
97) mealindeki ayet o yıl nazil olmuştur 
(Buhar!, "I:Iac", ı ) . Müslim'in rivayet et
tiği Cabir b. Abdullah hadisinde yer alan. 
"Resulullah -Medine'de- dokuz yıl haccet
meden bekledi; sonra onun cu senede Al
lah elçisinin hacca gideceğini halka ilan et
tirdi" şeklindeki ifade de (Müslim, "I:Iac", 
147) bu görüşü doğrulamaktadır. Bu son 
açıklamada da belirtildiği üzere Hz. Pey
gamber'in islami usullere uygun olarak 
bu farzı yerine getirmesi, Mekke'nin fet
hini (8. yıl) deği l yukarıdaki ayetin nüzu
lünü takip eden hac mevsiminde yani 1 O. 
yılda vuku bulmuştur (bk. VEDA HACCI). 

Haccın kökeninin Hz. İbrahim'e dayan
ması ve uzun tarihi geçmişi sırasında içi
ne ancak islam ' ın gelişiyle t emizlene
bilen çeşitli şirk unsurlarının karışması , 

bazı şarkiyatçıların ileri sürdüğü gibi bu 
ibadetin islam dışı tapınma adetlerinin 
bir devamı olduğunu göstermez. Çünkü 
hac da namaz kılmak, zekat vermek, oruç 
tutmak gibi son aşamasını İslamiyet'in 
teşkil ettiği tevhid dininin bir farizasıdır. 
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Hacla İlgili Fıkhi Hükümler. Kur'an-ı Ke
rim, yoluna gücü yetenlerin hac görevini 
ifa etmesinin Allah 'ın insanlar üzerinde bir 
hakkı olduğunu belirtmekte (Al-i imran 
3/97). Hz. Peygamber de haccın islam'ın 
beş şartından birini teşkil ettiğini haber 
vermektedir (Buhar'i, "İman" , ı , 2: Müs
lim, "İman" , 19-22 : Tirm izi, " İman" , 3) . 
Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir hadis
te ResGl-i Ekrem, Allah rızası için hacce-

den ve haccın belirli günlerinde cinsel iliş
kiden, ayrıca günah sayılan davranışlardan 
sakınan kimsenin annesinden doğduğu 
gün gibi günahlarından arınmış olarak 
memleketine döneceğini söylemiştir (Bu
har'i, " Mul:ışar " , 9-l O: Müslim, "I:Iac", 
438) Bir başka hadiste de şöyle denilmek
tedir: "Hac ile umreyi birbirine ekleyin. 
Çünkü bunlar körüğün demir, gümüş ve 
altının kirini gidermesi gibi fakirliği ve gü
nahları giderir. Makbul bir haccın karşılığı 
ancak cennettir" (Tirmizi, " I:Ia~" , 2) . Hac 
kadınlar için en güzel cihad kabul edilmiş
tir (Buhar!. "Ceza,ü'ş-şayd" , 26) . Ashap 
döneminden zamanımıza kadar geçen 
süre içinde bütün alimler, gücü yeten kim
senin ömründe bir defa hac yapmasının 
farz olduğu · hususunda ittifak etmişler
dir. Buna göre hac ibadeti kitap, sünnet 
ve icma ile sabit olan en kuwetli farzlar
dan biridir. 

islam dininin pratik hükümlerini, müs
lümanların ferdi davranış ve sosyal iliş

kilerini " ibadat", "muamelat" ve "ukübat" 
olarak üç başlık altında ele alan fıkıh ki
taplarında hac namaz, oruç ve zekattan 
sonra dördüncü sırada yer alır ve "Kita
bü' l-Hac" başlığı altında incelenir. An
cak hac ibadeti, genelde Hz. Peygam
ber'den ve ashaptan rivayet edilen nakli 
delillere, özellikle de uygulama örnekle
rine dayandığından ve nesilden nesile bu 
şekilde aktarılarak devam ettiğinden fa
kihler ve mezhepler arasındaki görüş fark
lılıkları, haccın ifa şeklinden ziyade bu iba
det içinde yer alan ve "menasik" teri
miyle ifade edilen çeşitli davranışların fık
h'i hükmü ve değeri konusunda yoğun
Iaşır. Buna göre haccın, kişiye farz oluş 
şartlarının gerçekleştiği yıl içinde hemen 
eda edilmesinin gerekip gerekmediği . 

yani haccı tehir etmenin caiz olup olma
dığı, haccın farziyet, eda ve geçerlilik 
şartları , vacip ve sünnetleri, ihlalierin mü
eyyidesi gibi hususlarda kaynaklarda gö
rüş farkl ılıkları yer almaktadır. 

ömründe bir defa hac yapan müslüman 
bu farzı yerine getirmiş olur. Ebu Hanife, 
Ebu Yusuf, Malik ve Ahmed b. Hanbel, 
kendisine hac farz olan müslümanın bu 
ibadeti önündeki ilk hac mevsiminde eda 
etmesi gerektiği , bir sonraki yıla tehiri
nin günah olduğu , hatta bu ibadeti uzun 
süre geciktiren müslümanın şahitliğinin 
kabul edilmeyeceği görüşündedirler. Çün
kü bu fakihlere göre haccın bir defa tehi
ri büyük günah sayılmazsa da bunda ıs
rar edilmesi fısk* olarak değerlendirilir. 
Ayrıca farzların edasında ihtiyatlı davra
nı l malıdır; bunun gereği olarak hac he-
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men yerine getirilmeli , hayatta kalınıp ka
lın mayacağı bilinmeyen daha sonraki bir 
yıla bırakılmamalıdır. imam Şafii ile Ha
nefi imamlarından Muhammed ise ileri
de yerine getirmeye azınedilmesi ve eda 
imkanının elden çıkması gibi bir endişe
nin bulunmaması şartıyla haccın tehir edi
lebileceğini söylemişlerdir. Ancak bu iba
detin bir an önce ifa edilmesi sünnet sa
yılmış ve bu husus ihtiyata daha uygun 
görülmüştür. 

