
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-

HACET PENCERESi 

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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. HACET PENCERESi 

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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