
ALLAH İÇİN HAC* 

badetleri Allah kat�nda makbul k�lan temel unsur kulun ihlâ-
s�d�r. hlâsla yap�lmayan ibadetlerin Allah kat�nda de eri yoktur. 
hlâs kulun dü üncelerinde, sözlerinde, i lerinde, tutum ve dav-
ran� lar�nda daima Allah’�n ho nutlu unu aramas�d�r. Her söz ve 
her i inde yaradan�n�n r�zas�n� kazanmaktan ba ka bir maksat ve 
gayesinin bulunmamas�d�r. Zira Allah (c.c.), ihlâss�z kullu a ve 
ibadete k�ymet vermez. Cenâb-� Hak ba ta peygamberler olmak 
üzere bütün kullar�n ihlâsla kulluk etmelerini emretmi  ve 

“(Resûlüm!) üphesiz ki Kitab’� sana hak olarak indirdik. O 
halde sen de dini Allah’a has k�larak (ihlâs ile) kulluk et” bu-
yurmu tur.1 Kur’an’da onlarca âyette kullu un ihlâsla yap�lmas�
emredilmi tir.2

hlâs, kulu nefis ve eytan�n aldatmas�na ve yan�ltmas�na
kar � koruyan bir perde, bir s� �nakt�r. blis Âdem’e olan hasetli-
i yüzünden Allah’�n emrine isyan edip cennetten kovulunca 

Âdem’e olan dü manl� �n� bu defa onun nesline kar � k�yamete
kadar sürdürece ini söylemi tir:

                                                          
* Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Ba kan� Prof. Dr. Hamza AKTAN taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1  Zümer, 39/2.  
2  Örnek olarak bkz., Zümer, 39/11, 14; Bakara, 2/29; Mü’min, 40/14, 65; Beyyine, 98/5.  
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“( blis) dedi ki: Rabbim! Beni azd�rmana kar �l�k ben de yer-
yüzünde onlara (günahlar�) süsleyece im ve onlar�n hepsini 
mutlaka azd�raca �m! Ancak onlardan ihlâsl� kullar�n müstes-
na.”3 blis ihlâsl� kullar� yan�ltamayaca �n�n fark�ndad�r. Demek 
ki Allah (c.c.), ihlâs sahibi olan ve bu halini korumaya çal� an
kulunu nefsinin ve eytan�n hile ve tuzaklar�na dü mekten ko-
rumaktad�r.

Hac ibadeti herkesin arzu etti i; ancak herkese nasip olma-
yan, çok göze görünen, ki iye sosyal itibar sa layan bir ibadet 
oldu u için ihlâs� koruman�n zor oldu u bir ibadettir. Ki iye hac�
amca, hac� teyze, hac� a abey, hac� abla denilmesinden nefis 
ho lan�r. Çünkü nefsin insanlar taraf�ndan takdir edilme ve 
itibar görmeden ho lanma zaaf� vard�r. te bu zaaf nedeniyle 
ihlâs� koruma hac ibadetinde daha da önem kazanmaktad�r.

Nefis ve eytan�n aldatmas� ki i hacca niyetlendi i andan iti-
baren ba lar. Ki i dü ünce ve duygular�n�n derinliklerinde “fa-
lan kom u, h�s�mlardan falancalar hacca gittiler, bu durumda 
senin de gitmen gerekiyor” anlam�nda bir f�s�lt� duyuyor, bu 
sesin sevkiyle yola ç�k�yorsa ihlâs� bozmu  demektir. Keza için-
den gelen bir f�s�lt� “falana hac� diyorlar, senin ondan ne eksi in 
var” diyorsa, hac yoluna ç�k� �nda bu sesin az da olsa bir etkisi 
varsa ibadete riya ve gösteri  kar� t�rm�  olur ki, Hz. Resulullah 
(s.a.s.) riyay� “küçük irk” olarak isimlendirmi tir.

