
zakın tükenınesi üzerine İsmail'in susuz
luktan ölmesinden korkarak telaşlanmış. 
çaresizlikten Safa ile Merve tepeleri ara
sında yedi defa gidip gelmiş, bu sırada 
oğlunun bulunduğu yerden zemzem su
yunun çıktığını görmüş ve bu vadide ken
disine su ihsan eden Allah'a şükretmiş
tir. Hz. Peygamber, "Allah İsmail'in an
nesine rahmet etsin. Eğer suyun önünü 
kapamasaydı zemzem akıp giden bir ır
mak olurdu" demiştir (Müsned, ı. 347; Bu
har!, "Enbiya, ... 9). 

İsmail'in büyümesinden sonra Allah'ın 
İbrahim'den onu kurban etmesini iste
mesi ve İbrahim'in bu emri yerine getir
meye çalışması üzerine şeytan tarafın
dan iğva edilmek istenen Hacer durumu 
tevekkülle karşılayarak şeytanın iğvası
na kapıimam ış. İsmail'in kurban edilmek 
istenmesine rıza göstermiştir. 

Hacer çevreden gelenlerle beraber Mek
ke'de yaşamış, orayı imar etmiş ve dok
san yaşında vefat ederek Hicr'e defnedil
miştir. 
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II!J ŞABAN KuzGuN 

HACERÜLESVED 
( ~,_..YI .r.=JI ) 

Kabe'nin güneydoğu köşesine 
tavafın başlangıç noktasını 

belirlemek amacıyla yerleştirilen taş. 
L ~ 

ei-Hacerü'l-esved terkibi Arapça'da "si
yah taş" anlamına gelir. Yerden 1 ,S m. 
kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 
cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu 
taşın siyahayakın koyu kırmızı renkte ol
ması sebebiyle böyle adiandınidığı anla
şılmaktadır. 

Kaynaklar, Hacerülesved'in Hz. İbra
him tarafından Kabe'nin inşası esnasın
da tavafın başlangıç noktasını belirle
mek amacıyla yerleştirildiği konusunda 
ittifak etmekle birlikte bu taşın menşei, 
tarihçesi ve mahiyeti hakkında, birçoğu 
zayıf isnatlara dayanan, bazıları aynı za
manda sembolik bir anlam taşıyan çeşit
li rivayetler nakledilmiştir.(Ezraki, I, 62-
66, 322-329; Fakihl, ı. 8 ı -97; Süheyll, ıı. 

270-275). Bu rivpyetlerde umumiyetle 
Hacerülesved'in cennetten indirildiği. NCıh 
tufanı sırasında EbCı Kubeys dağında ko
runduğu ve Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşası 
esnasında oradan getirilerek yerine ko
nulduğu ifade edilmektedir. 

İslamiyet'ten önce Araplar'ın Hacerü
lesved'e ayrı bir önem ve kutsiyet atfet
meleri ve onu adeta Kabe'nin kutsiyeti
nin sembolü saymaları, bu taşın Hz. İb
rahim'den itibaren devam edegelen hac 
ve tavaf ibadetinin önemli bir öğesi ol
masının yanı sıra bu dönemde Araplar 
arasında özellikle taşiara ve bu taşlardan 
yapılmış putlara tapınma actetiyle de bağ
lantılı olmalıdır. Nitekim bu husus bir kı
sım Batılı araştırmacıyı. Hacerülesved'in 
Araplar'ın eski bir putundan arta kalan 
bir parça olabileceği tarzında yanlış bir 
kanaate sevketmiştir (C eva d Ali, VI, 436-

437). ' 

