OSMANLI

ARAŞTIRMALARI

xx
Neşir Heyeti -

Editorial Board

Halil İNALerK-Nejat GÖYÜNÇ
Heath W. LOWRY- İsmail ERÜNSAL
Klaus KREISER- A. Atilla ŞENTÜRK

THE JOURNAL OF OTTOMAN .STUDIES

xx

İstanbul - 2000

Sahibi : ENDERUN KİTABEVİ adına İsmail ÖZDOGAN
Tel: + 90 212 528 63 18 Fax :++- 90 212 528 63 17
Yazı İşleri Sorumlusu : Nejat GÖYÜNÇ
Tel : + 90 2 16 333 91 16
Basıldığı Yer : KİTAP MATBAACILIK San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: + 90 212 567 48 84
Cilt: FATiH MÜCELLiT Matbaacılık ve Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel : + 90 501 28 23 - 61 2 86 71
Yazı şma Adresi: ENDERUN Kİ TABEVİ, BüyUk Reşitpaşa Cad.
Yümni İş Merkezi 22/46 Rt!yazıı - istanbul

XVlli.YÜZYll..DA HAC YOLU GÜZERGAHI VE MENZİLLER
(=MENA.zİLÜ'L-HACC)

A. Latif ARMAGAN

Yollar ve yol sistemi, tarih boyunca bütün devletler için büyük önem
taşımıştır. Çünkü, ticaıi, ekonomik ve askeri faaliyetler, ulaşım, haberleşme ve
nakliye gibi hizmetler düzenli bir yol sistemi sayesinde gerçekleşme imkanı
bulmuştur. Bu bakımdan, altı asır gibi uzun bir süre geniş bir coğrafyada
hakimiyet süren Osmanlı imparatorluğu iyi ve düzenli işleyen bir yol sistemine
sahip bulunmaktaydı. imparatorluk merkezi İstanbul'dan başlamak üzere, gerek
Anadolu'ya ve gerekse Rumeli'ye giden ana yollar ile bunlara bağlanan lüzumu
kadar tali yollar yapılmıştır. ı Tanzimatın i·ı'iılıına kadar ana yollar devlet tarafın
dan varid.at fazlası ile yaptırılmış, tali yollann yapımı ise tirnar ve zeamet
·
sahiplerine bırakılmıştır.2
Osmanlı İmparatorluğu'nda yollar, Anadolu ve Rumeli'de genel olarak sağ
kol,orta kol ve sol kol olmak üzere üç ana güzergah ile bunlara bağlı tiili
yollardan meydana gelmekteydi. Bu ana. yollardan Anadolu sağ kol güzergahı,
Üsküdar-Eskişehir-Akşehir-Konya-Adana-Antakya yolu ile Halep'e kadar
uzanmaktaydı. Diğer taraftan Antakya'dan ayrılan bir yol, Şam'a kadar
gitmekte ve Şam'dan ise biri Mekke'ye, diğeri ise Kudüs'e olmak üzere iki yol
ayrılmaktaydı.3 Üsküdar ile Halep arasında 247 saatlik bir mesafe vardı.

1 Yusuf Halaçoğlu, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilalı Hakkınd'a Bazı
Mülahazalar", Osmanlı Araştınnaları, S. 2 (İstanbul 1981 ), s.J23.
Ş ekip Eski n, Posta, Telg raf ve Telefon Tarihi, Ankara 1942, s . l3; Y .Halaçoğlu,
2
a.g.m., s. 123.

3
Bir yol da Şam ile Kudüs arasındaki Cisr-i Ya'kOb'dan
(Bkz. BOA. MAD. No:4108, s.48-49).
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Anadolu sağ kol güzergahından aynlan tall yollan üç önemli grupta toplamak
mümkündür. Bu yollardan en önemlileri İzmir, Bodrum ve Antalya-Anamur
yollandır. Anadolu orta kol güzergahı, Üsküdar - Gebze - İznik - Sapanca
-Geyve - Hendek - Ayaş - Düzce - Bolu - Hacıhamza - Merzifon - Amasya Turhal- Tokat- Sivas- Malatya- Diyarbakır- Nusaybin -Musul -Kerkük
güzerg1ihını takip eden Bağdat-Basra yoluydu. Bu yol üzerinde 44 menzil bulunmakta olup, Bağdat'ın İstanbul'a uzaklığı 445 saatti. Anadolu sol kol
güzergahı, Üsküdar'dan Merzifon'a kada:r orta kolu takip etmekte ve buradan
Ladik - Niksar- Karahisar-ı Şarki ~ Bayburt- Tercan - Erzurum yolu ile Kars
ve Tebriz'e ulaşmaktaydı. Rumeli'de ise sağ kol,İstanbul-Vize-Kırklareli
Aydos- Prevadi- Babadağ- İsakçı- Akkerman yolu ile Özi ve Kırım'a; orta
kol, İstanbul - Silivri - Çorlu - Edirne - Filibe - Sofya - Niş - Yogodima üzerinden Belgrad'a uzanmaktaydı. Belgnid'ın İstanbul'a uzaklığı 173 saatti.
Rumeli sol kolu ise, İstanbul - · Silivri - Tekirdağ - Gelibolu - Malkara Gümülcine - Yenice-i Karasu - Selanik - Yenişehir - İzdin - Livadiye yolu ile
İstefe'ye, oradan da Eğriboz yolu ile Gördüs'e uzanıyordu. Gördüs, İstanbl!l'a
194 saat uzaklıktaydı.4
Osmanlılar

döneminde yapılan yolların tarihsel gelişimi gözönüne
zamanlannda ülke çapında çök geniş çaplı bir yol yapım
faaliyetine rastlanılmamaktadır. Bununla birlikte, savaşlar nedeniyle ordunun
savaş alanına kolaylıkla ulaşımının sağlanması için devlet tarafından geniş
çaplı yol yapı m ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü 'görülür. Bu arada çoğu
alındığında, banş

4
Anadolu ve Rumeli yönlerine giden ana yollar ile bu yollar üzerinde bulunan
menziller hakkında geniş bilgi için bkz. Y.Halaçoğlu, "Osmanlı Imparatorluğu'nda Menzil
Teşkilatı ve Yol Sistemi", (Basılmamış Doçentlik Tezi), Istanbul Oniversitesi Edebiyat
Fakültesi 1982, s. 4-5, 30-114; Aynı yazar. a.g.m., s.J23; Hikmet Tongur, Türkiye'de Genel
Kolluk Teşkil ve Görevlerinin Gelişimi, Ankara 1946, s. 102-1 03; Osmanlı Imparatorluğu'nda Anadolu yollan ve yol sistemi hakkında bilgi için ayrıca bkz. Franz Taeschner, Das
Anato/isclıe Wege11e14 rıaclı Osmanisclıen Qııe/letı, 1-11, Leipzig 1924-1926; Aynı yazar,
"Muhtelif Devirlerde Anadolu'nun Yollan ve Cihan Mün1ikal1itına Nazaran Vaziyeti", Çev.
Hamid Sadi Selen, DFEFM., C.V, S.l-2, s. 96-108; Aynı yazar. "Die Entwicklung des
Wegenetzes und des Verkehres im Turkischen Anatolien". Anadolu Ara,wrmaları, C.l. S. 2
(Istanbul 1959), s. 277 v.d.; Halil İnalcık. Tlıe Onoman Empire, Tlıe C/assical Age ( 1300·
/600), London 1973. s. 121-139.
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askeri yollar üzerinde olmak üzere, her türlü durumda geçişe imkan verecek çok
sayıda köprü de yapılmıştır.5
Osmanlı İmparatorluğu'nda taşraya ve gerekli diğer yerlere merkezden·
gönderilen emirlerin ulaştırılması, haberleşmenin çabuk ve güvenli bir şekilde
yapılması ve ulaklann her türlü ihtiyaçlannın karşılanması için yo1Jar üzerinde
uygun aralıklarla menzilhaneler yani konak yerleri kurulmuştur. Menzilhaneler
yalnı z bu işler için değil, aynı zamanda sefer esnasında ordunun iilşesinin
sağlanması ve konaklaması ile ticari malların naklinde de kullanılmıştır. 6
Osmanlı İmparatorluğu'nda ulaşım teşkilatı il~ menziller aynı yolları
kullanmışlardır. Ancak, haberleşme amacı ile yapılan konak yerleri ile ticaret
kervanlarının konakları ayrı

bir teşkilata sahipti. Ulaşım konakları genellikle
kervansaray ve han tabir olunan yerlerde olup, bunların güvenliğinin sağlanma
sı için önemli geçit yerlerinde derbentler,7 posta ve diğer haberleşme işleri için
ise menzilhaneler kurulmuştu.8
Osmanlılar döneminde yollar ve yol sistemi hakkında genel bilgiler
verildikten sonra, araştırma konusu olarak seçilen hacı kafile ve kervan l arının

5
Nesimi Yazıcı, "Tanzimatta Haberleşme ve Kara Taşımacılığı", OTAM., S.3
(Ankara 1992), s. 356; Cengiz Orhonlu, Osmanlı Jiııparatorluğu'nda Derbend Teşkil/ili, ll.
Baskı , Istanbul 1990, s. 70-7 I.
6
Y. Halaçoğlu, a.g.m., s.J23, 125; Musa Çadırcı, "Posta Teşkilatı Kurulmadan Önce
Osmanlı İmparatorluğunda Menzilhane ve Kiracıbaşılık", VIII. Tiirk Tarih Kongresi,

Bildiriler, C.ll (Ankara 1981), s.1359; Menzillerde
ayrıca bkz. Y.Halaçoğlu, a.g.t., s.20-29.
7

yapılan

hizmetlerle ilgili

geniş

bilgi için

Osmanlı İmparatorluğu yollarda güvenliğin sağlanabilmesi için derbent teşkilatından

yararlanmıştır.

Derbent teşkilatını meydana. getiren unsurlat muhtelif dönemlerde
bölgelerinde derbentci, martolos, pandor, beldar, geçit bekçisi gibi
isimlerle anılmışlardır. Derbent teşkilatı hakkıncıa geniş bilgi için bkz. C. Orhonlu, a.g.e.,
s.65, 75-100; Y.Halaçoğlu, "XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskan Siyasetinde
Derbendierin Yeri", Milli Eğitim ve Kiiltiir, Yıl 2, S. 6 (Ankara 1980), s.97-102; C.
Orhonlu, Osmanlı /mparaıorlıığıı'nda Şelıircilik ve Ulaşım Ozerine Araştırmalar, Derleyen:
Salih Özbanın, İzmir 1984, s.70-76.
imparatorluğun farklı

Y.Halaçoğlu, a.g.t., s. 23; Menzilhaneler hakkında geniş bilgi için ayrıca bkz. Aynı
8
yazar, a.g.m., s.l23- 132: Rıza Bozkurt, Osmanlı Jinparatorlıığu 'nda Kollar, U/ak ve //işe
Menıilleri, Ankara 1966; Yücel Özkaya, "XVIII. Yüzyılda Menzilhane Sorunu", DTCFD., C.
XXVIII, S.3-4 (Ankara 1977), s.339-368; M.Çadırcı, a.g.m., s. 1359-1365; Colin J.
Heywood, "The Ottoman Menzilhane and Ulak System in Rumeli in the Eighteenth
Century", Türkiye 'nin Sosyal ve Ekonomik Tarilıi (107/-1920), Biri11ci Uluslararası
Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarilıi Kongresi Tebliğleri, Hacettepe Üniversitesi 11 -13
Temmuz 1977. Ank<ıra 1980. s. 179-186.
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her yıl düzenli olarak gidip geldilderi hac yolu güzergatu ile Hicaz bölgesinin
Osmanlı egemenliğine geçişi, gönderilen sürreler ve hac faaliyeti hakkında bazı
genel bilgilerin verilmesini de yararlı görüyoruz.
Osmanlı

memleketlerinden her yıl

farklı

güzergahlan izleyerek iki önemli
hac kervanı Harerneyn-İ Şenfeyn'e, yani Medine ve Mekke'ye gidiyordu.
Bunlar, Şam (Suriye) ve Kahire (Mısır) hac kervanları idi.9 Bu makalede
araştırma konusu olarak ele alınan hac yolu güzergfihı, Üsküdar'dan Şam'~
kadar Anadolu sağ kol güzergahını takip.ederek, Şam'da diğer yerlerden gelen
hacı adaylan ile birleşip, hac far1zasını yerine getirmek üzere emlrü'J-hac
yönetiminde Medine ve Mekke'ye hareket eden Şam hackervanının izledi ği
yoldur. Her yıl imparatorluk merkezi İstanbul 'dan Hicaz'a gönderilmesi mutad
olan süı::re alaylan da bu karayolunu kull~nmışlardır. ı o
.

.

Bilindiği

üzere, Yavuz Sultan Selim 1516 yılında Mercidabık Savaşı ile
Suriye ve Filistin ' i, 1517'de ise Ridaniye Savaşı ile.Mı sır' ı al~p Memlı1k
devletine son verdikten sonra, bu devletin nüfuzu altında bulunan Mekke ve
Medine hava! isi de Osmanlı hakimiyetini tanımış ve o sırada Mekke emiri olan
Şerif Berekat bin Muhammed el-Hasani, oğlu Şerif Ebu Numey'i Arrar
ad ındaki elçi ile Mı sır'a göndererek Osmanlı padişahına bağlı lı ğını bildimiiş
ve Mekke'nin an ahtarları nı sunmu ştu . ı ı Osmanhlar, Hicaz'ı nüfuz ve
yöneti mleri altına aldıktan sonra Mekke emirlerini, Memlfiklerden beri
süregelen usUl ve gelenek üzere görevlerinde devam ettirmeyi uygun bularak,
bunların kendi bölgelerindeki yetkilerini kabul etmişler ve sadece, her yıl
yenilernek suretiyle Mısır'dan gönderilen muhafı z kuvvetlerini Mekke ve
Medine'de bulundurmakla yetinmişlerdi. ı2

9
Suraiya Faroqhi, Hacılar ve Sultatılar, Osmanlı Döneminde Hac ( 1517-1638), Çev.
Gül Çağalı Güven, Istanbul ı995, s.35, 37; Mısı r hac kervanı hakkında bilgi için bkz. Rita
Stratkötter, Von Kairo naclı Mekka. Sozial-und Wirtsclıaftsgesclıic/ıte der Pilgerfalırt naclı den
Bericlıten des lbralıim Rif'at Basa: Mir'at al-Haramaiıı, lslamkundliche Unıersuchungen
Band 145, Klaus Schwarz Verlag, Berlin. 1991.
ıO

!.Hakkı Uzunçarşı lı, Mekke-i Miikerreme Emirleri, ll. Baskı, Ankara 1984, s.40-42.

eser, S. 17; Münir Atalar, Osmanlı Devleti'nde. Surre-i Hiimllyfln ve Sıırre
Ankara ı 999, s. 19-20; Stanford Sha w, Osmanlı linparatorlıığıı ve Modem Tiirklye,
C. 1, Çev. Mehmet H armancı, Istanbul ı 982, s. ı 28.

