
590

VED

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
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¥umeyd (nþr. Subhî es-Sâmerrâî – Mahmûd M.
Halîl es-Saîdî), Beyrut 1408/1988, s. 270-271;
Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, II, 172-189; Bîrûnî, el-Â¦â-
rü’l-bâšýye £ani’l-šurûni’l-Åâliye (nþr. C. E. Sac-
hau), Leipzig 1878, s. 62-63; Ýbn Abdülber en-
Nemerî, ed-Dürer fi’Åti½âri’l-me³åzî ve’s-siyer
(nþr. Þevký Dayf), Kahire 1386/1966, s. 266-268;
Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî, el-Mevâhi-
bü’l-ledünniyye (nþr. Sâlih Ahmed eþ-Þâmî), Bey-
rut 1412/1991, IV, 402-464; Ýbrahim Sarýçam,
Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Evrensel Mesajý, An-
kara 2001, s. 351-356.
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Hz. Peygamber’in
Vedâ haccýnda okuduðu hutbeler.
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Resûl-i Ekrem Vedâ haccý (10/632) sýra-
sýnda Arafat, Mina ve Akabe gibi yerler-
de ashaba hitap etmiþ ve kýsa, veciz bir
þekilde tavsiyelerde bulunmuþtur. Bu hi-
tabeler, Câhiz’in el-Beyân ve’t-tebyîn (II,
31-33) adlý eseri baþta olmak üzere bazý
tarih kitaplarýnda derlenerek uzunca bir
Vedâ hutbesi metni teþkil edilmiþtir. “Hut-
betü’l-vedâ” ifadesini ilk defa Câhiz kullan-
mýþ, bu ifade daha sonraki müelliflerce de
benimsenmiþtir.

Resûlullah’ýn arefe günü Arafat’ta irat
ettiði ilk hutbe Cübeyr b. Mut‘im, Câbir
b. Abdullah ve Abdullah b. Mes‘ûd gibi sa-
hâbîler tarafýndan nakledilmiþtir. Câbir b.
Abdullah’ýn anlatýmýna göre Hz. Peygam-
ber Arafat’a gelince Nemire’de kendisi için
kurulan çadýra yerleþmiþ, güneþ batýya
doðru kayýnca devesiyle vadinin ortasýna
gelmiþ ve deve üzerinde ashaba hitap et-
miþ, Rebîa b. Ümeyye b. Halef adlý sahâbî
de söylediklerini tekrarlamýþtýr. Süleyman
b. Amr b. Ahvas, Ebû Bekre ve Ýbn Ab-
bas’ýn naklettiklerine göre Resûl-i Ekrem
bayramýn birinci günü Mina’da da halka
hitap etmiþtir. Ýbn Abbas’ýn hutbeyi nak-
lettikten sonra, “Allah'a yemin ederim ki
bu sözler Resûlullah'ýn ümmetine vasiye-
tidir; burada hazýr bulunanlar bulunma-
yanlara teblið etsin” þeklindeki sözleri ma-
nidardýr. Hadis kaynaklarýndaki bazý riva-
yetlere göre Hz. Peygamber yine bayra-
mýn birinci günü þeytan taþlama yerleri-
ne gittiðinde halka tekrar hitap etmiþtir.
Bayramýn ikinci veya üçüncü günlerinde
ayný mevkide irat ettiði hutbeyi Abdullah
b. Ömer, tâbiînden Ebû Nadre ve Ebû Hür-
re er-Rekkaþî amcasýndan naklen anlat-
maktadýr. Ýbn Ömer’in bu rivayetine göre
Nasr sûresi Vedâ haccý esnasýnda Mina’-
da teþrîk günlerinin birinde nâzil olmuþ,
Resûlullah bunun vedalaþma anlamýna gel-

diðini anlamýþ, devesine binerek Akabe’-
ye gelmiþ, sahâbîler onun etrafýnda top-
lanýnca tekrar bir hutbe irat etmiþtir. Ba-
zý rivayetlerde ise hitabelerin zamaný ve-
rilmemektedir. Muhtemelen yine bayram
günlerinde Mina’da gerçekleþen hemen
hemen ayný içerikteki bir hitabeyi de Amr
b. Hârice ile Ebû Ümâme el-Bâhilî naklet-
miþtir. Hz. Peygamber’in bu hutbelerinde
söylediði sözler âdeta bir vedalaþma gibi-
dir. Orada bulunanlarýn þahsýnda bütün
ümmetine mesajlar veren Resûlullah, hi-
tabelerinin sonunda ashaba Allah’ýn ken-
disine verdiði teblið görevini yerine geti-
rip getirmediðini sormuþ ve “evet” cevabý-
ný alýnca, “Teblið ettim Allahým, þahit ol!”
demiþtir.

Resûl-i Ekrem’in birkaç yerde yaptýðý bu
konuþmalarda soru-cevap tarzýný kullandý-
ðý, çok kalabalýk olan cemaatten birçoðu-
nun duymasý için ayný sözleri tekrar tek-
rar söylediði anlaþýlmaktadýr. Konuþmala-
rýn sonunda tebliðini ulaþtýrdýðýný onaylat-
masý iletiþim açýsýndan ayrý bir önem ar-
zetmektedir. Hutbe metinlerinde görülen
farklýlýklarýn mâna ile rivayet edilmesin-
den, râvi tasarruflarýndan veya mezhep
faktöründen kaynaklandýðý söylenebilir.
Hz. Peygamber’in miras olarak býraktýðý
þeyin rivayetlere Kur’an veya Kur’an ve
Sünnet yahut Kur’an ve Ehl-i beyt þeklin-
de yansýmasýyla ilgili ihtilâf bu þekilde açýk-
lanabilir. Ayrýca hadis usulüne göre ferd,
garîb, hatta þâz kalan bazý rivayetler de
söz konusudur.