Kabe'nin zaman içinde sel ve yangın 
gibi çeşitli afetlere, ayrıca insanların sal
dırılarına maruz kalmasının sonucunda 
Hacerülesved'de bazı hasarlar ve parça
lanmalar meydana gelmiş, ancak her de
fasında bu parçalar büyük bir titizlikle 
yerlerine yapıştırılarak korunmaya çalı
şılmıştır. İslam'dan önceki dönemde Hu
zaalılar tarafından Mekke'den çıkarılan 
Cürhümlüler'in sakladığı Hacerülesved, · 
uzun süren aramalardan sonra buluna
rak tekrar yerine konmuştur. Hz. Mu
hammed henüz otuz beş yaşında iken 
Kabe'nin Kureyşliler tarafından yeniden 
inşası sırasında Hacerülesved'in yerine 
yerleştirilmesi hususunda kabileler ara
sında anlaşmazlık çıkmış, bu şerefli gö
revi hiçbir kabile diğerine bırakmak iste
memişti. Bunun üzerine Kureyşliler'in 

en yaşiısı E bO Ümeyye b. Mugire'nin tek
lifiyle belirlenen bir yöntem sonunda ha
kem kabul edilen Hz. Muhammed, Ha
cerülesved'i bir örtü içine koyarak bütün 
kabile reisierinin iştirakiyle kaldırmış. 
yerleştirileceği yerin hizasına gelince de 
bizzat kendisi bu görevi yerine getir
mişti. Abdullah b. Zübeyr döneminde 
(683-692) çıkan bir yangında üç parçaya 
ayrılan Hacerülesved. parçaları birbirine 

HACERÜLESVED 

yapıştınlarak gümüş bir mahfaza içine 
alınmış. daha sonra yıpranan bu mah
faza 189 (805) yılında HarOnürreşld ta
rafından takviye ettirilmiştir. 31 Tde (930) 
Karmatilideri EbQ Tahir el-Cennabl Mek
ke'de yaptığı katliam ve yağma sırasında 
Hacerülesved'i yerinden sökerek Hecer'e 
götürmüştür. Böylece Kabe uzun bir sü
re Hacerülesved'siz kalmış. ancak hacılar 
tavaf esnasında Hacerülesved mevcut
muş gibi bulunduğu yeri istilam ederek 
(aş.bk.) tavatıarını yapmışlardır. Nihayet 
bir rivayete göre Fatımi Halifesi MansQr
Billah'ın emriyle, diğer bir rivayete göre 
ise Abbfısl Halifesi Mutl-Uilah'ın 30.000 
dinar fidye ödemesi üzerine Hacerüles
ved Mekke'ye getirilerek (339/950-51) ye
rine yerleştirilmiş ve gümüş mahfazası 
tamir edilerek yenilen miştir. Daha sonra 
Hacerülesved'i çalma veya ondan bir par
ça koparına yönünde birçok teşebbüs 
olmuşsa da bunlar engellenmiş veya ko
parılan parçalar özenle yerine monte edil
miştir. Bu taşa ait küçük bir parça Ka
nOn! Sultan Süleyman döneminde bir ha
dım ağası tarafından İstanbul'a getiril
miş ve türbe kapısının üst tarafına konul
muştur (Mahmud Esad, s, 326) . İbrahim 
Rifat Paşa'nın naklettiğine göre Hacerü
lesved 1290'da (1873). ortasında 27 cm. 
çapında yuvarlak bir açıklığın bulunduğu 
gümüş bir mahfaza içine alınmış olup 
(Mir'atü'l-lfaremeyn, 1, 264) bu açıklık sa
yesinde taşa dakunulmasına imkan sağ
lanmıştır. 1932 yılında bir Afganlı Hace
rülesved'den bir parça koparmış. ancak 
yakalanarak idam edilmiştir. 

Hacerülesved 
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HACERÜLESVED 

Hanefi mezhebine ve İmam MiUik'e 
göre tavafa Hacerülesved'den başlan

ması sünnet, Şafii, Maliki ve Hanbeli 
mezhepleriyle Hanefi fakihi Muhammed 
b. Hasan'a göre ise şarttır. Birinci grup, 
Kur'an-ı Kerim'de hac ve tavaftan söz 
eden ayetlerde (mesela bk. el-Bakata 2/ 
125 , 158; el-Hac 22/29) bu yönde bir 
hükmü n bulunmayışından hareket eder
ken ikinci gruptaki fakihler . bu konuda, 
Hz. Peygamber'in hac ibadetinin kendi
sinin yaptığı gibi yap ılması yönündeki 
genelemrini (Müsned,)II , 318; Müslim, 
"Hac" , 31 O) esas alırlar. 