11

Aynı

Alay/arı,

12 M. Atalar, '"İ'ürklerin Kabe'ye Yaptıkları Hizmetler", AÜ.lFD.• C.XXX (Ankara
1988), s.289.
· ··
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Osmanhlar, Suriye ve Mısır' ı alıp MemJOk devletine son verdikten sonra,
Memlilkler tarafından her yıl Hicaz'a gönderilen sürre vakıflarını ve sürre13
göndermek usOI ve geleneğini aynen kabul ederek uygulamışlar ve hatta buna
bazı ilaveler yapmışlardır. Nitekim, Kanuni Sultan Süleyman Mısır'dan
gönderilen sürre miktarını arttırmıştır.14
Osmanlı padişahları

içinde Mekke ve Medine'ye ilk defa sürre gönderen

Yıldınm Bayezid ile oğlu Çelebi Sultan Mehmed o lmuştur.15 Yıldınm Bayezid

sürre olarak o zamanki devlet merkezi olan Edirne'den 80.000 altıri, Çelebi
Mehmed ise 14.000 altin göndermiştir. Manis.a' daki malının 1/3'ünü (10.000
flori) Haremeyn'e vakfeden Il. Murad, her yıl 3500 floriyi de sürre olarak
göndermiştir. Fatih. İstanbul 'un fethi nden · sonra Mekke emirine 2000 · altın,
Mekke ve Medine'deki seyyid ve naiblerle fukara ve hademelere dağttı l mak
.üzere ise 7000 altın göndermi ştir. II. Bayezid'in sürresi 14.000 düka altın idi.
Hicaz topraklannın Osmanlı egemenliğine girmesinden sonra Yavuz Sultan
Selim, Haremeyn 'e 200.000 flori altın ve deniz yolu ile 7000 irdeb zahire
göndermiş ve ayrıca Anadolu sürresi olarak da her yıl 62.000 altın yollamıştır.
Bundan sonra her yı l Osmanlıların sürre göndermeleri adet olmuş ve Haremeyn
yani Mekke ve Medine ahalisi bu sürreye sadakat-t Rı1miyye adını verıni ş l e r
dir.16 Osmanlıların Mekke ve Medine'ye sürre göndermeleri 1915 yılına kadar
sürm üştü r.17
Hacı kervanlarını
hacıların yolları

bedevilerin tecavüz ve saldırı larından korumak üzere,
üzerinde bulunan bazı kabilelere her yıl urban sürresi ad ı

13 Sürre; para kesesi, para çıkını demektir. Her yıl Receb ayı nın on ikinci günü.
ise Şaban ayının ortaHırında Istanbul'dan Mekke ve Medine'ye
gönderilen siirre adı verilen paraların dağıtımında devlettarafından siirre emini denilen kişiler
görevlendirilirdi. Mekke ve Medine'ye silrre irsali 1714 yılına kadar M ısır'dan, bu tarihten
itibaren ise EnderOn'da Haremeyn hazinesinden yapılmıştır. Mekke ve Medine'ye gönderilerek,
oradaki belirli kimselere defter mıicibince dağıtılan bu paraya siirre denilmiştir. (Bkz.
I.H.Uzunçarşılı, a.g.e., s. 35, 36, 44); Sürre hakkında bilgi için ayrıca bkz: M. Atalar. a.g.e.,
s. 1-3, 239-240.
.
14 t. H. Uzunçarşılı. a.g.e, s.14.
15 Aynı eser, s.l3; R. Stratkötter, a.g.e., s. 57.
16 Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'ye gönderdikleri silrreler hakkında geniş
bilgi için bkz. İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s.l3-15, M. Atalar, a.g.e., s. 11-15, 20-27, 33-90;
Aynı yazar, a.g.m., s. 287-289; R. Stratkötter, a.g.e., s. 57-58.
17 .H. Uzunçarşılı. a.g.e., s. 44-45.
XIX.yilzyılın sonlarında
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altında bir para verilirdi. ı 8 Çöllerdeki bedevliere dağıtılan sürrenin resmi
gerekçesi hacı ve hacı adaylarını çölde çok az bulunan su kaynaklarından
yararlandırmaları ve elverişli koşullarda yiyecek satmalarıydı. Oysa fiili olarak
sürrenin, bedevlierin hacı kervanlanna saldırmalannı önl~mek üzere ödendiği
anlaşılmaktadır. ı 9 Bu paranın miktarı XVIII. yüzyı l başlarında 20.000
kuruştu. Bunun l5.000'i Cidde sancakbeylerinin Mısır hazinesine veregeldİk
leri keşOfiye aidatından, 5000 kur~şu ise Habeş beylerbeyinden sağlanırdı.
Fakat, H. I 1 10 /M.l700 yılında Habeş. beylerbeylerinden alınan 5000 kuruş,
Cidde sancakbeylerinin verecekleri miktara eklenmiştir.20

Haremeyn'in sürekli sakinlerinin ihtiyaçları için, Memluk döneminde
Mısır'da bazı vakıflar tahsis edilmiştir. Ancak, XVI. yüzyılın başından
itibaren bu vakıflar artık yeterli olm adığından, Kanuni Sultan Süleyman ve
halefierinin dönemlerinde bu vakıflara gerek Anadolu ve Rumeli'de ve gerekse
Mısır'da yenileri eklenmiştir. ı ı
Daha önce de belirtildiği üzere, Harerneyn-İ Şerlfeyn'e her yı l farklı
güzergahlan izleyerek iki önemli hac kervanı gitmekteydi. Bunlar, Kahire ve
Şam hac kervanlarıydı.22 Osmanlıların Hicaz'ı devralmaları ile birlikte,
İstanbul ile Harerneyn-İ Şeôfeyn arasındaki bağlantının· ancak Mısır veya
Suriye eyaletlerinin birinden geçilerek yapılabilmesi nedeniyle, Hicaz'ı Kahire
ve Şam'a bağlayan kervan yollan önemlerinden hiçbir şey kaybetmediler.
Kahire' nin limanı olan İskenderiye'den yapılan kısa bir deniz yol cu luğu ile
1522'de Osmanlıların eline geçmiş olan Rodos'a rahat bir şekilde ulaşılıyordu.
18 Sürre olarak ödenecek paranın miktan o yılki siyasi duruma ve dolayısıyla bedeviterin
gücüne göre belirlenmekteydi. (Bkz. R. Stratkötter, a.g.e., s. 56); Sürre ödemeleri
konusunda yapılan pazarlıkta, Osmanlı tarafını İstanbul'daki merkezi yönetimin desteklediği
Suriye ve Mısır hac kervanlannın komutanları, yani emlrii '1-/ıacc, Bedevileri ise Mekke
§erifleri ile kabile önderleri temsil ediyordu. (Bkz. S. Faroqhi, a.g.e., s.62).
ı 9 Aynı eser, s. vii; R. Stratkötter, a.g.e., s. 56.
20 İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., s. 42.
21 Geniş bilgi için bkz. S. Faroqhi, a.g.e., s.5, 83-85, 88-92.
22 Kahire ve Şam kervanlarının tarihi. Abbasi halifeleri dönemine kadar uzanmaktaydı.
Hac kervanları, ı250-1517 yılları arasında MemiOk sultanları döneminde biçimlenmişlerdi.
Kahire ve Şam kervanları dışında Hicaz'a giden başka kervanlar da vardı. Bunlar; Yemen ve
Basra kervanlarıydı. Osmanlı belgelerinde Yemen kervanına ilişkin hemen hemen hiçbir bilgi
yoktur. Basra kervanı ise, belirli dönemlerde Basra'dan çıkıp Arabistan Yarımadasını doğudan
bal.lya aşarak Mekke ve Medine'ye ulaşmaktaydı. Osmanlılarla Safeviler arasındaki siyasal
çatışmalar bu yolun sık sık kapanmasına neden oluyordu. (Bkz.S. Faroqhi,_çı.g.e., s.35).
pazarlık
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Şam'dan

ise, Kuzey Suriye'den geçip, dağlarla Akdeniz arasındaki dar bir geçit
aracılığıyla Anadolu'ya giren uzun fakat elverişli bir kervan yoluyla İstanbul'a
ulaşılıyordu. Kervanlar Adana'da konaklıyor, ardından Toros dağları ile k\}rak
Orta Anadolu bozkırını aşarak Konya'ya geliyordu. Sonunda Marmara
denizine ulaşıhyor ve kervanlar deniz kıyısından ilerleyerek Üsküdar' a
geliyordu. Anadolu ve Rumeli'den gelen hacı aday l arının çoğu Şam yoluyla
seyahat ediyorlardı.23
Anadolu, Rumeli ve diğer yerlerden gelen hacı aday l arı, kervanın
hareketine kadar Şam'da toplanırlardı. Hacı adayları, Şam'a kadar at, katır ve
eşekle giderler, Şam'da ise deveye binerlerdi. İstanbul ile Mekke arasındaki yol
doğal bir pist halindeydi.24 Şam'dan hareket edecek kervana çoğu zaman Şam
valisi emtrü'l- hacc 25 tayin olunurdu. Emlrü'l- hacc yönetimindeki kervan,
önceden belirlenen bir tarihte Şam'dan sonraki ilk menzil olan Kubbetü'lHacc'a doğru yola çıkar ve oradan Müzeyrib'e26geçerdi. Kervan, Müzeyrib'den sonra Mafrak, Ayn-ı Zarka, Ma' an, Eşmeler (Darü'l-Hacc), Tebük yolu
ile Medayin-i Salih ve onun güneyindeki Ola'ya gelir ve orada bizzat Mekke
emlri veya gönderdiği vekil tarafından karşılanırdı. Bu mevkiden itibaren
kervan, Mekke emirinin himayesine geçerdi. Şam kervanı Üla veya Medine'de
ya da daha sonra Rabig'de Mısır'dan gelen hac kervanıyla bi rleşirdi.27 Hac
23 Aym eser. s, 34-35.
24 Münir Atalar, "Hac Yolu Güzergahı ve
S.4 (Ankara 1993), s.44.
25 Kervanın yöneticisi olan em'irii'l-lıacc,

Masrafı,

(Karayolu, 125311837)", OTAM.,

aynı zamanda kervanı korumakla görevli
Bunun ismi sonraları siirre emini. olmuştur. (Bkz. C. Orhonlu,
Derbend Teşkilatı, s. 25); Emirü'l-hacc ve görevleri hakkında bilgi için ayrıca bkz. R.
Stratkötter, a.g.e., s. 27 -33; M. Atalar, a.g.e., s. 190-191.
26 Şamdan sonra Müzeyrib'de konaklayari Şam kervanının hacı adayları , ihtiyaçlarını
ve yolculuk için son hazırlıklannı burada tamamlardı . Mısır hac kervanı ise bunu Birketii'lHacc'da yapardı. Müzeyrib'de kurulan panayır on gün sürmekteydi. Müzeyrib, XIX. yüzyılda
büyük bir ticaret merkezi olmuş ve bölge trenle Şam'a bağ.lanmıştır. (Bkz. S. Faroqhi, a.g.e.,
s. 42-43, 185- ı 86).
27 Mısır'dan çıkan hackervanının Kahice'den sonraki ilk durağı Birketü'l-Hacc idi.
Kahire kervanının emirü'l-haccı burada hacılarta birleşirdi. Buradan itibaren günlerce yol alan
kervan, karayolu ile Acrun .. Vadiyü'n- Nu'mfin, SathO'l-Akabe veya Eyle, El-Vech, YenbO
yolu ile Rfibig'e ve oradan meşhur yoldan Mekke'ye getirdi. Fakat, sonraları tren yolunun
yapılması ile emirO'l- hacc ve hacılar trenle Süveyş'e gelmişler ve oradan da vapurla Cidde'ye
geçmişlerdir. (Bkz.I.H. Uzunçarşılı, a.g.e, s.59); Mısır hackervanının izlediği yol hakkında
ayrıca bkz. R. Stratkötıer, a.g.e., s. 305; Mısır ve Şam hac kervanlarının birleştiği ve Mekke
emirinin hac kervanını karşıladığı menziller muhtelif dönemlerde farklılık göstermekteydi.

askerlerin de

komutanıydı.
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sonunda aynı yoldan Şam'a geri dönen emirü'l-hacc ve hacılan, Şam kadısı ile
devlet erkanı ve askeri' sınıflar Kubbetü'l-Hacc'da törenle karşılardı.28
rahat ve düzenli bir şekilde
yapılabilmesi için örgütlenmişlerdi. Kervanda yer alan görevliler arasında iş
bölümü yapılmıştı. Şam kervanının örgütlenmesi Kahire kervanını andırmak
taydi. Bu konuda Osmanlılar MemiCık modelini yakından izlemiştir. XVill.
yüzyılda Şam valisi, çoğu kez hac kervanı komutanı, yani emirü'L-hacc olarak
tayin olunurdu. Oysa, XVI. ve XVII. yüzyıllarda vali yalnızca acil sorunlara
müdahale eder, normal durumlarda ise den_etleyici rolle yetinirdi. Bu değişim,
taşrada güç dağılımının farklılaşmasından kaynaklanmıştır.29 Kervanda yer
alan görevlilerden, kervan komutanının yard ımcısı olan kethüda, hacı
adaylarını kervanın farklı alt bölümlerine yerleştirmekle görevliydi. Bundan
başka, mola yerlerinden sorumlu emir, askerlerle memurların at ve develerinin
bakımından sorumlu imrahor,·mali işlerden sorumlu emin ve bunun emrinde
çalışan katip, bir kadı ve bir nazır kervanda yer alan görevliler arasındaydı.
Ayrıca kervanda, muhtelif işlere bakmakla görevli diğer emin ve katipler, imaıri
ve müezzinler, artçılar, müzisyenler, ulaklar ve diğer hizmet görevlileri de
bulunmaktaydı. Kervana eşlik eden memurların çoğu Suriye eşrafından seçilmesine karşın, imparatorluk İhsanlarından sorumlu emin doğrudan doğruya
Osmanlı padişahını temsil etmekteydi.30
Hac

kervanları,

uzun hac

yolculuğunun

Hacı ların yolculukları sırasında karşılaştıkları

en büyük zorluklardan biri,

su ve erzak sıkıntısıydı. Hacıların su ihtiyaçlarını sağlamak için Üsküdar'dan
itibaren Enderunlu iki sakabaşı tayin olunurdu.31 Şam kervanı y~terli suyu
bulundurmak amacı ile, kuraklık yılları dışındaki olağan yıllarda bile en
azından elli deve bulunduruyordu. Susuzluğun tercihleri kısıtlaması nedeniyle,
Şam'dan Mekke'ye doğru giderken kullanılan hac güzergılhı ile resmi ulaklarca
kullanılan güzergah birbiriyle örtüşüyordu.32 XVI. yüzyıldan itibaren, su
Örneğin;

H.II94/M.I780 yılında Mısır hac kervanı ile Bedr-i Huneyn'de birle§en Şam hac
Mekke emiri Viidi-yi Fatıma menzilinde karşılamı~tır. (Bkz. "Menazilü'I-Hac", vr.

kervarunı,

58/a-b).
28 I.H.Uzunçarşılı, a.g.e., 5.·58-59, 61; M. Atalıır. a.g.e., s. 166.
29 Bu konuda geni§ bilgi için bkz. S. Faroqhi. a.g.e ., s.56-57.
30 Geniş bilgi için bkz. Aynı eser, s.37-39.
31 I.H. Uzunçarşılı , a.g.e., s.51; M. Atalar. a.g.e., s. 195.
32 S. Faroqhi. a.g.e., ·s. 43, 45.

81

sorunundan dolayı Halep, Hama, Humus, Şam yolunu izleyen hacı kervanlan,
Şam'dan sonra Müzeyrib, Mafrak, Ayn-ı Zarka, Ma'an yolu ile Akabe'ye
gelirler ve buradan aşağıya inerlerdi. Bu yol boyunca yapılmış olan müstahkem
mevkilerin yanında su kuyulan ile birke denilen su depolan vardı. Su kuyulan
ve birkelerin sürekli bir şekilde temizlenmesi ve hizmete hazır bir durumda
bulundurulmasına dikkat edilmesi gerekiyordu. Bunun için birke ve su
kuyulannın bağlı olduğu kalelerin, marnur ve görevlerini gereği gibi yerine
getirecek halde olmaları gerekmekteydi. Hac yolu üzerindeki birke ve su
kuyulannın çoğu vakıf şeklinde yapılmışlardı.33
Şam kervanına erzak temininde, Şam valisi önemli rol oynardı.'Zaman zaman kapıcıbaşısı ona vekalet ederdi. Ancak, önemli ödemeler valinin huzurunda yapılırdı. Kervanın ihtiyaçlannın çoğu, hacı adaylannın Şam'dan aynimalanndan önce karşılanırdı. Fakat, zaman zaman ek harcamalann yapılması
zorunluluğu doğaırdı. Kervan komutanı gerekli gördüğü takdirde, dönüş
yolculuğu için erzak tedariki talep ederdi. Bu gibi durumlarda, hac güzergahı
üzerindeki yerieşi m birimlerinin mülki amirlerinden yardım istenirdi. Şam
eyaleti defterdanna, kervana erzak tedariki için borç verme yetkisi verilmişti.34

. Hacı adaylan her türlü ihtiyaçlarını kendileri karşılamakla yükümlüydüler. Sadece, durumu kötüleşmiş hacılara kervan komutanının adamları
tarafından bakıhrdı. Ancak, kervana görevli olarak eşlik eden asker ve
memurların su ve yiyecekleri kamusal kay~aklardan sağlanmak zorundaydı. Bu
iş için Kilar-ı Hass-ı Hacc-ı Şerif adı verilen bir daire ihdas edilmişti. Kervanın
mola verdiği konaklarda yoksullar için özel b.~ r çadır kurulur ve ayrıca
padişahın ihsanı olarak sıcak yemek sunulurdu. Yoksul hacı adaylarına para
yardımı yapan vakıflar kurulmuştu. Bu vakıflardan bazılannın tarihi Memh1k
dönemine kadar uzanmaktaydı.35
Uygun sayı ve nitelikte deve temin etmek, kervan yönetiminin karşılaştığı
güçlükler arasında birinci sırada yer atmaktaydı. Yalnızca asker ve memurlar
için 600'den fazla deve gerekiyordu. Bundan başka, Mekke'ye giden uzun
yolda kayıplar çok fazla olduğu için çok sayıda yedek devenin bulundurulması
da gerekiyordu. Bu, kervanın sadece resmi görevlileri ilgilendiren bölümü
33 C. Orhonlu, Derbend Teşkiliitı, s.25-26.
34 S. Faroqhi, a.g.e., s.47, 50.
35 · Aynı eser, s. 45, 46.
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içindi. Hacı adaylan ve tüccarlar ise, binlerce deveyi bireysel olarak temin
etmek durumundaydılar. 1578-79 yılında hacı adayları Şam'_dan Mekke'ye
gitmek için deve sahiplerinden (mukavvim) 50-55 altına deve kiralarken,
Osmanlı yönetimi aynı hizmet için 28 altından fazlasını ödemiyordu. Devlet,
deve tedariki sorununa çözüm bulmak için zaman zaman girişimlerde bulunmuş;
bununla ilgili vakıflar kurulmuş ya da deve sahiplerine para yerine tirnar veya
zeametler önerilmiştir. Fakat, bu konuda istenilen başan sağlanamamıştır.36

Hadimü'l-Haremeyni 'ş-Ş~rifeyn37 olarak padişahın sorumluluklanndan
birisi, Suriye ve Arabistan çöllerini aşarak yaptıklan uzun· yolculuklannda
hacılan korumaktı. Çöllerin sınırlı ölçüde denedenebiliyor olması nedeniyle,
bu hiç de kolay olmayan bir görevdi.38 Bununla ilgili olarak, hac yolu üzerinde
hacılann ihtiyaç ve güvenliklerini sağlam3.k amacı ile kervansaraylai, hanlar,
kaleler yaptınlarak derbentler tesis edilmiştir. Sözkonusu .bu derbentlere,
genellikle çevredeki köy veya kasaba ahatisi derbentci tayin edilerek, bazen de
ııskerler veya konar-göçerler istihdam edilerek yolların güvenliği sağlanmaya
çalışılmıştır. 39

.

