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diðer putlarýn en büyüðü idi ve sonraki
devirlerde de bu puta Dûmetülcendel’de-
ki (Kûfe) Benî Kelb ve Kureyþ kabileleri
tapmýþtýr (Tâcü’l-£arûs, “vdd” md.; Tabe-
ri, XXIII, 304; Fahreddin er-Râzî, VI, 365).

Özellikle Mezopotamya ve Güney Ara-
bistan’daki kazýlarda bu putlarýn kalýntý-
larýna rastlanmasý söz konusu putlarýn ve
bunlarla ilgili kültlerin oldukça geniþ bir
coðrafyada yayýldýðýný göstermektedir. Pu-
ta tapýnmanýn kökeniyle ilgili tezlerden bi-
ri bunlarýn tarihî kahraman ve kurtarýcý-
larýn zamanla ilâhlaþmýþ þekilleri olduðu
yönündedir. Vedd’in kökeni hakkýnda Ýs-
lâm kaynaklarýnda da bu teze uygun ri-
vayetler nakledilmiþtir. Ýbnü’l-Kelbî’nin ak-
tardýðý rivayete göre esasen Ved ve âyet-
te geçen diðer dört isim Hz. Âdem ile Nûh
arasýndaki bir dönemde yaþamýþ sâlih
kiþilerin adýdýr. Bu kiþiler ölünce yakýnlarý
büyük üzüntü duymuþ, içlerinden birinin
-diðer bir rivayete göre Ýblîs’in- tavsiyesi
üzerine onlarýn heykellerini yapmýþtýr. Bu
ilk nesil zamanýnda beþ sâlih kiþinin hâtý-
rasýna dikilen heykellerin etrafýnda dönü-
lerek onlara saygý gösterilmiþtir. Daha son-
ra gelen nesiller ise bu heykellere saygýyý
arttýrmýþ, Hz. Ýdrîs döneminde ve nihayet
Nûh devrine gelindiðinde ise bunlar put-
laþtýrýlarak onlara ibadet edilmeye baþlan-
mýþtýr. Hz. Nûh kavmini tevhid inancýna
çaðýrmýþ, fakat onlarýn bu çaðrýya isyan-
la karþýlýk vermeleri üzerine Allah tûfan
felâketini göndermiþtir. Tûfan sýrasýnda
yerlerinden koparak sularýn içinde sürük-
lenen putlar Cidde kýyýlarýna kadar gelmiþ
ve sularýn çekilmesiyle burada kalmýþtýr.
Putperestliðin Araplar arasýndaki baþlatý-
cýsý kabul edilen Amr b. Lühay sahip oldu-
ðu cinin yönlendirmesiyle bu putu Cidde’-
den alýp Tihâme’ye getirmiþ ve halký söz
konusu puta tapýnmaya çaðýrmýþtýr. Bu-
nun üzerine Avf b. Gudra adlý bir kiþi pu-
tu alarak Dûmetülcendel’e götürmüþ, oð-
luna da Abdüved ismini vermiþtir. Daha
sonra bu isim Araplar arasýnda kullanýl-
maya baþlanmýþtýr. Avf b. Gudra ayrýca oð-
lunu putun muhafýzý / kâhini (sâdin) yap-
mýþ, Vedd’e tapýnma Abdüved oðullarýnýn
muhafýzlýðýnda Ýslâm’ýn ortaya çýkýþýna ka-
dar devam etmiþtir. Hz. Peygamber, Te-
bük Gazvesi sýrasýnda Hâlid b. Velîd’i bu
putu yýkmakla görevlendirmiþtir. Abdü-
ved oðullarýyla savaþan Hâlid b. Velîd on-
larý maðlûp etmiþ ve putu parçalayarak
ortadan kaldýrmýþtýr (Kitâbü’l-E½nâm, s.
51-55; ayrýca bk. Taberî, XXIII, 303; Fah-
reddin er-Râzî, VI, 365; Ýbn Kesîr, VIII, 261-
262). Yine Ýbnü’l-Kelbî tarafýndan verilen

bilgiye göre Ved kýlýç kuþanmýþ, omuzun-
da yay, elinde mýzrak ve ok taþýyan hey-
betli bir erkek þeklinde tasvir edilmiþtir
(Kitâbü’l-E½nâm, s. 56).

