
Zemzem Kuyusu'nun girisi ve Kabe'den bir görünüş 

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 
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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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dine ve Mekke'ye ulaşan yol güzerga
hındaki konak yerleriyle Mekke ve Mes
cid-i Haram'a dair kısa bilgilere yer ver
miştir. İbn Hurdazbih el-Mesalik ve'l
memalik'te ve Kudame b. Ca'fer Kita
bü'l-Ijarac'da, çeşitli şehirlerle Mekke 
ve Medine arasındaki konak yerlerini kı
saca zikrederken İbn Rüste el-A<la]fu'n
nefise'de bazı önemli şehirlerle Mekke 
arasındaki yol güzergahı yanında Mekke 
ve Kabe tarihi, Kabeve Mescid-i Haram'ın 
özellikleri, Zemzem Kuyusu, Harem ve hac 
menasikinin ifa edildiği diğer mekanlarla 
Medine ve Mescid-i Nebevl hakkında ol
dukça ayrıntılı bilgiler vermiştir. İstahri 
Mesalikü'l-memalik, lbn Havkal Şure
tü'l-arz (el-Mesalik ve'l-memalik) ve Mak
ctisi AJ:ısenü't-te]fiisim'de ülkelerin an
latımına Mekke'nin kıble olarak taşıdığı 
önem sebebiyle Arap yarımadasıyla, bu 
bölgeye de Mekke ile başlamışlar: Mek
ke, Kabe, Mescid-i Haram, Harem ve hac
la ilgili diğer mekanlarla Medine hak
kında özet bilgiler vermişlerdir. Ebu 
Ubeyd el-Bekri el-Mesalik ve'l-mema
lik'te İbn Rüste gibi nisbeten tafsilatlı 
malumat verirken Mekke'ye dair konu
larda daha çok Ezraki'nin Al]bdru Mek
ke'sine dayanmıştır. idrisi de (ö. 560/1165) 
Nüzhetü'l-müşta]f'ta Mekke ve çevre
siyle Medine hakkında kısa bilgilerle ye
tinmiştir. 

Asıl hedefleri coğrafi malumatvermek 
olan bu alimler yanında islam dünyasını 
gezip görmek ve hac görevini ifa etmek 
isteyen seyyahlar da vardır. Esasen he
men bütün seyahatlerde hac temel ve 
ortak amil olarak görülmektedir. Özel
likle Batı İslam dünyasından Doğu'ya ya
pılan yolculukların en önemli sebebini 
hac ve ilim tahsili teşkil etmiştir (bu ko
nuda kaleme alınan seyahatnarnelerin 
bir listesi için bk. Halid b. fsa ei-Belevl, 
naşirin mukaddimesi, I, 72-79). Klasik 
dönem hac seyahatnameleri bazan yıl

larca süren yolculuklar boyunca, başta 
Mekke ve Medine olmak üzere gezilip 
görülen yerlerle ilgili coğrafi ve tarihi 
malumat yanında içti mal', iktisadi ve kül
türel hayata dair intibaları ihtiva etme
leri, İslam dünyasının değişik yörelerin
den gelen hacıların örf ve adetlerini, bu 
arada bilgi mübadelelerini yansıtmaları, 
çeşitli tarihlerde haccın eda edilişi sıra
sında görülen uygulamalar ve özellikle 
Kabeve Mescid-i Haram'la çevredeki di
ğer ziyaretgahlarda tarih boyunca mey
dana gelen değişiklikler hakkında bilgi 
vermeleri bakımından büyük önem taşı
maktadır. 
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İranlı şair ve seyyah Nasır-ı Hüsrev, hac 
niyetiyle Merv'den başlayıp yine orada so
na erdirdiği, yaklaşık altı yıl sekiz ay sü
ren (23 Şaban 437-26 Cemaziyelahir 444/5 
Mart 1046-23 Ekim 1052) yolculuğunu 
Farsça kaleme aldığı Sefername adlı ese
rinde anlatmıştır. Ch. Schefer tarafından 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımla
nan eserin (Paris 1881) daha sonra çeşitli 
neşirleri yapılmıştır (Muhammed Debir-i 
Siyaki'hin neşri özellikle anılmalıdır: Tilh
ran 1354, 1363, 1369 hş.). Sefername'yi 
Yahya ei-Haşşab Arapça'ya (Kahire 1945), 
W. M. Thackston İngilizce'ye çevirmişler
dir (New York 1985). Bu seyahati sırasın
da Anadolu, Suriye, Lübnan, Mısır, Su
dan ve Kuzey Afrika'yı da dolaşan Nasır-ı 
Hüsrev 438 (1047), 439, 440 ve 442 
(1051) yıllarında olmak üzere dört defa 
hacca gitmiştir. Çok kısa süren ilk üç hac 
ziyaretinden sadece ikincisinde Medine 
ve Mescid-i Nebevl hakkında özet bilgi 
veren müellif, Mekke'de altı ay mücavir 
kaldığı son haccı sırasında haccın eda edi
lişi, Mekke, Kabe, Mescid-i Haram, hac gö
revinin ifa edildiği diğer yerler ve içtimal 
hayatla ilgili intibalarını anlatmıştır. 