Hac eda edilişi bakımından ifrad, temet
tu' ve kıran şeklinde üçe ayrılır. ifrad hac
cı. umre yapmaksızın sadece hac mena
sikini yerine getirmek suretiyle ifa edilir. 
Temettu' haccında umre yapıldıktan son
ra ihramdan çıkılır, ardından aynı dönem
de tekrar hac için ihrama girilerek hac me
nasiki eda edilir. Kıran haccında ise ihra
ma girerken hem umreye hem de hacca 
niyet edilir ve aynı ihramla her iki ibadet 
yerine getirilir. Bunların fazilet bakımın

dan sıra lanışı Hanefiler'e göre kıran. t e
mettu'. ifrad; Mali kiler' e göre ifrad, kı 

ran. temettu'; ŞafıTier'e göre -aynı yıl hac
cın arkasından um re yapmak şartıyla- if
rad. temettu', kıran; Hanbeffier'e göre ise 
temettu'. ifrad, kıran şeklindedir. Bu gö
rüş ayrılığının kaynağı. Hz. Peygamber'in 
yaptığı haccın eda şekli konusundaki ri
vayetlerin farklılığıdır. Bazı r ivayetlerde 
onun ifrad haccına niyet ederek ihrama 
girdiği belirtilirken bazılarında temettu' 
veya kı ran haccına niyet ettiği kaydedilir. 

Haccın Şartlan. Hacla ilgili şartlar. hac
cın farz olmasının , edasının ve sıhhatinin 
şartları olmak üzere üç grupta ele alınır. 

a) Bir kimseye haccın farz olması için 
onuri müslüman, akıl , baliğ ve hür olma
sı . ayrıca hac görevini yapma imkanına 
sahip bulunması gerekir. Bu son şart, hac 
yolculuğuna çıkacak kişinin gidip dönün
ceye kadar. hem kendisinin hem de bak
ınakla yükümlü olduğu kimselerin sosyal 
seviyelerine uygun biçimde geçimlerini 
sağlayacak mali güce ve hac için yeterli 
zamana sahip olması anlamına gelmek
tedir. Hanefi. Şafii ve Hanbeli fakihleri, 
Mekke civarında yaşayan müslümanların 
ulaşım masrafları göz önünde bulundu
rulmaksızın hac yükümlülüğü taşıdıkları
nı söylerler. Malikiler ise fazla zorluk çek
meden yürüyerek hacca gidebilecek kim
seleri, dünyanın neresinde yaşariarsa ya
şasınlar hac mükellefı kabul ederler. An
cak bu görüşün, seyahatlerin çok defa yü
rüyerek yapıldığı bir döneme ait olduğu
nu belirtmek gerekir. 

b) Haccın edasının, yani bizzat mükel
lef tarafından ifa edilmesinin farz olması 
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için fıkıh kitaplarında şu şartlar öngörül
müştür: 1. Sağlıklı olmak. Ebu Hanife'ye 
ve Malik' e göre sağlıklı olmak haccın far
ziyet şartlarındandır. Bu sebeple haccı biz
zat eda ederneyecek derecede sürekli bir 
hastalığa müptela olanlara ve yaşlılara 
hac farz değildir, dolayısıyla yerlerine ve
kil (bedel) göndermeleri de gerekmez. 
Hanetiler'den Ebu Yusuf ve Muhammed 
ile Şafii ve Hanbeli hukukçularına göre ise 
haccın farziyet şartlarının gerçekleşmesi 
halinde, fiilen hac yapmaya engel teşkil 
edecek tarzda bir hastalığı veya sakattığı 
bulunantarla yaşlıların da bu farzı yerine 

getirmesi gerekli olduğundan bunlar yer
lerinevekil göndermeli veya gönderilme
sini vasiyet etmelidirler. İmam Malik' e gö
re de bir kimse sakat olmakla birlikte baş
kasının yardımıyla hac görevini yerine ge
tirebilecek durumda ise kendisine hac farz 
olup bu şekilde bir yardımla hac ibadeti
ni bizzat yapmalıdır. z. Yol güvenliğinin 
bulunması. Hanefi ve Hanbeli mezheple
rinde tercih edilen görüşe göre takip edi
lecekyolun güvenli olması edanın şartla
rındandır. Maliki ve Şafiiler ise bunu hac
cın farz oluşunun şartları arasında sayar
lar. 3. Haccın yerine getirilmesinde arızl 
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bir engelinin bulunmaması. Hacca git
mek isteyenin, hac mevsiminde tutuklu 
olması veya yönetimin haccı yasaklaması 
gibi. 4. Seferilik hükümlerinin uygulan
dığı bir mesafeyi katedecek kadınların 
yanlarında kocalarının veya mahremlerin
den bir erkeğin bulunması. Hanefi mez
hebine göre bu imkana sahip olmayan 
kadınların hac yolculuğuna çıkmaları caiz 
değildir. Şafii fakihleri, bu konuda yol gü
venliğini esas aldıklarından kadınların ken
di aralarında bunu sağlayacak şekilde bir 
grup oluşturmalarını yeterli görürler. Bazı 
alimler, kadınlardan hiç olmazsa birinin 
mahreminin yanında bulunmasını zaruri 
görürse de mezhepte tercih edilen görü
şe göre buna da gerekyoktur (Remll, lll, 
2 51 ) . Bu mezhepte hakim olan görüş, ka
dınların güvenli bir grup oluşturabilmesi 
için en az üç kişi olmaları gerektiği, bu sa
yıya ulaşmamaları halinde kendilerine hac
cın edasının farz olmadığı yönündedir. Bu
nunla birlikte iki kadının, hatta kendisini 
güvenlik içinde hissediyorsa tek başına 
bir kadının bile farz olan hac veya adak 
haccı için yola çıkması caiz görülmüş, an
cak nafile hacca izin verilmemiştir. Maliki 
mezhebine göre de güvenli bir grup için
de hacca gitme imkanı bulan kadına hac 
farz olur. Kocası veya mahremi yoksa, ya
hut bunlar ücretle de olsa kendisiyle hac
ca gitmekten kaçınırlarsa böyle bir grup
la hacca gider. Grup içinde başka kadın
Iarın bulunması şartı , ilk kaynaklarda açık 
bir şekilde ifade edilmediği için tereddüt 
konusu olmakla birlikte Muhammed b. 
Ahmed ed-Desuki, mezhepte esas alınan 
görüşe göre bunun şart koşulmadığını 
söyler (lfaşiye, ı ı, ı O). s. Kocasından bo
şanmış veya kocası ölmüş kadınların di
nen evlerinde beklemeleri gerekli olan sü
reyi (iddet) tamamlamış bulunmaları. Ha
nefi mezhebinde tercih edilen görüşe gö
re bu husus eda için şarttır. Diğer mez
hepler bunu haccın farz oluşunun şart
ları arasında sayarlar. Ayrıca Hanbe111er'e 
göre kocası ölen kadınların iddeti haccın 
farz oluşuna engelse de boşanma iddeti 
engel değildir. 