Ved Allah’tan baþkasýna tapanlarýn ilk
modeli olarak kabul edilmektedir. Vedd’e
yüklenen sosyal misyona bakýldýðýnda bu-
nun idealize edilmiþ yakýþýklý ve kuvvetli
erkek formu olduðunu söylemek müm-
kündür. Bu baðlamda Ved kültünü eski
Yunan’daki Apollo, eski Mýsýr’daki Osiris
veya diðer medeniyetlerdeki ideal / ilâhî
erkek prototipiyle kýyaslamak mümkün-
dür. Öte yandan Ved ile, aslen bir tanrý ol-
makla birlikte sonralarý diþi formunda ta-
pýnýlan ve âyette birlikte zikredilen Süvâ‘
arasýnda “kutsal çift” modellemesine kar-
þýlýk gelecek þekilde baðlantý kurulmuþ-
tur (Smith, s. 304-305; krþ. Wellhausen,
s. 18). Ved ayný zamanda ay kültleriyle iliþ-
kilendirilmiþtir. Yýlanlarýn Ved kültünde kut-
sal kabul edilmesi de bu iliþkiye dayan-
maktadýr. Ýslâm öncesi toplumlarda ayla
ilgili kültler güneþ ve yýldýzlarla ilgili kült-
lerden daha üstün kabul edilirdi. Yemen’-
de hâkimiyet kuran Maînliler’in ay tanrýsý
olduðu söylenen Ved ile Güney Arabistan’-
da tapýnýlan diðer ay tanrýlarý (Sin, el-Me-
kah / Ilumkuh, Amm / Melik) arasýnda ir-
tibat kurulmuþtur (Hitti, s. 60-61; Ved ve
güneþ özdeþliði için bk. EI2 [Ýng.], IX, 908).
Bütün Güney Arabistan’da yaygýn olan bu
inanç sebebiyle bölgedeki kabileler ken-
dilerini ay tanrýsýnýn çocuklarý kabul eder-
di. Mezopotamya medeniyetlerinde zaman
zaman ortaya çýkan kozmik teslîsin kültü-
nü ay tanrýsý (Sin, el-Mekah, Amm ve Ved),
güneþ tanrýsý (Þamas / Þems, Afrodit, Sü-
vâ‘) ve yýldýz(lar) / gezegen(ler) (Aþtar /
Astar, Venüs vb.) oluþturmuþtur (Ved ve
diðer dört putun gök cisimleriyle iliþki-
lendirilmesiyle ilgili olarak ayrýca bk. Fah-
reddin er-Râzî, VI, 365).
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Kur’ân-ý Kerîm’de
Nûh kavminin taptýðý belirtilen

ve Câhiliye döneminde de tapýnýlan
putlardan biri.˜ ™

Sözlükte “sevgi, sadakat, arzu” mânasý-
na gelen vedd kelimesi meveddetin mas-
dar halidir (Lisânü’l-£Arab, “vdd” md.; Tâ-
cü’l-£arûs, “vdd” md.); vüdd ve vidd ola-
rak da okunmuþtur. Kur’an’ýn çeþitli âyet-
lerinde fiil (vedde-yeveddü) ve isim (me-
veddet) þeklinde (el-Bakara 2/96, 109; en-
Nisâ 4/73, 89; el-Enfâl 8/7 vb.), iki yerde
de vüdd / vedd biçiminde geçer (Meryem
19/96; Nûh 71/23). Ayný kökten türeyen
“vedûd” (çok þefkatli) (Hûd 11/90; el-Bu-
rûc 85/14) esmâ-i hüsnâ arasýnda yer alýr.
Necidliler’in kelimeye yüklediði “kazýk, di-
rek” mânasýnýn yaný sýra bunun bir daðýn
adý olduðunu söyleyenler de vardýr (Lisâ-
nü’l-£Arab, “vdd” md.; Tâcü’l-£arûs, “vdd”
md.). Bir görüþe göre kelimenin aslý “el-
vetedü” olup tâ harfinin dâl ile kaynaþma-
sý sonucunda (el-veddü) ortaya çýkmýþtýr
(Batalyevsî, el-Mü¦elle¦, II, 467). Put adý
olarak üdd biçiminde de geçer. Câhiliye
Araplarý’nda Amr b. Vüd, Abdülved, Üd b.
Tâbiha, Üd / Üded (Hz. Peygamber’in atasý
olan Adnân’ýn babasý) gibi isimlere rast-
lanmaktadýr.