I. İstarıbul-Şam-Mekke Hac Yolu Ü~erinde Bulunan Menziller
İstanbul'da Üsküdar'dan başlayıp, Ariadolu sağ kol güzergahını izleyerek
Şam'a,

burada Anadolu, Rumeli ve diğer yerlerden gelen hacı adaylanyla
birleşerek emtrü'l-hacc yönetiminde Medine ve Mekke'ye giden ve hac
farizasını yerine getirdikten sonra aynı yolu izleyerek tekrar İstanbul'a geri
dönen hac kervanlannın Şam hac yolu üzerinde uğradıklan :me_nziller sırası ile
_şunlar idi:

Üsküdar: Hacı adaylan yolculuk hazırlıklannı tamamladıktan sonra,
havası ve suyu güzel bir yer olan Üsküdar'da hac yolculuğuna bıı.şlamak üzere
toplanıdar ve

burada bulunan aslıab-ı kirarndan Ebu'd-Derda Hazretleri, Karaca

36 Aynı eser, s. 51-52.
37 Mekke ve Medine' nin hizmetidin anlamına gelir.
38 S. Faroqhi, a.g.e., s.58.
39 Bu konuya örnek teşkil eden bazı derbentler için bkz. C. Orhonlu, perbend
Teşkilatı, s.24-2S, 62- 63, 66, 67-68, 69, 106.. 108-109 vd.
·
·
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Ahmed, Hüdayi Mahmud Efendi, Selami Ali Efendi, Nasfihi Efendi, Hamd\11lah Efendi ve Mustafa Dede'ııin kabirierini ziyaret ederlerdi.40

Kartal: Üsküdar'a dört saat uzaklıkta olan Kartal, deniz kenannda biryer
olup, havası ve suyu gayet güzeldi. Burada bir cami ve caminin önünde suyu
hafifbir kuyu vardı.41
Gebze (Gekbfize): Kartal'a beş saat uzaklıkta bir kasabaydı. Kasahada
iki cami vardı. Birini, burayı fetheden Orhan Gazi yaptırmıştı ki; aslı kilisedir.
Diğerini ise, Çoban Mustafa Paşa (öl. H.935/M. 1528-29) yaptırmıştı.Yakut
hattıyla yazılmış bir mushaf-ı şerifin bulunduğu carı:ıinin tekke, medrese,
misafirhane ve imareti vardı.42
Mısır Valisi Şişman İbrahim Paşa askerleriyle kasabadan geçerken susuzluktan perişan olmuş ve kendi hesabından 200 rumi kese43 sarfederek
H.1077/M. 1763-64_yı lmda dört köşe bir çeşme yaptırmıştı.441brahim Paşa,
kasabanın kuzeyinde kuyular kazdınp, dolaplarla suyu kasabaya götürmüştü.
Hoca Fazlullah Paşa ve Halveti tarikatından Şeyh İlyas Efendi'nin kabirieri
burada bulunmaktaydı.45

Hersek: Gebze'ye üç saat uzaklıkta ıssız küçük bir kasaba olan
Hersek'e, gemiyle Dil'e geçildikten sonra varılırdı. Hersek Mehmed Paşa
"c um 'a kıluıur" bir cami yaptırrnıştı. H acılar, hiçbir şeyin bulunmadığı Hersek'te durmayıp, yolları harap, süt ve yoğurdu bol Yeniköy derbentine giderek
orada konaklardı.46 Kız ve kadınlan çok olan Yeniköy'ün halkı hıristiyandı.
Hacı kafılesi, er yıl Rece a ının ortalarında Hicaz'a'gitmek üzere Üsküdar'dan ola
Ekte, metin ve trans npsiyonunu sun ugumuz nsalenin derkenann a, .1194/M.
1780 yılında hacı kafilesinin H.22 Receb/M.24 Temmuz Pazaıtesi günü Üsküdar'dan harekı;t ·
ettiği belirtilmektedir. (Bkz. "Menazilü'I-Hac.c ve Mesafetü'I-Fe.cc li'I-Acc ve's-Secc min
Gayri Lecc", Süleymaniye Kütp., Aşir Efendi 241/2 (Buiıdan sonra; "Menazilü'I-Hacc"), vr.
51/b; Üsküdar hakkında ayrıca bkz. "Ve Zikr-i Menazil-i İstanbul'dan Şam'a ve Medine ve
Mekke ve Cebel-i Araflit'a Şerefehilmüllahi Teala", Süleymaniye Kütp., Hüsrev Paşa 639/2
(Bundan sonra; "Zikr-i Menazil "), vr. 194/b.
40

çıkardı.

41

"Menazilü'l-Hacc", vr. 51/b.

42

"Menilzilü'l-Hacc", vr. 51/b.

43

Bir kese 500 akçeelir
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ıf Evli ya Çelebi, Seyalıatniime, C .IX, Devlet Matbaası, istanbul 1935, s.7.
"Zikr-i Menazil", vr. 194/b.
46 "Menazilü'l- Hacc", vr. 52/a; 'Zikr-i Menazil", vr. 194/b.
45
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Yolculann ihtiyacı olan
bulunurdu.47

şeylerin kadın

ve kızlar tarafından

sanld ı ğı

derbentte

herşey

İznik: Hersek menziline on iki saat uzaklıkta olan İznik, herşeyin
bulunduğu
Eşref-zade-i

güzel bir şebirdi. Şehir dışında büyük bir gölü vardı. Merhum
Rumi'nin mezan burada olup, hacılar tarafından ziyaret edilirdi.48

Lefke (Osmaneli): İznik' e yedi saat uzaklıkta bir kasaba olan Lefke'nin
yolu sarp ve taşhktı. Akarsuyu olan kasahada İpek. üretimi yapılırdı.49
Vezirham: Lefke'ye beş saat uzaklıkta güzel bir kasabaydı. Akarsuyu ve
Köprillü Mehmed Paşa tarafından yaptınlmış bir hamarnı vardı. Kasahada ipek
üretimi yapılırdı. 50
Söğüt: Vezirhanı'na.dokuz saat uzaklıkta dağ kenarında hoş bir yer olan
Söğüt'ün

lezzetli ayvası ve güzel üzüm tıırşusu olurdu. Suyu ve odunu bol bir
yerdi. Halkı, y'!!gn olan Bilecik;e kadife yastık götürüp satardı.51
Eskişehir: Söğüt'e

dokuz saat uzaklıktaydı. Yağmuru bol bir yer olan
ve hamarnı vardı. Çoban Mustafa Paşa, burada bir
cami yaptırmıştı.52 Ş_ehirde bir han ve tabakhane bulunmaktaydı.53 Ahalisinin
çoğu lüle taşından geçimini saglayan Eskişehir' in, hınta somunu denilen gayet
pişkin ekmeği olurdu. Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin mezannı
ziyaret eden hacı adaylan, Eskişehir'de konaklardı.54

Eskişehir'in

akarsuyu,

ılıca

47 "Üskl.idar'dan Cebel-i Arafat'a Vannca Tarik-i Hacc'da Vaki' Olan Menazilleri ve
Sa'atieri Beyan Olunur", Süleymaniye Kütp., Esad Efendi 291 7 (Bundan sonra; "Üsküdiir' dan
Arafiit'a"), vr. 2Ja.
48 "Zikr-i Meniizil", vr.J95/a; "Menazilü'l-Hacc'', vr.52/a;lznik için ayrıca bkz. E.
Çelebi, a.g.e., c.ıx. s.8.
49 "Meniizilü'l- Hacc", vr. 52Ja; "Zikr-i Meniizil", vr. 195/a.
50 "Meniizilü'l- Hacc", vr. 521a. .
51 "Meniizilü'l- Hacc", vr. 52Ja; "Üsküdar'dan Arafat'a", vr. 2/b.
52 'Zikr-i Meniizil", vr. 195/a.

---

53 Sevim İlgürel; "Abdurrahman Hibri'nin Menllsik-i Mesl!Hk'i", Tari/ı Enstitüsü

S. 6(1stanbul 1975), s.ll6.
54 H.II94/M.l780 yılında H.29 Receb /M.I Ağustos Pazartesi günü Eskişehir' e gelen
hacı kafilesi, burada bir gün konaldamıştır. Bu konuda ve Eskişehir hakkında bilgi için bkz.
"Menll.zilü'l- Hacc", vr. 52Ja.
Dergisi,
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Seyyit Battal Gazi: Eskişehir' e dokuz saat uzaklıkta olan Seyyit Battal
Gazi'ye gelen hacı adaylan, Seyyit Battal Gazi, Taş Evran· Kız, Vezir Çoban,
Mihal-Oğullan ve Sultan Alaeddin'in validesinin türbelerini ziyaret ederlerdi.
Kaynaklarda burada orlunun az bulunduğu ve dolayısıyla kıymetli olduğu
yazılıdır.55 Seyyit Gazi'de cami, pınar ve büyük binalar bu1unmaktaydı.56
Yollan taşlık ve babarda yağışı bol olan bir yerdi.57
Hüsrev Paşa: Seyyit Battal Gazi'ye sekiz saat uzaklıkta harap bir köydü.
Suyun dahi az olduğu köyde hiçbir şey bulunmazdı. Bir cami, han58 ve
hamarnı olan köyün ahalisi kilimcilikle uğraşırdı.59
Bolvadin: Hüsrev Paşa'ya on üç saat u zaklıkta olan. Bolvadin, dağ
kenannda bir kasabaydı. Yolu son derece tehlikeli olan kasabanın ahalisi,
kilimcilikle uğraşırdı. ·Hüsrev Paşa'dan sonra İnönü denilen yerden geçilerek
Bayat köyüne vanlırdı. Burası derbent yeri olup, dağhk ve ormanlık bir yer
olduğu için odu~u boldu. Hacılar .gerekirse burada konaklardı.60 Hüsrev
Paşa'ya beş saat uzaklıkta olan Bayat köyünde bir cami, çeşme, hamam, köprü
ve han6ı, Bolvadin'de ise iki cami ye birini Rüstem Paşa'nın yaptırdığı iki han
vardı.6 2

55 · "Men~ilü' l- Hacc", vr. 52/a-b; "Üsküdar'dcvı Arafat'a", vr. 3/a.
56 "Üsküdar'dan Şam-ı Şerire Vannca Yolda Yaki' olan Konaklardır", Süleymaniye

Kütp., Mihrişah Sultan 322 (Bundan sonra; "Üsküdar'dan Şam-ı Şerife"), s.26; S.llgürel,
a.g.m., s. ı ı 6.
57 A.Süheyl Ünver, "Dördüncü Sultan Murad'ın Revan Seferi Kronolojisi, Şevval
1044 (1635)-Receb 1045 (1635)", Belleten, XVI (Ankara 1952), s. 565.
58 · Sadrazam Hiisrev Paşa tarafından yaptınlan han, Hüsrev Paşa ham ya da Yenihan
olarak anı lmaktadır. Seyyit Gazi'nin güneyinde Bardakçı köyünden sonra gelen bir mevzi olan
Kızılkilise'de yaptırılan han, bugün Hanköyü olarak bilinmektedir. (Bkz~ C. Orhonlu,
· Derbend Teşkilôtı, s.30).
59 ''Zikr-i Men~il", vr. 195/a; S. llgürel, a.g.nı., s. ı 17.
60 Zikr-i Menazil", vr. 195/b; "MenazilO'l-Hacc", vr. 52/b.
61 Bayat köyünde bulunan han ve köprü, tüccar ve haci kervanlarının önemli ölçüde
yararlandıklan derbent yeri idi. Han, zamanla harap olduğu için H. 8 Receb I 233/M. 14 Mayıs
1818 tarihinde tamirine başlanmış ve köy ahatisi de derbentci yazılmıştır. (Bkz. C. Orhonlu,
Derbend Teşkil!JII, s.25 not: 89).
62 Bolvadin'deki camilerden biri Şeyh Hacı Halife' nindir. (Bkz. S. İlgürel , a.g,m.,
s. I 17).
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İshaklı: Bolvadin'e yedi saat uzaklıkta küçük bir kasaba olan İshaıdı'nın
akarsu, bağ ve bahçeleri çok, meyve ve bostanlan boldu. Havası ve suyu güzel
olan kasabanın yolu üzerinde 443 adım uzunluğunda Bolvadin köprüsü denilen
büyük bir köprüsü vardı. Sultan Alaeddin'in yaptırdığı bir ham bulunan
İshaıdı ' mn odunu boldu.63
Akşehir: İshaklı'ya beş

saat uzaklıkta olan kasabanın mükellef hanlan,
ve camisi vardı. Güzel kaymağı olan kasabada herşey ucuzdu.
Nasreddin Hoca'nın türbesi kasaba yakınında olup, hacılar tarafından ziyaret
edilirdi.64 Kasabanın ulaşımı kolay olan bir yolu vardı.65
çarşısı

Ilgın: Akşehir'e dokuz saat uzaklıkta mazbut bir kasaba ola·n Ilgın 'ın
mükellef hanları ve çarşısı vardı. Yaz günlerinde havası ağır olan kasabanın
sulan da ağırdı . Kasabanın dışında güzel bir ılıca bulunmaktaydı.66 Lala
(Kara) Mustafa Paşa (öl. 1580) 1576 yılında kasaoada güzel bir cami, bedesten
-ye kervansaray yaptırmıştı.67
·

Ladik: Dgın'a on saat u zaklıkta akarsulan ve hamarnı olan büyük bir
köydü. Havası ve suyu güzel olan Ladik'te bol miktarda süt, yoğurt ve sadeyağ
·üretilirdi.68
·
Konya: Ladik'e sekiz saat uzaklıkta olan Konya'nın büyük bir kalesi,
camileri ve Valide ham denilen meşhur bir hanı vard ı . Meyvesi bol ve helvası
meşhur olan şehirde herşey bulunurdu. Hacılar, Konya'da konaklayarak her
türlü ihtiyaçlarını karşılarlardı.69 Şı;:hirde Mevlana hazretleri'nin türbesi ve
türbenin yanında çift minareli bir camisi vardı. Şems-i Tebrlz1 ve Sadreddin-i
Konevi'nin de türbeleri burada olup, hacılar tarafından ziyaret edilirdi.70

63 "Zikr-i Menazil", vr. 195/b; "Menazilü'I-Hacc", vr. 52/b.
64 "Zikr-i Menazil", vr. 195/b.
65 "Üsküdar'dan Şiim-ı Şenfe", s. 27.
66 "Zikr-i Menazil", vr. I95ib; "MenaziiU'I- Hacc", vr. 52/b.
67 Bekir Kütükoğlu, "Mustafa Paşa (Lala, Kara)", İA . , C.VIII, Istanbul 1979, s. 736;
Ayrıca bkz. S. İl gürel, a.g.m., s.I I7.
68 'Zikr-i Menazil ", vr.l95/b.
69 Risa!ed.e, metin içinde hacı kafil.esinin Konya'da bir gün konakladığı ifade edil miştir.
Halbuki derkenardan, H. 9-10 Şa'ban 1194/M. 10-11 Ağustos 1780 Perşembe ve Cuma
günlerini Konya'.da geçirdikleri anlaşılmaktadır. (Bkz. "Menfizilü'l- Hacc", vr.53/a).
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İsıiıil: Konya'ya on iki saat uzaklıkta büyük bir köy olan İsmi!' de herşey
bulunurdu. Ahalisi hacılan iki saat uzaklıkta karşılar ve hanelerinde konuk
ederlerdi. Yaz günlerinde havası ağır olan köyün sulan kuyu suyu idi. Kışın
odun bulunmadığından Ümmü Asir'den getirilirdi.71
Karapınar: İsJ11il'e on saat uzaklıkta büyük bir köydü. Ahatisi çorap
örerek geçimini sağlardı. Karapınar' da, 1574'de Sultan Selim'in yaptırdığı çift
minareli bir cami ile imaret, hamam ve hanlar vardı.72
Ereğli: Karapınar' a on iki saat uzaklıkta havası ve suyu güzel, bağ ve
bahçesi çok, meyvesi bol bir kasabaydı. Herşeyin bulunduğu kasahada koyun
ve keçi eti ucuzdu. Çok sayıda akarsuyu vardı. Ahalisinin çoğu seyyit olan ve
katırcı oturağı denilen Ereğli' de · hacı adaylan · konaklardı.73 Kasabada,
Karamanoğlu'nun bir camii ve bir hanı vardı.74