                                                          
3  Hicr, 15/39-40.  
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 :
 : :

 :

Hz. Resulullah (s.a.s.) “sizin için korktu um en korkunç ey
küçük irktir” buyurmu , “küçük irk nedir ya Resûlellah” diye 
soranlara u cevab� vermi tir: “Riyad�r, gösteri tir. K�yamet
günü Allah Teâlâ insanlar�n amellerinin kar �l� �n� verirken (gös-
teri  ehline) ‘dünyadayken gösteri  yapt� �n�z kimselere gidin ve 
bak�n bakal�m onlar�n yan�nda bir mükâfat bulabilecek misiniz’ 
buyurur.”4

O halde gelin kendimizi hesaba çekelim. E er içimizde az da 
olsa Allah’�n r�zas�n� aramaktan ba ka bir niyet, gizli bir arzu, 
göze görünme, fark edilme iste inin bulundu unu sezinliyorsak 
derhal tevbe isti far ederek niyetimizi düzeltelim ve yaratan 
Rabbimizin r�zas�n� kazanma d� �ndaki bütün niyet ve duygula-
r�m�z� içimizden ç�kar�p atal�m. E er kul Allah’�n r�zas�n� kazan-
m� sa tüm dünyay� kazanmaktan daha de erli bir hazineye 
sahip olmu  demektir. E er Allah kulundan raz� de ilse bütün 
dünya o kulun olsa, bütün dünya onu övüp alk� lasa, insanlar 
onu omuzlar�na alsalar bunun ona ne faydas� olur ki?

Cennet bile Allah’�n r�zas� eklenmedikçe güvenceli ve kal�c�
bir yurt olamaz. Ebû Said el-Hudrî (r.a.) anlat�yor:

 :

                                                          
4  Ahmed, Müsned, V, 428.  
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Hz. Resulullah (s.a.s.) buyurdular: “Allah Teâlâ Cennet ehli-
ne, ‘ey Cennet ehli’ diye seslenir. Onlar da ‘buyur ey Rabbimiz’ 
derler. Allah Teâlâ ‘benden raz� m�s�n�z’ diye sorar. Onlar da 
‘niye raz� olmayal�m! Sen yaratt�klar�n�n hiçbirine vermedi in
eyleri bize verdin’ derler. Cenâb-� Hak da ‘ben size bundan 

daha de erlisini veriyorum’ buyurur. Cennet ehli ‘ey Rabbimiz! 
Bundan daha de erlisi ne olabilir?’ derler. Bunun üzerine 
Cenâb-� Hak, ‘size r�zam� verdim. Art�k sonsuza kadar size ga-
zap etmeyece im’ buyurur.”5

Allah (c.c.) ihlâss�z amele de er vermez. badetlerine Allah 
r�zas�n� aramaktan ba ka niyetler kar� t�rm�  kulundan raz� ol-
maz. Cennetin güvencesi ve sigortas� Allah’�n r�zas�d�r. Allah’�n
r�zas�n� kazanman�n tek yolu da ihlâsl� olmakt�r.

Övülmekten, fark edilmekten ve göze görünmekten ho la-
nan nefis, di er taraftan çe itli hilelerle insan� tuza a dü ürmeye
çal� an eytan, insan�n saf ve temiz niyetine ihlâs� bozacak ey-
ler katarlar. Bu nedenle ihlâs� elde etmek ve sürekli koruyabil-
mek için hem çok çaba sarf etmeli hem de bu konuda Rabbimi-
zin bize yard�mc� olmas�n� dilemeliyiz. Hz. Resulullah (s.a.s.) k�z�
Hz. Fat�ma’ya u duay� ö retmi ti:

 :

                                                          
5  Buhârî, Sahih, “Rikak”, 51.
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“Ey ölümsüz diri, her eyi görüp gözeten Allah’�m! Rahmeti-
ne s� �nd�m. Benim her durumumu salih, her halimi düzgün k�l.
Göz aç�p kapay�ncaya kadar bile beni kendi nefsime b�rakma.”
(Nesei, Sünen, “Amelü’l-yevm ve’l-leyle”). Hz. Resulullah 
(s.a.s.) Hz. Fat�ma’ya bu duay� her ak am ve sabah tekrarlama-
s�n� da tavsiye etmi ti.