Kur’an’da Nûh kavminin ileri gelenle-
riyle onlarýn takipçilerinin halka þöyle söy-
ledikleri belirtilmektedir: “Sakýn ilâhlarý-
nýzý býrakmayýn! Hele Ved’den, Süvâ‘dan,
Yegus’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vaz-
geçmeyin!” (Nûh 71/23). Medineliler âyet-
teki kelimeyi vüdd, Kûfe ve Basralý kýraat
âlimleri ise vedd þeklinde okumuþtur (Tâ-
cü’l-£arûs, “vdd” md.; Taberî, XXIII, 305).
Bir görüþe göre Ved Nûh kavminin, Vüd ise
Kureyþliler’in tapýndýðý putun adýdýr (Fah-
reddin er-Râzî, VI, 366). Âyette belirtildi-
ði üzere Ved, Hz. Nûh zamanýnda kendi-
lerine tapýnýlan ilk beþ puttan biri ve en
önemlisidir. Nûh kavminin taptýðý baþka
putlar da vardý, fakat isimleri verilen bu
putlar en yüce kabul edilenlerdi. Bunlarýn
arasýnda da derece farký mevcuttu (Elma-
lýlý, VIII, 5376). Mezopotamya medeniyet-
lerinde (Bâbil bölgesi) öne çýkan bu put-
larýn Araplar’a Nûh kavminden geçtiði ka-
bul edilmektedir. Hindistan’da da benzer
isimlerde putlarýn varlýðýna dikkat çekil-
mekle birlikte (Keþmîrî, IV, 251; Elmalýlý,
VIII, 5378) Hint inancýnda Veda bir put is-
mi deðildir. Nûh kavminin putu olan Ved
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ihramla önce umre, ardýndan hac yaptýðý
(kýrân haccý) anlaþýlmaktadýr.

Hz. Peygamber hacca gideceðini zilka-
de ayýnda açýkladý. Bunun üzerine çok sa-
yýda sahâbî onunla birlikte hac yapabil-
mek için hazýrlandý. Medine civarýnda ya-
þayanlar da Medine’ye geldi. Resûl-i Ek-
rem, 25 Zilkade (22 Þubat) Cumartesi öð-
le namazýný dört rek‘at kýldýrdýktan sonra
yanýnda hanýmlarý ve kýzý Fâtýma bulun-
duðu halde muhacirlerden, ensardan ve
diðer Arap kabilelerinden meydana gelen
büyük bir kalabalýkla Medine’den ayrýldý.
Medineliler’in yaklaþýk 11 km. mesafede-
ki mîkat mahalli Zülhuleyfe’ye varýnca çev-
reden gelecek olanlarýn toplanmasý için
geceyi orada geçirdi. 26 Zilkade’de sabah
namazýný kýldýrdý. Ýhrama girmek için tek-
rar gusül abdesti aldý. Öðle namazýný Zül-
huleyfe’de kýldýrdýktan sonra telbiye geti-
rerek yola devam etti. Resûl-i Ekrem’in
izlediði güzergâh ana hatlarýyla Melel, Sey-
yâle tepesi, Irkuzzebye, Revhâ, Munsaraf,
Üsâye, Arc, Lahyâ Cemel, Sukyâ, Ebvâ,
Veddan, Cuhfe, Kudeyd, Usfân, Gamîm,
Merrüzzahrân, Serif, Zûtuvâ, Mekke þek-
lindedir.