Fakihler. ResGl-i Ekrem ve ashaptan 
rivayet edilen uygulamalara dayanarak 
(Buhar!, "Hac" , 60: Müslim, "Hac" , 249-
250: Ebu Davud, "Menasik", 46) tavaf 
sırasında Hacerülesved'i sünnete uygun 
şekilde ziyaret etmenin (isti lam) ona el ile 
dokunup öpmekle gerçekleştiği konu
sunda görüş birliği içindedir. Hacerüles
ved'i istilam ederken tekbir getirilmesi 
de aynı gerekçe ile (Buhar!, "Hac", 62) 
müstehap sayılmıştır. Fakihlerin çoğun
luğuna göre, tavafın her şavtııida yapılan 
istilam esnasında tekbir getirilirken eller 
havaya kaldırılır, Maliki mezhebine göre 
ise bu gerekli değildir. Öpme veya el ile 
dokunma suretiyle istilam etme imkanı 
bulunamadığı veya bunun zor olduğu du
rumlarda uzaktan işaret ederek istilam 
yapılabilir. Bunu yaparken avuç içieri Ha
cerülesved'e doğru kaldırılır ve sanki ta
şa dakunuyormuş gibi hafifçe hareket et
tirilir. Bu hareketin ardından tekbir geti
rilerek avuç içi öpülür. 

Tavafta izdiham olduğu zaman Hace
rülesved'in öpülmesi veya ona dakunul
ması için başkalarına eziyet edilmemesi 
gerekir. Bu durumda uzaktan işaretle is
tilam etmek daha uygundur. Çünkü Ha
cerülesved'e dokun.mak sünnet, başka-

Kanüni Türbesi'nin giriş cephesindeki kemerin kili t taşına 
veriestirilen ve Hacerülesved parçası olduğu rivayet 

edilen siyah tas · Süleymaniye 1 Istanbul 
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!arına zarar vermekten kaçınmak ise va
ciptir. Nitekim Hz. Peygamber, Veda hac
cının tavafında Hacerülesved'i elindeki 
değnekle işaret ederek istila m ettiği gibi 
(Buhar!, "Hac", 58; Müslim, "Hac", 254) 
Hz. ömer'i de insanlara eziyetten sakı
narak uzaktan istilam konusunda uyar
mıştır (Müsned, 1, 28) . 

Tavaf eden kişi fiacerülesved'i istilam 
sırasında herhangi bir dua okuyabilir. An
cak ResGl-i Ekrem'den ve ashaptan ge
len bazı rivayetlere (bk. Filkihl, ı. 97-110; 
Beyhaki, V, 79; Heyseml, lll . 239-240) da
yanan fakihlerin çoğunluğuna göre şu du
anın okunması müstehaptır (Mu.F, XVII, 
ı 07) Sismillahi va'llahü ekber. Allahüm
me lmanen bike ve tasdikan bi-kitabike 

· ve verilen bi-ahdike ve'ttibaan li-sünneti 
nebiyyike Muhammedirı- saliallah u aleyhi 
ve sellem( C;ı.A..:U_, ~GJ.o.ıf ,..#f .~ı .iıı, .ili ,....ı 
~ı ._..ı...~ ~ 4-::..ı c.:~ ı_, !1~ ~ ı;_,' ~w:; 
,.ı...._, ~ "AIIah'ın ad ıyla . Allah en büyüktür. 
Allahımı Sana inanmamın. kitabını tasdik et
memin, ahdine vefa göstermemin ve peygam
berin Muhammed'in sünnetine uymamın bir 

· işareti olarak 1 Hacerülesved'i istililm edi-
yorum!"). 

