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nu halen yürürlükte olan 26 Nisan 1979 
tarih, 7/17.439 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı ve bu karara ek olarak yayımlanan yö~ 
netmelikler çerçevesinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın uhdesinde kaldı. Bugün hac 
ve umre ziyaretleri Diyanet İşleri Başkan
lığı ile, onun denetim ve gözetimi altında 
bakanlıklar arası Hac Komisyonu'nun uy
gun gördüğü "A" grubu seyahat acente
leri tarafından düzenlenınektedir ve bun
ların dışında hiçbir kişi veya kuruluş hac ve 
umre seyahati düzenleme yetkisine ·sahip 
değildir. 

Suudi Arabistan'ın 1987'de Arnman'
da İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Kon
feransı'nda kabul ettirdiği bir karara gö
re Hac'da kota uygulaması başlatılmıştır. 
Halen Türkiye'nin kotası nüfusuna oran
la 60.000'dir ve müracaatlar bu sayı da
hilinde kabul edilmekte, Hac Komisyonu 
tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
"A" grubu seyahat acenteleri · arasında 
paylaştırılmaktadır. 1979'dan itibaren de
niz yoluyla hac ve umre seferleri kaldırıl
mış. bir engel bulunmamakla birlikte son 
yıllarda karayolu da terkedilerek havayo
luna ağırlık verilmiştir. 
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Iii KEMAL GüRAN 

Literatür. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın r 

. dört temel ibadetinden namaz. oruç ve 
zekattan mücmel ifadelerle ve ana hat
larıyla söz edilmesine karşılık haccın da
ha ayrıntılı şekilde anlatıldığı ve muhtelif 
ayetlerde hikmeti, ihtiva ettiği alt ibadet
lerin ifa şekli, hac yasakları. haccın cereyan 
ettiği mekanların tarihçesiyle ilgili önemli 
bilgi ve hükümlerin yer aldığı görülür (bk. 
ei-Bakara 2/125-128, 158, 189, 196-203, 

217; AI-i imran 3/96-97; el-Maide 5/1-2, 

95-97; et-Tevbe 9/1-3, 19; el-Hac 22/25-
37; el-Fetih 48/25-27). Aynı şekilde tefsir 
kitaplarında bu ayetlerin açıklanması mü
nasebetiyle haccın tarihçesi, ifa şekli ve 
bu ibadetin yapıldığı mekan ve bölgeler 
hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Ancak yerine 

410 

getirilmesi geniş bir zaman dilimini kap
sayan ve içinde birçok ibadeti ve davra
nış biçimini barındıran hac asıl Hz. Pey
gamber'in uygulaması ve hadisleriyle be
lirginleşmiş, hadis mecmualarında genel
de "Kitabü'l-I:Iac" veya "Kitabü'l-Me
nasik", kısmen de "ei-<Umre", "el-Mul,ı.

şar", "Ceza'ü'ş-şayd" gibi başlıklar altın
da toplanan hadisler, haccın fıkhi. hüküm
lerinin yanı sıra hac literatürünün de ana 
malzemesini oluşturmuştur. 

Hacla ilgili fıkhi hükümler fıkıh (fürO) ki
taplarının ibadetler bölümünde namaz, 
oruç ve zekattan sonra dördüncü sırada 
ele alınmış ve Zeyd b. Ali'nin Mecmıl'u; 
Muhammed b. Hasan eş-Şeybani'nin el
Cami'u 'ş-şagir, el-Cami'u '1-kebir, el
lfucce, İmam Şafii'nin el-Üm gibi ilk dö
nem fıkıh eserleriyle başlayan bu gele
nek daha sonraki dönemlerde de devam 
etmiştir. Ancak ilk eserlerde konuların 
meseleci bir tarzda incelenmesine karşı

lık fıkıh mezheplerinin doktrinlerinin geliş
mesine paralel olarak ileriki dönemlerde 
daha sistematik şekilde ve mezhep disip
lini içinde incelendiği görülür. 

Siyer kitapları. Hz. Peygamber'in haya
tının çeşitli safhalarında Kabeve Kabe'
deki uygulamalara dair malumat verirse 
de hacla ilgili bilgiler daha çok Veda haccı 
ile bundan önce Hz. Ebü Bekir'in başkan
lığında yapılan hac münasebetiyle kayde
dilir. Veda haccına dair özellikle İbn Kesir 
es-Siretü'n-nebeviyye'de, İbn Kayyim el
Cevziyye Zadü'1-me'ad'da ve Şami Sübü
lü'l-hüda ve'r-reşad'da etraflı bilgi ver
mişlerdir. Tarih kitaplarında Mekke ve yö
resi anlatılırken bu arada hac uygulama
ları , hacıların güvenliği için alınan tedbir
ler, yapılan düzenlemeler hakkında malu
mat verilir. Müstakil olarak haccı veya hac 
ibadetinin herhangi bir yönünü ve hac me
kanlarını ele alan eserlerin sayısı da ol
dukça fazladır . 