Bu şartları taşıyan her müslümanın biz
zat hac yapması, bunlardan herhangi bi
rine sahip olmayan kimselerin ise bedel 
göndermeleri veya bedel gönderilmesini 
vasiyet etmeleri gerekir (bk. BEDEL). 

c) Haccın dinen sahih olabilmesi için şu 
dört şartın gerçekleşmesi icap eder: 1 . 
Müslüman ve akıllı olmak. z. Hac yapmak 
niyetiyle ihrama girmek. Normal hayatta 
helal olan bazı fıiller ihramlı için yasak hale 



gelir. Kılık kıyafet. cinsi hayat ve avlan
mayla ilgili olmak üzere üç grupta topla
nabilen bu yasakların ihlali, yasağın çeşidi
ne ve ihlal ediliş tarzına göre değişen ceza
ları gerektirir. Bu cezalar kurban kesmek, 
sadaka vermek ve oruç tutmaktan iba
rettir. Cinsi hayatla ilgili yasağın ihlali bazı 
durumlarda haccın bozulmasına da sebep 
olur (bk. BEDENE; DEM; FiDYE; HEDY; İH

RAM). 3. Haccın farzlarını özel vakitlerin
de yerine getirmek; yani ihrama girme, 
vakfede bulunma ve ziyaret tavafı gibi hac 
menasikinin her birini kendi hususi zama
nında yapmak. 4. Haccın farzlarını belir
lenmiş mekanlarda (vakfeyi Arafat sınır
ları içerisinde, tavafı Kabe'nin etrafında) 
yapmak. Kendisine hac farz olmayan h ür 
ve baliğ bir müslüman bu şartları yerine 
getirerek hac yaparsa haccı ileride farz 
olabilecek asıl hac yerine geçer. Fakat he
nüz baliğ olmamış çocuğun yapacağı hac 

Tavaftan bir görünüş 

nafile ibadet sayıldığından sonradan şart
lar oluştuğu takdirde tekrar hacca git
mesi gerekir. 

Haccın Farzları, Vacipleri ve Sünnet
leri. Hanefiler'e göre haccın ihram, Ara
fat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere 
üç farzı vardır. Hac, bu farzların sıraya uy
gun olarak yerine getirilmesiyle eda edi
lir. Hanefi fakihleri bunlardan ihramı şart, 
diğerlerini rükün yani asli unsur olarak ka
bul ederler. ihrama girildikten sonra iki 
rükün eda edilmedikçe hac tamamlanmaz 
ve dolayısıyla ihramdan çıkılmaz. Buna gö
re Arafat'ta vakfenin zamanını geçiren 
kimse o yıl hac yapma imkanını kaybe
der, daha sonra yarım bıraktığı haccını 
kaza etmesi gerekir. Malikiler'e göre bu 
üç farz yanında sa'y de farzdır ve dördü 
birden haccın rükünlerini oluşturur. Şafii 
alimleri, bu dört farza saçları kısaltmayı 
veya tıraş etmeyi, rükünleri yerine geti-
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rirken bir kısmında sıraya uymayı da ila
ve ederler. Yine bu alimiere göre sıraya 
uyma hariç farzların hepsi rükündür. Sı
ranında rükün olduğunu söyleyenler bu
lunduğu gibi şart olduğunu söyleyenler 
de vardır. Hanbeliler'de ise değişik bazı 
görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan bi
rine göre haccın rükünleri Arafat'ta vak
fe ve ziyaret tavafından ibaretken bir di
ğerine göre ihram da rükünler arasında 
yer alır. Başka bir görüş bunlara sa'yi de 
ilave eder ve rükünleri dörde çıkarır. 

Haccın vacip sayılan birtakım menasiki 
daha vardır ki bunların terkinden dolayı 
hac geçersiz olmaz. Ancak meşru bir ma
zeret yokken terkedilen her vacip için ke
faret ödenmesi gerekir. Meşru mazeret
ler yaşlılık, aşırı zayıflık, bayılma ve kadın
lara ait bazı haller gibi beşeri gücün sınır
larını aşan engellerdir. Hanefi mezhebi
ne göre haccın vaciplerinden bazıları şun-
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!ardır: 1. Mekke'ye· geliş istikametlerine 
göre belirlenen yerlerde (mfl<at) veya bu
ralara gelmeden önc::e ihrama girmek. z. 
Safa ile Merve arasında sa'y etmek. 3. 
Arafat'tan Müzdelife'ye hac emlrinden 
sonra hareket etmek. 4. M üzdelife'de vak
fede bulunmak. s. Arefe günü akşam ve 
yatsı namazlarını Müzdelife'de yatsı na
mazının vaktinde cemederek kılmak. 6. 
Cemretere taş atmak (şeytan taşlamak) . 7. 
İhramdan çıkmak için saçları tıraş et
mek veya kısaltmak. 8. Mekkeli olmayan 
veya Mekkeli hükmünde sayılmayanların 

veda tavafı yapmaları. Ayrıca Arafat vak
fesiyle ziyaret tavafının ve yukarıda sayı
lan bazı vaciplerin uygulanışıyla ilgili birta
kım vacipler daha vardır ki Ali el-Karl bun
ların tamamının otuz beş olduğunu söy
ler (el-Meslekü'l-mütekassıt, s. 24-25). Ma
likller, haccın terkedilmesi ceza kurbanı 
(hedy*) gerektiren fiilierini "vacib" (Desa
ki, ll, 21). "es-sünenü'l-vikibe" (ibn Cüzey, 
s. 134) ve "es-sünenü'l-müekkede" (ibn 
FerhOn, ll, 381) gibi terimlerleifade eder
ler. Bunlar mikatta ihrama girmek, ta
var-ı kudüm, Müzdelife'de gecelemek. 

