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müracaat ederek mükemmel bir şekilde ayd.ınlatmakta, tam bir 
Hac Tarihi'ni türlü yönleri ile okuyucuya sUnmaktadır. 'Kendisi
ni ve böyle bir yayımı programlayan ARTEMIS Yayınevi'ni bu 
bakımdan kutlamak lazımdır. 

Nejat Göyünç 

Rita STRATKÖTTER, Von Kairo nach Mekka . .Sopial- und 
Wirtschaftsgeschichte der Pilgerfahrt nach den Berichten des 
İbrahim Rif at Basa: Mir'at al-IJaramain, Klaus Schwarz Verlag, 
Berlin 1991, Islamkundliche Untersuchungen. Band 145, X-392 
sahife. 

İbrahim Rif'at Paşa 14. Ocak 1857'de Mısır'da Assiut şehrinde, 
babasının ölümünden iki ay sonra dünyaya gelir. Orada ilkokula 
devam eder, okumayı, yazmayı öğrenir, . Kur'an-ı Kerim'i hıfz eder. 
Öndört yaşlannda iken bir akşam okul dönüşü şehrin zadeganın
dan Halil Sırrı Bey kendisini ayak-üstü imtihan eder, gencin haf.ı
zasına ve verdiği cevaplara hayran olur, aynı şehirdeki medrese-i · 
emiriyye'ye ~?nu kayd ettirir. Okulda öğrencilerden ders ücreti 
alınmadığı gibi, giyim ve iaşe de bedavadır. üç yıl sonra da Kahi
re'de bir başka medreseye nakl eder. Orada da altı ay kadar oku
duktan sonra, bazı çok iyi ve başanlı öğrencilerle birlikte medre
se-i harbiye'ye seçilir. üç yıl askeri eğitim ve biiıici.J.ik öğrenir.- Tah
silinin bitimirıde de 3. Aralık ·1876'da Hidiv İsmail Paşa tarafın
dan kendisine mülazım-ı sani (teğmen) rütbesi verilir. ı. Nisan 
1879'da Mısır'daki mali buhran ve bütçe kısıntılan sebebi ile 
19. Ocak 1880'e. kada:ı; yedeğe alınır. Bu süreyi de Ezher'de dini 
ilimler öğrenerek değerlenditir 1880 başlannda tekrar askeri hiz
mete döner. Mayıs 1883'te mülazım-ı evvel (üstteğmen), 1884'te 
yüzbaşı, 1886'da binbaşı, 1899'da Hidiv Abbas'ın yaveri, Kasım 
1900'da kaymakam (yarbay) olur, aynı sene sonlannda mahmil 
muhafızları reisliğine tayin edilir, 1901'de ilk hac seferini _yapar. 
Ocak 1902'de miralay (albay) olur, a~ yıl Aralık aYında mirliva 
(tuğgeneral) tayin edilir,-bu defa emirü'l-hac olarak Mekke "{e Me
dine yolculuğuna · çıkar. Böylece 1903, ·1904 ve 1908'de ·üÇ defa 
emirü'l-hac görevini ifa etmiştir. Aslında Ekim 1902'de emekliye 
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de sevk olunmuştur. Biri mahmil muhafızları kumandam, diğer 
üçü hac emiri olarak yaptığı dört hac ziyaretinin hatıralarını 
emekliliğinde kaleme a~, Mir'tit al-/faramain adlı iki ciltlik ese
ri 1925'te Kahire'de basılmıştır. İbrahim Rif'at Paşa (Arapça'da 
B·aşa) 1935'te Kahire'de vefat eder. Rita STRATKÖTTER Freiburg 
am Breisgau Üniversitesi'nde bu eseri doktora tezi olarak hazırla
mış, eserin ikinci cildinden, yukandaki kısaca verilen, hal tercü
mesini çıkartmış, Hac yolculuğundan seçilmiş görüntüler vermeye 
çalışmış, Mir'at al-lfaramain'den bazı kısımları da Almanca'ya 

· çevirerek bunların da izahını ve başka kaynaklarla mukayesesini 
yapmıştır. Kitabın ekler bölümünde para değerleri, yolculuk esna
sında karşılaşılan bedevi arap kabileleri listesi, Cidde-Mekke, Mek
ke-Medine, Yanbu-Medine, Medin~-al-Vech, Mısır ve Hicaz harita 
ve yol krokileri, ölçüler listesi, resimler, bibliyografya, dizin bUlun
maktadır. 