Hz. Peygamber'in hicretin 1 O. (632) 
yılında ashabıyla birlikte yapmış olduğu 
hac (bk. VEDA HACCI}. başka açılardan ol
duğu kadar ümmetin bu ibadeti öğren
mesi ve ifa etmesi yönüyle de model teş
kil ettiği için ayrı bir önem taşımış ve Re
sUl-i Ekrem'in bu haccını konu alan müs
takil eserler yazılmıştır. Bunlar arasında 
İbn Hazm'ın (Beyrut 1966). Ebü'I-Fida İbn 
Kesir'in (nşr. Mustafa Abdülvahid, Beyrut 
ı 986) ve Kandehlevı~nin ( Beyrut 1971) 

lfaccetü'1-veda' adlı eserleriyle Nası
rüddin ei-Eibani'nin lfaccetü'n-nebi ke
ma revaha 'tınhü Cabir (r.a.) (Beyrut 
1403/ 1983,6. bs.) adlı kitabı sayılabilir. 

Hacla ilgili literatürün önemli bir bölü
münü. haccın fıkhi hükümlerini haccın 
adab, erkan ve hikmeti. tarihçesi ve hac 
mekanlarının fazileti de dahil birçok yö
nüyle ele alan, çoğu belli bir fıkıh mezhe
bi disiplini içinde yazılmış eserler teşkil 
eder. Bunlar arasında, klasik dönem fa
kihlerinden İzzeddin İbn Abdüsselam'ın 
Kitabü '1-MuJ].taşar ii menasiki'1-l).ac 
(Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
1800), Nevevi'nin e1-lzal). ii menasiki'1-
l).ac (Kahire 1282; Mekke 1316; Beyrut 
1994) ve Kitabü '1- le az fi'l-menasik 
(nşr. Hüseyin i smail, Beyrut ı 989), Takıy
yüddin İbn Teymiyye'nin Menasikü'1-l).ac 
(Mecmu'atü'r-resa'ili 'l-kübra içinde, Kahi
re 1323). İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin Me
nasikü'l-l).ac ve'1-'umre (n şr. M. Hüseyin 
Aflfl. Ri ya d ı 400/1980). İzzeddin İbn Ce
maa'nın Hidayetü 's-salik ila mez;ahi
bi'1-erba'tı fi'l-menasik (nşr. NO reddin I tr, 
I-lll, Beyrut ı 994 }, Burhaneddin İbn Fer
hün'un İrşadü 's-salik ilfı ei'ali'l-mena
sik (nşr. Muhammed Ebü'l-Efcan, 1-11. Kar
tae 1989) adlı eserleri sayılabilir. İbn Ce
maa'nın eseri, dört Sünni fıkıh mezhebi
nin muteber kaynaklarına göre mukaye
seli olarak kaleme alınması, İbn Fer
hün'un eseri Maliki fıkhı içinde yer alan 
görüşler arasında tercih ve tenkitte bu
lunması. ayrıca hac ibadetiyle ilgili döne~ 
mindeki bid'atlara, örf ve adetlere te
mas etmesi, Ali ei-Kari'nin de Rahmetut
lah es-Sindi'nin LübCıbü '1-menasik'ine 
yazdığı el-Mes1ekü '1-müte]sassıt fi'l
menseki'1-mütevassıt adlı şerhi (Bulak 
1288; Kahire 1303, 13 ı 9; Mekke 13 ı 9; Bey
rut. ts.) Hanefi mezhebi içinde çok itibar 
görmesiyle dikkat çekerler. Fıkhi ahkam 
ağırlıklı olarak hac konusunu ele alan, bir 
kısmı önceki dönemlerde yazılmış kitap
ların şerh ve haşiyesi, bir kısmı aynı za
manda döneminde hac konusunda el ki
tabı mahiyetinde olan ve sayıları yüzleri 
bulan eserler arasında da şunlar sayılabi
lir: Muhammed b. Mükerrem ei-Kirma
ni, Kitabü'1-Mesalik fi'1-menasik (Mil
let Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 698; Süley
maniye Ktp., Süleymaniye, nr. 610. Se
rez; nr. 779; Beyazıt Devlet Ktp., Veliy
yüddin Efendi, nr. 819); Şehabeddin Faz
luilah b. Hasan et-TOribişti, Mat]abü'n
nasik ii 'ilmi'1-menasik (Süleymaniye 
Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 389); İbn 
Balaban. 'Umdetü's-salik fi'1-menasik 
(Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan. nr. 
133}; İbn Aca, 'Umdetü'n-nasik fi'l-me
nasik (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 