Vedâ hutbelerinde bütün insanlara yö-
nelik evrensel mesajlar olduðu gibi kul hak-
larýný ilgilendiren konular da ele alýnmýþ-
týr. Dolayýsýyla Vedâ hutbesinin alternatif
bir insan haklarý beyannâmesi niteliðinde
sayýlmasý isabetli olmamakla birlikte Al-
lah’ýn affetmeyeceði iki günahtan biri olan
kul hakkýna büyük önem vermesi dikkat
çekicidir. Resûlullah Vedâ hutbelerinde can
ve mal dokunulmazlýðý, Câhiliye âdetlerin-
den olan ribânýn ve kan davalarýnýn kaldý-
rýlmasý, suçun þahsîliði, karý-koca arasýn-
daki haklar ve sorumluluklar, çocuðun ba-
basýndan baþkasýna nisbet edilmemesi,
müslüman kardeþliði, müslümanlarýn bir-
biriyle savaþmamasý, emanetlerin sahiple-
rine iade edilmesi gibi doðrudan kul hak-
kýný ilgilendiren hususlar yanýnda kendisi-
nin son peygamber olmasý, ümmetine mi-
ras olarak Allah’ýn kitabýný ve sünnetini bý-
rakmasý gibi temel esaslara vurgu yap-
mýþtýr. Vedâ hutbesiyle Birleþmiþ Milletler
Genel Kurulu’nun 1948’de yayýmladýðý Ýn-
san Haklarý Evrensel Beyannâmesi’ni kar-
þýlaþtýran çalýþmalar yapýlmýþtýr (bk. bibl.).

fi‘in çadýrý kurduðunu görünce inip orada
konakladý. Öðle, ikindi, akþam ve yatsý na-
mazlarýný kýldýrýp bir müddet uyudu. Ge-
ce bineðiyle Mekke’ye gitti, vedâ tavafýný
yaptý. Ardýndan sahâbîlere hareket edile-
ceðini duyurdu. Zilhicce’nin 14. günü yo-
la çýkýp 29 Zilhicce’de (27 Mart) Medine’-
ye ulaþtý. Resûl-i Ekrem dönüþünde de ay-
ný güzergâhý takip etti. Kaynaklarda dö-
nüþ yolculuðuyla ilgili fazla bilgi verilme-
mekte, sadece Medine’ye varýþý ve giri-
þi anlatýlmaktadýr. Buna göre Mekke’den
dönüþünde âdeti olduðu üzere Zülhuley-
fe’de kaldý ve geceyi orada geçirdi. Sabah-
leyin Muarris yolundan Medine’ye tekbir
getirerek, hamd ve senâ ile dualar ede-
rek girdi. Daha sonra devesini mescidinin
önünde çöktürdü, önce mescide girip iki
rek‘at namaz kýldý, ardýndan evine geçti.
Hz. Peygamber, Vedâ haccýyla teblið göre-
vini yerine getirmiþ, 100.000 civarýndaki
ashabý da buna þahitlik etmiþtir. Resûl-i
Ekrem üç ay kadar sonra da dünyaya ve-
da etmiþtir.

Kaynaklar, Hz. Peygamber’le birlikte
haccedenlerin sayýsýný 100.000, 114.000,
124.000 civarýnda, hatta daha fazla gös-
termektedir. Resûlullah’ýn ilk defa bu ka-
dar kalabalýk halkla birlikte yaptýðý hac,
gerek hac vazifelerinin öðretilmesi gerek-
se Vedâ hutbelerindeki tebliðleriyle büyük
önem arzetmektedir. Vedâ haccýyla ilgili
birçok eser kaleme alýnmýþtýr. Bunlarýn
bir kýsmý þöylece sýralanabilir: Ýbn Hazm,
¥accetü’l-Vedâ£ (nþr. Memduh Hakký,
Beyrut 1966); Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, ¥ac-
cetü’l-Vedâ£ (nþr. Mustafa Abdülvâhid,
Beyrut 1986); Muhammed Zekeriyyâ el-
Kandehlevî, ¥accetü’l-Vedâ£ (Beyrut
1997); Nâsýrüddin el-Elbânî, ¥accetü’n-
nebî kemâ revâhâ £anhü Câbir (r.a.)
(Beyrut 1983; Dýmaþk 1987); Rýfat Oral,
Hz. Peygamber’in Veda Haccý (Ýstan-
bul 2006), Peygamberimizle 27 Gün:
Vedâ Haccý (Ankara 2010); Abdülazîz b.
Merzûk et-Tarîfî, Øýfatü ¥icceti’n-nebî
(s.a.v.) (Riyad 2004); Camilla Adang, “The
Prophet’s Farewell Pilgrimage (Hijjat al-
Wada‘): The True Story, According to Ibn
Hazm” (Jerusalem Studies in Arabic and Is-
lam, XXX [Jerusalem 2005], s. 112-153); R.
Blachère, “L’allocution de Mahomet Iords
du pèlerinage d’adieu” (Mélanges Louis
Massignon, Damas 1957, I, 223-249).
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