Ulukışla: Ereğli'ye on saat uzaklıkta bir köydü. Sadrazam Damad (Öküz)
Mehmed Paşa'nın75 yaptırdığı bir ham olan Ulukışla'nın suyu azdı ve
Çiftehan'a kadar yolu sarptı.76

Çiftehan: Bir adı da Nikhan77 olan Çiftehan, Ulukışla'ya yedi saat
uz~kta dağ içi~de, akarsulan çok, otlak bir yerdi.78 Burada, iki handan
70 "Zikr-i Menlizil", vr.l95/b; "Şehr-i Islambol'dan Şam-ı Şerif'e Vannca Konakları ve
Ziyaretleri Bey§n lder", Süleymaniye Kütp., Hacı Mahmud 4886 (Bundan sonra; "Şehr-i
lsıambol'dan"), s.2.
71 "Zikr-i Menlizil", vr.196/a; "Üsküdar'dan·Arafat'a", vr. 4/b- ~~~72 'Zikr-i Menazil", vr. 196/a.
73 Hacı kafilesi, H.14 Şa'b§n 1194/M.l5 Ağustos 1780 Salı günü Ereğli'de konaklamışllr. (Bkz. "Men§zii'UI- Hacc", vr. 53/a); Ereğli hakkında bilgi için ayrıca bkz."Oskiidar'dan
·
Araflit'a", vr. 5/b.
74 S. llgürel. a.g.m., s.1 19.
75 Sadrazam Damad (Öküz) Mehmed Paşa (öl.l619), Ulukışla'da mükellef bir handan
başka, hamam, cami, çarşı, mektep, imaret, medrese, çeşme ve bir de köprü yaptırrnıştır.
Bunlar için Ulukışla ve Koçak köylerinde bulunan ahali derbentci kaydedilmişti. Zamanla
derbentci yazılan halk ~aşka yerlere göç edince, 23 Mart 1753'de hanın yeniden imar
edilmesine ve eski ahalinin geri getirilerek şenlendirilmesine karar verilmişti. (Bkz. C.
Orhonlu, Derbend Te,çki/atı, S.30, 113 not: 68; Şehabeddin ·Tekindağ, "Mehmed Paşa
(Damad)", lA., İstanbul 1988, s. 583).
76 "Men§zilü'l- Hacc", vr.53/a.
77 M. Atalar, "Hac Yolu Güzergahı", s.59.
78 "Menazilü'l- Hacc", vr.53/a; S. Ünver, a.g.m., s.567.
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başka bir şey yoktu. Önünden büyük bir çay akardı.79 Odunu bol ve dağ içinde
bir ılıcası olan Çiftehan'da beyaz gömeç balı ve meyve üretilmekteydi.80
Ramazan-oğlu yaylası: Çiftehan' a yedi saat uzaklıkta havası ve suyu
güzel olan yayıanın yollan çok sarptı. Şekerpınarı yol üzerindeydi. Adana
halkı yaz günlerini burada geçirirdi.81 Külek kalesinin altında ve Külek belinin
ağzında olmak üzere iki han ı vardı. 82
Çakıt: Ramazan-oğlu

yayiasma ·on iki saat uzaklıkta yolu engebeli, bir
han83 ve bir camiden ibaret ıssız bir yerdi. Önünden büyük bir çay akan
Çakıt'ta kışın zahire sıkıntısı çekildiğinden, çevredeki köylerin ahalisi
getirdikleri mallan burada satarlardı.84
Adana: Çakıt hanına on saat uzaklıkta güzel bir şehirdi. Bağ ve bağçesi
çok, limon ve turuncun yetiştiği şehirde herşey bulunurdu. İçinden akan
Seyhun (Seyhan) nehrinin üzeriı:ıde iki kapılı büyük bir köprü vardı. Şehrin su
ihtiyacı, dolapla su çıkanlarak karşdanmaktaydı. Şehirde, Ramazan-oğlu'nun
bir dirni-i şerifi bulunmaktaydı. Kışın balçığı çok olan şehrin ahalisi,
havasının ağır olması nedeniyle yaz mevsimini yaylada geçirirdi. Oturak yeri
olan Adana'da hacılar konaklardı.85
·
Misis: Adana'ya yedi saat uzaklıkta yolu bozuk büyük bir köy olan
Misis'in86 cami, hamam ve köprü başında bir hanı vardı. Bağ ve bostanı çok
olan köyün önünden akan Ceyhun (Ceyhan) nehrinin üzerinde büyük bir
79

"Zikr-i Menazil", vr. 196/a.

80 "Üsküdlir'dan Arafat'a", vr.6/a.
81

"Zikr-i Men§zil", vr. 196/a.

82 S.ligürel, a.g.m., s.1 19.
Bu hanı Sadrazam Bayram Pa§a 1637'de yaptırmıştır. (Bkz. C. Orhonlu, Derbend
s.l 32 not: 68).
84 "Zikr-i Menlizil", vr. 196/a.
83

Teşkilliıı,

85 Risalede, metin içinde hacı kafilesinin Adana'da iki gün konakladığı ifade edilmiştir.
Fakat, derkenardan sadece H. 20 Şa'ban 1 194/M. 21 Ağustos 1780 Pazanesi günü Adana'da
kaldıklan anlaşılmaktadır. (Bkz."Menazil'üi-Hacc, vr.53/b);Adana hakkında ayrıca bkz.
"Üsküdar'dan Arafat'a", vr. 6/b.-7/a; "Zikr-i Menlizil", vr.196/b.
86

Misis'de sürekli neferatı bulunan bir kaie olmasına rağmen, önemli ve tehlikeli bir

coğrafi konumda bulunması nedeniyle Mis isahalisi de derbentci tayin edilmiştir. XVII.yüzyıl
sonlannda Misis'in eşkiya istilası ve veba salgını yüzünden boşalmış olduğu görülmektedir.

(Bkz..C. Orhonlu, Derbend Teşkilatı, s. 63).

·,

89
köprü87 bulunmaktaydı. Köprünün Adana tarafındaki başında daha önceleri
medrese olan ve Yediler makamı olarak rivayet edilen harap bir yer mevcuttu.
Yaz mevsiminde Misis'in ağır bir havası olurdu.88
Kurtkulağı : 89 Misis'e yedi saat uzaklıkta küçük bir palangaydı. İçinde
birkaç tane ufak demir top bulunan palanganın cami, kervansaray ve hamarnı
vardı.90 Havası ağır olduğundan yaz günlerinde hacılar, palanga dışında deniz
kenannda havadar bir yer olan Münkari köprüsünde konaklıyorlar~ı.91

Payas: Güney yolunun en önemli geçit noktalanndan biri üzerinde
bulunan Payas,92 Kurtkulağı'na dokuz saat uzaklıkta bir sahil kasabasıydı.
Bağ ve bahçeleri çok, limon, turunç ve meyvesi bol bir yerdi. Havası ağır ve
suyu ılık olan kasabanın, İbrahim Han oğlu vakfı büyük bir ham, cami ve
hamarnı vardı. Yaz günlerinde hacılar burada çadırda konaklıyorlardı.93
Belen: Payas'a yedi saat uzaklıkta akarsuyu çok, havası ve suyu güzel bir
kasaba olan Belen'in yolu bozuktu.94 Kasabada, Kanuni Sultan Süleyman'ın
1550'de ahalinin isteği üzerine yaptırdığı cami, kervansaray ve hamam

87 IV.Mehmet tarafından imar edilen Misis köprüsü zamanla harap olunca yeniden
Misis'de köprü ve handan başka halk için cuma günleri pazar da kurulmuştur. Bu
pazann bfic resmi Misis köprüsünde yapılan mescide Kasım 1662'de tahsis edilmiştir. (Bkz.
Aynı eser, s. 105 not: 18/a).
88 "Zikr-i Menazil", vr. 196/b.
89 l 712 yılında, Ayas ve Berendi arasında bulunan Kurtkulağı'nın etrafı surla
çevrilmiş, mevcut cami ve hanlan onanlmış ve burayı korumakla görevli neferler için evler
yaptırılmıştı. Yapılan tamir ve takviyelerle küçük ve müstahkem bir kasaba haline
getirilmesine rağmen Kurtkulağı, yolculann güvenliği için beklenen rolü oynayamamıştır.
Kurtkulağı, XVIII. yüzyıl sonlanna kadar marnur iken, XIX. yüzyıl başlarında harap bir
durumda bulunuyordu. Geniş bilgi için bkz. C. Orhonlu, Derbend Teşkiltıtı, s.28, 105 not
17/b, 125 not: 33/a.
90 Kurtkulağı'ndaki cami kitabesine göre H. 1010/M. 1601-1602 yılında Haydar Ağa,
kervansaray ise Hüseyin Paşa tarafından yaptmlmışıır. Geniş bilgi için bkz. Türkiye'de Vakıf
Abide/er ve Eski Eser/er, C.I. Ankara 1972, s. 50-55.
91 "Menlizilü'l- Hacc", vr.531b; "Üsküdar'dan Arafat'a", vr.71b.
92 Sokollu Mehmet Paşa kendi hesabından sarfederek Payas'ı adeta küçük bir şehir
haline getirmiştir. XVII. yüzyılda Payas'ın nüfus durumu vs. hakkında bilgi için bkz. C.
Orhonlu, Derbend Teşkiltıtı, s.27, 61, 66, 69, 125.
93 "Menilzilü'l· Hacc", vr.531b; "Zikr-i Menilzil", vr.l961b.
94 "Zikr-i Menazil", vr. 196/b.
yapılmıştır.
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bulunuyordu.95 Gayet güzel ekmeği olan Belen'de, Sakattutan denilen mevki
korkunç ve tehlikeli bir yerdi. Payas yolu üzerinde bulunan İskenderun iskelesi,
palangaya çevirilecek burada bir derbent tesis edilmişti.96
uzaklıkta yolu sarp büyük bir kaleydi.
ancak bir tarafı şenlikli olup, çoğu yeri ıssız ve harap bir
durumdaydı. Bağ ve bahçesi çok, meyve .ve bostanı bol olan Antakya'da,
kalenin yanından Asi nehri geçiyordu. Nehrin üzerinde büyük bir köprü vardı.
Cami içinde bulunan Habib Neccar ve Şe'm 'On hazretlerinin türbelerini ziyaret
eden hacı adaylan Antakya'da konaklardı.97

Antakya: Belen'e dokuz saat

Antakya'nın

zeytin lik, bağ ve
bahçesi çok, meyvesi bol bir köydü. İnciri gayet güzel olurdu. Asi nehrinin
kenarında bulunan ve ahalisinin çoğu küq olan köyde iki adet han vardı.98

Zenbakiye: . Antakya'ya onbir saat

uzaklıkta etrafı

Şu'iir: Zenbakiye'ye yedi saat uzaklıkta bir kasaba olan Şu'fir'un yolu
sarptı. Önünden geçen Asi nehrinin üzerinde büyük bir köprü vardı. Kasabada,
Köprülü Mehmed Paşa'nın yaptırdığı cami, han, hamam ve palanga
bulunmaktaydı. Kışın yollan fazla çamurlu olan Şu'ur'un bağ, bahçe ve
bostanlıklan çok, ipek, üzüm ve meyvesi boldu.99
·

Madik: Şu'Or'a onbir saat uzaklıkta dağın dibinde kurulmuş bir kaleydi.
nehir geçen ve yaz mevsiminde suyu ve havası ağır olan Madik'te
hiçbir şey bulunmazdı. 100 · ·
Yanından

Hama: Madik'e on iki saat uzaklıkta büyük bir kasabaydı. Kenanndan
Asi nehri geçen Rama'nın su ihtiyacı, dolaplarla su çıkanlarak karşılanırdı.
Bağ ve bahçesi çok olduğundan herşey bulunurdu. İpek ipliği ve ihramlık bez
üretilen Hama' da hacı kafilesi konaklardı. ı Ol

95 C. Orhonlu, Derben d Teşkilatı, s.30 not: 114/a, 67 not: 158/b.
96 "Zikr-i Menfizil", vr.l96/b; Bu konuda aynca bkz. C. Orhonlu, Derbend Teşkilatı,
.s.l33-134.
97 Hacı kafılesi, H.26 Şa'ban ı ı94/M.27 Ağustos 1780 Pazar günü Antakya'da konakıamı§tır. (Bkz. "MenfiziHJ'l-Hacc", vr. 53/b); Antakya hakkında ayrıca bkz. "Zikr-i Menfizil",
vr. ı97/a; "Şehr-i İslambol'dan", s.2; Kiitib Çelebi, Cihannüma,lstanbul 1145, s.595-596.
98 "Menfizilü'l-Hacc", vr. 54/a.
99 "Zikr-i Mena.zil", vr.l97/a; Katib Çelebi, a.g.e., s.594-595.
ıoo "Menfizilü'I-Hacc", vr. 54/a.
... '
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Huınus:

Hama'ya on bir saat uzaklıkta bir kasaba olan Humus'un büyük
bir kalesi vardı. Kale içinde ev bulunmuyordu. Kasaba ile kale arasından bir
nehir geçiyordu. Kasaba halkı, çeşit çeşit peşkir ve makreme gibi şeyler
yaparak satıyorlardı. Herşeyin bulunduğu kasahada çok sayıda bağ, bahçe ve
bostanlık vardı. Hama ile Humus arasındaki Resin köyünün yolu üzerinde bir
han ve bir köprü bulunuyordu. Tehlikeli bir yer olan burada, Bayezi'd-i Bestarni
hazretlerinin türbesi bulunuyordu.I02 Kale içinde Hz. Osman'ın kendi hattıyla
yazdığı Kuran-ı Kerim'in de bulunduğu Humus'ta, enbiya, evliya ve aslıab-ı
··kirarn'dan çok sayıda kimsenin kabirieri bulunuyordu. Bu ziyaret yerleri hacılar
~afından ziyaret edilerek İkikapılı'ya doğru yola çıkılırdı. 103
İkikapılı: Humus'a yedi saat uzalçlıkta, çölde bir palangay~ı. İçinde bir

han, bir mescit ve birkaç ev
bulunmazdı. 104

vardı.

Suyun dahi az olduğu bu menzilde hiçbir şey

İkikapılı'dan sonra, önce Nebke, sonra ise Kudeyfe menzillerind~n geçen
hac kervam Şam'a ulaşmaktaydı. Her ikimenzilde birer köydü. Nebke'de bir
cami ve bir han, Kudeyfe'de ise Yemen fatibi Koca Sinan Paşa'nın yaptırdığı
bir cami, han105, hamam ve imaret vardı. İkikapılı ile Nebke arası yedi saat,
Nebke ile Kudeyfe arası ise sekiz saat uzaklıktaydı. I06
Şam:Kudeyfe'ye sekiz saat uzakhkta büyük bir şehir olan Şam'ın
müstahkem bir kalesi vardı. Bağ ve bahçel~ri çok, havası ve suyu güzel olan
şehirde, Um_
eyye camii denilen muazzam bir cami bulunuyordu ki; Hz. Yahya
ve Hz.HQd peygamberlerin mezarlannın burada olduğu rivayet edilmiştir.
Hz.Ali ve Hz.Osman hattıyla yazılmış mushaf-ı şeriflerin de bulunduğu
camide, yaz mevsiminde soğuk ve hafif suyu olan bir kuyu bulunuyordu .

..