Resûlullah, 4 Zilhicce Pazar günü (Vâ-
kýdî’ye göre Salý, Makrîzî’ye göre Pazarte-
si) kuþluk vakti Kasvâ adlý devesinin üze-
rinde Mekke’ye ulaþtý. Mescid-i Harâm’a
gidip önce Hacerülesved’i istilâm etti ve
Kâbe’yi tavaf etmeye baþladý. Tavafýn ilk
üç þavtýný koþar gibi (remel), dört þavtýný
ise yürüyerek tamamladý. Ardýndan Ma-
kam-ý Ýbrâhim’de iki rek‘at namaz kýldý.
Sonra dönüp Hacerülesved’i tekrar selâm-
ladý ve Safâ ile Merve arasýnda sa‘y yaptý.
Zilhiccenin sekizinci gününe (terviye) ka-
dar (pazar, pazartesi, salý ve çarþamba gün-
lerinde) Mekke dýþýndaki Ebtah (Bathâ,
Muhassab) denilen yerde çadýrýný kurdur-
du, ashabýyla beraber orada konakladý. Bu
süre içinde namazlarý ikiþer rek‘at kýldýr-
dý ve Arafat’tan dönünceye kadar bir da-
ha Kâbe’ye gitmedi. Perþembe günü de-
vesine binip Mina’ya doðru hareket etti.
Mina’da öðle, ikindi, akþam, yatsý namaz-
larýný kýldýrdý ve geceyi burada geçirdi. Cu-
ma sabahý namazý kýldýrdýktan sonra gü-
neþ doðuncaya kadar bekledi. Arafat’taki
Nemire mevkiinde çadýr kurulmasýný em-
retti. Mina’dan Müzdelife’den geçti ve
Arafat’ta hazýrlanan çadýra varýp konakla-
dý. Zeval vaktinden sonra çadýrýndan çýktý
ve devesine binerek Arafat vadisinin orta-
sýna geldi. Urene vadisinde ashabýna meþ-
hur Vedâ hutbesini irat etti. Öðle vaktin-
de ezan okutarak ayrý ayrý kametle öðle
ile ikindiyi birlikte kýldýrdý (cem‘-i takdîm).

Kýbleye dönüp güneþ batýncaya kadar Ce-
belirahme’nin eteklerinde vakfe yaptý ve
dua ile meþgul oldu. Arafat’ta iken teblið
görevinin tamamlandýðýný bildiren þu âyet
nâzil oldu: “Bugün dininizi ikmal ettim,
üzerinize nimetimi tamamladým ve sizin
için din olarak Ýslâm’a razý oldum” (el-Mâ-
ide 5/3).

Resûl-i Ekrem güneþ battýktan sonra
devesine binerek Arafat’tan ayrýldý ve Müz-
delife’ye geldi. Yatsý vaktinde akþam na-
mazýyla birlikte yatsý namazýný birleþtirip
(cem‘-i te’hîr) akþamý üç, yatsýyý iki rek‘at,
ayný þekilde tek ezan ve her namaz için
ayrý kametle kýldýrdý. Geceyi Müzdelife’de
geçirdi. Ertesi sabah (bayramýn birinci gü-
nü) sabah namazýný Müzdelife’de kýldýr-
dýktan sonra Meþ‘ar-i Harâm’a ulaþtý. Ora-
da ortalýk iyice aydýnlanýncaya kadar vak-
feye devam etti. Ardýndan güneþ doðma-
dan yola çýktý. Ebrehe ordusunun helâk
edildiði yer olan Müzdelife ile Mina ara-
sýndaki Muhassir vadisinden hýzlýca geçti.
Sonra durdu ve insanlara cemrelere at-
mak üzere ufak taþ toplamalarýný emret-
ti. Fazl b. Abbas’ý devesinin arkasýna aldý,
þeytan taþlama yerine gelince tekbir ge-
tirerek cemrelere taþ attý. Bayramýn ilk
günü cemreler arasýnda durdu ve orada
bulunanlara hitap etti. Cemre-i Akabe’de
ufak taþlardan yedi tane attýktan sonra
Mina’ya gitti.

Burada yine deve üzerinde halka hitap
etti, ardýndan kurbanlýk olarak hazýrla-
dýðý 100 deveden altmýþ üçünü hayatýnýn
her yýlý için bir deve hesabýyla bizzat ken-
disi, diðer develeri de Hz. Ali kesti. Ayrý-
ca hanýmlarý adýna sýðýr kurban etti. Kur-
ban etinden bir parça yedi, geri kalanýný
müslümanlara daðýttý. Kurban kesme iþi-
ni tamamlayýnca baþýný týraþ ettirip ihram-
dan çýktý. Daha sonra Mekke’ye gitti. Bey-
tullah’ý halkýn kendisini görmesi ve soru
sormasý için devesi üzerinde tavaf etti.
Hacerülesved’i de deve üzerinden tekbir
getirerek “mihcen” denilen deðneðiyle se-
lâmladý. Arkasýndan Zemzem Kuyusu’n-
dan su içti. Safâ tepesine geçip yine de-
vesinin üzerinde Safâ ile Merve arasýnda
sa‘y yaptý, öðle namazýný kýldýrdý. Tekrar
Mina’ya dönüp bayram günlerini Mina’da
geçirdi ve bu günlerde diðer taþ atma gö-
revlerini de yerine getirdi. Bayramýn ikin-
ci günü Mina’da ashabýna bir hutbe daha
irat etti. “Haccýnýzý benden öðrenin. Zira
bilmiyorum, belki de bu haccýmdan son-
ra bir daha haccedemem” diyerek âdeta
onlarla vedalaþtý. Mina dönüþü Hayfu Be-
nî Kinâne olarak da bilinen Muhassab (Eb-
tah) mevkiine geldi ve âzatlý kölesi Ebû Râ-

