yerine getirip ( 1269) Kerek'e dön
müştür. Muhammed b. Kalavun 712 
(1313), 719 (1320) ve 732'de (1332), Sul
tan Kayıtbay da 884'te (1480) haccetmiş
lerdir. Kahire'de Memlük hakimiyetinde 
yaşayan Abbasi halifelerinden Hakim-Bi
emriilah Mısır'dan hacca giden (697/1298) 

ilk Abbas! halifesidir. Yemen hükümdar
larından ei-Melikü'I-Mücahid Ali b. ResQI 
742 (1342) ve 752'de (1352) hacca gitmiş
tir. Ayrıca Mali'nin ilk müslüman hüküm
dan Barmandana hac farlzasını ifa etmiş 
ve kendisinden sonraki hükümdarlara 
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örnek olmuştur. Afrika'nın doğusunda 
da bu ibadeti yerine getiren hükümdar
lar vardır. Doğu Afrika sahillerinde bulu
nan Kilve'nin üç sultanı, Hasan b. Süley
man. TaiOt b. Hüseyin ve Hüseyin b. Sü
leyman bunlar arasında yer alır. HarOnür
reşld'in annesi Hayzüran, karısı Zübey
de, Nasırüddin b. Hamdan'ın kızı Cemile, 
NOreddin Mahmud Zengi'nin karısı ile İl 
hanlı Hükümdan Abaka Han'ın kızı da 
hacca giden meşhur kadınlardan bazı
larıdır. Endülüs Emevl hükümdarları ise 
devamlı şekilde hıristiyanlarla savaş ha
linde oldukları için kendileri hacca git
medikleri gibi halka da izin vermediler; 
alimler de cihadın hacdan daha büyük 
önem taşıdığın ı , böyle bir zamanda altı
nın yurt dışına çıkarılmasının uygun olma
dığını söylediler; bu sebeple çok az sayı
da Endülüslü haccedebilmiştir. Bu bilgi
lerin ışığında HarOnürreşld'den sonra Mı
sır, Suriye ve Irak gibi Arap yarımadasına 
komşu ülkelerin hükümdarlarının istis
nai olarak hac farizasını yerine getirdik
leri söylenebilir. Afrika'daki bazı hüküm
darlar hariç hiçbir hükümdar yabancı ül
ke topraklarından geçerek hacca gitme
miştir. 

Ortaçağ'da hac birçok alim ve edibin 
meslek hayatlarının başlangıcını oluştur
muştur. V (Xl) ve VI. (XII.) yüzyıllarda Nl
şabur'da genellikle müderris ve kadılar 
görevlerine başlamadan önce Mekke'ye 
giderlerdi. Bu kişiler için hac, İslami ilim
lerin merkezini ziyaret etmek ve İslam 
hukuku veya hadis araştırmalarını yerin
de sürdürmek anlamına geliyor, memle
ketlerine döndüklerinde de kendilerine 
bir saygınlık kazandırıyordu. 
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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

Osmanlı Dönemi. Osmanlılar, 1517'de 
Hicaz'ın yönetimini Memlükler'den dev
ralmakla bütün İslam dünyasını ilgilen
diren hac organizasyonunun sorumlulu
ğunu da yüklenmiş oldular. Başşehir İs
tanbul Haremeyn'e çok uzak, fakat deniz 
ve kara yoluyla bağlantılı idi; bu bağiantıda 
resmi Şam ve Kahire güzergahları ön pla
na çıkıyordu. İstanbui-Kahire hattında de
nizyolu önem kazanırken Şam'dan itiba
ren güneye yönelen İstanbui-Mekke ker
van yolu uzun olmakla birlikte elverişli bir 
güzergahı takip ederek Hicaz'a ulaşıyor
du. Bunlardan başka Yemen'den başla
yan diğer bir resmi hac yolu daha var idiy
se de hakkında yeterli bilgi yoktur. Bas
ra'dan Hicaz'a doğru Arabistan yarıma
dasını doğudan batıya aşan kervan yolu 
ise Osmanlılar'la Safeviler arasındaki si
yasi ihtilaflardan dolayı pek işlek durum
da değildi (aş . bk.) Bu arada Mağrib'den 
ve Arabistan yarımadasının çeşitli yerle
rinden yola çıkan bazı hacı adayı grupları 
da herhangi bir resmi kervanın himayesi 
olmadan Mekke'ye kendi başlarına gidi
yorlardı. Süveyş Kanalı'nın açılmasından 

sonra hacca deniz yoluyla gidip gelmek 
daha da kolaylaştı. Kızıldeniz üzerinden 
vapurla Cidde'ye giden hacı adayları bir 
iki gün dinlendikten sonra deve veya 
eşek kervanlarıyla Mekke'ye hareket edi
yorlardı. ll. Abdülhamid döneminde as
keri nakliyatın yanı sıra hac yolculuğunu 
kolaylaştırmak amacıyla Hicaz demir
yolu yaptırılmışsa da 1908'de Medine'ye 
ulaşan hattın daha sonra Mekke'ye ve 
oradan da Cidde'ye kadar uzatılına planı, 
imparatorluğun dağılış sürecinde Türk
ler aleyhine kışkırtılan bedevlierin saldı
rıları yüzünden gerçekleştirilememiş. Me
dine'ye gelen trenler de daha çok asker ve 
mühimmat taşımıştır. 