101 Risalenin derkenan nda, H.l ı 94/M.1780 yılında hacı kafilesinin Hama' da bir gün
ve H.2 Ramazan 1194/M. 2 Eylül 1780 Cuma gününü burada geçirdiği belirtilmiştir.
(Bkz. "Menfizilü'l-Hacc", vr.54/a); Hama hakkında aynca bkz. "Zikr-i Meillizil", vr.l97/a;
"Üsküdiir' dan Ara tat' a". vr.9/a-b.
102 "Zikr-i Menlizil", vr. 197/b.
103 "Şehr-i İslambol'dan", s.2-3; "Menfizilü'l-Hacc", vr.54/a.
104 "Menfizilü'l-Hacc", vr..54/a.
105 Mustafa Cezar, "Türk Tarihinde Kervansaraylar", V/ll. Türk Tari/ı Kongresi, Ankara,
ı 1-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler, C.li,.Ankara 1981, s.937. · ·
106 Geniş bilgi)çin bkz. "Menfizilü'I-Hacc", vr.54/a-b; "Üsküdar'dan Araflit'a", vr.lO/a-b.
kaldığı
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Ayrıca,

caminin Hanefi

mihrabı

önünde

Hz.Hızır makamı

denilen bir yer

vardı. Burada, yakut hattıyla yazılmış bir cüz' -i şerif bulunuyordu. 107
Şam'ın dışında da çok sayıda ziyaret yerleri bulunmaktaydı. Hz.Muaviye,
Hz.Bilal-i Habeşi, Hz.Atike, Hz.Zeynep, Hz.Rukiye, Muhyiddin-i Arabi,
Abdülgani Nablusi gibi sahabe, evliya ve sülehadan çok sayıda kimsenin
mezarlarıyla Üçler, Y_e diler ve Kırklar makamlan denilen yerler Şam'ın
çevresinde yer atmaktaydı. Bu gibi yerleri ziyaret eden hacı adayları, Şam'da
uzunca bir süre konaklar ve Ramazan ayıni genellikle burada geçirirlerdi.108

Kubbetü'I-Hacc: Şam'a bir saat uzaklıkta suyu bulunan sefalı bir yer
olan Kubbetü'l-hacc'da bostan yetişirdi. Burada, hac kervamnda görevli sıra
emini ve sakabaşılara ziyafet verilir ve bir gece konaklamrdı.I09
Kubbetü'l-Hacc'dan sonra, çölde sırasıyla Tarhana Ham ve Sahra-yı
Duveyk menzillerinden geçen hac kervanı Müzeyrib'e ulaşırdı. Kubbetü'l-Hacc
ile, iki ham ve bir mescit ve bir mutfağı bulunan Tarhana Ham arası dört buçuk
saat, Tarhana Ham ile yol üzerinde iki köprünün yer aldığı Sahra-yı Duveyk
arası ise on iki saat uzaklıktaydı. I 10

Müzeyrib:, Sahra-yı Duveyk'e yedi saat uzaklıkta havası ve suyu güzel,
çevresinde çok sayıda bağ ve bahçe bulunan Müzeyrib'in küçük, fakat
müstahkem bir kalesi vardı. 1ı 1 Tüccar ve hacıların değerli mal ve zahireleri
burada saklamrdı. Müzeyrib'de dört gün korlflklayan hacı adayları, burada

107 "Zikr-i Menazil", vr.l98/a; "Üsküdar'dan Arafıit'a", vr.l 1/a-b.
108 Ekte, metin ve transkripsiyonunu sunğuğumuz ri saleni n derkenan nda, gerek H.l I941
M. 1780 ve gerekse H.l 1961M. 1782 yıllannda hacı kafilesinin Şam'da kırk gün konakladığt
ifade edilmiştir. H.l 194/M.l780 yılında H. 6 Ramazan/M. 6 Eylül Çarşamba günü Şam'a
ulaşan hacı kafilesi, buradan H.l6 Şevyfti/M.l5 Ekim Pazar günü ayrılmıştır. H. 1J961M.
1782 yılında ise, H.l2 SaferfM. 27 Ocak Pazar günü Şam'a gelen hacı kafilesi, H.. 22
Rebi'u'l-evvelfM.6 Mart PerŞembe günü buradan aynlmıştır: (Bkz."Menazilü'l-Hacc", vr.
54/b-55/a).
109 "Üsküdar'dan Araffit'a", vr.l2fb; "Menazilü'I-Hacc", vr.55fa
110 Her iki ınenzi! hakkında geniş bilgi için bkz. "Meh~ilü'l-Hacc", vr.S5/a; "Zikr-i
Menazil", vr.l98/a-b; "Üsküdar'dan Arafıit'a", vr. 121ti-13/a; E.Çelebi, a.g.t:.• C.IX, s.567.
.
ll ı "Üsküdar'dan Arafıit'a", vr.l3/a; Hz. EbObekir zamanında Hatem Tay tarafından
yaptınlmış olan dörtgen şeklindeki kalenin içinde bir cami, bir küçük hamam '<:e değerli mal
ve eczakın saklandığı mahzenler bulunmaktaydı. (Bkz. E. Çelebi, a.g.e., C.IX, 5.570). .
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kurulan hac

panayınndan

tamamlardı.l 12

-

.

Müzeyrib'den aynidıktan sonra, beş saat uzaklıktaki suyun
dahi bulunmadığı Sahra-yı Mina menzilini geçerek Mafrak' a ulaşırdı. ı 13
Hac

kervanı

yolculuk için gerekli bütün ihtiyaç ve eksiklerini

Mafrak:Sahra-yı Mina'ya yedi saat uzaklıkta çölde bir yer olan Mafrak'ta
hiç bir şey bulunmazdı, su dahi Müzeyrib'den getirilirdi. Hacılar, burada rütbe
ve derecelerine göre hafza denilen yol düzenine girerler ve kervanın yönetici ve
komutanı olan emtrü'l-hacc da yapması gereken önemli işleri burada

tamamlardı.ll4
Ayn-ı Zarka: Mafrak'a on iki saat uzaklıkta yolu sarp ve taşlık, çölde bir
yer olan Ayn-ı Zarka'nın harap bir kalesi vardı . Etrafında küçük yeşil ağaçlar
ve kırmızı çiçekler bulunan Zarka nehri kenanndan geçiyordu. I 15 Oturak yeri
olan Ayn-ı Zarka'da hacı adayları konaklardı.l16
Ayn-ı

Zarka'dan sonra, çölde sırası ile Buruz, Belka, Kal'a-i Katrane,
Tabut Kurusu ve Vadi-yi Anaze menzillerinden geçen hac kervanı Ma'an'a
ulaşırdı. Sözkonusu menzillerden, önünde iki küçük b irkesi bulunan Kal 'a-i
Katrane dışındaki menzillerde su dahi bulunmazdı. Bu menzillere Ayn-ı Zarka,
Gazze, Kudüs gibi yakın yerlerden su ve zahire getirilirdi. Burılz ile Ayn-ı
Zarka arası altı saat, Belka ile Buruz arası on iki saat, Kal'a-i Katrane ile Bel.ka
arası on bir saat, Ta.but Kurusu ile Kal'a-i Katrane arası on üç saat ve Vadi-yi
Anaze ile Tabfit Kunusu arası ise on iki saat uzaklıktaydı.! 17
112 Rislilede, metin içinde hacı kafilesinin Müzeyrib'de dört gUn konakladığı ifade
Fakat, derkenarda H. 20 Şevvlil 1,194/M. 19 Ekim 1780 Perşembe günü
Müzeyrib'e ulaşan hacı kafilesinin, burada beş gün konakladığı belirtilmektedir. (Bkz.
"Menlizilü'I-Hacc", vr. 55/a); Müzeyrib'de kurulan panayır hakkında geniş bilgi için aynca
bkz. S.Faroqhi, a.g.e., s.42, 185-186.
113 Sahca-yı Minli için bkz. "Menlizilü'l-Hacc", vr. 55/a; "Zikr-i Menlizil", vr.l98/b.
114 "Menilzilü'I-Hacc", vr.55/a-b.
115 "Zikr-i Menazil", vr. 198/b; Kudüs topraklannda Kerek nahiyesinde bulunan Ayn-ı
Zarka'nın kalesi ve Zarka nehri hakkında bilgi için aynca bkz. E. Çelebi, a.g.e., C.IX, s.577578.
116 H.l ı 94/M. ı 780 yılında hacı kafilesi H.27-28 Şevvlli/M. 26-27 Ekim Perşembe ve
Cuma günleri Ayn-ı Zarka'da konak.lamıştır. (Bkz. "Menlizilü'I-Hacc", vr.55/b).
1ı7 Bu menziller hakkında geniş bilgi için bkz. "Zikr-i Menazil", vr. 198/b-199/a;
"ÜskUdac'dan Arafat'a", vr. 14/a-b; "Menazilü'I-Hacc", vr. 55/b; E.Çelebi, a.g.e., C.IX, s.
580-584.
edilmiştir.
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Ma'an: Vadi-yi Anaze'ye on iki saat uzaklıktaki Ma'an'ın iki katlı küçük
bir kalesi vardı. Havası ve suyu güzel olan Ma'an'da, Halilü'r-rahman'a yakın
olması nedeniyle herşey bu lunu rdu. Koyun, kuzu ve çeşitli meyve.lerin.
satıldı ğı büyük bir panayırın kurulduğu Ma 'an' da hacı kafilesi konaklard ı . ı ı 8
Akabebaşı (Akabetü'r-re's): Dere içinde taşlık bir yer olan Akabebaşı, Ma'an' a o n dokuz saat uzaklıkta o lup, hiçbir şey bulunmazdı.l 19 Akabebaşı'na Ma'an, Katraneve baze n de Ayn-ı Zarka'dan su getirilirdi.120

Akabebaşı'ndan sonra Çekiman;Eşineler (Darü'l-Hacc) ve Salıra-yıKa'-i
Sağir menzillerinden geçen hac kervan ı Tebük'e varırdı. Çekiman ile Akabebaşı arası on üç saat, Eşmeler ile Çekiman arası on iki saat ve Ka'-i Sağlr ile
Eşmeler arası ise on bir saat uzaklıktaydı.121

Kal'a-i Tebük (Asi Hurma): ~a'-i Sağir'e o n üç saat uzaklıkta
Nu re ddin Şehit tarafından yaptınlmış küçük bir kaleydi. ı 22 Suyu tatlı ·bir
birkesi olan k~lenin önünderi akarsu geçiyo rdu. Kalenin etfafında bÜyük
ağaçlar ve arap·evleri vardı. Havası ağır bir yer olan Tebük'e çevredeki Antplar
koyun , kuzu, karpuz ve zahire getirerek satarl ardı.l 23 Yalnızca suyun
bulunduğu Tebük'te, hayvan yemi son derece kısıtlı bulunuyordu:l24
Hac kervanı Tebük'ten sonra, önce on iki saat uzaklıkta olan Salıra-yı
Megayir,125 sonra ise dokuz saat uzaklıktaki etrafı dağlarla çevrili dere içinde
bir kale olan Haydar menrilierini geçerek Birke-i M u'azzama'ya ulaşırdı.126
118 H. 4 Zi'1-ka'de 1194/M. 2Kasım 1780 Çar§amba günü Ma'an'a gelen hacı kafılesi,
burada bir gün konaklamı§tır. (Bkz. "MenazilU'I-Hacc", vr. 55/b); Ma'an hakkında bilgi için
aynca bkz. "Zikr-i Menazil", vr. 199/a; "ÜskUdar'dan Arafat'a", vr. 14/b-15a; E.Çelebi, a.g.e.,
c.ıx. s. 584-585.
119 "Zikr-i Menazil", vr. 199/a; Aynca bkz. E.Çelebi, a.g.e., C.IX, s. 585.
120 "Menazilü'l-Hacc", vr. 55/b.
121 Bu menziller hakkında bilgi için bkz. "Zikr-i Menlizil", vr. 199/a; "Üsküdar'dan
Araffit'a'', vr.15/a-16/a; "Menlizilü'l-Hacc", vr. 55/b-56/a.
122 400 adım çevresindeki kale, zamanla harap olunca H.1062/M.1651-52 yılında IV.
Mehmed'in (1642-1693) fermanıyla Şam Defter Emini Na§if~zade Mehmed tarafından tamir
ettirilmiştir. (Bkz. E. Çelebi, a.g.e., C. lX, s. 587).
123 "Zikr-i Menazil", vr. 199/b; "Üsküdlir'dan Araffit'a", vr. 16/b.
124 E. Çelebi, a.g.e., C.lX, s. 588.
125 "Menazilü'l-Hacc", vr. 56/a.
· 126 "Üsküdlir'dan Arafat'a", vr. 16/b; Haydar kalesi, yalçın bir dağın eteğinde, üç dere
ağzında dört kö§e bir kale olup, içinde bir mescit, dışında ise bir birke bulünmaktaydı . Bol
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Birke-i Mu'azzama: Haydar'a yirmi saat uzaklıkta ova içinde büyük-bir
kale olup. önünde yağmur suyunun toplanması ile o luşan bir birkesi vardı.
Fakat, üstü açık Ç>lduğundan birkenin suyu çabuk bozulurdu. Bu nedenle,
Haydar'dan üç dört gün yetecek kadar su getirilirdi.127 Arapİar, zahire getirip ·
burada satariard ı. 128
Darü'l-Hamra (Berdu ' l-Acfiz , Pirinç Ovası:) B irke-i
Mu'azzama'ya on yedi sş.at uzaklıkta bir çöldü. Hiç birşeyin bulun madığı
Daru'l-Hamra'da su dahi az buluniırdu.I29
Mediyin-i Salih: Daru'l Hamra'ya on sekiz saat uzaklıkta Hz. Salih
peygamberin kavrnine azap edilen yerlerden biriydi. Pirinç Ovası'ndan Şakku'l
Acfiz denilen yere kadar yolu sarp ve taşlıktı. Üç boğazın bulunduğu Medayin-i
Salih'te su dahil hiç bir şey bulunmaz.dı.J30 Medayin-i Salih'e, Kura-yı Salih
·veya Hacer de denilirdi. Kumlu yabis ve_dağları alçak bir yerdi. ı 3 ı Mekke
emiri, hac kafilesini Medayin-i Salih veya Medine'de ya da yol üzerindeki bir
başka menzilde karşılar ve geri dönüşünde de buraya kadar geçirirdi. ı 32
Ula: Medayin-i Salib'e yedi saat uzaklıkta topraktan kalesi olan bir yerdi.
İki cami. bir mescidi bulunan ve içinden akarsu ğeçen Üla'da, çok sayıda bağ
ve bahçe bulunuyordu. Hac kafi lesi, Üla'da bir gün konaklardı. 133
Ula'dan sonra, sırasıyla' Bi'r-i Ganem,134 Sahra-yı Matran ve Bi'r-i
Cedid135 ·menzillerinden geçen hac kervanı Hediye Eşmesi'ne ulaşırdı.
Sözkonusu menzillerden Btr-i Ganem'de, Azim-zade Süleyman Paşa bir kale

miktarda zahirenin bulunduğu ·kalede, Baba Haydar adında bir velinin yalın tiulunmaktaydı.
(Bkz. E.Çelebi, a.g..e., C.IX, s. 588-590).
·--.
127 "Menazilü'I-Hacc", vr. 56/a-b.
128 "Zikr-i Menazil", vr. 199/b.
129 "Üsküdar'dan Arafi!t'a", vr. 17/a; "Menazilü'l-Hacc", vr.561b.'
130 "Menazilü'I-Hacc", vr. 56/b.
131 l.H.Uzunçarşılı, a.g.e.,'s.58 not:3.
132 Son dönemlerde Mekke emiri hackervanını Medine'de karşıl amış ve bunun için her
yıl kendisine otuz bin kuruş yol parası ve deve ücreti verilmiştir. (Bkz. Aynı eser, s. 20, 41)
133 "Menazilü'I-Hacc", vr. 56/b.
134 Bi'r; kuyu demek olup, Bi'r-i Ganem; koyun kuyusu anlamına gelir.
. 135 Yeni kuyu anlamına gelir.
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yaptırmıştır.t36 Yolu sarp ve tehlikeli olan, suyun dahi bulunmadığı Sahra-yı

Matran'ın bir tarafı dağ, bir tarafı ormanlık idi. Hacı kafilesi burada su
sıkıntısı çekmiştir.137 H.1081/M. 1670-71 'de IV. Mehmed'in annesi Valid~
Sultan'ın yaptırdığı

Bi'r-i Cedid ise, büyük bir kuyu olup, yanında bir mescit
bulunuyordu. Hiç birşeyin bulunmadığı Bi'r-i Cedid'de su sıkıntı s ı da
çekiliyordu. Buradaki kuyulardan çıkan su, kötü olduğundan hacıl arı ishal
ediyordu. Hediye Eşmesi'ne bir buçuk saat uzaklıktaki Zümrüt Kuyusu'nun
gayet güzel suyu olurdu. Bu menzillerden Bi'r-i Ganem ile Üla arası beş saat,
Sahra-yı Matran ile Bi'r-i Ganem arası on sekiz saat ve Bi'r-i Cedid ile Sahrayı Matran arası ise yine on sekiz saat u zaklıktaydı.1 38
Hediye Eşmesi; Bi'r-i Cedtd'e on yedi saat uzaklıkta hiçbirşeyin
bulunmadığı bir yer olup, İsmail Paşa bir kale yaptırmıştı.l39 Burada nereyi
kazarsan su çıkardı . Fakat, içilmesi mümkün değildi. Zira, sinarneki otunun

olumsuz etki yaptığı su, insan ve hayvanlar için zararlıydı. Medine halkı, hac
kervanını burada karşılar ve hac dönüşünde de cerdel40 denilen askerler
kervana burada katıhrlardı.J41
Fahleteyn (Selam Kayası): Hediye Eşmesi 'n e yirmi bir saat uzaklıkta
dört tarafı dağlarla çevrili, havası ve suyu güzel bir yerdi. Yedi adet kuyusu
vardı. Hacı lar, Üla' dan buraya gelinceye kadar su hususunda büyük sıkıntı
çekerlerdi. 142
Vadiyü'l-Kura: Fahleteyn'e on sekiz saat u zaklı kta dört tarafı d ağlarla
çevrili ova gibi bir yerdi. Su dahil hiç bir şey bulunmazdı.143 E ski Medine de
denilen Vadiyü'l-Kura'ya çevredeki Araplar çeşitli mallan getirip satarlardı. 144