Ki i ço u kere iyi bir ey yapmaya niyetlenir; fakat niyet etti i
eyi gerçekle tirmeye güç yetiremez. Kul acizli ini ve güçsüzlü

nü bilip niyet etti i her hay�rl� i te Allah’tan yard�m dilemelidir. 
Acziyet ve mahviyet mümin kulun ay�r�c� s�fat�d�r. hlâsl� kul, ihlâ-
s� yakalamada kendi çabalar�na güvenmez. Ula t� � ve ula may�
ümit etti i her hayr� Rabbin bir ikram� ve ihsan� olarak bilir.  

Nitekim Ebû Hüreyre’den (r.a.) gelen rivayete göre; 

Hz. Resulullah (s.a.s.) “Allah’�m seni zikirde, sana ükürde ve 
sana en güzel ekilde ibadette bize yard�m eyle” diye dua etmele-
rini ashab�na tavsiye etmi tir.6 Kalbimizin iman çizgisinden ayr�l-
mamas� için de Rabbimizden yard�m dilemeliyiz. Zira kalp bazen 
Allah’�n ihsan�yla çok yumu ar, iman�n verdi i haz ile derin bir 
mutluluk hisseder. Ancak bu hal bazen kesintiye u rar. Kalp duy-
du u hazz� ve mutlulu u kaybeder. Kalbin sürekli iman ne esiyle 
dolu olmas� ve hep öyle kalabilmesi için de gene Rabbimize yal-
varmal� ve O’ndan yard�m istemeliyiz. Hz. Resulullah (s.a.s.), 

 :

                                                          
6 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XIII, 360.
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“Ey kalpleri halden hale çeviren Allah�m! Benim kalbimi raz�
oldu un dine, slâm’a ba l� tut” duas�n� çok s�k tekrarlard�. Bu 
duay� i iten Hz. Enes (r.a.) Peygamberimize (s.a.s.) “ya 
Resûlellah! Biz sana ve senin getirdiklerine iman ettik. Bundan 
sonra bizim iman� terk etmemizden korkuyor musun diye sor-
mu , Hz. Resulullah (s.a.s.) da “evet” demi  ve “kalpler Allah’�n
elindedir, diledi i gibi evirip çevirir” buyurmu tur.

Hz. Resulullah’�n (s.a.s.) “küçük irk” ad�n� verdi i riya ve 
gösteri , takdir edilme ve göze görünme arzusu müminin Allah 
kat�ndaki de erini kaybetmesine sebep olan en tehlikeli ve içine 
kolayca dü ülebilecek bir tuzakt�r.

hlâs uuruna varm�  olan kul Allah’�n emrine uymada, hak 
bildi i yolda yürümede insanlar�n k�namas�na ald�rmad� � gibi 
onlar�n takdir ve alk� lar�na da önem vermez. Dü üncesinden,
inanc�ndan ve yapt�klar�ndan dolay� insanlar öfkeleniyormu ,
ne gam; Allah öfkelenmesin yeter. nsanlar alk� l�yor, takdir 
ediyorlarm� , hiç önemli de il; Allah takdir etsin yeter. Allah 
(c.c.) takdir etmiyor, k�ymet vermiyorsa bütün dünya alk� l�yor
olsa ne önemi var. Hz. Resulullah’tan (s.a.s.) bu hakikati beyan 
eden bir hadis rivayet edilmi tir. Hz. Muaviye Hz. Âi e valide-
mize bir mektup yazarak, kendisine cevabi bir yaz�yla k�sa ve 
özlü bir tavsiyede bulunmas�n� istirham etmi ti. Hz. Âi e vali-
demiz cevab�nda unlar� yazd�: “Ben Resulullah’�n (s.a.s.) ‘hal-
k�n öfkesine ald�rmadan Allah’�n (c.c.) r�zas�n� ararsa, insanlar�n
verebilece i s�k�nt�lara kar � ona Allah yeter. Kim de Allah’�n
gazab�na ald�rmadan halk�n r�zas�n� ararsa Allah (c.c.) onu in-
sanlara havale eder’ dedi ini duydum.”7