Tavafta başlama noktasını gösterme 
şeklindeki pratik faydası yanında Hace
rülesved'in bir de sembolik anlamı olup 
kaynaklarda bununla ilgili birçok rivayete 
yer verilir. Hz. Ali'den nakledildiğine göre 
Hacerülesved, bezm-i elestte Allah'ın bü
tün insanlardan kendisini rab olarak ta
nımaları yönünde aldığı sözü (bk. ei-A'rilf 
7/ 172) içinde taşımakta olup ondan, bu 
ahde vefa gösterenler lehinde kıyamet 
günü şahitlikte bulunması istenecektir 
(Ezraki, [, 324; Süheyll, ll , 273) İbn Ab
bas'tan rivayet edilen bir hadiste. Al
lah'ın kıyamet günü Hacerülesved'i geti
receği ve onun da hak üzere kendisini is
tilam edenlere şahitlikte bulunacağı be
lirtilmiştir (İbn Mace, "Menasik" , 27; Tir
mizi, "Hac", 113). Diğer bir hadiste de, 
"Hacerülesved'e dokunan kimse rah
manın eline dokunmuş gibidir" denil
miştir (İbn Milce, "Menilsik", 32; Müttaki 
el-Hindl; XII , 219) . Kütüb-i Sitte dışın

daki bazı hadis kitaplarında Hacerüles
ved'in yeryüzünde Allah'ın sağ eli oldu
ğu, onun vasıtasıyla kulları ile musafaha 
ettiği, Hacerülesved'e dakunanın Allah'la 
biat etmiş olacağı (Heyseml, lll, 242; 
Müttaki el-Hindl, Xll, 215, 217). Hace
rülesved ve Rüknülyemani'nin ahde vefa 
üzere kendilerini istilam edenlere kıya

met günü şahitlik edeceği (Heyseml, lll, 
242; Müttaki el-Hindl, XII, 219) şeklinde 
birtakım rivayetler yer almaktadır. Bir 

kısmı zayıf senediere dayanan ( Filkihl, ı. 

81-97, nilşirin notları) bu rivayetlerin ge
nelde hac. umre ve tavaf ibadetlerinin 
önemini, bu arada Hacerülesved'in tern
silt anlamını vurgulamaya yönelik ifade
ler olarak yorumlanması daha isabetli 
görülmektedir. Hacerülesved istilam edi
lirken okunan duada da onun bu sembo
lik anlamına işaret vardır (Fakihl, 1, 85: 
Süheyll, ll , 273) . Süheyll, aslında beyaz 
olan Hacerülesved'in işlenen günahlar 
yüzünden karardığına dair hadisi (Müs
ned, 1, 307, 329, 373; Tirmizi, ''Hac", 49) 
yorumlarken Hacerülesved'de saklı ah
din insanın tevhide dayanan asli fıtratı 
olduğunu, her insanın bu ahd ve fıtrat 
üzere doğduğunu belirtir ve Hacerüles
ved'in kararması ile .. ah de ve fıtrata aykı

rı davrananların bu ahdin mahalli olan 
kalplerinin kararması arasındaki benzer
fiğe dikkat çeker ( er-Rauzü '1-ünü{. ll , 
275) . Hacerülesved'in Kabe'de meydana 
gelen yangınlar (Ezraki. ı. 65) veya Cahi
liye devrinde müşriklerin sürdükleri kan 
sebebiyle (Fakihl, ı. 92: Fasl, ı . 3 ı 5) karar
dığına dair görüşler de bulunmaktadır. 