· ı 333}; Abdurrahman-ı Cami, Kitab-ı Me
nasik-i lfac (Risale der Mentisikü'L-I)ac) 



(Nuruosmaniye Ktp ., nr. 3646; Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. ıı 8ı, 4206, 4207 
lmüellif hattı ı. 4208, Carullah Efendi, nr. 
ı682 , Fatih, nr. 4044, 4045, Hekimoğ-lu 
Ali Paşa, nr. 660, Pertevniyal Sultan, nr. 
642); Muhammed b. Muhammed el-Hat
tab el-Maliki. Hidayetü 's-saliki'l-mu]J.
tfıc li-beyani efali (fi'l[)'l-mu'temir ve'l
]J.fıc (Brockelmann, GAL Suppl., III, ı294); 
İbn Hacer el-Heytemi, Menasikü'l-]J.ac 
(Kahire ı 323); Hatib eş-Şirbini. Menasi
kü'l-]J.ac (Kah i re ı 3 I ı) ; Rahmetullah es
Sindi, Bidayetü's-salik ti nihfıyeti'l-me
nasik (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 832), 
Cem'u'l-menasik ve nef'u'n-nasik (Gü
müşhanevt'nin Cami'u'l-menasik 'ala af:ı
seni'l-mesalik adlı eseriyle birlikte, istan
bul ı 289); Sünbül Sinan, Menasikü'l-])ac 
(Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. ı469/ı, 
Se rez, nr. ı 032); Hüseyin b. Ali ei-Menzili, 
'Umdetü 'n-nasik ti a])kami'l-menasik 
(Süleymaniye Ktp , Murad Buhar!, nr. 
ı20); Muhammed Abdürraüf el-Münavi, 
İt])fıfü'n-nasik bi-a]J.kami'1-menasik 
(Süleymaniye Ktp., Musaila Medresesi, nr. 
ı988); Şürünbülim. Kitabü'1-lfac ve bu
IO.gu'l-ereb li-~evi'l-]surab (Süleymani
ye Ktp., Hacı Beşir Ağa, nr. 2ı4/ı4); Ab
dülgani en-Nablusi. Tu]J.fetü'n -nasik ii 
beyani'1-menasik (Süleymaniye Ktp., 
Çelebi Abdullah Efendi, nr. 385) ve el-İb
tihac bi-menasiki'l-]J.ac (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 3607, Çelebi Abdul
lah Efendi, nr. 385); Dayezade Mustafa 
Efendi. Cami'u '1-menasik li'r-ragıbi'n
nasik (Atıf Efendi Ktp., nr. 769) ; el-Emi
rü'l-Kebir, Menasikü'l-Emir (Kahire 
ı28 ı) ; Ahmed b. Ömer el-İslambüli, Tu]J.
tetü'n-nasik ii beyani'l-menasik (Dı
maşk ı303); İbrahim b. Ali es-Sekka, Me
nasikü'l-]J.ac (Kahire I 332); Ahmed Ziya
eddin Gümüşhanevi, Cami'u'l-menasik 
'ala a])seni'l-mesalik (İstanbu l 1289); 
Fevzi Efendi, 'Iyanü'l-mesalik ii beya
ni'1-menasik (İstanbul ı307, 2. bs.); Ab
dullah İbrahim el-Ensari. el-İrşad ila me
nasiki'l-])ac ve'l-i'timar (Devha, ts.); Mu
hammed b. Şamis el-Betaşi. İrşadü'l
])a~r ii a])kfımi'l-]J.ac ve 'z-za'ir (Kahire 

ı405/ı985); Abbas Kerrare ei-Mısri, ed
Din ve 'l-])ac 'ale'l-me~ahibi'l-erba'a 
(Mısır ı947, ı948, ı95ı , ı966); Abdüla

ziz Muhammed es-Sellam, Evc;la])u'l-me
salik ii a])kami'l-menasik (baskı yeri 
yok, ı395); Nüreddin !tr. el-lfac ve'l-'um
re fi'l-fı]shi'1-İslami (Beyrut ı969, ı984 ); 
Abbas Abdullah Fida, Menasikü'l-])ac 
ve'l-'umre ve ziyaretü'l-Mescidi'n-ne
bevi (baskı yeri yok, ı972); Abdülaziz 
Muhammed es-Selman. Evc;la])u'l-me-