Bu hadisten ç�kan anlam udur: Kul yapt� � i lerde halk�n
sempatisini kazanmak isterse Allah’�n (c.c.) ho nutlu unu kaza-
namaz. nsanlardan gelecek s�k�nt�lara kar � da onu korumaz. 
Allah, sevdi i kulunu insanlara sevdirir. Allah dostlar�n�n dü -
                                                          
7 brahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, XVI, 273.  
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manlar� olsa da buna mukabil gönülden ve içten sevenleri hep 
olagelmi tir. Sonunda unutulmayanlar yüzy�llar geçse de hat�r-
lanan ve sayg� duyulanlar, kabirleri ziyaret edilenler hep Allah 
dostlar�d�r.

Esasen yapt� �n�n bilinmesini ve takdir edilmesini beklemek 
münaf�klar�n ve inançs�zlar�n s�fat�d�r. Münaf�klar yapt�klar�n�n
görünmesini ve bilinmesini isterler, yapt�klar�ndan dolay� övül-
mekten ho lan�rlar. Takdir edilmezlerse yapt�klar�n�n bo a gitti-
i, bir kar �l�k alamad�klar� hissine kap�l�rlar. Yapt�klar� iyilikleri 

ba a kakar insanlar� minnet alt�nda b�rak�rlar. Bu husus 
Kur’an’da öyle aç�klanm� t�r:

“Ey man edenler! Allah'a ve âhiret gününe inanmay�p, in-
sanlara gösteri  için mal�n� sarf eden kimse gibi, sadakalar�n�z�
ba a kakma ve eza etmekle bo a ç�karmay�n.”8 Âyette aç�kça
ifade edildi i üzere s�rf Allah’�n (c.c.) ho nutlu unu kazanmak 
için yap�lanlar d� �nda hiçbir ibadet ve amelin ki iye bir faydas�
dokunmaz.

uurlu ihlâsl� mümin yapt�klar�yla övünmez. Ba kalar� tara-
f�ndan övülmeyi de istemez. Ba kalar� taraf�ndan övülmekle ve 
bundan ho lanmakla dünyada iken ücretini alm�  olaca �ndan,
hesap gününde eli bo  kalaca �ndan korkar. Münaf�k ise bunun 
aksine yapt� �yla övülmeyi özellikle ister, hatta yapmad� � eyler
için bile övülmekten ho lan�r. Bu husus Kur’an’da öyle aç�k-
lanm� t�r: 

                                                          
8  Bakara, 2/264.  
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“Ettiklerine sevinen ve yapmad�klar�yla övülmekten ho la-
nanlar�n, sak�n onlar�n azaptan kurtulacaklar�n� sanma; elem 
verici azap onlarad�r.”9

Kulluk uuruna ermi  olan bir mümin ibadetlerini ve yapt�klar�
iyilikleri yeterli bulmaz. Kul olarak yerini bilen bir mümin Allah’�n
aff� ve merhameti imdada yeti mezse amelleriyle kurtulamayaca-
�n� bilir. Zira Hz. Resulullah (s.a.s.) kendisinin dahi Allah’�n (c.c.) 

ba � � olmadan kurtulamayaca �n� belirtmi tir. Ebû Hüreyre anla-
t�yor: “Resulullah (s.a.s.) buyurdular: ‘Amellerinizde orta yolu 
tutun, ifrattan da kaç�n�n; zira sizden hiç kimseyi ameli kurtaracak 
de ildir.’ Orada bulunanlar ‘seni de mi amelin kurtarmaz ey 
Allah’�n Resûlü’ dediler. Efendimiz (s.a.s.), ‘e er Allah (c.c.) kendi 
kat�ndan bir rahmet ile günahlar�m� ba � lamazsa beni de amelim 
kurtarmaz’ buyurdular.”10

Hz. Resulullah’� bile ameli kurtaramayacaksa ki inin ibadetle-
rinin ve yapt�klar�n�n insanlar taraf�ndan bilinmesini istemesi, bu 
nedenle insanlardan takdir beklemesi, kulluk uuruna tam vak�f
olamaman�n tezahürüdür; ihlâsa ayk�r� bir davran� t�r. Kulun yeri 
tazarru ve niyaz yeridir; yapt�klar�yla övünme yeri de ildir. Aksine 
yapt�klar�n� yeterli görmeme, ba � lanmak için yalvarma, tazarru 
ve niyazda bulunma yeridir.  