Abdullah b. Ömer'in naklettiğine göre 
Hz. Peygamber bir defasında dudakla
rını Hacerülesved'in üzerine koyarak uzun 
süre ağlamış , daha sonra dönüp Ömer'in 
de ağladığını görünce şöyle demiştir: "Ey 
Ömer! Göz yaşları burada dökülür" (ibn 
Milce, "Menasik", 27). Hz. ömer'in de 
Hacerülesved'le ilgili olarak. "Allah'a an
dolsun ki senin zarar veya fayda verme
yen bir taş olduğunu biliyorum; eğer Re
sQiullah'ı seni istilam ediyor görmesey
dim ben de seni istilam etmezdim" dedi
ği bilinmektedir(Buharl. "Hac" , 57; Müs
lim, "Hac", 249-250) . Diğer bir rivayette 
ise Hz. Ömer'in Hacerülesved'i öptüğü 
ve, "Resuh.illah'ı seni öperken görmesey
dim seni öpmezdim" dediği kaydedil
mektedir (Buharl, "Hac", 60) . Hz. ömer 
bu sözü. insanların putlara tapmaktan 
yeni kurtuldukları bir dönemde Hacerü
lesved'i istilamı putperestlikle karıştır
malarını önlemek ve bu iki davranışın . 
mahiyet ve gaye bakımından birbirinden 
farklı olduğunu anlatmak için söylemiş 
olmalıdır (Muhibbüddin et-Taberl, s. 281 ). 
Tavaf esnasında Hacerülesved'e doku
nulması ve onun öpülmesi yönündeki ri
vayetlerden, bu taşın kutsallığı veya Kil
be'nin kutsiyetini temsil ettiği şeklinde 
bir sonuç çıkarmak ve bu uygulamayı 
bizzat Hacerülesved'e karşı bir saygı ifa
desi olarak görmek doğru değildir. Hac 
ibadetindeki birçok şekil ve merasim gi
bi bunun da Hz. İbrahim'in ve Resul-i 



Ekrem'in hatırasını canlandırma. haccı 
önemserneyi ve Allah'ın bu konudaki em
rine boyun eğmeyi vurgulama. kulluk ve 
itaat gibi ruhi ve derunl halleri zahiri bazı 
davranışlarla ifade etme gibi sembolik ve 

taabbüdl bir anlam taşıdığı söylenebilir. 
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HACET 

(bk. İHTiYAÇ). 

HACET NAMAZI 

Bir ihtiyacın giderilmesi 
veya arzulanan bir hususun 

_j 

ı 

L yerine gelmesi için kılınan namaz. _j 

Sözlükte "ihtiyaç duyulan şey" anlamı
na gelen hacet kelimesi Kur'an-ı Kerim'
de bu anlamda üç ayette geçmekte (Yu
suf 12/68; Gafir 40/80; el-Haşr 59/9), ay
rıca tekil ve çoğul (hacat, havaic) olarak 

hadislerde de yer almaktadır (bk. Wen
sinck, el-Mu'cem, "l_ıvc" md.). 

Dört Sünni mezhebe ve Ca'ferller'e gö
re müstehap olan hacet namazının meş
ruiyetine dair şu hadis zikredilmektedir: 
"Kimin Allah tarafından veya hemcinsi 
olan biri tarafından giderilecek bir ihtiya
cı varsa usulüne uygun abdest alıp iki 
rek'at namaz kılsın. arkasından Allah'a 
harndedip Peygamber'e salavat getirsin 
ve şöyle desin: Halim ve kerim olan Al
lah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın 
rabbi olan Allah'ı yüceltir, alemierin rab
bi olan Allah'a hamdederim. Senden rah
metine ve affına ulaştıracak davranış
larda bulunmayı. her türlü iyiliği elde et
meyi, her türlü günahtan salim olmayı 
diliyorum. Bende bağışlamadığın günah. 
gidermediğin keder ve karşılamadığın rı
zana uygun bir ihtiyaç bırakma. ey mer
hametiiierin en merhametiisi olan Allah!" 
(İbn Mike, "İ~me ", 189; Tirmizi. "Vitir" , 
17; Hakim, 1, 320). Ayrıca Resı11-i Ekrem. 
yanına gelerek kör olan gözlerinin açılma
sı için dua etmesini isteyen birine usulü
ne uygun abdest almasını ve iki rek'at 
namaz kılıp şöyle dua etmesini söylemiş
tir: "AIIahım! Rahmet peygamberi Mu
hammed vasıtasıyla senden diliyor ve sa
na yöneliyorum. Ya Muhammed! Bu ihti
yacıının giderilmesi için seninle rabbime 
yöneldim. Allahım. onun hakkımdaki şe
faatini kabul et!" (İbn Mace. "İ~me", 189; 
Tirmizi, "Da<avat", 118; Hakim, ı. 313). 