salik ila a])kfımi'l-menasik (Riyad ı394 
11 974); Ahmed Abdülgafür Attar. A]J.ka
mü '1-])ac ve'l- 'u mr e min ])acceti'n
nebive 'umretih (Mekke ı397/ı977); Ebü 
Seri Muhammed Abdülhildi. A]J.kfımü'l
])ac ve'l-'umre fi'l -fı]shi'l-İslami ( Kahi
re ı984); Cemaleddin Muhammed. el
lfac ve a])kfımüh (Kahire ı986); Ali Ab
dülal Abdurrahman. el-lfac 'inde fu]sa
hd~'l-Malikiyye (Kahire ı 988); İbn Usey
ınin Muhammed b. Salih, Fetava'l-])ac 
(Kahire ı990); Abdullah b. Abdurrahman 
b. Casir, Müfidü'l-enam ve nurü':v~a
lam ii ta])riri'l-a])kam li-])acci Beyti'lla
hi'l-])aram (Riyad ı4ı2/ ı992, 3. bs .); 
Muhsin et-Tabatabal el-Hakim, Deli
lü'n-nasik (Mirza Hüseyin'in Menfısikü'l
/.lacc'ına ta'lik, nşr. Muhammed Kazım 
et-Tabatabal, Kum ı4ı6) . 

Hac ibadetinin özellikle fıkıh mezhep
leri ve fakihler arasında doktriner tartış
malara konu olan yönlerinden, alt ibadet 
ve uygulamalarından birini veya birkaçını 
inceleyen risale türündeki eserler de hac 
literatürü içinde önemli bir yer tutar. Bü
yük bir kısmı yazma olan bu tür için şu ör
nekler verilebilir: İbn Hacer el-Askalani, . 
et-Tetebbu' li-şıfati't-temettu' bi'l-]J.ac 
ile'l-'umre (Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed 
Paşa, nr. ı59ı); Molla Lutfı, Risale ti telsi
ri ]savlihi te'ala "ve etimmü'l-]J.ac" (Sü
leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2844/ 
2); Emir Padişah, Risdle ii beyani enne'l
])acce'l-mebrılr yükeffirü'~-~ünub (Ri
sa/e If tekffri'l-l)acci'ş-şaga'ire ve'l-kebfı'i

re) (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. ı658, Çe
lebi Abdullah Efendi, nr. 392; Köprülü 
Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. ı82; Beyazıt 
Devlet Ktp., Bayezid, nr. 7920): Ali el-Ka
ri, Risale ii beyani'l-])acci'l-mebrur ve 
ta]J.]si]si'1-l]ildt beyne'i-İmam eş-Şeyi] 
İbn lfacer el-Mekki eş-Şati'i ve'l-Emir 
Badişah el-Bul]fıri el-lfaneii ii enne'l
]J.ac hel yükeffirü '1-keba'ire em id (Bu
lak ı287). Risale fi'd-de]sa'ilsi'l-müte
'alli]sa bi'l-])ac ve esrarih (Kayseri Ra
şid Efendi Ktp., nr. 690), Risa1e ii enne'l
])ac farzun ve sebebühü'l-Beyt (Kayseri 
Raşid Efendi Ktp., nr. 690). el-lfa?-?-ü'l
evfer fi'l-])acci'l-ekber (Bulak 1287). Ri
sa1e ii beyani mes'eleti't-temettu' ii 
eşhüri'l-])ac (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı 
Vehbi Efendi, nr. 2ıOI; İÜ Ktp., AY, nr. 
ı525). Beyanü 't-temettu' ii eşhüri'l-])ac 
li'l-mu]sim (Atıf Efendi Ktp., nr. 2824), 

Beyanü ti'li'1-l]ayr i~a del]ale Mekke 
men ])acce 'an(l-gayr (Bulak ı287), Ri
sale fi'l-])ac 'ani'l-gayr (Sü leymaniye 
Ktp. , Fatih, nr. 5336, Yazma Bağışlar, nr. 
ıoo3, ı049); Abdullah Bosnevi, el-Yedü'l-
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ecved ii istilami'l-])aceri'l-esved (Sü
leymaniye Ktp., Carullah Efendi , nr. 2ı29); 
Nüh b. Mustafa el-Amasi, el-Kav1ü'1-a?-
har ii beyani'l-])acci'l-ekber (Süleyma
niye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. ı782/ 
4; Reşid Efendi, nr. ı 000/9, ı O ı2/5; Esad 
Efendi, nr. ı633/5); Şeyhzade Mehmed 
Emin Üskübi, Risale-i lfac 'ani'l-gayr 
(Süleymaniye Ktp., Giresun Yazmaları, nr. 
3628 lmüellif hattıJ); Hüseyin el-Kudsi 
es-Sadati, De1aletü'l-]].ayr 'ala a])ka
mi'l-])ac 'ani'l-gayr (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3779); Nu'man b. Ahmed 
Harndi Sivasi, Risfı1e ti'l-])acci'l-ekber 
(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 5437); Nüh 
el-Metrüki el-Çerkesi el-Kafkasi, Risale ii 
mes'e1eti mi]sati'l-])ac (Süleymaniye 
Ktp., Bağdattı Vehbi Efendi, nr. ı2ı9). 

