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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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rinden biri insanların Allah 'ın emri gere
ğince yurtlarını , ailelerini ve dostlarını, 
mallarını terketmeye, bazı arzularına 
karşı koyup sıkıntıları göğüslerneye ha
zır olduklarını göstermeleridir. 

Hac belli bir zamanda ve belirli me
kanlarda gerçekleşen bir ibadet olduğu 
için müslümanlara zaman ve mekan mef
humunu, dünyada her şeyin belli bir dü
zen içinde gerçekleştiği şuurunu kazan
dırır. Vakfe, tavaf. sa'y vb. hac menasi
kinin yerine getirilmesi, dünyanın çeşitli 
yerlerinde yaşayan müslümanların göz
lerini ve gönüllerini Arafat, Kabe, Safa
Merve gibi "ilahi semboller" olarak nite
lendirilen (ei-Bakara 2/158) rnekanlara 
çevirmelerini sağlamakta ve formel bir 
anlaşma olmaksızın bütün müslüman
ları aynı zaman ve mekan içinde manevi 
bir ittifak anlayışına ulaştırmaktadır. 

Bilhassa tasawufta hacca hazırlık saf
hası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya ben
zetilir; şu farkla ki hac iradeye bağlı iken 
ölüm insanın beklemediği, belki de iste
mediği bir anda gerçekleşebilir. Hac iba
detinde kişi çevresinden ve arzularından 
uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda 
ölümü yaşayacağı için önemli bir irade eg
zersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun 
eğmeye hazır olduğunu kendine telkin et
mektedir. Bu duygunun belirtilerini özel
likle hacca ilk defa gidecek olanlarda göz
Iemek mümkündür. Bundan dolayı hac
ca hazırlanan mürnin dini. ahlaki ve hu
kuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği 
herkesle helalleşir, borçlarını öder. bak
ınakla yükümlü olduğu insanların nafaka
larını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. 

Haccın farziyetini belirten ayette ona 
güç yetirmekten söz edilir (Al-i imran 3/ 
97). Bunun anlamı, insanın hac için gerek
li olan bütün imkanlara kavuşması , şartla

rın da bunu kolaylaştıracak bir durumda 
bulunması demektir. Söz konusu ayet, 
dalaylı olarak haccın ifasını sağlayacak 

her türlü vasıtayı hazırlamaları için müs
lümanları uyarmakta, gerekli tedbirleri 
almalarını bir veeibe olarak onlara yükle
mektedir. Bu sebeple tarih boyunca hac 
yollarının güvenliğini temin etmek ve hac
cın yapılacağı mekanların hizmetkarı ol
mak müslüman devlet adamları için bü
yük bir şeref telakki edilmiştir. Bu şart
lar bir bakıma, Allah'a teslimiyetini gös
termek isteyen müslümanın kendini bu 
amaca yönelik olarak hazırlaması gerek
tiğini de ifade etmektedir. 

Müminin hac esnasında elde ett ikle
riyle orada gerçekleştirdiği menasik ara-
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sında da bir ilişki vardır. Burada özellikle 
belirtilmesi gereken husus, haccın ger
çekleştirildiği mekanla Hz. Peygamber'in 
ve ilk müslümanların yaşadıkları mekanın 
aynı olmasıdır. Mürnin hac esnasında, 

Resul-i Ekrem'in ve ashabının bulunduğu 
coğrafi mekanla karşılaşmakta, Kur'an'
da "Allah'ın koyduğu dini işaret ve nişan
lar" (şeairullah) olarak tavsif edilen (el-Sa
kara 2/158; el-Hac 22/32, 36) bu mekan
larda bulunarak o dönemin manevi ru
hundan nasip almaktadır. 

Diğer taraftan hacca giden her müslü
man, ihrama girerken büründüğü esvap
la kabre girerken bürüneceği kefenin ben
zerliğinin şuurunda olarak artık bir bakı
ma dünya dışı bir düzene ayak uydur
duğunu hissetmekte ve bunun etkilerini 
duymaktadır. İhram, sözlük anlamının 
da çağrıştırdığı gibi sadece zahiri bir kı
yafet değişikliği değil insanın yaşama ve 
davranış biçiminin köklü bir değişikliğe 
uğraması demektir. Nitekim ihramlı kişi, 
bu kıyafeti taşıdığı süre içinde başka za
manlarda kendisine meşru olan bir dizi 
davranıştan uzak durmak zorundadır. Bu 
program dışı hayat, kişinin alışkanlıkla
rından ve bağım lılıklarından kurtulma
sına ve kendisiyle hesaplaşmasına imkan 
tanıyan önemli bir fırsattır. Bu esnada ya
pılan her ihlal ya bir kefaretle karşılanır 
veya haccın bozulmasıyla sonuçlanır ki bir 
anlamda dünya-ahiret bütünlüğünü canlı 
bir şekilde yaşamak demektir (Ali Şeria
tl, s. 23-24; Karaman, lll , 25). 