Bugüne ulaşan meşhur hac seyahat
namelerinin çoğu Batı islam dünyasına 
mensup alimler tarafından kaleme alın
mıştır. Bunlardan İbn Cübeyr'in er-Rih
le'si tam bir hac seyahatnamesi olup bu 
türün ilk ve en hacimli örneklerinden bi
ridir. İlk defa William Wright tarafından 
yayımlanan eseri (Leiden 1852) daha son
ra M. J. de Goeje (Leiden-London 1907) 
ve H. Nassar (Kahire 1374/1955) neşret
miş, ayrıca İtalyanca, İngilizce ve Fransız
ca'ya çevrilmiştir (EJ2 [İng.J, III, 755). İbn 
Cübeyr, 19 Şewal 578-22 Muharrem 
581 (15 Şubat 1183-25 Nisan 1185) tarih
leri arasında gerçekleştirdiği, Gırnata'
dan (Granada) başlayıp yine orada tamam
ladığı seyahatisırasında Mekke'de sekiz 
ayı aşkın bir süre kalmış: Mekke, Harem, 
Kabe, haccın ifa edilişi, çevredeki ziyaret 
yerleri, içtimal hayat ve hacılarla ilgili göz
lemlerini günlük şeklinde ve ayrıntılı bir 
tarzda anlatmıştır. Beş gün kaldığı Medi
ne ve çevresi hakkında da bilgi vermiştir. 

Ebu Muhammed ei-Abderl, 25 Zilkade 
688 (10 Aralık 1289) tarihinde Mağrib'
den (Fas) çıktığı hac yolculuğu sırasında 
gördüğü yerlere dair coğrafi bilgileri, sos
yal hayat ve özellikle ilim ve kültür haya
tıyla tanıştığı ulema hakkındaki intibala
rını er-RiJ:ıletü'l-Magribiyye adlı seya
hatnamesinde toplamıştır (nşr. Muham-

med el-Fasi, Rabat 1968; nşr. Ahmed b. 
Cedv, Kostantlne, ts.). 

İbn Rüşeyd, doğum yeri Sebte'den 
(Ceuta) yola çıkarak 683-686 ( 1284-1287) 
yılları arasında gerçekleştirdiği hac se
yahatini Mil'ü'l-'rıybe bima cümin bi
tuli'l-gaybe fi'l-vicheti'l-vecihe ile'l
ljaremeyn Mekke ve Taybe adlı ese
rinde anlatmıştır (nşr. Muhammed ei-Ha
blb ibnü'l-HGce, II, Tunus 1402/1982; III, 
Tunus 1981; V, Beyrut 1408/1988). Eserin 
V. cildi Haremeyn, Kahire ve İskenderiye'
ye ayrılmıştır. İbn Rüşeyd, 684'te (1286) 
yerine getirdiği hac ziyareti sırasında gi
diş ve dönüşte Medine'de üçer gün, Mek
ke'de ise dokuz gün kalmıştır. Medine 
hakkındaki kısa intibalarından sonra bu
rada tanıştığı alimlerle ilgili ayrıntılı bilgi 
veren İbn Rüşeyd Mekke'ye varışından 
itibaren haccın eda edilişi, buna dair fıkhi 
hükümler ve hac menasikinin ifa edildiği 
yerler hakkında siyer ve Mekke tarihi ki
taplarından aldığı malumatı kaydeder. Da
ha sonra diğer şehirlerde olduğu gibi bu- · 
rada tanıştığı alimleri anlatır, aralarında 
geçen sohbet ve tartışmaları zikreder. 
Eser bu özelliğiyle geniş bir fehrese (berna
mec) mahiyetindedir. 