Arafat'tan bir görünüş 
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cemretere taş atmak ve taş atılan günle
rin gecesini Mina'da geçirmek, ihram
dan çıkmak için saçları kesrnek yahut kı
saltmak ve bunların uygulamasına yöne
lik bazı hususlardır. Genelde her iki teri
mi aynı anlamda kullandıklarından farz
vacip ayırımı yapmayan Şafiiler ise hac ko
nusunda vacip terimine farklı bir anlam 
yüklerler (Büceyriml, ll, 382). Onlara gö
re haccın asli vacipleri , hac mevsimi içinde 
ve mikatta ihrama girmek, şeytan taş
lamak, Müzdelife'de gecelemek, teşrik* 
günlerinde geceyi Mina'da geçirmek, ve
da tavafı yapmaktır. Hanbeli mezhebine 
göre de haccın vacipleri mikatta ihrama 
girmek, Arafat vakfesini güneş batımına 
kadar devam ettirmek, Müzdelife'de ge
celemek, teşrlk günlerinin gecesini Mi
na'da geçirmek, şeytan taşlamak, ih
ramdan çıkarken saçı kesrnek veya kı

saltmak, veda tavafı yapmaktan ibaret
tir. Bunların dışında haccın, menasikinin 
edası esnasında yerine getirilmesi gere
ken fer'l vacipleri de vardır. Bunlar ihrac 
mın, tavafın, sa'yin, Arafat'ta vakfede bu
lunmanın vacipleriyle Müzdelife'de ve Mi-

na'daki vacipler şeklinde özetlenebilir. 

Yapılması sevap olmakla birlikte terke
dilmesi herhangi bir cezayı gerektirme
yen hacla ilgili birtakım menasik daha var
dır. Sünnet kabul edilen bu menasikin eda 
edilmesi hac ibadetinin kamil bir şekilde 
yerine getirilmesini sağlar. Haccın asli sün
netleri şunlardır: 1. KudOm tavafı. Mek
ke dışından gelenlerin zaman geçirme
den Kabe'yi tavaf etmeleri Hanefı, Şafii ve 
HanbeiT mezheplerine göre sünnettir. Ma
likller ise bu tavafı vacip kabul ederler. z. 
Hac hutbeleri. Hac ibadeti esnasında ha
cılara yapacakları ibadetler hakkında bil
gi vermek amacıyla hutbe okunur. Zilhic
ce ayının yedinci günü Mekke'de Harem-i 
şerifte okunan ilk hutbede haccın hüküm
leri hakkında, arefe günü Arafat'ta Nemi
re Mescidi'nde ikindi ile cemedilerek kılı
nan öğle namazından önce cuma hutbe
sinde olduğu gibi iki bölüm halinde oku
nan ikinci hutbede bilhassa Arafat vak
fesi ve onu takip eden menasik hakkın

da, Hanefıler'e göre kurban bayramının 
ikinci günü, Şafii ve Hanbeliler'e göre ise 
birinci günü öğle namazından sonra Mi-



na'da okunan üçüncü hutbede hacılara. 

cemrelere taş atma ve Mina'da gecele
me hakkında bilgi verilir. Şafii ve Han
belller'e göre müstehap olan dördüncü 
hutbe bayramın üçüncü günü Mina'da 
öğle namazının ardından okunur; bu hut
be hacıların bundan sonra yapacakları 
ibadetlere dairdir. 3. Arefeden bir gün ön
ce, sabah namazından sonra Mina'ya git
mek ve geceyi orada geçirip arefe günü 
sabah namazı ile birlikte Mina'da beş va
kit namaz kılmak. Bunun sünnet oldu
ğunda bütün mezhepler görüş birliği için
dedir. 4. Bayram gecesini M üzdelife'de ge
çirmek. s. Bayram günlerinin gecelerini 
Mina'da geçirmek. Hanefiler'e göre sün
net olan bu husus diğer üç mezhebe gö
re vaciptir ve mazeretsiz terkedilmesi ha
linde fidye ödenmesi gerekir. 6. Tahsib. 
Hac menasikinin eda edildiği son durak 
olan Mina'dan Mekke'ye dönüşte Muhas
sab (Ebtah) denilen vadide bir müddet din
lenerek öğ le. ikindi, akşam ve yatsı na
mazlarını kılmak Hanefiler'e göre sünnet. 
diğer mezheplere göre müstehaptır. 

M üzdelife'den Mina'ya bir bakı ş 

Bunlardan başka hac menasikinin eda
sına bağ lı bi rtakım fer'i sünnetler de var
dır. Bunlar ihramın, tavafın, sa'yin sün
netleri , Arafat ve vakfesinin, Müzdelife 
ve vakfesinin sünnetleri, Mina'nın ve şey
tan taşlamanın sünnetleri, zemzemle il
gili sünnetler şeklinde gruplandırılabilir. 