Haccın hikmetleri, taşıdığı ferdi ve içti
mal faydalar hacla ilgili kitaplarda ele alın
makla birlikte Gazzali'nin Esrarü '1-])ac 
(nşr. Musa Muhammed Ali, Beyrut , ts.). 
Şehabeddin el-Maktül es-Sühreverdi'nin 
lfikmetü 'n-nasik fi'l-menasik (Süley
maniye K tp., Ayasofya, nr. ıı36). Şah Ve
liyyullah ed-Dihlevi'nin Füyılzü'1-lfare

meyn (Brockelmann, GALSuppl., ll, 6ı5), 
Yunus Vehbi Efendi'nin Dürerü '1-]J.ikem 
ii esrari menasiki'1-]J.ac ve'1-Beyti'l-lfa
ram (istanbul ı3ı8 , ı320), Nüreddin b. 
Civanhiln Sahib'in Adabü'l-lfaremeyn 
( Bombay ı 309). Fazlullah Muhammed Hü
seyin'in el-lfac ]J.areke ve 'ibade ve si
yase (baskı yeri ve tarihi yok 1 Lecnetü 
Mescid-i imam Rızal), Ali Şeriati'nin Ta]J.
lili ez Menasik-i lfac (Tahran ı369 hş.; 
İng. tercümeleri: Hajj, tre. Somayya-Yaser. 
Bedford ı978; tre. Ali Behzadnia-Najla 
Denny, Zürich ı980; tre. Laleh Bakthlar, 
Tahran ı988 ; Türkçe tercümesi: Hac, tre. 
Fatih Selim, istanbu l ı980; Alm. tercü
mesi, Hadsch, Bonn ı983) adlı eserleri 
özellikle bu konuya ağırlık vermektedir. 
Ayrıca Şemseddin İbn Irak'ın Hidaye
tü'ş-şe]saleyn ila faili'l-lfaremeyn (Sü
leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2844/ 
2). Muhammed Şakir b. Bedreddin Ah
med es-Sirhindi'nin lfasenatü'l-lfare
meyn (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 2848, Esad Efendi, nr. ı393). 

İbn Altan el-Mekki'nin el-'A1emü'l-müf
red fi fazli'l-]J.aceri'l-esved (Atıf Efendi 
Ktp., nr. 2813). Baldırzade Mehmed Efen
di'nin Fezail-i Haremeyn (Süleymani
ye Ktp., Esad Efendi, nr. 3563/ı ), Ali ei-Ka
ri'nin Risale fi feza}li'l-Ka'be ve mena
zili'1-]J.ac (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 1581 ), Fevzi Efendi'nin Babü'l-]J.ac 
ve'l-'umre ve feia'ilühüma (İzmir Mi lll 
Ktp., nr. 209) adlı eserleri gibi haccın ve 
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hac mekanlarının faziletini konu alan ki
taplar da bu grubun başka bir türünü 
oluşturur. 

Hazırlıktan başlayarak geri dönüşe ka
dar hac yolculuğun u anlatan ve hac iba
detinin çeşitli safhalarında yapılması sün- . 
net veya müstehap olan duaları derleyen 
eserler hac rehberleriyle birlikte hac lite
ratürü içinde ayrı bir yer işgal etmekte 
olup hem Hz. Peygamber ve sahabeden 
rivayet edilen dua formlarını tesbit, hem 
de hac rehberi görevi ifa etmeleri bakı
mından pratik bir önem arzederler. Bun
lar arasında Rahmetullah es-Sindi'nin Ki
tdbü Ed<iyeti'l-J:ıac ve'J-<umre (Mekke 
13.19), Kutbüddin en-Nehrevafi'nin Ed'iye
tü'l-J:ıac ve 'l-<umre (Kahire 1288; Mekke 
1319), Şemseddin Muhammed b. Abdur
rahman es-Sehavi'nin el-İbtihdc bi-e~kd
ri'l-müsafiri'I-J:ıdc (nşr. Ali Rıza b. Abdul
lah, Medine 1993), Ebü'I-Azaim Muham
med Mazi'nin Ed'iyetü mendsiki'I-J:ıac 
ve'l-<umre ve'z-ziyare (Kahire 1977), 
Muhammed Abbas Faris'in Ed'iyetü me
ndsiki'l-J:ıac (Medine, ts.), Ahmed Re
şid'in Hacca Müteallik Dua Risdlesi 
(Millet Ktp ., Ali Emtrt, nr. 449) adlı eser
leriyle İbn Abidin 'in Bugyetü'n-ndsik ii 
ed'iyeti'l-mendsik (Mecmü'atü resa'ili 
İbn Abidin içinde, istanbul 1325; Beyrut , 
ts . ı Darü ihyai 't-türasi'l -Arabl!) adlı risa
lesi sayılabil i r. 