Kabeve çevresi için kullanılan "harem" 
tabiri. bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın 

emir ve yasaklarına saygı esasına göre 
düzenlendiğini, başta insan olmak üzere 
ağaç ve bitki örtüsünden hayvaniara ka
dar bölgedeki bütün varlıkların ilahi ko
ruma altına alındığını ifade eder. Tavaf 
kişiye , her şeyin bir başka şey etrafında 
belli bir düzen içinde döndüğü ve insanın 
da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil 
ettiği şuurunu verir. Sa'y. müslümanın sırf 
Allah istediği için katıldığı bir yürüyüş
tür; müslüman bu sayede kendisi gibi ay
nı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları ta

. şıyanlarla beraber koşmanın ne demek 
olduğunu farkeder. Sa'y s ırasında "her
vele" denilen çalımlı ve hızlı yürüyüş, ni
yet ve duygu bütünlüğü ile kaynaşmış 
ümmet ruhunun azametini yansıtır. Ara
fat'ta diğer müminlerle bir arada bulu
nan, kıyafetiyle artık bu dünyayı terket
tiğini gösteren mümin. haşir ve hesaba 
çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşa
yarak sorumluluğun ve hesaba çekilme
nin idrakine varır. Arafat'ta rabbine yö-

nele!J insan daha bu dünyada, hiçbir yar
d ımcının bulunmadığı şartlarda O'nun 
huzurunda durmanın manasını, makam, 
servet ve ilim gibi üstünlüklerin gerçek 
değerinin hesaba çekileceği zaman orta
ya çıkacağını anlar; üstünlüğün sadece 
takvada olmasının ne demek olduğunu 
kavrar. Hac esnasında çeşitli münase
betlerle yapılan dualar. sadece Allah'a 
teslim olmanın ve bunu söz ve davranış
larla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Özel
likle telbiye çok anlamlıdır: "Buyur Alla
hım. buyur! Davetini duydum, sana yö
neldim. Şerikin yok Allahımi Emrine uy
dum, kapına geldim. Hamd sanadır; ni
met senin, mülk senindir. Şerikin yok Al
lahım!". Nihayet orada kesilen kurban, 
müminin sırf Allah istediği için malından 
vazgeçebiidiğini belirtınesi ve bizzat ken
dini dahi Allah yolunda kurban edebi
leceğini fiiliyle göstermesi açısından ma
nidardır. 

Hac esnasında hiçbir şeye zarar ver
memek esas olduğundan insanın çevre
siyle ilişkisinde son derece dikkatli davran
ması gerektiği ortaya çıkar. Bu hususta
ki titizliğin ölçüsü, Kur'an- ı Kerim'deki ya-

. saklardan ve bu yasakların çiğnenmesi 
halinde verilecek cezaları bildiren ayetlerin 
açık üslübundan anlaşılmaktadır (bk. el
Bakara 2/l 58, ı 96-200; Al-i im ran 3/96-
97; el-Maide 5/2 , 95-96; el-Hac 22/26-29, 
33-34). Özellikle bitki ve hayvan türünden 
canlılara karşı gösterilmesi gereken has
sasiyet, kişiye başka zamanlarda kaza
namayacağı ölçüde bir duyarlılık sağlar. 
Bunun yanında öfkelenmemek, kimseyi 
ineitmernek ve güler yüzlü olmak gibi 
ahlaki davranışlar da haccı gereği gibi 
yerine getirenierin elde edecekleri ma
nevi kazançlar arasında yer alır. Sonuç ola
rak hac esnasında müslüman daha önce 
teorik olarak haberdar olduğu, fakat la
yıkı ile yaşayamadığı bir dizi imani ve ah
laki özellikler kazanır; sahip bulunduğu 
olumlu niteliklerde ise daha çok se bat ve 
güç kazanır. Hac müminin kendi kendisi
nin farkına varma sürecidir. 