Hacc-ı Ekber. "Daha büyük, en büyük 
hac" demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan 
"hacc-ı ekber günü" (et-Tevbe 9/3 ) ifade
siyle neyin kastedildiği hususunda farklı 
görüşler ileri sürülmüştür. Aralarında Hz. 
Ali, İbn Abbas. İbn Mes'Gd ve Ebu Hü
reyre gibi sahabilerin de bulunduğu bazı 
alimiere göre bundan maksat kurban kes
me (bayram) günüdür (Buhar!, "Cizye", 16, 
"Tefsfrü'l-1\uran" , 9/4; Ayni , XII, 247; ibn 
Hacer, XVII, 200). Hz. Peygamber'in Ve
da haccı sırasında bayram günü cemre
ler arasında durarak, "Bu hacc-ı ekber gü
nüdür" dediği rivayet edilir (BuhM, "I:Iac", 
132; Ebu Davud, "Menasik", 66; ibn Ma
ce, "Menasik" , 76). öteyandan Hz. ömer, 
Hz. Osman ve bir rivayete göre İbn Ab
bas gibi bazı alimierin hacc-ı ekber gü-
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nünün arefe günü olduğunu söyledikler i 
kaydedilmektedir (ibn Atıyye , VIII, 128; 
Kurtubl, Vlll , 68, 70 ). Üçüncü bir gruba gö
re hacc- ı ekber gününden maksat sade
ce bir gün olmayıp hac günlerinin tamamı-· 

d ır. Nitekim Arapça'da yevm kelimesi "za
man" veya "günler" anlamında da kulla
nılmakta ve mesela günlerce süren Sıffin 
Savaşı'na ~yevmü Sıffin" denmektedir. 
Dördüncü bir görüşe göre ise hacc-ı ek
ber günü ziyaret tavafının yapıldığ ı gün
dür. Ziyaret tavafı genellikle bayramın bi
rinci günü yapıldığına göre bu yorum bi
rinci görüşle birleşir. Hacc- ı ekber günün
den maksadın, ResGl-i Ekrem'in haccet
tiği gün olduğu şeklindeki görüşle "hacc-ı 

asgar"ın ifrad haccı. hacc-ı ekberin kıran 
haccı olduğu görüşü de pek isabetli gö
rülmemiştir. Bütün bunların delillerinden 
ve ayrıntılarından şöyle bir sonuç çı karı

labilir: Hacc-ı ekberden maksat mutlak 
hacdır, "ekber" sıfatı haccı umreden ayır
mak için kullanılm ıştır. 

Diğer taraftan özellikle halk arasında. 

arefe günü cumaya rastlayan haccın hacc-ı 
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ekber olduğu şeklinde yaygın bir kanaat 
vardır. Kaynaklarda böyle bir isimlendir
ıneye rastlanmamakla birlikte (AlGsl. X. 
4 7) bazı alimler, arefe gününün diğer gün
lere göre bir üstünlük taşıdığı . o gün ya
pılan duanın daha faziletli olduğu şeklin
deki rivayetlerle (el-Muvatta'. "I;Iac", 245-
246; Tirmizi, "Da<avat", ı 22) cuma gü
nünün faziletine dair r ivayetlere (Buhar!. 
"Cum<a", 6, 19; Müslim, "Cum<a", 18, 26) 
ve Hz. Peygamber'in haccı sırasında are
fe gününün cumaya rastlaması gibi se
beplere dayanarak iki mübarek günün bir 
araya geldiği böyle bir haccın daha mak
bul olacağını söylemişlerdir (ibn Kayyim 
ei-Cevziyye, ı. I 2-1 3; İbn Cemaa. I. 94). İbn 
Cemaa ayrıca, "Günlerin en faziletiisi cu
maya rastlayan arefe günüdür; bu, cu
ma gününe denk gelmeyen yetmiş hac
dan daha üstündür" (İbnü'l-Eslr, X, 168) 
mealindeki bir hadisi de bu konuda delil 
gösterirken İbn Kayyim bu rivayetin aslı 
bulunmadığını belirtir. 

Haccın Eda Edilişi. Fıkıh kitaplarında 

farz. vacip, sünnet ve müstehaplarıyla, 
adab ve hikmetiyle ilgili olarak yer alan 
hüküm ve öneriler göz önünde tutuldu
ğunda haccın , hazırlık ve yolculuk saf
hasından başlayarak çeşitli bölgeleri zi
yarete ve oralarda belli şekil şartlarını ve 
ibadetleri yerine getirmeye kadar uza
nan bir dizi fıilden oluştuğu görülür. Bü
tün bu fiilierin belli bir sıraya göre icra edil
mesiyle hac ibadeti tam olarak yerine ge
tirilmiş olur. 

a) Hacca gidecek kişi bir taraftan ge
rekli hazırlıkları yaparken diğer taraftan 
günahlarına tövbe eder, üzerinde kul hak
kı varsa bunların sahipleriyle görüşüp he
lalleşir, borçlarını öder. Eş dost ve akra
baları ile vedalaşır; özellikle anne ve ba
basının rızasını alır. Yolda ve hac süresin
ce kendine yetecek maddi imkanları ha
zırlar. Hac ibadetini usulüne uygun şekil
de ifa edebilmesi için tecrübelerinden fay
dalanacağı kişilere başvurur, bu arada 
ilim adamlarından ve kitaplardan fayda
lanır. 

b) Günümüzde hac için yola çıkanların 
bir kısmı doğrudan Mekke'ye, bir kısmı 
da önce Medine'ye, daha sonra Mekke'
ye gitmektedir. Mekke'ye ihramsız giril
mediği için doğrudan buraya gidenlerin 
takip ettiği yola göre mlkat* olarak be
lirlenmiş yerlerde (Zülhuleyfe, Cuhfe, Za
tüırk, Karnülmenazil, Yelemlem) ihrama 
girmeleri gerekir. Evde ihrama girilebilir
se de bu durumda hac yasaklarının o an
dan itibaren başlayacağı ve özellikle uzun 
yolculuklarda sıkıntıya düşülebileceği göz 
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Harem bölgesi ve ihrama girilen verler 