Hac rehberlerİ, literatürde yer alan fık
hi tartışmalara girmeksizin belli bir mez
hebin görüşü ve mevcut tecrübe birikimi 
esas alınarak yazılan, hacı adaylarına bu 
ibadeti ifa hususunda yardımcı olmayı 
amaçlayan. genelde hac ibadeti esnasın
da yapılacak duaları da kapsayan eserler 
olup bir nevi hac ilmihalleridir. Her dönem
de bol örneklerine rastlanan bu türe Ab
dülvehhab Mazhar'ın Mürşidü '1-J:ıdc (Ka
hire 1347), Muhammed Hasaneyn MahiOf 
el-Adevi'nin Delilü'l-J:ıac (Kahire 1349), 
Muhammed Sactık Paşa'nın Delilü '1-J:ıac 
li'I-vdridi ila Mekke ve'l-Medine min 
külli lee (Bulak 1329), Davud Sabri Sü
leyman'ın Mürşidü'l-J:ıdc ii tatbi~i me
ndsiki'l-J:ıac (Bağdad 1963). Hadi-i Taba
tabai'nin Delilü'l-J:ıac (l-ll, Necef 1386), 
Hafız Davud'un Rehber-i Hac (Aydın 

1317, 1319). Hüseyin Pertev'in Delilü'I
hac (İstanbu l l325), İsmail Hakkı'nın (Div
rikli ) Delilü'l-hdc ii mendsiki'l-hac (İs
tanbul 1325), Eyüp Sabri Paşa'nın Tekmi
Ietü'l-mendsik (İstanbul 1292), M. Saim 
Yeprem'in Hac ve Kurban (İstanbul 

1965). İrfan Yücel'in Hac Rehberi (An
kara ı 988) adlı eserleri örnek verilebilir. 
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Haccın tarihçesi, hac mekanları. hac 
yolları. hac yolculuğu esnasındaki konak
lama yerleri ve tarihi seyir içinde hac uy
gulamasının değişik yönleriyle ilgili bilgi 
veren eserler hac literatürünün başka bir 
türünü oluşturur. Bu türe dair şu eserler 
sayılabilir: Ezraki, AJ)baru Mekke (nşr. F. 
Wüstenfeld, I-lli, Göttingen 1275/1858; 
nşr. Rüşd! Salih Melhas, l-ll, Beyrut 1399/ 
1979): Fakihi, AJ]bdru Mekke (nş r. Ab
dülmelik b. Abdullah b. Dehlş, 1-Vl, Mek
ke 1407/1986-87): EbO İshak el-Harbl , el
Mendsik ve emdkinü turu~i'I-J:ıac ve 
me<alimü'l-Cezire (nşr. Hamed el -Ca
sir, Riyad 1401/1981 }; Takıyyüddin el-Mak
riz!, e~-Zehebü'l-mesbuk ii ~ikri men 
J:ıdcce mine'I-J:ıulela' ve'I-müJUk (nşr. 
Cemaleddin eş-Şeyyal, Kahire 1955); Ta
kıyyüddin el-Fasi, el-<İ~dü's-semin ii td
riJ]i 'l -beledi'l-emin (nşr. M. Fuad Sey
yid v.dğr., 1-Vlll, Kahire 1378-1388/1958-
1969) ve Şild'ü'l-gardm bi-aJ]bari'I-be
ledi 'l-lfardm (nşr. Ömer Abdüsselam 
Tedmürl, I-Il , Beyrut 1405/ 1985); Necmed
din İbn Fehd, İtJ:ıdfü'I-vera' bi-aJ]bdri 
Ümmi'l-~urd (nşr. Fehtm Muhammed 
ŞeltOt, i-lll , Mekke 1403/1983); Abdülka
dir b. Muhammed ei-Cezlrl, Dürerü 'l-le
ra'idi'l-muna??ama ii aJ]bdri'l-J:ıdc ve 
tari~ı Mekkete'l-mu'a??ama (nş r. Ha
med el-Casir, Riyad 1983): Kutbüddin en
Nehrevarı. el-İ<Iam bi-a<ıami Beyti'l
ldhi'l-lfardm (Kahire 1305); Mehmed 
Emin, Menzil-i Hacc-ı Şerile (TSMK, 
Hazine, nr. 446 !müellif hattı!); İbrahim 
Hanif b. Mustafa ei-İstanbOII, Mendzi
lü'l-Haremeyn (Süleymaniye Ktp., Lale
li , nr. 220): Ahmed b. Zeyni Dahlan. lju
ldşatü'I-kelam ii beyani ümera'i'l-be
ledi'l-lfardm (Kah i re 1305; Mekke 1 311 ); 
Eyüp Sabri Paşa. Mir'dtü'l-Haremeyn: 
Mir'dtü Mekke (1, İstanbull301). Mir
'dtü Medine (ll, istanbul 1304), Mir'dtü 
Cezireti'l-Arab (lll, istanbul 1306); Şeyh 
el-Hac İbrahim, Mendzilü'I-hac ve me
sdletü'I-lec (Süleymaniye Ktp., Yahya 
Tevfik, nr. 145711 ); Halil b. Ali, Menazil-i 
Haremeyn (Tire, Necip Paşa Ktp. , nr. 
279) ; Kays ed-DavOdl, Mendzilü'I-hac 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1827); 
Şemseddin Muhammed b. Ahmed ei
Müezzin, Mendzilü'l-Haremeyn (Sü
leymaniye Ktp., Darülmesnevt, nr. 133); 
Muhammed Edlb b. Muhammed. Beh
cetü'l-mendzil (İstanbul 1232); Hasan 
Tahsin, Coğrafya ve Tarih-i Hıtta-i Hi 
cdziyye ve Evsdl-ı Haremeyn (İstanbul 
1297): Muhammed Emin ei-Mekkl, Hule
la-yi İzdm-ı Osmaniyye Hazerdtının 
Haremeyn-i Şerifeyndeki Asar-ı Meb-