Tirmizi. yukarıdaki birinci hadisi nak
lettikten sonra rivayetin "garlb" olduğu
nu ve isnadına yönelik tenkitler bulun
duğunu kaydeder. Tirmizi şarihi Ebu Be
kir İbnü'I-Arabl ise hadisin zayıf kabul 
edildiğini belirterek Allah'tan bir şey ta
lep edecek kimsenin onu doğrudan iste
yebileceği ni ifade etmiş. ancak talepten 
önce sadaka vermesini ve tövbe etmesi
ni öğütlemiştir ('Arizatü'l-af:ıve?l, II, 261-
262). 

Hacet namazı için delil gösterilen 
ikinci hadisin Tirmizi rivayetinde namaz 
kılma kaydı yoktur. Osman b. Huneyf'ten 
nakledilen ve Tirmizi'nin "hasen-sahih
garib" olarak değerlendirdiğ i bu rivayete 
göre Hz. Peygamber. kendisine gelen ama 
sahabiye usulüne uygun abdest alıp dua 
etmesini öğütlemiş. fakat bunun yanın
da herhangi bir namazdan söz etmemiş
tir. 

Bu rivayetler yanında diğer farklı bazı 
rivayetleri de (bk. Heyseml. II, 278-279; 
Zebldl, III, 471-472) esas alan mezhepler. 
hacet namazının meşruiyetini kabul et
miş. ancak kaç rek'at kılınacağı husu-
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sunda değişik görüşler ileri sürmüşler
dir. Bu namaz Hanefiler'e göre dört. Ma
lik!, Hanbeli ve Ca'feriler'e göre iki rek
'attır. Şafii mezhebindeki meşhur görüş
le Hanefi mezhebinde bir görüş de bu 
yöndedir. İmam Gazzali'ye ve Hanefi mez
hebindeki başka bir görüşe göre ise ha
cet namazı on iki rek'at kılınır. Bu namaz 
rnekruh vakitler dışında her zaman kılı

nabilir. Namazdan sonra hacet duası oku
nur ve istekler Allah'a arzedilir. 
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Türbelerin dış cephelerinde 
ziyaretçilerin önünde 

Fatiha okuduğu pencere. _j 

"Muvacehe penceresi. niyaz penceresi. 
dua penceresi" gibi adlarla da anılan İslam 

türbe mimarisine ait bu önemli unsura. 
Hz. Muhammed'in türbesi başta olmak 
üzere. manevi huzurlarında edilecek du
aların Allah katında makbul olacağına ina
nılan din büyükleri ve velilere ait türbeler
de rastlanmaktadır. Türbeyi aydınlatmak 
ve havalan dırmak için düzenlenmiş pen
cerelerden farklı olarak ziyarette ilgili özel 
bir fonksiyonu olan bu pencere birtakım 
mimari ayrıntılar ve sembolik bazı unsur
larta da donatılmaktadır. 

İslami mezar yapılarının en eskisi ve en 
muteberi olan Hz. Peygamber'in türbesi. 
M escid-i Nebevi ile birlikte tarih boyunca 
birçok onarım ve tadilat geçirdiği için ilk 
şekliyle günümüze ulaşmamışsa da bura
da da cami harimine olduğu gibi dışarıya 
açılan hacet pencerelerinin bulunduğu 
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