önünde bulundurulmalıdır. Uçakla yapı
lan yolculuklarda daha çok havaalanında 
hazırlanan mekanlarda, kara yoluyla ya
pılan haclarda ise mlkat mahallerinde, 
mesela Türkiye'den gidenler Medine'de 
ihrama girmektedirler. Önce Medine'ye 
giden hacı adayları Mekke'ye hareket 
edecekleri zaman Medine'de veya en geç 
Medine çıkışına yakın Zülhuleyfe (Ebyarıali) 
denilen yerde ihrama girerler. İhrama gi
rilmeden önce tırnaklar kesilir, saçlar kı
saltılır, vücut temizliği yapılır ve gusledilir. 
Bundan sonra erkekler iki parçadan mey
dana gelen ve birine "izar". diğerine "ri
da" denilen bir örtü ile örtünürler. izarı 
bellerine sararak vücudun alt kısmını , ri
dayı da omuza alarak vücudun üst kıs
mını örterler. Ayaklarına da ayağı büyük 
ölçüde dışarıda bırakan ve ön tarafı ka
palı olmayan terlik giyerler. Kadınlar ise 
bütün vücudu örten normal elbise giyer
ler. Ancak yüzlerini örtmemeleri gerektiği 
hususunda fakihler arasında görüş birli
ği vardır. Eldiven kullanmaları konusu ise 
ihtilaflıdır. 

Bu hazırlıklardan sonra hacı adayı iki 
rek'at namaz kılar; ardından ifrad haccı 
yapacaksa hacca, temettu' haccı yapa
caksa umreye, kıran haccı yapacaksa hac
ca ve umreye niyet ederek dua eder, pe
şinden telbiye*de bulunur. Niyet esna
sında mesela ifrad haccına niyet eden ki
şi, "Ya Rabbi! Hac yapmak istiyorum. Onu 
bana kolaylaştır ve benden kabul et" diye
bilir. Thmettu' haccına niyet eden "hac" 
yerine "umre". kırana niyet eden de "hac 
ve umre" der. Meşakkatli bir ibadet olan 

hacca niyet edilirken onu kolaylaştırması 
için Allah'a dua edilmesi dikkat çekicidir. 
Telbiye, "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, 
lebbeyke la şerike leke lebbeyk, inne'l
hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, la şe
rike lek" sözlerinden oluşur. Telbiye ile bir
likte hacı adayı ihrama girmiş ve hac ya
sakları başlamış olur (bazılarına göre ise 
niyetle ihrama girilmiş olur). Bundan son
ra bayramın birinci günü Akabe cemre
sine taş atıncaya kadar çeşitli vesilelerle, 
mesela bir grupla karşılaşınca, vasıtaya 
binerken veya inerken, yokuş çıkarken 
veya inerken çokça telbiyede bulunulur 
ve her defasında üç kere tekrarlanır; ar
kasından Hz. Peygamber'e salatü selam 
getirilir ve Allah'a dua edilir. Erkekler yük
sek sesle telbiyede bulunurken kadınlar 
seslerini yükseltmezler. 

İhramlı iken erkeklerin elbise giyme
siyle ilgili yasak yanında güzel ko ku sürün
rnek, saça veya sakala yağ sürmek, tıraş 
olmak veya vücuttan kıl koparmak, tır
nak kesmek, avlanmak, avcıya yardım et
mek, cinsi münasebette bulunmak ya
saktır ve bu yasakların ihlali kurban kes
me, sadaka verme, hayvanın değerini taz
min etme gibi çeşitli kefaretleri gerek
tirir. Arafat vakfesinden önceki cinsi mü
nasebet haccın bozulması sonucunu do
ğurur. Harem bölgesi içinde avianmak ve
ya bitkileri koparmak ise ihramlı olsun ol
masın herkese yasaktır. 

c) Hacı adayı Mekke'ye varıp yerleştik

ten sonra mümkünse guslederek he
men Mescid-i Haram'a gider, tercihen Ba
büsselam'dan girer ve Hacerülesved'in 
bulunduğu köşeye yönelir. imkan varsa 
ellerini Hacerülesved'in üzerine koyar ve 
elleri arasından bu taşı öper, yüzünü sü
rer. Bunu yaparnazsa uzaktan ellerini kal
dırıp Hacerülesved'e doğru dönmek su
retiyle onu selamlar (istilam) ve tavafa baş
lar. Hacerülesved'e el sürmek veya yak
laşmak amacıyla başkalarını rahatsız et
mek doğru değildir. i stilarn her dönüşte 
tekrarlanır. Tavaf esnasında telbiyede bu
lunulmaz, ancak dua edilir. Tavaf sırasın
da Hicr . .denilen kısmın gerisinden dolaşı
lır. Kabe'nin etrafında bir defa dolaşma

ya "şavt". yedi defa dolaşmaya "tavaf" 
denir. Bu tavaf ifrad haccına niyet eden
ler için kudQm, diğerleri için umre ta
vafıdır. Eğer ardından sa'y yapılacaksa ta
vaf esnasında erkekler. vücutlarının üst 
kısmını örtmede kullandıkları ridayı sağ 
koltuk altlarından geçirerek sağ omuzla
rını açıkta bırakırlar ki buna "ıztıba'" de
nir. Bu üç şavttaki biraz hızlıca ve çalımlı 
yürüyüşe "remel" adı verilir. Iztıba' ve re-



mel Hanefıler'e göre sadece arkasından 
sa'y yapılacak tavaflarda sünnettir. Bu
nun dışında gerek tavaf esnasında ge
rekse başka zamanlarda omuzlar örtü
lür. Tavaf sonunda yine Hacerülesved is
tilam edilir ve mümkünse makam-ı İbra
him'in arkasında, eğer izdiham varsa baş

ka bir yerde iki rek'at tavaf namazı kılı
nır, dua edilir. Ardından Zemzem Kuyu
su'nun bulunduğu bölüme geçilerek zem
zem içilir ve yine dua edilir. 