136 "Meniizilü'I-Hacc", vr. 56/b.
137 "Üsküdll.r'dan Arafat'a", vr. 17/b-18/a.
138 "Menazilü'I-Hacc", vr. 56/'9-57/a; "Zikr-i Menlizil", vr. 200/a; E. Çelebi, a.g.e.,
c.ıx , s.601.
139 "Menazilü'I-Hacc", vr. 57/a.
140 Cerde; hackervanını korumakla görevli mızraklı arap askeri dir.
141 "Meniizilü'I-Hacc", vr. 57/a; "Zikr-i Menıızil:', vr. 200/a..
142 "Zikr-i Meniizil", vr. 200/a.
143 "Meniizilii'I-Hacc", vr. 57/a; "Üsküd§r'dan Araffit'a,", vr.18/b-19/a.
144 .E.Çelebl, a.g.e., C.IX, s. 604.
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Medine-i Münevvere: Vadiyü' l-Kura'ya on sekiz saat

uzaklıktaki

Medine, vaktiyle Yesrib adında küçük bir şehirdi. Hz. Muhammed Mekke'den
Medine'ye hicret ettikten sonra marnur olmuştur. Nureddin Şehid, şehrin etra~ı
nı surlarla çevirmiştir. Zamanla harap olunca bu surlan Kanuni Sultan Süley:
man yeniden yaptırmıştır. Mısır kapısı, Şam kapısı, Kıble kapısı gibi kapı
larla şehrin dışarı ile bağlantısını sağl ayan surlan n çevresi 3350 adım idi. 145
Hacı kafilesi, iki saatlik mesafeden Medine'nin hurmalık ve bahçelerini
görürdü. Salat ve selam ederek Medine'ye giren hacı adaylan burada üç gün
kalı rl ardı. Bu süre zarfında, Ravza-i Mutahhara, Mescid-i Kuba ve Mescid-i
Fethile Hz. Muhammed'in eşlerinin, kızlannın ve ashab-ı kiramın kabirierini
ziyaret edip, dualar okuyan hacı adayları, ayrıca Uhud dağına giderek Hz.
Hamza ve şehitleri n kabirierini de ziyaret ederlerdi. 146

Medine'den aynidıktan sonra Bi'r-i Ali, Kubur-ı Şüheda ve Cudeyre
menzillerinden geçen hac kervanı Bedr-i Huneyn'e gelirdi. Bu menzillerden
etrafı bağ ve bahçelerle çevrili olan Bi'r-i Ali'de, Hz. Muhammed'in namaz
kıldığı bir mescit ile muhtelif kuyular bulunuyordu. 147 Toprağı altın gibi sarı
olan Kubur-ı Şüheda'da su dahil hiç bir şey bulunmazdı. 148 Boğaz içinde bir
yer olan Cudeyre'oin ise iki tarafı dağlık olup, urban çok defa hackervanının
önünü burada keserdi. Cudeyre'de bağ ve hurma bahçeleri çoktu. Burada, bir
cami ve sahabeden Ebu Ubeyde bin El-Hliris'in kabri bulunuyorqu.l49 Bi'r-i
Ali ile Medine arası iki buçuk saat, Kubfir-ı Şüheda ile Bi'r-i Ali arası on üç
saat ve Cudeyre ile Kubur-ı Şüheda arası ise dokuz saat uzakhktaydı.150
saat uzaklıkta suyu çok ve hurması
güzel bir yerdi. Kubur-ı Şüheda'dan Bedr-i Huneyn'e kadar yolun tamamı
boğazdı. Mı sır hac kervanı ile Şam liac kervanı burada birleşirdi. Bedr-i
Huneyn'de herşeyin satıldığı büyük bir panayır kurulurdu. Hz. Muhammed
burada yanında bir mescit ve pınar olan Ariş kalesini yaptırmıştı. ı 51 Emir

Bedr-i Huneyn: Cudeyre'ye on

145
146
147
148
149
150
151

beş

Medine h~nda geniş bilgi için bkz. Aynı eser, C.IX, s. 611-614.
"Zikr-i Menazil", vr. 200/b; "MenftziiU'I-Hacc", vr. 57/a-b.
"Menazilü'I-Hacc", vr. 57/b.
"Üsküdiir'dan Arafilt' a", vr. 19/b.
"Zikr-i Menazil", vr. 201/a.
"Menazilü'I-Hacc", vr. 57/b.
"Zikr-i Menazil", vr.201fa.
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Çoban (öl. 1327), Huneyn'den çıkarak Arafat üzerinden Mekke'ye
su boıusu hattı döşetmişti. ı 52

ulaşan

bir

Bedr-i Huneyn'den sonra Ka'-i Keblr (Maymun Ovası), Rabi'a Eşınesi
(Rabig), Bi'r-i Usfan (Güzelce Birke) ve Vadi-yi Fatıma menzillerinden geçen
hac kervanı Mekke-i Mükerreme'ye ulaşırdı. Sözkonusu bu menzillerden
Rabi'a Eşmesi'nde hacılar ihriima girerler, Vadi-yi Fatı ma'da ise Mekke şerlfi
kalabalık bir alayla hacıları karşılardı. Kil'-i Keblr ile Bedr-i Huneyn arası on
yedi saat, Rabi'a Eşmesi ile Ka'-i Kebır arası yirmi bir saat, Bi'r-i Usfan ile
Rabi'a Eşmesi arası yirmi bir saat ve Vadi-yi Fatıma ile Bi'r.:i Usfan arası ise
altı saat uzaklıktaydı. ı 53
·
·
Mekke-i Mükerreme: Vadi-yi Fatıma menziline dokuz saat uzaklıkta
olan Mekke-i Mükerreme'ye gelen hacılar, Babü's-.S eliim'dan girerek önce
Hacerü'l-Esved'e yüz sürüp, dualar eşliğinde Kabe-i ·Mükerreme'yi yedi kere
tavaf ederlerdi. Tavaftan sonra İbrahim makamında iki rekat nafile namaz
kı lar-ak dualar ederlerdi. Bundan sonra, zemzem kuyusundan zemzem içen
hacılar, Saffı'ya giderler ve SafU ile Merve ara~ında yedi kere sa'y ederlerdi.
Merve'de başlarını tı raş ettiren hacılar, Mekke'deki hac menasikini
tamamladıktan sonra iki saat uzaklıkta bulunan Mina' ya·geçerlerdi.154
Mina: Hacıların şeytan taşiayıp kurban kestikleri Mina' da, Mescid-i Hayf
denilen bir cami vardı. Şam hücdlcı cami tarafına, Mı sır hücdicı karşı tarafa
konarlardı. Aradan geçen yol üzerinde ise meşhur Mina. pazarı kurul urdu.
Mina'da bir kaya dibinde Hz.Muhammed çadır kurmuştu. Alarnet olması için
burada bir ku bbe yapılmıştır. ı 55
Müzdelife: Mina'ya iki saat uzaklıkta olan Müidelife'de bir mescit vardı.
Hacılar bayram sabahı Müzdelife'de vakfeye durduktan sonra Mina'ya
geçerlerdi. ı56
Cebel-i Arafat: Müzdelife'ye· iki saat uzaklıktaki Arafat'ta İbrahim
mescidi denilen bir mescit vardı. Hacılar, Arafat'ta arefe günü öğle ve ikindi
ı52

S.Faroqhi, a.g.e., s.30.

ı53

Bu menziller hakkında geniş bilgi için bkz. "Menazilü'l-Hacc", vr. 58/a-b;
"Üsküdar'dan Arafat'a", vr. 20/a-21/a.
154 "Zikr-i

Menaziı", vr.20ı/b.

155 "Menazilü'ı-Hacc" ;vr. 58/b-59/a.
156 "Üsküdar'dan·Arafiit'a", vr.21/b.
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namazlarını

birlikte eda ederler ve Kabe-i Muazzama müftüsü arefe hutbesini
okurdu. Bayram sabahı vakf~ye gidecek olan hacılar, arefe gecesini ibadet
ederek geçirirlerdi. Ak<l:fSU ve havuzların bulunduğu Arafat'ta yeşil bal, zeytin,
yağ, meyve ve diğererzak ve eşyaların satıldığı büyük bir panayır kurulurdu.
Arafat' a on sekiz saat uzaklıkta h~rşeyin bulunduğu Taif kasabası yer alırdı.157
XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslüman halkın hacca giderken izledikleri güzergah ve bu güzergah üzerinde yer alan menziller bunlardı.
Hacılar, hac görevlerini yerine getirdikten sonra aynı güzergah üzerinden geri
dönerlerdi. Yollan üzerinde bulunan menzillerde ise, konaklama, dinlenme,
binek hayvanı tedariki, yeme-içme ve alış-veriş gibi ihtiyaçlarını karşılarlardı.
XVTII.yüzyılda İstanbul'dan Mekke'ye giden hac yolu üzerindeJ6 menzil .
bulunuyordu. H.l I 94/M.1780 yılında H. 22 Receb/M.24 Temmuz Pazartesi'
günü Üsküdar'dan hareket eden hae:ı kafılesi,_z95 saat yol alarak H. 6 Zi'lE-icce 1194/M. 3 Aralık 1780 Pazar günü Mekke'ye ıılaşm~ır. Hacı kafilesi
Üsküdar ile Şam arasını 324 saatte, Şam ile Medine arasını 357,5 saatte,
Me'd ine ile Mekke arasını ise 113,5 saatte almıştır. Yolculuk sırasında hacı
kafilesi Mekke'ye kadar 13 menzilde 60 gün konaklamı~tır. Eskişehir, Ereğli,
Adana, Antakya, Hama, Kubbetü'l-Hacc, Ma'an ve Ota'da r gün, Konya ve
Ayn-ı Zarka'da 2 gün, Medine'de 3 gün, Müzeyrib'de 5 gün ve ~am'da 40 gün
konaklayan hacı kafilesi Mekke, Mina ve Arafat'ta da ha.ccın edası için belirli
bir süre kalmıştır. Elimizdeki risalelerde hacıların buralardaki konaklama
süreleri belirtilmemiştir. Hacı kafilesinin Şam'da uzun bir süre konaklamasının
nedeni ise, Ramazan ayını burada geçirmek içindi.
İstanbul'dan Şam

yolu ile Medine ve Mekke'ye giden hac yolu üzerinde,
hacıların ve diğer yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve daha rahat bir
şekilde yolculuk etmelerini sağlayabilmek için gerek Osmanlılar ve gerekse
daha önceki dönemlerde cami ve mescitler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar,
imaretler ve köprüler yapılarak vakıflar tahsis edilmiş ve yollarda güvenliği
sağlayabilmek için belirli noktalarda derbentler tesis edilmiştir. Ayrıca, uzun
hac yolculuğunda hacı kafilelerinin su ihtiyaçlarını karşılayabilm_ek için ise kuyular ve~enile_!l su havuzlan oluşturulmııştılr. Bedevüerin hacı kafile ve
kervanlarına tecavüz ve saldınlarını önlemek için de her yıl sürreler gönderilmiştir.

157 "Menazilü'l-Hacc", vr. 59/a-b.
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Sonuç olarak İstanbul'u Şam üzerinden Hicaz 'abağlayan bu yol, Osmanlı
iç ticaret yollan arasında en önetnlilerinden biriydi. Bu yol, aynı zamanda barış
dönemlerinde en çok kullanılan ulak yollan arasında yer atmaktaydı.

EK-I

İstanbul-Şam-Hidiz Hac Yolu Güzergahını Gösteren

H.S. Cemaziye'l-evvel 1194/M.9
Risalenin Transkripsiyonu.*

Mayı s

1780 Tarihli

Menazilü'l-Hacc ve Mesafetü' l-Fecc li'l-Acc ve's-Secc min Gayri Lecc• •
Bismillahi'l-lezi 'alleme bi'l-kalem. Alleme'l-insane ma-lem ya'lem. ElhamdOiillahi'llezi evcebe 'ale'! müslimine el-hacce ve's-salatu ve's-selamu 'tlla Muhammedin hayri men
ehelle ve acce ve 'al~ alihi ve ashabihi ma-kuslde'l-beytu min kOIIi feccin ve ma-dameti'ddima'u tenseccu. Üsküdarı58 ab-u-havası hoşdiır. Cümlenin ma'1umıdı r ash8b-ı kirarn
zevi'I-ihtiramdan Ebu'd-Derda' radiyallahu teılla anhu hazretleri ve.Karaca Ahmed Sultan ve
Hüda'i Mahmud Efendi ve Selami Ali Efendi ve Nasuhi Efendi ve Şeyhü'l-kOttab dOrretü'l-'asr
ve yakOtü' d-dehr Hamdullah el-ma 'rOf bi-ibni'ş-şeyh ve neel-i pak.i Mustafa Dede revvehallahu
ruhahum ve feteha 'aleyna futOhahum ve sa'ir mOte'arif o lan mahallerziyaret olu na.
1-sa'at:4 Kartaı 159 ab-u-havası Iatif sahil-i bahrdir. Cami' önünde vaki ' kuyusu vardır.
Suyu hafifdir. 2-sa'at:S Gekbiize160 kasabadır. Geyikbazı imiş. Iki cami'i vardır. Birini
Fatih Gazi Orhlin bina eylemiş. Galiba aslı kenisa imiş ve birin Çoban Mustafa Paşa bina
itmişdir. Tekye ve medrese ve müsafirhane ve imareti vardır. Yakut hattıyla mushaf-ı şerif
vardır. Hace Fazlullah Paşa ve Şeyh İlyas Efendi anda medfündur. Şişman İbrahim Paşa kırk
'aded kuyu kazmışdır ve suları gayet alçak kuyulara münhasır dolab. 3-sa'at:J Hersek 161
bir küçük kasabadır. Dil'i mürOrdan sonra v5sıl olunur. Hersek Mehmed Paşa merhum cum'a
kı ltour cami' bina itmişdir. Hüccac ekseriya derbende konlirlar. 4-sa'at:12 İznik162
derbende konulmayub doğru van lur. Azim gölü vardır. Eşref-zade kuddise sırruhu hazretleri

*

Ri saleni n tarihi, risalenin sonunda H. 5 Ca. 1 194 olarak görülmektedir. Halbuki,

hacı kafilesinin H.22 Receb ı I 94 tarihinde Üsküdar'dan yola çıktığı gözönüne alındığında

nsalenin tarihinin H.5 Ca. 1195/M. 29 Nisan 1781

olması

gerekir.

• • Müellifi belli olmayan risale için bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Aş ir Efendi
241/2, vr. 51/b-59/b.
158 Haccın faziletleri ile Üsküdar'dan hareket tarihini gösteren derkenar şöyledir: "Ve fi'lhadisi efdalu'l-haccı es-seccu ve'l-accu. El-accu reru·s-savti bi't-telbiyeti ve'l-feccu et-tariku'lvasi'u ve's-seccu irakatu'd-dima'i ve'l-insicacu mutllva'atun fe yekunu lazimen. Hareket pUr
bereketi'lliihi. Fi 22 isneyn Receb sene 94"(1 194).
159 22 isneyn minhu.
ı 60 23 sel asa' min h u.
161 24 erbi'll' minhu, 25 hamis minhu.
ı 62 26 cu m 'a mi nh u.
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medfOndur ziyaret oluna. Sefa.Iı mahaldir. Amma ağırdır. 5-sa'at:7 Letkeı63 yolu sarbdır.
Akarsuyu vardır ve haıir olur. 6-sa'at:S Vezirbaruı64 akarsuyu ve nlizik hamarnı var.
KöprülU Mehmed Paşa merhum bina itmişdir ve harir olur. 7-sa'at:9 Söğüdı65 nazik
üzüm turşusu ve leziz ayva olur. Bilecik kaôb olmağla kadife yasdıklar getürüb satarlar. Odun
mebzOidür ve Gazi Orhan anda medfOndur. Amma sabıka Mekke kadısı semahatlü Tevfik
Efendi hazretleri Gazi Orhan cedd[i] Al-i Osman Ertuğrul hazreıteridir deyu ıahkik
buyurmuşlar. Fi'l-hakika fakir Burusa kazasına ibiilamda Orhan hazretlerinin kabr- i
mezbOrlannı Surusa'da ziyaret eyledim. 8-sa'at:9 Eskişebirı66 saye-i 'inayet-vayelerinde
asilde olduğumuz AI-i Osman efendilerimiz cedd-i sadırlan Şeyh Edebiili anda medfOndur,
'Azim ma-i can ve ılıcalan vardır. Çoban Mustafa Paşa'nın mükellef cami'i vardır. Hınıa
somunu derler gayet pişkin etmeği olur. Ahalisi ekseriya IUie yaparlar. İkllmet mahallidir. 1
yevm. 9-sa'at:9 Seyyid Batt.al Gazi,167 Seyyid Battat Gazi ile Taş Evran Kız bir
türbe içindedir. Mihal-Oğullan taşrada türbededir ve Çoban ard kapu yanında bir türbededir ve
Sultan Ala'üddin'in v!lidesi yukaruda zir-i zem1nde bir türbededir. Ol mahallin baniyesidir.
Odun kıymetlüdür.. 10-sa'at:S Büsrev Paşaı68 bir harab mabaldir. Suyu dahi kalitdir.
Ahalisi kilim işlerler. 11-sii'at:13 Bolavadinı69 bir kasabadır. Yolu gayet mahOf İnönü
ıa'bir olunur mabalden geçilüb ahatisi kiJi m işlerler ve beyne't-tacik Bayat namında bir karye
vardır. Derbend olub dağ olmağla odun müblihdır. 12-sa'at: 7 İsbaktıı70 'azim bağçeleri
ve akarsuyu vardır. Meyvesi çok latif ~erdir. Sultan Ala'Oddin binası bir hlinı vardır. Es na-yı
tarikde 443 adım bir cisri vardır. Bolavadin köprüsü dirler. Odun gayet çokdur. 13-sii'at:S
Akşebirı7ı mükellef hanları ve Iatif kaymağı vardır ve ucuziukdur ve Hace Nasreddin
rahimehullahu anda medfiindur. Ziyaret oluna. 14-sa'at:9 llgını72 yaz günlerinde havası
mağrur ve ağu suyu ve taşrasında· ıtıcal.an vardır ve·Mustafa Plişa mernOmun anda dahi bir
nazik cami'i vardır. MazbOt kasabadır. 15-sa'at:10 Ladikı73 bir 'azim karyedir. Süt ve
yoğurt ve gayet latif revgan-i ·sade bulunur. 16-sa'at:S Konyaı74 mu'azzam kal'ası ve
Valide Hanı dirler bir hllnı vardır ve Hazret-i Mevlana kuddise sırruhu anda medfOndur ve
türbesi kurbında Sultan Mebmed Cami 'ine müşabih bir cami •-i şe.ôfi vardır ve Şems-i Tebôzi
kuddise sırruhu anda medfOndur ve sa'ir ziyaretglih anda ahatiden su'at oluna. Meyvesi çokdur,
helvası meşhurdur, herşey bulunur. İkamet:l yevm. 17-sa'at:12 ismnı75 bir 'azim
karyedir. Ahalisi hüccacı iki sa'atlik yerden karşularlar. Suyu kuyu suyudur. Yaz günü havası
ı 63 Ma-ekamna.