Kasım b. Yusuf et-Tücibi de Sebte'den 
hareketle 696 (1297) yılında ifa ettiği hac
ca dair intibalarını Müstetadü'r-riJ:ıle 

ve'l-igtirdb'da anlatmış, kitabın günü
müze ulaşan Mısır-Mekke kısmı Abdülha
fiz Mansur tarafından neşredilmiştir (Tu

nus 1395/1975). İbn Rüşeyd gibi Tücibi de 
gezip gördüğü yerlerde tanıştığı ve fay
dalandığı alimlerden söz etmekte, ayrıca 
kaleme aldığı Bernamec adlı eserinde 
de (nşr. Abdülhaflz Mansfir. Tunus 1981) 
bu bilgiler önemli yer tutmaktadır. Tü ci
bi' nin haccın ifası sırasında şahit olduğu 

bid'atları, hacıların örf ve adetlerini zikre
dip tenkit etmesi bu seyahatnamenin dik
kat çeken yönlerinden biridir. 

İbn Battuta, hac niyetiyle doğum yeri 
olan Thnca'dan yola çıkmış ve yaklaşık otuz 
yıl süren (Receb 725-Zilkade 754/Hazi
ran 1325-Aralık 1353) seyahatiyle ilgili inti
balarını, kısaca RiJ:ıletü İbn Battuta di
ye tanınan TuJ:ıfetü'n-nü~~ar ii gara~
bi'l-emşar ve <acd 'ibi'l-esfar adlı eserin
de toplamıştır. İlk defa Ch. F. Defremery 
ve B. R. Sanguinetti tarafından Fransız
ca tercümesiyle birlikte yayımlanan ese
rin (I-IV, Paris 1853-1859) daha sonra çe
şitli baskıları yapılmış, son olarak da Ali ei
Müntasır ei-Kettanl tarafından yayımlan
mıştır (l-ll, Beyrut 1395/1975, 1979, 1981, 
1985). TuJ:ıfetü'n-nü~~drçeşitli Doğu ve 



Batı dillerine tercüme edilmiştir ( Ef2 
!ing.J, lll. 736). Bu seyahati sırasında Ku
zey Afrika, Mısır, Suriye, Haremeyn, Ye
men, Güney Afrika sahilleri. Irak, İran, 
Anadolu, Kafkasya ve Uzakdoğu'yu dola
şan İbn Battuta 726 (1326). 727. 728. 
729. 732 ve 749 (1349) yıllarında olmak 
üzere altı defa haccetmiştir. 727-730 
(1327-1330) yılları arasında mücavir ka
lan İbn Battuta hac ve Haremeyn'e dair 
intibalarını ilkhaccı sırasında anlatmakta, 
Mekke ve Medine ile çevresindeki ziyaret 
yerleri. Mescid-i Nebevl, Kabe, Mescid-i 
Haram, hacla ilgili uygulamalar, Mekke 
ve Medine'deki sosyal hayat. buradaki 
yöneticiler ve tanınmış alimler hakkında 
bilgi vermektedir. 

Halid b. Tsa el-Belevi, doğum yeri olan 
Gırnata'ya bağlı Kanturiye'den başlayıp 
yine orada tamamladığı ve yaklaşık beş yıl 
süren (Cemaziyelewel 735 - Zilhicce 740/ 

Ocak 1335- Haziran 1 340) hac seyahati
ni Ta cü '1-mefrıls ii taJ:ıliyeti <ulema,i'l
Meşrıls adlı eserinde anlatmıştır (1-11, 

nşr. Hasan es-SiHh. Muhammediye, ts .). 
737'de (1337) hac farizasını ifa eden Be
levi. Medine ve Mekke ile buralardaki zi
yaret yerlerine dair intibalarını yer yer 
edebi bir üslupla ve ayrıntılı olarak kay
detmekte. bu arada görüşüp faydalandı
ğı ulemayı tanıtmaktadır. 