d) Hacı adayı umreye niyet etmişse ve
ya haccın sa'yini yapmak istiyorsa Kabe'
nin hemen yakınında bulunan Safa'ya çı
kar ve sa'ye başlar. Sa'y, çevreye göre kü
çük birer tepecik görünümünde olan Sa
fa ile Merve arasında gidip gelmek sure
tiyle yapılır; bu mekana "mes'a" (sa'y ye
ri) denir. Günümüzde Safa ile Merve ve 
bunların arası iki katlı kapalı bir alan hali
ne getirilmiş olup izdiham dolayısıyla bir 
kısım hacılar üst katta sa'y etmektedir. 
Sa'ye Safa'dan başlanır, hafif meyil le düz 
kısma varılır, burada işaretli bölümde ko
şar gibi gidilir, bu gidişe "hervele" denir. 
işaretli bölüm bitince tekrar normal yü
rüyüşe geçilir ve meyilli bir alandan son
ra Merve'ye varılır. Bu yürüyüş bir şavt
tır. Tekrar Merve'den Safa'ya da aynı şe
kilde gelinir. Böylece dört gidişle üç geliş 
toplam yedi şavt eder ve sa'y Merve'de 
sona erer. Sa'y yapan kimse, gerek Safa 
ve Merve'ye çıkınca gerekse yürüyüş esna
sında dua eder. Safa ve Merve'de durup 

Sevtan taslamadan bir görüncıs 

Makam -ılbrahim 

Kabe'ye döner. ellerini duada olduğu gibi 
kaldırıp Allah'a hamdeder. tekbir ve teh
lilde bulunur. Hz. Peygamber'e salatü se
lam getirir, yine dua eder. 

Temettu' haccı yapmak isteyenler. ih
rama girerken umreye niyet ettikleri için 
sa'yden sonra erkekler saçlarını tıraş ede
rek veya biraz kısaltarak. kadınlar da saç
larının ucundan bir miktar keserek ih
ramdan çıkarlar. Yeniden ihrama girin
eeye kadar ihram yasaklarına riayet etme
leri gerekmez. İfrad veya kıran haccına 
niyet edenler ise ihramdan çıkamazlar. 
İfrad haccına niyetlenenler kudüm tava
fını ve haccın sa'yini yapmış olarak ve ih
ramlı vaziyette günlerini geçirirler. Sa'yi 
daha sonraki bir zamana bırakmaları da 
mümkündür. Kıran haccına niyet eden
ler ise um re için tavaf ve sa'y yapmış sa-
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yılırlar ; Hanefıler'e göre ayrıca hac için 
kudüm tavafı ve sa'y yaparlar. Bunlar da 
kalan günlerini ihramlı olarak geçirirler. 
Namazlarını mümkün olduğunca Mescid-i 
Haram'da kılar ve nafile tavaf yaparlar. 

e) Temettu' haccı niyetiyle başlangıçta 
umre için ihrama giren ve sa'yden sonra 
ihramdan çıkan kimseler. zilhiccenin se
kizinci günü veya daha önce yeniden hac 
için ihrama girerler. "Terviye günü" deni
len bu gün, sabah namazından sonra Mi
na'ya gidip öğleden itibaren orada beş va
kit namaz kıldıktan sonra ertesi gün Ara
fat'a geçmek sünnettir. Ancak zamanı
mııda bunun uygulanması aşırı izdiha
ma sebebiyet verdiğinden genellikle hacı 
adayları doğruca Arafat'a götürülmek
tedir. Hacı adayları arefe gününü Arafat'
ta çadırlarda geçirirler. Öğle vakti girince 
öğle ve ikindi namazları cemedilerek kılı
nır. Günümüzde Nemlre M escidi'nde kılı
nan namazdan önce hutbe okunur ve mü
minlere haccın bundan sonraki kısmı hak
kında bilgi verilir. Vakitlerini ibadet. zikir 
ve dua ile geçirmeleri tavsiye edilir. Çün
kü Arafat duaların en çok kabul edildiği 
yerlerden, arefe günü de en makbul ol
duğu zamanlardandır. Akşam güneş bat
tıktan sonra Müzdelife'ye hareket edilir. 

f) Vasıtalarla veya yaya olarak Arafat'
tan ayrılan hacılar, akşam namazını Müz
delife'ye varınca yatsı ile birlikte cemede
rek kılarlar. Geceyi burada geçirip sabah 
namazını eda ettikten sonra Mina'ya doğ
ru yollarına devam ederler. Müzdelife'de
ki vakitlerini de dua ve zikirle geçirirler, 
bu arada cemrelere atmak üzere küçük 
taşlar toplarlar. 

Kurban bayramının birinci günü Mina'
ya varan hacılar kendileri için hazırlanan 
çadıriara yerleşirler. Aynı gün yapacak
ları işlerden biri Akabe cemresine taş at
maktır. İfrad haccına niyet edenler bun
dan sonra. temettu' ve kıran haccına ni-
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Safa ile Merve arasında sa'y yapan hacılar 

yet edenler ise kurbanlarını da kestikten 
sonra tıraş olarak veya saçların ı kısalta

rak ihramdan çıkarlar. Hacı kafilelerinin 
bir an önce ihramdan çıkmak için doğru
ca Akabe cemresine yönelmeleri büyük 
izdihama sebep olmakta, zaman zaman 
ölümlerle sonuçlanan facialar meydana 
gelmektedir. 