Hacdan dönen mümin, İslam'ın ilk mu
hatapları olan ve hayatlarını ona vakfe
den Asr-ı saadet müslümanlarının yaşa

dığı yerleri gezerek, Peygamber'i kitap
lardaki bilgilerle tarihi bir şahsiyet olarak 
tanımanın ötesinde sanki onu bizzat gö
rerek imanını ve ikrarını tazelemiştir. Re
sul-i Ekrem'in yaşadığı yerleri ve kabrini 
ziyaret etmiş, tebliğ vazifesini başarıyla 
yerine getirdiği mekanlarda peygamber
liğine bir daha şehadet etmiştir. Aynı za
manda dünyada mevcut çok çeşitli ırk-



ları. bunların konuştuğu dilleri gözlemiş. 
ancak bu farklılıkların. sadece insanların 
birbirlerini tanıyarak iletişim kurabilmele
ri için (el-Hucurat 49/13) Allah tarafından 
birer aUımet olarak yaratıldığının şuuru
na varmıştır. Bunun yanında insanlar ara
sındaki bu farklılıkların birlik ve beraber
liği engellemediğini, mevcut farklılıklar la 
birlikte Allah'a teslim olmanın her türlü 
vahdetin esasını oluşturduğunu farket
miştir. Böylece dünyasının sınırları ge
nişlemiş. coğrafi bilgileri nazari boyutla
rını aşmış. yer küresinin muhtelif bölge
lerinde yaşayan yüz binlerce insanla bir 
arada bulunmuş. en olumsuz şartlarda 
bile insanların birbirine müsamaha gös
termesinin ne demek olduğunu bizzat 
tecrübe ederek anlamıştır. 

islam alimlerinin biyografileri incelen
diğinde onların hac seyahati esnasında 
diğer birçok alimle tanıştığı. bu vesile ile 
çeşitli fikir ve eserlerden haberdar oldu
ğu, birçoğunun ilmi hayatında gelişme
ler meydana geldiği görülür. Kitap bası
mının ve iletişim imkanlarının çoğaldığı 
günümüzde de hac seyahatinin bu ilmi 
fonksiyonu önemini korumaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de İslamiyet'in bütün 
diniere galip gelmesi amacıyla insanlığa 
gönderildiği ifade edilmektedir (el-Feth 
48/28). Hemen bütün ırkiara mensup 
olan, fizyonomileri, psikolojik yetenekle
ri, sosyal konumları ve coğrafi bölgeleri 
farklı bulunan birçok insanın katıldığı 

hac ibadeti günlerinde Mekke ve Medi
ne'yi dolduran kalabalıkları seyretmek, 
bu sayede birlik içinde çokluğun ve çok
luk içinde birliğin tecellilerine muttali ol
mak, gerçekten İslam'ın azarnet ve mü
kemmeliyetini müşahede etme sonucu
nu doğurmaktadır. 

Hac sırasında dünyanın her tarafından 
Kabe'ye gelen müslümanlar, aralarında 
önceden yapılmış herhangi bir anlaşma 
olmaksızın aynı fiilieri aynı şekilde ger
çekleştirirler. Böylece müslümanlar, bir
birlerinden habersiz olarak aynı ideallere 
yönelik bir gayret içinde bulunduklarını 
farkederler; bu arada kendileri dışında 
milyonlarca insanın aynı amacı paylaş
tığının bilincine ulaşırlar. Hac, dünyanın 
neresinde yaşariarsa yaşasınlar, bütün 
müslümanların aynı değerlere sahip ol
dukları ve bu değerlerin kendileri için or
tak bir zemin oluşturduğu gerçeğini or
taya koyar. Hacca giden müslüman bir 
ailenin ferdi, bir köyün, bir kasabanın ve
ya bir şehrin sakini ve bir devletin vatan
daşı olarak ülkesinden ayrılır. bir ümme
tin ferdi olarak memleketine döner. 
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~ TAHSiN GöRGÜN 