İbrahim Rif'at Paşa «emirü'l-hacıı tayinini Hz. Peygamberin 
bir hadisine dayandım :· «Eğer üç kişi seyahat ediyorsanız, aranız
dan birisini başkan tayin edin». İlk emirü'l-hac da· Hicretin 9. yı
lında (M. 631) Hz. Ebubekir tayin edilmiştir. Ertesi sene Hz. Pey
gamber Veda Haccı'nda emirü'-bac'lığı biz~at kendisi yapmıştır. 
Onun vefatından sonra halifeler bazan bizzat kendileri hac emir
liği yapmışlar, bazan da yerlerine birisini tayin etmişlerdir. Tabü 
bu Mekke'ye Medine'den gicUldiği" ilk hilafet yıllanndaki ~atbikat
tır. Mahalli emirler veya hükümdarlar da hac emirlerini kendileri 
seçmiş ve görevlendirmişlerdir. Memhlk Devleti zamanında Mısır'
da bu gelenek devam ettirilmiş, Kahire'den ve Şam'dan ayrı ayrı 
resmi hac emirleri tayin edilmiş, bunlar hacı , kafilelerine (kervan
lara) rehberlik etmişlerdir. Kervanlann ibtiyaçlanm, güvenliğini 
sağlamak da yine emirü'l-hac görevleri arasındadır. Bunlara Sura:
iya FAROQHI de işaret etmekte idi. Suriye ·ve Mısır'ın ·osmanlı 
idaresine geçmesinden sonra, Suriye'den Medine ve Mekke istika
metinde giden ·kervanlara Şam Valileri 1866 taribine kadar· yöne
ticilik ve rehberlik yapmışlar, aym tarihte valilik ve hac emirliği 
görevleri ayrılmıştır. 1915'e kadar belli bir aileden · yüksek rüt
beli bir subay hac emiri tayin edilmiştir. Bununla beraber, emirü'l
haclık İstanbul'dan gelen sıtrre'nin emininin maiyyetinde bir ·me
muriyet olmuş, muhafızü'l-hac adı verilmiştir. Kahire'de de 18. yüz
yıl sonlarına kadar osmanlılar yerli beylerin en nüfuzlularından 
birisini hac emiri tayin etmişler, sonradan valiler, hidivler, en sö-

osmanlı Arş, F, S2 
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nunda da Mısır Kralı Hac emirlerini tayin etmişlerdir. Bu uygu
lama ancak 1924/25'te İbn Su'ıld'un Hicaz'ı elegeçirmesine kadar 
sürmüş, kervanlara silahlı muhafızıarın eşlik etmesi ve mahmil 
yasaklanmıştır. 1954'ten sonra da Mısır'da Hac emirliği görevi kal
dınlmış, yerine hacı kafilesi reisi anlamında re':Zs ba' ~at el-l)acc 
tabiri kullanılmaya başlanmıştır. 

İbrahim Rif'at Paşa emirü'l-hac ·görevini ll. yüzyılın ünlü 
fakihi Maverdi'nin El-A/.ıkdmü's-sulpiniyye adlı eserine göre, ta
nımlamaktadır: ((Yolculuk esnasında ve. konaklarda hacıların bi
ribirlerini kaybetmemelen için dikkatli olunması, zayıfların seya
hate devamı için süratin ayarlanİnası, aradaki ihtilafların halli, 
'en elverişli yolun seçimi, su vs. temini, emniyetin sağlanması, ka
filenin vaktinde Mekke'ye ulaşmasııı (s. 29-30) . 

Eserin en ilginç yönü üç defa emirü'l-hac görevi ile Kahire'den 
Mekke'ye giden İbrahim R. Paşa'nın kendi izienimlerini ayrı ayrı 
anlatması ve bunların özet halinde, başka kaynaklarla karşılaştı

.rılmalı STRATKÖTTER tarafından okuyucuya sunulmasıdır. Me
sela 1904'te hac için Hicaz'a gelenlerin 100.000 kişi olduğu, bun
lann 30.000 deve kullandıkları, Mekke Şerifi'nin de sonlardan top
lam 150.000 İngiliz lirası kazandığı anlaşılmaktadır (s. 110-111). 
Aynı yıl Cidde ile Mekke arasında bedeviler bir kervanı basarlar 
,(4. Şubat 1904), pek çok kadın ve erkek öldü~lür, kıymetli eşya-

. lan yağma edilir; bunlann arasında Mısırlılar ve Sudan'lılar var
dır (s. ı 77). 1905't'e · Hindistan'da Bhopal Melikesi hacca gider, 
13 gün Mekke'de kalır, yalnız oturduğu ev için 3.000 İngiliz lirası 
kira öder (s. 198). 

STRATKÖTTE;R Mir'dt al-ijaramain'deki bir çok belgenin Al
manca çevirisini de sunmakta, İbn Su'ıld tarafından hac ziyaretle
rinin kolaylaştırılması için alınan önlemlere de değinmekte, ziya
retçi sayısının 2.000.000'a yükseldiğini, 1972'de 240.000 hacının uça
ğı tercih ettiğini de belirtmektedir. Bu güzel kitapla müellif bizle
re kolay okunabilen, zengin bilgiler takdim etmektedir. Arapça 
metni okuyabilecekler bile yine STRATKÖTTER'den faydalanmak 
zorunda kalacaklardır, çünkü verdiği ilave mahimat vazgeçilebile-
cek cinsten değildir. ' 

'.../ 

Nejat Göyünç 
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