rCıre ve Meşkure-i Hümdyunları ve 
Menasik-i Hacc-ı Şerif (İstanbul 1318); 
Şerif Muhammed Sadık. Mdder-i Dün
ya: Haremeyn Tarihi (İstanbul 1324): 
Baldırzade Mehmed Efendi, Tarih-i 
Mekke (TSMK, Revan Köşkü, nr. 20/11); 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb. Mekke-i Mü
kerreme Emirleri (Ankara 1972); Abbas 
Kerrare el-Mısri. ed-Din ve tariJ]u'l
lfaremeyni'ş-şerileyn (Kah i re 1384, 
1968): Ahmed er-Reşldl, lfüsnü 'ş-şala 

ve'l-ibtihdc bi-z;ikri men vülliye imd
rate'l-J:ıdc (nşr. Leyla Abdüllattf Ahmed, 
Kah i re 1980); Seyyid Abdülmecid Bekr, el
MeldmiJ:ıu'I-cogrdfiyye li-dürubi'l-J:ıa

cic (Cidde 1401/1981); Arnine Hüseyin 
Muhammed Celal, Turu~u'l-J:ıac ve me
rdfi~uhu li'l-lficdz ii' I-'tış-ri'I-Mem
ICıki (doktora tezi, 1408, Camiatü ümmi' l
kura , Mekke); A. Latif Armağan, Os
manlılar Zamanında Hac Yolu ve 
Menziller (yüksek lisans tezi , 1990, iü 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) . 

Hac ibadeti müslüman milletierin ede
biyatma çeşitli yönleriyle akseden önemli 
bir konudur. Türk edebiyatında divan şi
irinde ve bilhassa dini ve tasawufi edebi
yattabir mazmun ve remiz olarakyer alan 
hac için müstakil eserler de kaleme alın
mıştır. Bu arada hac ibadetinin cereyan 
ettiği Mekke ve Harem-i şerif ile civarın

daki Arafat, Mina. Müzdelife gibi önemli 
mekanlar. buralardaki çeşitli ziyaret yer
leri, ayrıca Medine ve Mescid-i Nebevi; 
Uhud, Bedir, Hendek savaşlarının cere
yan ettiği mahaller: Mescid-i Kuba, Mes
cid-i Cum'a, Mescid-i Kıbleteyn ve Cenne
tü'I-Baki' gibi ziyaret mekanları da anla
tılmıştır. Bu eserlerin bilinen en eski örne
ği , XIII. yüzyılın tanınmış safilerinden Ah
med Fakih'in hacca gidip döndükten son
ra kaleme aldığı Kitdbu Evsdlı Mesd
cidi'ş-Şerile adlı manzum eseridir (bk. 
DİA, ll. 67) . 