hlâs nefis ve eytan�n aldatmalar�na kar � korunakl� bir s� �-
nakt�r. Zira ihlâsl� kimsenin velisi, koruyucusu ve yard�mc�s�
Allah’t�r. eytan insanlar� hak yoldan sapt�raca �n�; ancak ihlâsl�
kullara bir ey yapamayaca �n� itiraf etmi tir. Bu Kur’an’la sabit 
olan bir hükümdür.11

Buna mukabil insanlara gösteri  yapan, yapt� �n� Allah için 
yapmay�p insanlardan iltifat bekleyenlerin arkada � ise eytan-

                                                          
9  Âl-i mrân, 188.  
10 . Canan, Hadis Ansiklopedisi, XVII, 618.  
11  Bkz. H�cr, 15/39-40.
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d�r. Bu husus da Kur’an’da u ifadelerle aç�klanm� t�r: 

“Mallar�n� insanlara gösteri  için sarf edip, Allah’a ve âhiret 
gününe inanmayanlar� da Allah sevmez. eytan�n arkada  ol-
du u kimsenin ne fena arkada � vard�r!”12 Yapt� �n� Allah’�n
ho nutlu unu kazanmak için yapmak yerine insanlar görsün 
için yapan kimseler nefis ve eytan�n aç�k hedefi durumundad�r-
lar; onlar kolay av olurlar.  

Allah (c.c.) ellerini aç�p kendine yalvaran ve “Ey Rabbim! Ve-
lim sensin, vekilim sensin, yard�mc�m sensin, koruyucum sensin, 
sen bana yetersin, bütün hay�rlar senin elindedir. Bu sözlerimde 
beni yalanc�lardan eyleme. Do rulukta, sadakatte ve ihlâsta bana 
yard�m eyle. Beni nefsimin ve eytan�n eline b�rakma. Bana ima-
n� sevdir, kalbime iman� güzel göster. nkârc�l� �, fas�kl� � ve isyan�
çirkin göster. Kabul buyur dualar�m�” diyerek veya buna benzer 
kalbine do an kelimelerle içten dua eden kulunu rahmetiyle 
ku at�r, onu himayesiz b�rakmaz.  

Kur’an’da kulun ihlâsl� haline örnek olacak bir durumdan söz 
edilir. F�rt�nal� bir denizde koca koca dalgalar aras�nda yalpala-
yan ve batmak üzere olan gemi halk�n�n Allah’a yöneli leri ihlâsl�
bir yöneli  olarak anlat�l�r. lgili âyette öyle buyurulur: 

“Sizi karada ve denizde gezdiren O’dur. Hatta siz gemilerde 
bulundu unuz, o gemiler de içindekileri tatl� bir rüzgârla al�p
götürdükleri ve (yolcular) bu yüzden ne elendikleri zaman, o 
gemiye iddetli bir f�rt�na gelip çatar, her yerden onlara dalgalar 
hücum eder ve onlar çepeçevre ku at�ld�klar�n� anlarlar da dini 

                                                          
12  Nisâ, 4/38.  
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yaln�z Allah’a halis k�larak (tam bir ihlâsla): ‘Andolsun (ey Rab-
bimiz) e er bizi bundan kurtar�rsan mutlaka ükredenlerden ola-
ca �z’ diye Allah’a yalvar�rlar.”13

“Fakat Allah onlar� kurtar�nca bir de bakars�n ki onlar, yine 
haks�z yere ta k�nl�k ediyorlar. Ey insanlar! Sizin ta k�nl� �n�z ancak 
kendi aleyhinizedir; (bununla) sadece fâni dünya hayat�n�n menfa-
atini elde edersiniz; sonunda dönü ünüz yine bizedir. O zaman 
yapmakta olduklar�n�z� size haber verece iz.”14