Vlll. (XIV.) yüzyıldan sonra Kuzey Af
rika'dan ve özellikle Endülüs'ten hac ve 
ilim tahsili maksadıyla Doğu'ya yapılan 
seyahatlerde bir azalma görülmektedir. 
Bunun başlıca sebebi cihada öncelik ve
rilmesi ve ulemanın bu konudaki telkin
leridir (Ahmed Ramazan Ahmed, s. 320). 

Kalesadi, Gırnata'ya bağlı Besta'dan (Ba
za) 840 (1436) yılında başladığı, on beş 
yıl kadar süren hac yolculuğuyla ilgili 
olarak kısaca RiJ:ıletü '1-Kaleşadi adıyla 
anılan Temhidü't-talib ve münteha'r
ragib ila a<Je'l-menazil ve'l-mena]sıb'ı 

kaleme almıştır (nşr. M. Ebü'l-Efcan, Tu
nus ı 398/1978) . Bu eser de müellifın ta
nışıp ilim tahsil ettiği ulemadan bahset
mesi sebebiyle bir fehrese özelliği taşır. 
Kalesildi 851 (1447) yılında ifa ettiği hac 
ve umreden de kısaca bahsetmektedir. 

Ebu Salim el-Ayyaşi Ma,ü'l-meva'id 
adını verdiği, er-RiJ:ı]etü'l-'Ayyaşiyye di
ye tanınan eserinde (l-ll, Fas ı 306, ı 3 I 8; 

Rabat 1397/ 1977) 1059 (1649). 1064 
(1654) ve 1076 (1666) yıllarında gerçek
leştirdiği hac yolculukları vesilesiyle Fas
Mekke kervan yolu üzerindeki şehirleri. 
buralardaki içtimai hayatı, görüşüp ders 

ve idizet aldığı alimleri ve tasawuf eh
lini anlatmıştır. 

Evliya Çelebi Seyahatname'sinin IX. 
cildini (İstanbul 1935). 12 Muharrem 
1082 (21 Mayıs 1671) tarihinde istanbul'
dan başladığı hac yolculuğuna ayırmış. yol 
boyunca uğradığı yerler yanında Medine 
ve Mekke ile buralardaki ziyaret yerleri, 
içtimai hayat, dini yapılar, Mescid-i Ne
bevl, Kabe, Mescid-i Haram, hac mena
sikinin icra edildiği yerler ve haccın ifa 
edilişiyle ilgili etraflı bilgi vermiştir. 

Abdülgani b. İsmail en-Nablusi evliya 
ve ulema ile görüşmek, ölenlerin kabir
lerini ziyaret etmek ve hac farizasını ye
rine getirmek üzere 1 Muharrem 11 OS
S Safer 11 06 (2 Aralık 1693-25 Eylül 1694) 
tarihleri arasında Suriye, Mısır ve Hicaz'a 
yaptığı yolculuğuyla ilgili izienimlerini el
lja]si]sa ve'l-mecaz fi'r-riJ:ıle ila biladi'ş
Şam ve Mışr ve'l-ljicaz adlı seyahat
namesinde toplamıştır. Ahmed Abdülme
cid Heridi tarafından Darü'l-kütübi'l-Mıs

riyye'de (Coğrafya, nr. 344) mevcut nüsha
sı esas alınarak tıpkıbasımı yapılan ese
rin (Kahire 1986) üçüncü bölümü Hare
meyn hatıralarına ayrılmıştır. Nablusi, 
günlük şeklinde kaydettiği kendi müşa
hedeleri yanında daha önceki seyahat
namelerden. tarih. coğrafya, tabakat ha
dis ve fıkıh kitaplarından da faydalana
rak Mekke ve Medine ile çevresindeki zi
yaret yerlerinden. buradaki bazı örf ve 
adetlerden, görüşüp sohbetlerde bulun
duğu ulemactan söz etmiştir. 