Tarihçe. Hac Mekke'nin fethinden ön
ce farz kılınınakla birlikte müşriklerle iliş
kilerin iyi olmaması sebebiyle müslüman
lar ancak fetihten sonra hacca gidebildi
ler. Hz. Peygamber'in katılmadığı bu hac
da müslümanların yanında Arabistan'ın 
çeşitli bölgelerinden gelen müşrikler de 
vardı. Hz. Peygamber fetih yılında bir hac 
emiri tayin etmemiş, Mekke Valisi Attab 
b. Esid bu görevi yerine getirmiştir. Fethi 
takip eden yıl Hz. E bO Bekir hac emiri ola
rak görevlendirilmiş ve müşriklerin M es
cid-i Haram'a yaklaşamayacağı (et-Tevbe 
9/28). kadın veya erkek hiç kimsenin çıp
lak tavaf yapamayacağı gibi hususları teb
liğ etmek vazifesi ise Hz. Ali'ye verilmiş
tir. Hicretin 1 O. yılında hac görevini ifa 
eden ResOl-i Ekrem'den sonra gelen ha
life ve hükümdarlar da ya bizzat kendile
ri hacca gitmek yahut emir tayin etmek 
suretiyle hac kafilelerinin bu vecibeyi hu
zur içinde yerine getirmelerini sağlamış
lardır. Hz. EbO Bekir ve Hz. Ömer. halife
liklerinin ilk yılında hac emiri tayin edip 
ertesi yıl bizzat hacca gitmişler, Hz. Os
man halifeliğinin ilk ve son yılları hariç 
her yıl haccetmiş, Hz. Ali ise iç karışıklık
lar sebebiyle hilafet yılları içinde buna hiç 
fırsat bulamamıştır. Muaviye, ilki 44 (665) 
yılında olmak üzere birkaç defa, Abdül
melik b. Mervan 75'te (695). ı. Velid 91 
(710) ve 95'te (714). Süleyman b. Abdül
melik 97'de (716). Hişam b. Abdülmelik 
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106'da (725) haccetmişlerdir; Hişam'dan 
sonraki Emevi halifelerinin hiçbiri hacca 
gitmemiştir. Abbasiler'den hacca giden 
ilk halife 140 (758). 147 (765), 148 (766) 
ve 152 (769) yıllarında hacceden ve 158'
de (775) hac yolunda ölen EbO Ca'fer ei
MansOr'dur. Mehdi-Billah iki defa, HarO
nürreşid ise dokuz veya on bir defa hac
ca gitmiştir. HarOnürreşid bunların beş 
veya altısında hanımı Zübeyde'yi, birinde 
de oğulları Emin ile Me'mOn'u yanında 
götürmüş, 173 (790) yılındaki haccını da 
yaya olarak gerçekleştirmiştir. HarOnür
reşid'den sonraki halifeler (Fatımi halife
leri de dahil) devlet merkezinden uzun 
süre ayrılmayı göze alamadıkları için 
hacca gitmemişlerdir. 

Abbasiler döneminde haccı etkileyen 
faktörlerin başlıcaları iç karışıklıklar, dış 
tehditler, bedevilerin çapulculukları. ikti
sadi sıkıntılar, susuzluk ve aşırı sıcaklarla 
sağlık problemleriydi. Defalarca hac ker
vanlarını yağmalayan Karmatiler.- 317'de 
(930) Mekke'ye girip çok sayıda hacıyı kat
lederek Hacerülesved'i yanlarında götür
müşlerdi. Bedeviler ise çeşitli hediyelerle 
gönülleri alınmadığı veya kafileler askeri 
birliklerle korunmadığı sürece saldırıyar 
ve malları gasbedip hacıları öldürüyorlar
dı; 8S8'de ise (1454) Batı Afrika'dan ge
len bütün hacı adaylarını rehin almışlar
dı. Bu saldırılar bazan idare tarafından 
verilen rüşvetlerle savuşturulur. hacılar
dan da güvenlikleri için sabit bir miktar 
para alınırdı. Hacılar Mekke'de de hırsız
lık ve cinayet gibi tehlikelerle karşı karşı
ya kalabiliyorlardı; ayrıca hac emirleriyle 
Mekke şeritleri arasındaki anlaşmazlık
lar onlar için tehlike teşkil edebiliyordu. 
Bundan dolayı bütün islam ülkelerinden 
her yıl hacca gidildiği söylenemez; bazan 
Irak ve Suriye, bazan da Mısır hacı aday
ları bundan mahrum kalmışlardır. Abba
si halifeleri, hacıların yol güvenliğini sağ
lamak için büyük organizasyonlar kurmuş

. !ardır. Horasan'dan ve diğer uzak yerler-
den gelen hacı adayları şewal ayında Bağ
dat'ta toplanır ve burada düzenlenen bir 
törenle yola çıkan kafileyi bir askeri birlik 
korurdu. Kafileler Küfe, Necef. Kadisiye 
gibi etrafı hurmalıklarla çevrili yerlere ve 
büyük şehirlere uğrar. Fırat nehrini sallar
dan yapılmış bir köprü üzerinden geçe
rek Arabistan çölüne iner, sonra Necid 
yayialarını geçip Hicaz dağları istikame
tinde yol alırdı. HarOnürreşid'in karısı 

Zübeyde 3 milyon dinar harcayarak 
Bağdat-Mekke yolunu yaptırmıştı; bu 
yol daha sonra Nizamülmülk ve Adudüd
devle tarafından da tamir ettirilmiştir. Yol 
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