Hac ibadeti mensur eseriere de konu 
olmuş, "menazil-i hac" ve "menasik-i hac" 
adı altında iki tü rün doğmasına vesile ol
muştur. Ancak bunların edebi bir değere 
sahip olduğu söylenemez. Moralı Bahti'
nin ManzCıme ii Mendsiki'l-Hac (Süley
maniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 123) ve Na'li 
Mehmed Efendi'nin Manzume der Me
ndsiki'l-Hacc 'ı ise (Köprülü Ktp., Hafız 
Ahmed Paşa, nr. 334) İslami Türk edebi
yatının didaktik eserleri arasında yer alır. 

Bu türdeki en meşhur eser. Abdurrah
man Gubari'nin 968'de (1561) telif ettiği 
Mendsikü'I-hac adlı mesnevidir (bir nüs
hası için bk. Millet Ktp. , Manzum, nr. 820). 
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi'nin İydnü'l-
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mesalik adlı eserinin sonundaki şiirler 

arasında Hz. Peygamber' e hitaben yazıl
mış manzum bir arzuhal de bulunmakta
dır. Buhari Mukarriri Bekir Sıdkı'nın otuz 
beyitlik Menasik-i Hac Manzumesi de 
(istanbul ı 329) bu türe bir örnek teşkil 
eder. Mensur ve manzum sirelerde de Hz. 
Peygamber'in Veda haccını anlatan bö
lümlere ve bu arada menasik-i hacca dair 
bilgilere yer verilir. özellikle manzum si
relerdeki bu bölümler hac edebiyatının 
didaktik örnekleri arasında zikredilebilir. 
Türk dini edebiyatının ansiklopedik ma
hiyetteki eserlerinde de hac üzerinde du
rulduğu görülür. Yazıcıoğlu Mehmed Efen
di'nin Muhammediyye adlı eserindeki 
"Haccetü'l-veda'" ile Ahmed Bican'ın En
varü'l-aşıkin'indeki "Faslün fi'l-hac" baş
lıklı bölümler buna örnek olarak gösteri
lebilir. 

Hacca dair manzum ilmihaller de kale
me alınmıştır. Bu tür eseriere Tercüme-i 
Şir'ati'l-İslam adlı bir kitap (İstanbul 
1293) örnek verilebilir. Eski ve yeni ede-

biyatta hac konusunda yazılmış müstakil 
manzumeler ayrı bir grup teşkil edecek 
kadar çoktur. Yunus Emre'nin, "Allah evi 
ziyarettir ben ona varmak isterim 1 Mu
hammed'in güzel n Orun gözümle görmek 
isterim" mısraları ile başlayan beş beyit
lik şiiri bunların ilk örneği kabul edilebilir. 
Birçok mutasawıf şair tarafından kale
me alınan bu tür şiirler. aynı zamanda zil
hicce ayında tekkelerde hac ilahisi olarak 
okunmak üzere bestelenmiştir. 

Hacıları uğurlama ve karşılama tören
leri için, ayrıca hacca gidişi teşvik ama
cıyla destan ve ilahiler kaleme alınıp bes
telenmiştir. ildhi-yi Hüccac (Milli Ktp., 
Cönk, nr. I 08) bu türden bir eserdir. Cönk 
şeklinde basılmış Mekke ilahisi adlı bir 
mecmuada (İstanbul 1317) "Kabe ilahisi", 
"Mekke ilahisi", "Zemzem ilahisi", "Ara
fat ilahisi". "Veda ilahisi". "Medine ilahi
si" gibi başlıklar altında birçok ilahi yer 
almaktadır. 

~ RAHMi YARAN 

HAC 

Seyahatnameler. Kur'an ve Sünnet'
teki seyahatle ilgili teşvikler yanında 
süratle gelişen fetihler sonucu islam 
dünyasının geniş bir coğrafyaya yayıl
ması, islam ülkelerini ve bunları birbirine 
bağlayan yolları tanıma ihtiyacını doğur

du. Siyasi, idari, askeri ve ticari sebep
lerle birlikte ilim tahsili ve hac görevini 
yerine getirme arzusunun doğurduğu 
bı.i ihtiyaç. erken zamanlardan itibaren 
bir seyahatname literatürünün oluşma
sına zemin hazırladı. Seyahat intibala
rının kaleme alınması lll. (IX.) yüzyıldan 
itibaren başlamakla birlikte bunlar müs
takil olmayıp tarih ve coğrafyaya dair 
eserlerin içinde yer almıştır. Müstakil 
eserlerin ancak V. (Xl.) yüzyılda yazılma
ya başlandığı görülmektedir (başlangıç
tan günümüze kadar yazılan seyahatna
rnelerin bir listesi için bk. İbn SGde, ll, 
333-337; Ahmed Ramazan Ahmed, s. I 7-
20) . 

Meşhur coğrafyacı Ya'kübi ( ö. 292/905 
1? ll Kitabü'l-Büldan'da, KOfe'den Me-
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