Cezayirli alim Hüseyin b. Muhammed 
el-Versilani Nüzhetü'l-en?iir ii fazli <n. 
mi't-tari.tı ve'l-al].bar adını verdiği. er
RiJ:ıletü '1-Verşilaniyye diye tanınan ese
rinde (nşr. Muhammed b. Ebu Şeneb, HI. 
Cezayir ı 908) 1179 (1765) yılında çıktığı 
hac yolculuğun u anlatmaktadır. Şahsi mü
şahedeleri yanında daha önceki seyyah
lardan ve özellikle Ayyaşi'den nakillerde 
bulunan Versilani, tanıştığı ulema ve me
şayih hakkındaki mal u mat yanında hacla 
ilgili fıkhi bilgiler de verir. Eserin büyük 
bir bölümü Haremeyn'e dair intibalarına 
ayrılmış olup burada Mekke'ye nisbetle 
Medine ve çevresine dair daha fazla ma
lu mat bulunmaktadır. 

Tunuslu edip ve yazar Muhammed b. 
Osman es-Senüsi, İtalya ve Türkiye üze
rinden gerçekleştirdiği hac seyahatini (7 

Receb 1299-26 Reblülewel 1300/25 Mayıs 

1882-4 Şubat 1883) er-RiJ:ıletü 'l-ljica

ziyye adlı eserinde anlatmıştır (l-l ll. nşr. 
Ali eş-Şenuft, Tunus 1396- I 398/1976-

1 978) . Eserin ı. cildinde İtalya, II. cildinde 
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Türkiye ve Hicaz hatıralarına yer veren 
müellif lll. cildi tanıştığı ulemaya ayır
mıştır. 

Moritanyalı alim Muhammed Yahya b. 
Muhammed el-Velati de altı yıl üç ay sü
ren (7 Receb 1311-6 Şewal 1317/14 Ocak 
1894-7 Şubat 1900) hac yolculuğuyla il
gili hatıralarını er-RiJ:ıletü'l-ljicaziyye 

adıyla kaleme aldığı bir kitapta topla
mıştır (nşr. M. Hacci. Beyrut 1990). Vela
ti, 1313 (1896) yılında ifa ettiği hac fari
zası vesilesiyle Mekke'de bir ay, Medi
ne'de dört ay kalmış ve buradaki ziyaret
lerini günlük şeklinde çok kısa olarak an
latmıştır. 

Mısır'da 1318'de (1901) mahmil ku
mandanlığıyapan, 1320 (1903). 1321 ve 
1325 ( 1908) yıllarında hac emirliği göre
vinde bulunan İbrahim Rifat Paşa. hac yol
culuklarına ait izienimlerini daha sonraki 
yıllarda tarihi. coğrafi ve dini bilgiler de ek
leyerek Mir,atü'l-ljaremeyn evi'r-raJ:ıa
ldtü'l-ljicaziyye ve 'l-J:ıac ve meşa<iru
hü'd-diniyye adıyla yayımiarnıştır (l-ll, 
Kah i re ı 344/1925) . Hac kafilesinin güzer
gahı. Haremeyn'deki hac menasikinin ifa 
edildiği mekanlarla diğer ziyaret yerleri 
hakkında malumat veren müellif, Hare
meyn'de içtimai ve iktisadi hayat ve hac
la ilgili bilgilere geniş yer ayırmış. ayrıca 
Arap yarımadasının tarih ve coğrafyası 
ile islami fetihlere de temas etmiştir. Bu 
arada müellifın çektiği çok sayıda fotoğ-· 

raf da tarihi belge olarak büyük önem ta
şımaktadır. Mısırlı yazar Muhammed Le
bib el-Betenüni, hidiv Il. Abbas Hilmi'nin 
1327 ( 1909) yılında gerçekleştirdiği hac 
yolculuğunu, onun emriyle er-RiJ:ıletü'l
ljicaziyye (Kah i re 1328. ı 329) adlı bir ki
tapta anlatmıştır. Betenün'i yolculuk bo
yunca uğradıkları yerlerin coğrafyası, ta
rihi, tarihi eserleri ve hac menasikiyle il
gili etraflı bilgi vermiş, esere harita ve re
simler eklemiştir. 