F�rt�nal� denizde batmak üzere olan gemi halk�n�n her ey-
den ümidini keserek Allah’a yönelmelerindeki içtenli i, ihlâs�
elde etmek ve o hali bir ömür boyu korumak kullu un temel 
gayesidir. nsan�n yarad�l�  gayesi Kur’an’da 

“Ben cinleri ve insanlar�, ancak bana kulluk etsinler diye ya-
ratt�m”15 âyetiyle aç�klanm� t�r. Allah’a kulluk ise Allah’�n ho nut-
lu unu kazanmaktan gayri bütün emel ve arzular� gönülden sö-
küp atmakt�r. Ne var ki âyette belirtildi i gibi insano lu sahili 
selâmete ç�kt� �n� zannetti i anda, i lerinin yolunda gitti i, sa l�k
ve s�hhatinin yerinde oldu u zamanlarda o halin hep öyle devam 
edece ini zannetmekte zamanla tekrar eski gafletine dönmekte, 
bütün gücünü fani dünya hayat�n�n geçici menfaatlerini elde 
etmek için harcamaktad�r. Hâlbuki bundan zarar görecek olan 
kendisidir. Hâlbuki sonunda dönüp varaca �, hesab� görülmek 
üzere duraca � yer Allah’�n huzurudur. O zaman Rabbi yap�p
ettiklerini eksiksiz önüne koyacakt�r.

                                                          
13  Yûnus, 10/22.  
14  Yûnus, 10/23.  
15  Zariyat, 51/56.  
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Gelin hac ibadetimizi ihlâsla, sadece Allah’�n (c.c.) ho nutlu u-
nu kazanmak için yapal�m. Rabbimiz bize hac yolunu nasip etti. 
Bunu Rabbimizin bir ikram�, lütfu bilelim. Ayn� zamanda bunun bir 
imtihan oldu unu da unutmayal�m. Kalbimizi yoklayal�m. Kendi 
ailemizden, h�s�m akraba, konu kom udan, yak�n uzak çevremiz-
den baz� nedenler e er hac yoluna ç�kmam�za sebep olmu sa, 
ba kalar�na itiraf edemedi imiz, içimizde saklad� �m�z birtak�m gizli 
niyetler de var idiyse hemen imdi o sebep ve niyetleri gönlümüz-
den söküp atal�m. “Rabbim, senin r�zan� istemekten ba ka bütün 
istek ve duygular� geride b�rakt�m. Beni hacca, beytini ziyarete 
davet ettin, ben de evladü �yalimi geride b�rakarak yola ç�kt�m.
Emrine uydum.  (buyur Allah�m buyur, buyur Allah�m
buyur) dedim. Uzun yollar� a arak geldim. Allah�m, niyetimi halis 
eyle. Beni ihlâsa erdirdi in kullar�ndan eyle. Hacc�m� mebrûr, 
sa’yimi me kûr, amellerimi makbul, günahlar�m� ma fur eyle” diye 
dua etmeliyiz.  

Bu mübarek beldelerde hissetti imiz heyecan� ve temiz duygular�
ömrümüzün sonuna kadar kaybetmemeye çal� mal�y�z. S�k s�k Allah 
dostlar�n�n sohbetlerinde bulunmaya çal� mal�, meâliyle Kur’an’�,
iman ve ahlâk kitaplar�n� okumal�, böylece kendimizi yenilemeliyiz. 
nsanlar�n bize hac� amca ya da hac� abla demeleri ho umuza gidi-
yor, ismimizle hitap etmeleri can�m�z� s�k�yorsa, ihlâsa ba ka niyetler 
kar� t�rm�  olmam�zdan dolay� hemen dönüp Rabbimizden ba � -
lanmam�z� dilemeliyiz. “Allah�m insanlar�n bana hac� demeleri veya 
dememelerine ald�rm�yorum. Ben sadece hacc�m�n kabul edilmi
olmas�n�, senin kat�nda hac� olarak an�lmay� dilerim. Senin benim 
hakk�mda ‘Beytimi hacceden kulum’ demen bana dünyadan ve 
içindekilerden daha de erlidir” demeliyiz.