Akabe cemresine taş attıktan veya kur
ban kestikten sonra tıraş olarakyahut sa
çını kısaltarak ihramdan çıkan hacı için as
lında ihram yasaklarının tamamı sona er
mez. Cinsi münasebet yasağı ziyaret ta
vafı yapılıncaya kadar sürer. İhramdan çık
ma konusunda mezhepler arasında farklı 
görüşler vardır. Birinci veya ikinci gün, hat
ta üçüncü gün ziyarettavafı için Mekke'
ye gidilip haccın rüknü olan bu tavaf yapı
lır ve böylece ihram yasaklarının hepsi kal
kar. Daha önce sa'y yapılmamışsa tavaf
tan sonra sa'y yapılır. Bayramın ikinci ve 
üçüncü günleri sırayla üç cemreye yedi
şer taş atılır. Taşlar besmele ile atılır ve 
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tekbir getirilir. Geceleri Mina'da kalmak 
bazı alimiere göre sünnet. bazılarına gö
re vaciptir. Bayramın üçüncü günü cem
relere taş atan hacılar. mezhepler ara
sındaki görüş farklılığına göre güneş bat
madan veya ertesi gün fecir doğmadan 
Mina'dan ayrılırlarsa taş atma işini bitir
miş olurlar. Bu süreden sonraya kalanlar 
ise dördüncü gün de üç cemreye sırayla 
yedişer taş atar ve Mekke'ye dönerler. 
Mekke'de bir süre kalan hacılar zaman 
zaman tavaf yaparlar. Hanefiler'e göre 
ziyaret tavafından sonra yapılacak her 
tavaf veda tavafı yerine geçerse de son 
tavafın ardından Mekke'de uzun süre ka
lındığı takdirde ayrılmadan önce tekrar ta
vaf yapılması müstehaptır. Diğer mez
heplere göre ise veda tavafı Mekke'den 
ayrılış sırasında yapılır. 
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Iii SALiM ÖGÜT 

Haccın Hikmeti. Hac, belirli fiilierin sa
dece Allah rızası için yapılmasından olu
şan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de hac 
ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli 
hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir 
edilerek çeşitli yararlarının bulunduğu be
lirtilir (mesela bk. el-Hac 22/28-33) Böy
lece insanlar. haccın hikmetlerini kavra
maya ve gerek fert gerekse ümmet ola
rak onu layıkı vechile ifa edip azami ölçü
de hikmetlerini gerçekleştirmeye teşvik 
edilir. 

Müminin hem malı hem de bedeniyle 
gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac insa
nın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliy
le külll bir teslimiyetin ifadesidir. Diğer yü
kümlülükler gibi hac da insan merkezli ve 
insanın ihtiyaç duyduğu hayırların ta
hakkukunu hedef alan bir ibadettir. Bu 
bakımdan onun hikmetlerini üç nokta
dan hareketle tesbit etmek mümkün
dür. Bunlardan birincisi. Allah'ın insanla
ra bazı şeyleri yapmalarını emretmesi ve 
bunların yerine getirilmesi suretiyle ken
dilerine lutufta bulunmasıdır. İkincisi haccı 
gerçekleştiren insanın ona hazırlanırken. 
menasikini ifa ederken ve ibadetini ta
mamladıktan sonra kendi kabiliyetine gö
re elde edebildiği olumlu sonuçlar, üçün
cüsü de bu ibadeti sadece Allah rızası için 
yerine getiren tek tek insanların iradele
rinin ve tesir alanlarının dışında haccın bü
tün ümmete sağladığı faydalar ve onları 
ulaştırdığı yüksek seviyedir. Haccın hik-

Kabeve Mescid-i Haram'ın genel görünüşü 

meti. Allah'a yönelmiş insanla Allah ara
sında kul-rab ilişkisinin insanın kendi ha
yatı ve ayrıca içinde bulunduğu ümmet 

· üzerindeki etkisiyle ortaya çıkar. Gazza
ll'nin ifadesiyle hac dinin kemale ermesi 
ve teslimiyetin tamamlanmasıdır ( İf:ıya', 
ı. 314). 

Hac ibadetinin fert ve müslüman top
lum açısından sağladığı manevi kazanç
ların kişiden kişiye, toplumdan topluma 
ve devirden devire farklılık arzettiği gö
rülür. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Her 
insan niyetine. iradesine ve yetenekleri
ne bağlı olarak hacdan farklı nasipler elde 
edebileceği gibi hiç nasip almadan bu se
yahatten dönenierin bulunması da müm
kündür. Çünkü hac dış görünüşü itiba
riyle sembolleri andıran, gerçekte ise çe
şitli ruhi eğitimleri sağlayan birbirinden 
farklı davranışların toplamından ibaret
tir. Bazıları için şeytan taşlama çok şey 
ifade ederken bazılarına tavaf. bazılarına 
Arafat. bir gruba da hac esnasında kuru
lan insani ilişkiler daha anlamlı gelebilir. 

Haccın "kast ve yönelme" şeklindeki ke
lime anlamıyla oynadığı manevi rol ara
sında ilişki vardır (krş. Zebldt. IV. 298) 
Şöyle ki: Müslümanlar ömürleri boyunca 
günde beş defa Kabe'ye yönelerek na
maz kılarlar. Her müslüman, imandan 
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sonra en faziletli ibadet sayılan namazın 
(Müslim, "İman", 137-140) kıblesini oluş
turan mübarek mekanı görmek, orada 
başta Hz. Muhammed olmak üzere geç
miş peygamberlerin hak din uğrunda 
verdikleri mücadeleleri hatırlamak. asır
lar boyunca birçok müminin namaz, dua 
ve niyaziarına sahne olan manevi atmas
ferde yaşamak ister. Hac bu açıdan tari
hin yeniden yaşanmasının ve mücerre
din müşahhas hale gelmesinin vasıtası ol
maktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kabe'den "AI
Iah'ın evi" diye söz edilir (el-Hac 22/26) . 
Bütün benliğiyle Allah'a bağlanan mü
min O'nun evini ziyaret etmeyi en büyük 
manevi zevk olarak telakki eder. Aslında 
diğer ibadetlerde olduğu gibi hacda da 
kulluk sınavı (ibtila). hem bu ibadetin ama
cını hem de anlamını oluşturur. Genellik
le insanlar emir ve yasakların hikmetleri
ni ancak gereği gibi onları yerine getir
dikten sonra farkederler. Bu farkediş ya 
bizzat kendi hayatlarında ortaya çık

makta veya başkalarının hayatı incelendi
ğinde görülmektedir. Hacda önemli olan, 
sadece bir fıilin yapılması değil onun öze·ı 

bir amaçla, yani Allah'ın emrine uymak ni
yetiyle yapılmasıdır. Bir fıilin bu niyetle 
gerçekleştirilmesi onu ibadet haline ge
tirir (krş İbn Receb. s. 21-22). Şu halde 
hac ibadetinin temel gayesi ve hikmetle-
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