Avrupalı seyyahların Arap yarımada
sına yönelik ilk seyahatlerinin XVI. yüz
yılda başladığı görülür. Bunların bir kısmı 
şahsi merakla bu yolculuğa çıkarken ço
ğu bölgeyi tanımak için özel görevle gön
derilmiştir. Bu seyyahlardan sadece bir 
kısmı Haremeyn'i ziyaret edebilmiş, bun
lar da gayri müslimlerin Mekke'ye girme
si yasak olduğundan ya müslüman kı

lığına girerek veya islamiyet'i kabul ede
rek bu ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu sey
yahların ilki, italyalı paralı bir asker olan 
Ludovico di Varthema'dır. Aralık 1502'
de Venedik'ten yola çıkan Varthema İs
kenderiye, Kahire, Beyrut, Trablus ve Ha-
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HAC 

lep üzerinden Şam'a varmış ve burada ta
nıştığ ı bir hıristiyan mühtedi vasıtasıyla 

hac katilesine eşlik eden askeri birliğe ka
tılmıştır (Nisan 1503). Varthema, Avrupalı 
bir mühtedi olarak Yfınus adıyla hac ka
fılesinde yer almış. hacdan sonra Cidde ve 
Aden üzerinden Uzakdoğu'ya gitmiş ve 
1 508 yılında Avrupa'ya dönmüştür. Se
yahat i ntibaların ı Itinerario de Ludovi
co di Varthema (Rome 1510; tre. J. W. Jo
nes, The Travels of Ludovico di Varthe
ma, nşr. G. P. Badger, London 1863) adlı ki
tabında toplayan Varthema, kısa bir sü
re kaldığı Medine ve Mekke'de yörenin to
pografyası ve müslümanların ibadetle
rinden çok çevrede gördüğü ilgi çekici şey
leri anlatmıştır. Eser. Joseph Pitts'in A 
True and Faithful Account of the Reli
gion and Manners of the Muhamma
dans'ı (Exeter 1704) yayımlanıncaya ka
dar yaklaşık 200 yıl boyunca bu konuda 
bir Batı dilindeki tek kitap olma özelliğini 
korumuştur. 

XVI ve XVII. yüzyıllarda Haremeyn'i ge
zen bazı Avrupalılar'a rastlanmakla bir
likte bunların hiçbir i Varthema kadar bil
gi toplayabilmiş değildir (Trench, s. 20-

25; Bidwell. s. 118-120). Deniz seyahat
lerine meraklı İngiliz Joseph Pitts kor
sanlar tarafından esir alınarak Cezayir'
de iki defa satılmış ve ikinci sahibinin 
baskısıyla müslüman olduğunu söyle
miştir. Daha sonra satıldığı efendisiyle 
birlikte muhtemelen 1685 yılında hacca 
gitmiştir. Mekke'de hürriyetine kavuş
masına rağmen tekrar Cezayir'e dönen 
Pitts burada yedi yıl kaldıktan sonra İz
mir'e, oradan da 1693 yılinda İngilte
re'ye gitmiştir. Pitts, yukarıda adı geçen 
kitabında hac menasikiyle ilgili doğru bil
gi vermesine rağmen hatıraları yaban
cılara karşı ön yargılı tipik İngiliz tavrını 
yansıtır (Bidwell, s. 27). 

Seyahat intibalarını bir kitapta topla
yan Avrupalı seyyahlardan biri de kimliği 

tam olarak bilinmeyen Domingo Badia y 
Lebiich adlı İspanyol'dur. Domingo Valen
cia'da Arapça öğrenmiş ve İspanya hü
kümeti veya daha kuwetli bir ihtimalle Na
polyon adına bu seyahati yapmıştır. Bir 
prens kisvesi altında Ali Bey adıyla Thnca'
dan yola çıkan (Haziran 1803) Domingo 
23 Ocak-2 Mart 1807 tarihleri arasında 
Mekke'de kalmış ve oldukça itibar gör
müştür. Onun seyahatnamesi ( Travels of 
Ali Bey, 1-11, London 1816, 1907; Reading 
1993). Batı'da Mekke ile ilgili olarak kale
me alınan ilk sistematik rapor özelliğini 