haeological Evidence for the Cult of Religious
Images in Pre-Islamic Arabia (doktora tezi, 1993),
University of Iowa; H. Derenbourg, “Le dieu So-
uwâ‘ dans le Coran et sur une inscription sa-
béenne récemment découverte”, Boletín de la
Real Academia de la Historia, XLVII, Madrid
1905, s. 72-78.
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Hz. Peygamber’in 
vefatýndan üç ay önce eda ettiði

ilk ve son haccý
(10/632).
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Haccýn farz kýlýndýðý tarihle ilgili fark-
lý görüþler bulunmakla birlikte 9 (631) yý-
lýnda farz olduðu kabul edilmektedir. Te-
bük Seferi dönüþü, 9 (631) yýlýndaki hac-
cýn Câhiliye Araplarý’nýn uyguladýðý nesî do-
layýsýyla vaktinden önce zilkade ayýnda ya-
pýlacaðýný bilen Resûlullah bu âdete son
vermek için Vedâ haccýna kadar bekledi
ve 9 yýlýndaki ilk haccý Hz. Ebû Bekir’in yö-
netiminde yaptýrdý. Aylarýn sayýsýnýn on iki
olduðunu bildiren ve nesî uygulamasýný
yasaklayan âyetler (et-Tevbe 9/36-37) yay-
gýn kanaate göre 10 (632) yýlýnda indi. Hz.
Peygamber Vedâ haccýný zilhicce ayýnda ifa
ederken okuduðu hutbede, “Zaman Al-
lah’ýn yerleri ve gökleri yarattýðý gündeki
þekline döndü” diyerek bu âdeti kaldýrdýðý
gibi haccýn kýyamete kadar zilhicce ayýnda
yapýlmasýný da saðladý (Bîrûnî, s. 62-63; Ýbn
Abdülber en-Nemerî, s. 266, 268). Diðer
taraftan Resûl-i Ekrem’in müþriklerin Ha-
rem’e girmeye devam etmeleri, bazý ka-
dýn ve erkeklerin Kâbe’yi çýplak tavaf et-
meleri sebebiyle 9 (631) yýlýnda hacca git-
mediði de rivayet edilmiþtir. Resûlullah,
Hz. Ali’yi müþriklerin bir daha Mescid-i Ha-
râm’a giremeyeceðini bildiren âyeti (et-
Tevbe 9/28) teblið etmek üzere görevlen-
dirdi. 10 (632) yýlýnda hacca niyet eden Re-
sûl-i Ekrem ashabýyla birlikte Medine’-
den ayrýlýrken yerine Ebû Dücâne’yi (veya
Sibâ‘ b. Urfuta el-Gýfârî, bk. Ýbn Hiþâm, II,
601) vekil býraktý. Hayatýnýn son yýlýnda
yaptýðý bu hac tarihe “Vedâ haccý” (hicce-
tü’l-vedâ‘) adýyla geçti. Hz. Peygamber bu
haccýnda ashabýyla vedalaþtýðý için buna
Vedâ haccý, haccýn hükümlerini teblið ede-
rek bizzat uyguladýðý için “hiccetü’l-belâð”,
haccýn farz kýlýnmasýndan sonra gerçek-
leþtirdiði ilk hac olduðu için “hiccetü’l-Ýs-
lâm”, “kemal haccý, tamam haccý” gibi
isimler verilmiþtir. Vedâ haccýnda Resû-
lullah’ýn temettu‘, kýrân ya da ifrad þeklin-
deki hac çeþitlerinden hangisine niyet et-
tiði tam bilinmemekle beraber onun ayný