ı 64 27 sebt minhu.
ı 65 28 ahad minhu.

166
ı 67
168
169
ı 70
1.71
ı 72
173
174
ı 75

29 isneyn ve 30 selasa' minhu.
Gurre-i Şa'ban erbi'a'.
2 hamis Şa'ban minhu, Bayat, 3 cum'a minhu.
Bolavadin 4 sebı minhu.
Ma-ekamnfi.
5 ahad minhu.
6 isneyn minhu.
7 selasa' minhu.
8 erbi'a' minhu, ikamet yevm: 2, 9 hamis, 10 cum'a.
ll sebt minhu.
-.
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olur ve şitada odun bulunmaz. 18-sa' at:lO Karapınar 176 bir 'azim karyedir. Şultan Selim
iki minareli bir latif cami' bina itmişdir ve hamarnı vardır ve ahalisi ekser ço'rab işlerler ve
mukaddema taht-ı Ala'üddin anda imiş. Monla Hünkar Hazretleri Konya(ya) gelince 19sa'at:l2 Ereğli ı 77 gayetü'l-gaye latif yerdir. Bağ ve bağçesi çokdur. Abı revlin ve havası
laıif, meyvesi mebzOI, ahalisi ekser sadat nazik mahaldir. İkamet: l yevm. 20-sa'at:lO
Ulukışlak 178 bir karyedir. Öküz Mehmed Paşa merhum bir mu'azzam vacibü's-seyr bir han
· bin!i iımişdir. Suyu azdır ve Çiftehlin'a varınca yolu sarpd ır. 21-sa'at:7 Çifteh an 179 dağ
içinde 'azim suları vardır. Hatta bir sudan kırk kere geçilür ve Şekerpınarı ol tarikded ir. llı cası
vardır. Beyaz ve a'Hi gömeç balı olur ve meyve bulunur. Kış günlerinde odun çokdur. 22sa'at:7 Ramazan-Oğlu Yayiası ı80 dağdır. İki tarafın yolları gayet sarpdır. Latif sular ·
vardır ve havadar nazik mahaldir. 23-sa'at:l2 Çakıd181, önünde 'azim sular akar. Iki def'a
geçilür ve yolları iniş ve yokuşdur. 24-sa'at:lO Adana182 Jatif b!iğ ve bağçeler var v~
Seyhun önünden akar. İki kapılu bir mu'azzam cisri vardır. Bii-cidar oturur ve bir mu'az.z am
doliib ile şehre su çıkar ve Ramazan-Oğlunun vacibü's-seyr kilşıyla masnG' bir cami'i vardır.
Yaz günü havası gayet sakildir. Kış günü balçığı kesirdir. İkamet:2 yevm. 25-sa'at:7
Misisı83 bir karyedir. Hamarnı ve bi r mu'azzam hanı vardır. CeyhOn önünden akar. Yolu
' akabe gibidir. Yaz günü havası sakil -ve bir cisri var. Cisrin ötebaşında harab mahalli var.
Mukaddema medrese imiş. Yediler anda hazır olur deyu meşhurdur. El-uhde 'ala'r-rilvi. 26~a'at:7 Kurdkulağıı84 bir palanga gibi mahaldir. Içinde cami' ve hamarnı var ve birkaç
'aded ufak timur topları var. Yaz günleri konulmayub Münkiiri cisrine konarlar. Sahil-i
bahrdir. Akarsuyu olu b havadardır. 27-sa'at:9 Payas 185 sahil-i bahrde nazik kasabadır ve
. sehldir. Bağ ve bahçeleri vardır. İbrahim Han oğlu vakfı bir mu·azzam han ve c!imi' ve hamam
vardır. Amma hamarnı vacibü's-seyrdir. Yaz günü konulmayub hayme ile konarlar. ·Havadar
yerdir. 28-sa';ıt:7 B elen ı 86 nazik kasabad ır. Suları çok latlf yerdir. Sultan Süleyman'ın
cami' ve hamarnı var. Gayet nazik itmek (etmek) pişürürler. Yolu 'akabedir. Derbendü derya
kenanndan geçer. Sakllltutan didikleri mahal mahOfdur. 29-sa 'at:9 Antakya ı 87 gayet
büyük kal'adır. Şenliği bir tarafında ve bağ ve bağçesi ta'bire sığmaz. Asi suyu önünden akar.
Hazret-i Şem ' Gn ve Habib Neccar cami' içinde zir-i zeminde medfOndur. Ziyaret oluna. Yolu
'aJCabedir. 30-sa'at:ll Zenbakiyeı 88 Asi suyu önünden akar. Etrafı zeytGnlükdü r. Latif
incir ve sa'ir meyve olur. İki 'aded ha nı olub ahımsin i n ekseri ekr!iddı r. 31-sa'at:7
ı 76 12 ahad minhu.

ı 77
ı78
179
180
ı8ı
ı 82
ı 83
ı 84
185
186
ı 87
ı 88

ı 3 isneyn minhu, ikarnet yevm: ı , 14 sel asa'.
ı 5 erbi 'a' minhu.
16 hamis minhu.
17 cum'a minhu.
18 sebt minhu.
19 ahad minhiı, 20 iklimet yevm: 1, isneyn.
21 selasa' minhu.
22 erbi'a' minhu.
23 hamis minhu.
24 cum'a minhu.
25 sebt minhu, 26 ahad ikamet.
27 isneyn minhu.
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Şu'fir1S9 nazik kasabadır. Asi suyu önünden geçer. Bliğ ve bağçeleri 'azim ve latifüzüm ve
harlr olur. Köprülü merhumun mu'azzam hanı var. Şorbası çıkar. Yolu 'akabe gibidir.
Kışlarda 'azim çamur olur. 32-sa'at:ll Ma dik 190 su kenandır. Dağ dibinde kal' ası var.
Ab-u-havası yaz günlerinde saktl ve harfiret üzredir. 33-sa'at: 12 H ama 191 kasabadır. Asi
suyu önünden ve Muhammed! dolab andadır. Latlf bağ ve bağçel i a'lli penbe ipliği olur ve
ihramlık bez anda olur. Yaz günlerinde havası saktldir. 34-sa'at:ll Hu ms192 Hama ile
Huı:ns beyninde bir karye vardır. Resi n karyesi derler. Bir han ve· bir ci sri olu b Bayezid-i
Bestarni kuddise sırruhu ve enbiya-yı 'izam 'aleyhimü's-selam ve evliya-yı fıham 'aleyhim
rahmeıu rabbine'l-'al lamdan mru-a-maJdır. Su'al olun ub ziyliretleriyle igtinam oluna. Kal' ada
Hazret-i Osm~n radiyallahu 'anhu rabbuhu'l-mennlin hattıyla bir mushaf-ı şerif vardır. 35sa'at:7 İki kapilli 193 bir palanga gibi mahaldir. Içinde bir han ve bir mescid ve birkaç
evler olub zayyık yerdir. Bir şey bulunmaz. Suyu dahi gliyet alçakdır. 36-sa'at:7 Nebkel94
bir nazik karyedir. Latif cami' ve mu'alıam hiinı olub gliyet hafif suyu vardır. Ba'albek'den
ge lür imiş. 37-sa'at:S Kuteyfe195 bir karyedir. Sinan Plişli merhumun mükellef ve
mu'azzam ciimi' ve harnilını ve hlinı ve imareti vardır ve Hazret-i Abdülkadir Geylani kuddise
sırruhunun makamı var. Şam yakın olmağla herşey mebzuldür ve Şllm-ı Şerire iki sa'at
mahalde Tel Müneyna dirler bir mahaldir ve Alayköy dirler bir mahal vardır. Gayet müferrih
ve üç mahaldir. 38-sa'at: [8] Şam-ı Cennet-Meşam196 Cami'-i Umeyye ve merkad-i
pak Hazret-i Yahya 'ala nebiyyina ve aleyhi's-selam ve Hazret-i Osmlin radiyallahu anhu
hattıyla iki kıt' a mushaf-ı şerif ve Hazret-i Ali kerremallahu vechehu'nun mushaf-ı şenfı
andadır ve Hazret-i Hüd 'aleyhi's-selam cami'-i şenfın mihrlibı qibinde medfOndur deyu
meşhurdur ve Hanefi mihrlibı önünde bir mahal vardır.Hazret- i Hızır 'aleyhi's-sellim
maklimıdır dirler ve olmahalde hatt-ı ylikut ile bir cüz' -i şerif vardır ve mli-i elin geçer ve yine
cami'-i şerif içinde bir kuyu vardır ve yaz günlerinde gayet sovuk ve hafif suyu olur.
Taşrasında olan ziyaretler Hazret-i Bilal-i Ha beşi ve Hazret-i Mu 'avi ye ve ezviic-ı
mutahheriittan Hazret-i Atike ve Zeyneb ve Rukiye ndviinullahu 'aleyhim ecma'ln hazeriltı ve
slilihiyyeden Şeyh Muhyiddln lbnü'I-'Arabt ve Abdülgani Nablusi kaddese sırrehumii ve 'ale'lhusOs hadis-i şerif ile sabit Küh-i Kaysun ta'btr olunur cebel ki beyne'l-ezere ve'l-berereti
yetmiş bin peygamber-i 'izlim 'aleyhimü's-selam hazerfitı .medfOn olduğu mütevatırdır ve
makam-ı selase ve makam-ı seb'a ve makam-ı erba:ın ta'blr olunur mahaller ziyaret 'oluna ve
sa'ir ernkine-i müteberrike ve hayatda olan 'u}ema ve suleha ve meşayih-i kirarn istifsar
olunuh ziyaretlerine ve celb ve 'allerine sa'y ve ihtimam lazımdır. Gazel-i Rumi zir ve
balasına bu ol hatt-ı anber-nlimın cennet altı'nda ya üstünde d imişler Şlim'ın. Sli'at: 1
189 28 seUisa'.
190 29 erbi'li' rninhu.
191 1 hamis minhu gurre, 2 cum'a Ramazlinü' I-Mübarek sene 94 iklimet.
192 3 Ramazan minhu sebt.
193 4 ahad minhu.
194 4 isneyn minhu.
195 5 selasli' minhu.
196 Ve ileyhi nesibu üstadi el-merhum ei-Müneyni rahimehulllihi 10, 6 erbi'a' .minhu
sene 94, bi-hamdi'llahi subhan~hu vasalna ila'ş-Şam yevme'l-ahad slint 'aşare [Jlin Saferi' IHayri 12 Safer sene 1196. lkamet der Şam erba'ln yevm. Ve' l-hareket 22 Rebi'u'l-evvel
ham ts sene ı 196.

104
Kubbetü' l-Haccı97 Şam kenarında olmağla suyu ve bostanları vardır. Anda sıra emini ve
sakalara ziyafet olu b bir gice meks olunur. S a 'at :4,5 Tarha na Ha nı ı 98 bir sahra-yı
'azimedir. Suyu ve mescidi ve bir matbahı var. Tarhana şorbası bişürüb varanlara ikram
iderler. Sa'at:12 Salıra-yı Duveyk ı99 bir 'azim sah rlidır. Yolu düz, lakin gayet taş lı kdır.
Yolda ikicisri vardır. Esna-yı şi tada çamurlu olur. Abdullah Paşa merhO m kaldınm yapmışdır.
Bir ismi dahi Sanameyn dirler. Sa'at:7 Müzeyrib200 bir küçük kal 'ası vardı r. Ab-u-havası
eyüdür. Etrafında biiğ ve bağçeler ve meyvedar ağaçlar mebzOidür. Azim ordu-bazar olu b herşey
bulunur. Cümle küsO r kalan teti mmiit-ı hacc anda tamam olacakd ı r. İk a met:4 eyyam.
Sa'at:S Salıra-yı Mina2 0 ı bir 'azim sah rlidır. Kat'li bir şey bulunmaz. Hatta su dahi
yokdur. Sa'at:7 Mafrak bumahalde dahi su yokdur. Müzeyrib'den getürürler. Hafza ta'bir
olunur meratib-i hücdica göre her ki tertib-i sufOf-i tarikanda olur. Emirü'l-fiacc ehemm
mesalihini anda itmam iderler. Sa'a t: 12 Ayn-ı Zarka202 latif suyu akar. Yolu taşlıkdır,
'akabe ta'bir olunur. İkamet:2 yevm. Sa'at:6 Bur uz203 ve Bilata dahi di.rler. Kezalik bir
sahra-yı 'azimedir. Amma suyu yoktur. 'Ayn-ı Zarka'dan getürürler. Sa'at : 13 T abilt
Kur us u204 bir beyabanda bir dere içi yerdir. Suyu yokdur. Gazze tarafından ba'zı kerre
yağmOr suyundan cem' olrriuş su getürürler ve Kuds-i Şerif yakin olmağla ' Arablar mikdar-ı
kifaye zahfre getürürler. S a'at:i2 Va di-yi Anaze205 çöldür. Bir şey bulunmaz. Suyu
Kateline'den getürürler. Sa'at: 12 Ma'an206 bir küçük kal ' as ı var. Ab-u-havası eyüdür.
Halilü'r-rahman 'aleyhi's-sellim karib olmağla herşey bulunur. Meyvenin envli'ı mevcOddur.
Azim ordu-blizar olur. İkamet:1 yevm. Sa'at: 19 Akabebaşı207 bir dere içi yerdir.
Kat'li bir şey bulunmaz. Ma'lin'dan kalkub beş sa'at mahal mürOrunda bir Ümmü Geyliin
ağacı vardır. Arablar ana ol Ümmü Geylan dirler. Su yoktur. Ma'lin'dan ve Kateline'den belki
ihtiyliten Ayn-ı Zarka' dan getürürler. Sa ' a t: 13 Çekiman,208 Çiklin dahi dirler bir
beyabanda bir sahrli-yı 'azimedir. Me'kOiat ve meşrubat kat'li bulunmaz. Kerbela çölü dirler ki
iki sa'at yerden derya gibi görünür. Suzan olunur. Lakin kumdur. M.erhOm Abdullah Paşa bir
kal'a ve bir birke binli itmişdir. Su ve arpa blılunur. Sa'at: 12 Eşmeler ve Da rü' l·
Hacc209 dahi dirler. Bir küçük kal 'adır. Önünde birkesi vardır. Su kal'a içinden gelür ve ba'zı
yerleri eşerler, su çı kar. Lakin hayvan dahi ikrlihen içer. Içilmesi mü mkün deği ldi r. Otlukdan
gayri bir şey bulun maz. B a'zı yabani hu rma ağaçları vardır. Sa'at: l l Sabrii-yı Ka'-i
Sağir bir sahrli-yı 'azimdir. Suyu yokdur. Kat'li bir şey bulunmaz. Sa 'at:13 Kal' a-i

ı 97 Ve kline müddetü'l-ikiimeti fi'ş-Şa.:n erba'ine yevmen.