taşır. 
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Almanya'da ve İngiltere'de şarkiyat tah
sili gören ve Arapça öğrenen İsviçreli Jo
hann Ludwig Burckhardt, merkezi Lond
ra'da bulunan Association for Promoting 
the Discovery of t he lnterior Parts of Af
rica tarafından Fizan üzerinden Sahra'
nın güneyine doğru bir keşif gezisiyle gö
revlendirilmiş, Arapça konuşması ve müs
lüman kimliği edinınesi amacıyla Suriye'
ye gönderilmiştir. Halep'te Kur'an ve fı
kıh dersleri alan Burckhardt, keşif gezisi 
için Kahire'ye kadar gitmişse de Sahra se
ferin i gerçekleştireceği güvenilir bir ker
van bulamadığından hac yolculuğuna çık
maya karar vermiştir. Bu arada müslü
man olduğunu da ilan etmiş ve Taif'te 
Mehmed Ali Paşa'nın huzurunda dini ko
nularda sorulan sorulara verdiği cevap
larla şüpheleri ortadan kaldırmıştı. 8 Ey
lül 1814'te Mekke'ye varan Burckhardt 
burada ve daha sonra gittiği Medine'de 
birkaç ay kalarak tekrar Kahire'ye dön
müştür. Burckhardt'ın seyahatiyle ilgili iz
lenimlerini anlattığı Travels in Arabia 
(London 1829, 1968; Weimar 1830), ben
zeri kitaplar içinde en doğru ve tarafsız 
bilgi veren eserdir. Daha sonra Richard 
Francis Surton tarafından da incelenen 
eserde düzeltilmesi gereken hiçbir şeyin 
bulunmadığı tesbit edilmiştir (Bidwell, 
s. 55). 

İngiliz seyyahı Sir Richard Francis Sur
ton Oxford'da Arapça öğrenmiş, daha son
ra Royal Geographical Society tarafından 
Arabistan'ın doğu ve orta bölgelerinin ha
ritasını çıkarınakla görevlendirilmiş, Arap
ça'yı daha iyi öğrenmesi için de Arap ül
kelerine gönderilmiştir. Bu ülkelerde ön
ce İranlı bir asilzade, ardından bir derviş 
ve nihayet Afgan asıllı bir İngiliz doktoru 
kimliğiyle dolaşmış. Ezher'de derslere de
vam etmiştir. Buradan hac yolculuğuna çı
kan Surton 25 Temmuz 1853'te Medine'
ye, 13 Eylül'de Mekke'ye varmış ve hac 
ibadetini bir müslüman gibi yerine getir
dikten sonra Kahire'ye, daha sonra da İn
giltere'ye dönmüştür. Yolculuk intibalarını 
Pilgrimage to al-Medina and Meccah 
(1-11, London 1855) adlı eserinde son de
rece ayrıntılı ve kendinden önceki seyyah
lardan daha heyecanlı bir şekilde anlat
mıştır. 

Bir İngiliz rahibinin oğlu olan John Fryer 
Keane Hintli mürettebatla birlikte gemi 
görevlisi olarak çalışmış, Cidde'de Hindis
tanlı bir prensin maiyetine girip Mekke'
ye gitmiştir. Buradaki intibalarını Six 
Months in Meccah: An Account of the 
Muhammedan Pilgrimage to Meccah 

(London 1881) adıyla kitap haline getiren 
Keane, hacıların dini samimiyetinden ve 
bunun meydana getirdiği derin manevi
yartan çok etkilenmiştir (Bidwell, s. 128) . 

Hallandalı müsteşrik Christiaan Snouck
Hurgronje, haccın Endonezyalı hacılar üze
rindeki tesirleri ve bunun Hollanda sömür
ge yönetimi aleyhine doğurduğu sonuç
lar hakkında · araştırma yapmak üzere gö
revlendirilince, Arapça pratiğini ileriet
mek ve bu arada Endonezya hacılarıyla 
ilişki kurmak üzere Cidde'de beş ay, Mek
ke'de de altı ay kalmıştır. 1885 yılında Ab- · 
dülgaffar adıyla gerçekleştirdiği bu ziya
ret sırasındaki müşahedelerini anlattığı 
Mekka (1-11, La Haye 1886-1889) adlı ese
rinin 1. cildi Mekke tarihiyle ilgili malu
matı, ll. cildi de Mekke'deki içtimalhayata 
dair izienimlerini ihtiva etmektedir. Geniş 
muhtevası ile Batı dünyasında islam'ın 
dini merkezi hakkındaki hemen hemen 
en önemli kaynak sayılan bu eserini kale
me almadan önce Snouck-Hurgronje dok
tora tezini de (Het Mekkaansche Fest, 
Leiden 1880) hac üzerine yapmıştı (XIX. 
yüzyılda Haremeyn'i ziyaret eden diğer 
Avrupalılar için bk. Bidwell, s. 137). 
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