ı 98
199
200
20 ı
202
203
204
205
206
207
208
209

ı 8 Şe vv al sene 1 194 sellisli' .
19erbi'li'sene1194.
20 hamis minhu, iklimet yevm: 5.
25 sellisli' sa'at: 4 minhu.
26 erbi'li', hamis 27 ikamet, 28 cum'a Hlinü'z-Zebibe.
29 sebt bedel-i Belkli Şevval sene 94.
Gurre-i Zi'l-ka'de ahad, 2 isneyn.
3 selasa'.
4 erbi 'a', 5 hamis, 6 cum'a.
Sebt 7 minhu.
Ahad 8 minhu.
lsneyn 9 minhu, 1O sellisli' esna-yı tarik.
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Tebük ve Asi Burma210 dahi dirler bir küçük kal'adır. Etrafında taş aralarında 'arab evleri
vardır. CibaJ gibi ağaçlar vardır. Birkesi var. Amma havası ağırdır. Etrafdan koyun ve kuzu
geltir ve karpuz bulunur. Sa'at:l2 Sabrii-yı Megayir bir sahrli-yı 'azlmedir. Bir şey
bulunmaz. Su dahi yokdur. Kühistlina benzer ba'zı ağaçlar var ve bir birkesi var. Tatlu suyu
vardır. Koyun, kuzu, karpuz vardır. Arnmil bir mikdlir havası sakildir. Sa'at:9 B aydar,21 1
dere içinde bir kal'adır. Cevanib-i erba'ası dftğdır. Kal'a içinde bir kuyu vardır ve taşrasında bir
birkesi var. Suyunun letlifet ve hiffeti Şl.im'dan bu mahalle gelince birine kıyas olunmaz.
Kal' ada Baba Haydar namında bir veli medfOndur, ziyliret olulfa ve bir mescidi var ve on altı
nefer kal'a kulu vardır ve Hazret-i EyOb 'aleyhi's-selam kurdu dirler. Taş gibi bir şey anda
olur. Teberrüken dev~irirler ve bir birke Abdullah Paşa merhOm b!na itmişdir. Sa'at:20
Birke-i Mu'azzama 12 bir 'azimü'ş-şan ova içinde bir kal'adır. Önünde birkesi vardır.
Yağmur suyundan cem' olur imiş. Üç dört gün kifayet miktan su Haydar'dan getürürler.
Birkenin suyu olduğu halde dahi yağmur suyudur ve üstü dahi açık olmağla tiz bozulur ve
mütegayyir olur. Si'at:l7 Darü' l-Hamra213 ve Berdu'l-AcOz ve Pirinç Ovası dirler
sahrlldır. Bir şey bulunmaz. Su dahi yokdur. Kilçek Kayası dirler bir mahat vardır. Takriben
Mediyin-i Salih'e üç sa'atdir. Sa'at: 18 Medayin-i Salitı214 kavm-i Salih 'aleyhi'sseHl.mullliha 'azab idüb hasf eylediği şehirler imiş ve Pirinç Ovası'ndan Şakku'I-AcOz nam
mahalle gelince yollan kum ve taşlık ve 'akabedir ki vasf olunmaz. Bakisi boğazlardır.
YahOdiler cemel-i ma'hOdu boğazlayub yavrusu hasf olan yerlerdir ve üç boğazdır. Bir şey
bulunmaz. MahOf yerlerdir. Sa'at:7 Kal'a-i Oıa2ı5 bir acliyib mahaldir. Toprakdan kal'ası
vardır. İçinde iki cami' ve bir mesCidi ve bilğ ve bağçel er çokdur. Ma-i elirisi var. Lakin kal'ası
mahOf olmağla girmiyorlar. İkamet: l yevm. Sli'at : S Bi'r-i Ganem kuyular vardır.
Azim-zade Süleyman Paşa merhOm bir kal'abina itmişdir. Sa'at:l8 Salıra-yı Matra n216
bir sahrll, yolları gayet sarpdır ve mahOfdur. Eksen boğazdır ve Ilgınlık ta'bir olunur. Bir tarafı
ormlin ve bir tarafı dağdır. Ol mahalde birkaç def'a hüccac zahmet çekmişlerdir. Sa'at:l8
Bi'r-i Cedid2ı7 Vlllide Sultlin bina itmişdir. Mu'azzam kuyudur ve yanında mescid gibi bir
mahal vardır. Bir sahra-yı 'azimdir. Bir şey bulunmaz. Suya zahmet çekilir yerlerde bu
mahalde Hediye Eşmeler' e bir buçuk sll'at mahalde Zümiüd Kuyusu dirler bir yer vardır. Suyu
gelür, latifdir. Sa'at:17 Hediye Eşmesi2ı8 'avdetde cerde mülaki olduğu yerde bir mahalli sahrlldır. Bir şey bulunmaz. tsma'il Paşa merhOm kal'a yapmışdır. Hücdc kondukda kuyular
kazarlar. Sekiz yüz bine karib sular çıkar. Lakin kerih-i rayihası olmağla içilmek mümkün
değildir. Hayvana dahi muzırrdır. Ol mahalde sinarnelci olur. Ehl-i Medine te'sirin olmahalden
müşahede iderler. Sa'at:21 Fahleteyn2ı9 ve Selam Kayası dirler. Cevlinib-i erba'ası
210
2ı ı
2ı2
2ı3
2ı4
2 ı5
2 ı6

Erbi'a' ll mi nhu.
Ha mis 12 minhu.
Cum'a 13 minhu, sebt 14 minhu esna-yı tarik.
Ahad ı 5 minlıu, 16 isneyn esna-yı tarik.
Selasa' 17 minhu.
Minhu esna-yı tarik.
ı 8 hamis minhu.
2ı1 19 cum'a minhu.
2 ı 8 20 sebt minhu.
2ı9 21 ahad minhu.
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dağdır. Yedi kuyu vardır. Sulan züliile benzer. Havası latlfdir. Ülii'dan bu mahalle gelince su

husilsu müşküldür. Sa'at:18 Vadiyü'l-Kura220 cevanib-i erba'ası dağdır. Orta yerde bir
ova gibi yerdir. Suyu yokdur. Bir şey bulunmaz. Duhillü yevm-i cum'a hareketi yevmü'lahaddir. Osman-oğlu merhOm birkaç kuyu kazmışdır. Gliyet edebe müra'at olunacak yerlerdir.
Sa'at: [18] Medine-i Münevvere221 'aHi rakidihli efdalu't-tahiyye Harem-i Şerif-i
Mustafavl ve Ravza-i Mutahhara-i Nebevi sallahahu 'aleyhi ve sellem ziyaret olunuh ba'd
itmamü's-salat ve's-sellim. Ziyaret-i Şeyheyn ve beniit-ı ResOlü's-sakaleyn ve ezvacuhu ve
ashabihi'l-kiram ndvanullahi 'a!eyhim ecma'in ziyaret-oluna. Medine-i Münevvere'de ashfib-ı
güzindenon bin nüfus medffindur deyil menkOldur. Hususan Peygamberimiz 'aleyhi's-salatu
ve's-selam ahyanen rnekabir-i baki'i ziyaret iderler imiş. Baki'in feza'ili hakkında ahadis-i
kesire viirid olmuşdur. Layık olan ResulıilHlh sallallahu 'aleyhi ve sellem efendimiz sa'adetlü
hayatlarında ba'zı mahallelere varub namaz kılmışlar ve ba 'zı pınarlardan abdest almışlar
veyahud gusl itmişler. Bunlar cümle ernkine-i müteberrikedir, tafahhus olunub ziyaretleri
lazımdır ve bir recül-i salih delil elzemdir. Cebel-i Uhud ve anda olan kubur-ı şüheda ve 'ammı muhterem Hamza ndvanullahu 'anhüm ecma'in hazeriltı ziyaretiyle igtinam oluna ve arnm-ı
mükerrernden bed' oluna ve Mescid-i Kuba ziyaret oluna ve Mescid-i Feth vardır. Mabeynü'zzuhr ve'l-'asr varub namaz kılmak müstehabdır. Nitekim ResOlullah sallallahu 'aleyhi ve
sellem kıldı ve beş vakti H.arem-i Şerifde kılınağa ihtimam lazımdır. Gayet edeb üzre
olunacak mahallerdir. Zira zahmetin heba oldukdan sonra mühan olursın . Neuzübillah ecri ne
gilne ise cürmi dahi öyledir ve Harem-i Şerif de gicelemeğe sa'y-u-himmet oluna. Eğer bir
gice dahi olur ise a'ladır. İkam e t:3 yevm. Sa'at:2,5 Di 'r-i Al! Kerrema llahu
Vechehu222 bir nazik yerdir, 1..--uyulardır ve bir mescid vardır. Resillullfih sallallahu aleyhi ve
sellem anda namaz kılmışdır ve etrafında bağ ve bağçeler ve bostanlar vardır. Latif mahaldir ve
müteveffii mahall-i mikatdır. Sa'at:l3 Kubiir-ı Şüheda223 ziyaretleri müstehab olan
mahallerde bu konaklarda gayet huzu' ve huşu've ol mahal ziyaretdir deyu niyet oluna ve
kesret-i kıra'at ve zikr-u- salat-u-selamlar vird oluna ve bu konakda su bulunmaz. Sa'at:9
Cudeyre224 b~ğaz içinde suyu ve cami'i vardır bağÇeler ve sebzezar ve nazik hurma olur ve
ashab-ı kirarndan Ebu Ubeyde bin el-Haris radıyalliihu anhu hazretleri medfilndur. Ziyaret
oluna ve karibinde Safra dirler bir karye vardır. Mahuf mahaldir. Sa'at:lS Bedr-i
Huneyn,225 latif ve şerif nazik mahaldir.. Dahil o lu ndukda ashabdan şüheda-y ı mağfara
selam virile. Zirli, ResOlullah sallallfihu 'aleyhi ve sellem ol mahalde 'Ariş bina buyurdular ve
yanın~a bir pınar ve bir mescid vardır, ziyaret oluna. Salat ve selam ve zikr ve ıesbih ile
giceleri ihyii lazımdır. Mısır hücclicı Şam hücclicına bu mahalde mülaki olub 'azim ordu-hazar
olur. Gayet latif hurması vardır ve ma-i cari vardır. Sa'at: 17 Ka'-i Kebir ve Maymun
Ovası226 bir sahriidır. Suyu yok ve bir şey bulunmaz. Sa'at: 21 Rabi'a Eşmesi227 bir

. 220 22 isneyn minhu.
221 23 seliisli' minhu, 'avd cum'a 5, sebt 6, ahad 7 hareket.
222 23 seliisa', 24 erbi'a' , ra+halnli 25 evvelü'l-hamis.

223 26 cum'a minhu.
224
225
226
227

27 sebt minhu.
28 ahad minhu, 29 isneyn.
Sellise gurre-i Hicce sene 94.
2 erbi'a' minhu.
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sahriidır. Suyu vardır ve Arablar bazı şey getürürler. Karpuz ve otluk ve saman gibi Cahfa
didikleri mahaldir. VUcOben ihram mahallidir. Sa'at:21 lli'r-i Usfan ve Güzelce
Birke228 dahi dirler. Bir havadar yerdir. Latif suyu vardır ve yolu taşlıkdır. Rlibi'a gibi lalif
züHile benzer. Su, karpuz ve ba'zı şey bulunur ve Eşek A.kabesi esnli-yı tankdedir. Maktili-zade
Ali Paşa merhilm anda medffindur. Sa'at:6 Vadi-yi Fatıma229 bir sahradır. Latif suyu
vardır. Ehl-i Mekke şüreffi-yı 'izam gelUb 'azim alay ile hücciicı isttikbal iderler. Etrafında bağ
ve bağçeler vardır. Kavl (?) çiçeği anda bulunur, tedarik oluna. Sa'at:9 Mekke-i
Mükerreme230 Kerremeha-Allahu'I-Kerim ıekrimen ibtidii gördükde du'alar müstecab olur,
gaflet olunmaya. Lllyık olan oldur ki keşd-i 'azi m hacc-ı şerif oldukda ebnfi-yı tarikde leyl-ünehar ibiidlit ve tfi'ata iştigal eyleye. Yol meşakkati vardır deyu vatanperverlik itmeye.
Emiikin-i müteberrikede evkfit-ı icabet tahammül lazımdır. Vakt-i feyzdir. Daima ıerakkub
gerekdir. Gicelerde hii.li olmamalıdır. Gerek Medine'de ve gerek Mekke'de ev kaH hams Haremi Şerifde cemaatle kılmağa muhtlicdır. Gerek ziyaret, gerek tilavet, gerek sa'y ve 'umre
cema'ate mlini' olmaz ve anın sevabı cema'at sevabına mukabil olmaz ve dahi deriinda bir
ferde azab ve hased ve hıkd var ise çıkaruh istiğfiir Uizımdır. Fi-ma-ba'd kirnesneye buğz ve
adlivet etmerneğe niyet ehammdir. Haşiyetulllihi derunundan çıkarmamalıdır. Sevfib ne kadar
muza'af ise günah dahi öylecedir. Sa'y ve ihtimfim yeridir. Zira adama 'ömründe bir vaki'
olur. i'adesi müşküldür. Bütün 'ömrünün tahsili bu sekiz dokuz ay içinde hlisıl olacakdır.
lttekullahu tefila Allahümme yessir-lena ve li-cemi'i ümmet-i Muhammedin 'aleyhi's-saliitu
ve's-seHim limin. Ya ze'l-celali ve'l-ikram Sa'at:2 M ina,231 Mescid-i Hayf dirler bir elimi'
vardır. Mina'da bir hacer dibinde ResOluilah saliallah u 'aleyhi ve sellem bir çadır kurmuşlardır.
HaHi 'allimet içün ol mahalde bir kubbe vardır. Ol mahalde cami' tarafına Şam hüccacı
kenarlar ve karşu tarafa Mısır hüccacı konarlar. Mabeyni ıarik ve çarşu bazar c;lsine-i nasda
Mina bazfirı meşhOrdur. Sa'at:2 Müzdelife,232 bir mescid vardır. Fakat sabah anda
vakfeye dururlar ve andan Mina'ya gidilür. Bu vakfede hukuk-ı 'iblidın 'afvını 'u lema hadis ile
yazmışdır. Gayet rikkat-i kalb veenin ve büka ile günahlarını ta'diid iderek teveccüh-ü tam
lazımdır, gaflet olunmaya. Sa'at:2 Cebel-i Berekat-ı Arafat,233 Mescid-i İbrahim
dirler bir mescid vardır. Arafe günü anda öyle namazıyla ikindü namazını birden eda iderler ve
Ka'be-i Mükerreme mtiftisi minbere çıkub 'arefe hutbesin kıra'at idüb ba'dehu vakfeye
giderlerken 'arefe gicesi olmahalde hali olmakdan ve.uyumadan hazer ideler. Zikr ve tesbihe
meşgul olub ve salat-ı tesbih kılalar ve kazli-ı feva'it ve nafile ve her ne dürlü ibadet olursa ol
giceY.i ihya ideler. Sa' y ve ihtim1im lazımdır. Ol giceye dahil olan 'ömründe bir kerre viisıl
olur, s1inisi yokdur. Şedd-i rahal ve it'lib-ı vücOd ve infilk-ı maldan vuku' bulan semere ol gice
tahsil olacakdır. Gaflet mahalli değil ve kitab-ı menasık daima mUtala'a oluna. Sa'ir tafsrliiı
anda yazılurlur ve ol ma halde havuzlar ve akarsular vardır. Ordu-biizar kurulur. Nazik yeşil ·asel
ve zeytOn ve sa' ir meyve ve latif yağ ve sa'ir eşyli bulunur. Sa'at:l8 Ta'if öte tarafda Ta'if

228 Kudeyde, 3 hamis minhu, Halis 4 cum'a minhu.
229 5 sebt minhu.
230 6 ahad Hicce sene 94, 7 isneyn, ba'de ammü's-seferün (?), Nahadtu bi-haymegahi
zahir sebt 21 Hicce sene 95 hareket pür bereket fi 23 Hicce sene 95 .. Nahadtu rakibe Şam
isneyn 21 Hicce sene 94. Nahadtu rakibe munsarifen.
23 I 10 hamis, ll cum'a.
232 10 hamis.
233 8 seliisa' minhu, 9 erbi ' a' minhu.
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derler havası latif nazik müferrih bir kasabadır. Her meyve ve her dürlü şey anda bulunur.
Mücavir olan zatlar ol mahalle varmamak reva değildir. Allahümme yessir-lena ve li-cemi' i
ümmet-i Muhammedin 'aleyhi's-salatu ve's-selam amin. Ya hayyu ya kayyOmu ya ze'l-celali
ve'l-ikram ve'l-hamdülillahi vahdehu ve sallallahu 'ala men la nebiyye ba'dehu.234

Fi S Cil Sene 94

234 Ve fi Behceti'l-Esrar kale semi'tu Ebi Muhammed yuhaddisu 'an ebihi Abdirrezzllk
kale ca'et fetva mine'!-'Acemi ila Bağdad ba'de en uridat 'ala 'ulema'i'l-Irakayn. Iraki'l-Acem
ve Irftki'l-Arab. Fe-lem yettadıh li-ahadin minhum Jeha cevabun şafin ve sOretuha ma-ıei<Oiu's·
sadetu'l- 'ulema fi recülin halefe bi't-talaJci's-setıı.se. Ennehu Ili-budde lehu en ya'bude-AIIahe
'azze ve celle ' Ibiideten yenferidü bi ha dOne cemi'i'n-nasi fi vakti yemini hi bi ha fema yef 'alu
mine'l-ibadati ve tenhallu yeminehu. Kale fe'etli biM ila viiiidi Muhyiddin AbdUlkadir
radıyallahu anhu. Fe ketebe 'aleyha 'ale'l-fevri cevabehu ... usbO'an vahdehu ve tenhallu
yeminuhu.
·
·
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