
HAC FİİLLERİNİN (MENÂSİK) ANLAM VE 
HİKMETİ* 

“Kastetmek” anlam�na gelen hac, ibadet kast�yla yap�lan bir-
tak�m menâsikten; yani eylemlerden olu maktad�r. Bu eylemler 
içerisinde hacc�n artlar�ndan, farzlar�ndan, vaciplerinden, sün-
netlerinden hatta âdâb�ndan olanlar vard�r. Dinî hükmü ne 
olursa olsun, onlardan her birinin sembolik bir anlam� ve hik-
meti söz konusudur. K�saca bu eylemlerin ifade etti i anlamlar�
öyle s�ralayabiliriz: 

İhram 
Bugünkü tabirle “randevu yeri ve zaman�” anlam�na gelen 

“mîkat”, hacla ilgili bir terim olan “ihram mahalli” demektir. 
hram ise, hac süresince baz� helâllerin, Allah ve Resûlü’nün 

getirdi i yasaklar çerçevesinde ki iye “haram k�l�nmas�”
demektir. Söz konusu yasaklar, mîkat mahallinde hacca niyet 
etmekle ba lar ve ihramdan ç�k�ncaya kadar devam eder.

“Kim o aylarda hacca ba larsa, art�k ona hacda cinsel ili ki,
günaha sapmak, kavga etmek yoktur.”1 buyru uyla Yüce Allah, 
cinsel konular� konu ma dahil, her türlü ehevi ili kiyi, her türlü 
günah, kötülük ve masiyeti, ba kalar�yla tart� ma, sövü me,
dövü me vb. olumsuz davran� lar� yasaklamaktad�r. Hz. Pey-
gamber de, bu yasaklara riayet ederek hac yapabilen kimsenin 

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin ERUL taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1  Bakara, 2/197.  
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-kul haklar� hariç- annesinden do du u günkü haline dönece-
ini müjdelemektedir.2

hram yasaklar�, sadece insanlar� de il, canl� ve cans�z he-
men her eyi kapsamaktad�r. Bütün hayvanlar, bütün bitkiler ve 
hatta Allah’�n müminlere bah etti i bütün tabiat ve çevre doku-
nulmaz bir sit alan�d�r art�k. Allah Resûlü’nün talimat� gere i
“Mekke’nin otu kopar�lmaz, a ac� kesilmez, av hayvanlar� ürkü-
tülüp rahats�z edilmez, yiti i kimse taraf�ndan al�namaz; ancak 
sahibini arayacak kimse al�p muhafaza eder.”3

Telbiye 
hram z�rh�na bürünen hac yolcusu “Lebbeyk Allahümme 

lebbeyk!” derken kendisini Kâbe’sine ça �ran Rabbinin tam 
huzurundaym�  gibi hisseder. T�pk� Resûl-i Ekrem gibi, “Buyur 
Allah�m buyur! Emrindeyim buyur! Buyur Allah�m! Senin hiçbir 
orta �n yoktur. Buyur Allah�m! üphesiz hamd sana mahsustur. 
Nimet de senindir, mülk de senin... Senin hiçbir orta �n yoktur” 
der. “Davetini duydum, emrine uydum, huzuruna geldim, bütün 
benli imle ve içtenli imle emrindeyim!” hissiyat� içinde bunu 
davran� �yla ispatlamaya çal� �r.  

Bu sözler, dünyan�n dört bir taraf�ndan gelen, renkleri, dille-
ri, ülkeleri ve kültürleri ayr�, fakat hedef ve gayeleri ayn� olan 
milyonlarca müslüman�n hep birlikte seslendirdikleri ortak bir 
and, ortak bir parolad�r ve kutsal iklimde sürekli yank�lan�r. “Bir 
müslüman, telbiye getirdi inde yeryüzünün her bir taraf�nda 

                                                          
2  Buhârî, “Hac”, 4.  
3  Buhârî, “Cezau's-Sayd”, 9.  
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ta , a aç, toprak ne varsa hepsi onunla birlikte telbiye getirdi i-
nin” bilincindedir.4

Kâbe 
Mîkattan geçen, ihrama bürünen ve ilgili yasaklara harfiyyen 

uyan hac� aday�, “Allah’�n, insanlar için bir dayanak yapt� �
sayg�n ev Kâbe”ye5 var�r.

Zira, “Orada apaç�k belgeler, brahim’in makam� vard�r.
Oraya giren güvende olur.”6

Kâbe’ye kavu mak vuslat�; yani Allah’a kavu may� temsil 
eder. Hac ibadetinin yap�ld� � mekânlar�n merkezidir Kâbe. 
Allah için herhangi bir mekân söz konusu olmad� � halde, 
“Evim” diye anmak suretiyle Kâbe’yi ereflendirmi  (Bakara, 
2/125), çevresini de çe itli yasaklar�n geçerli oldu u bir “Ha-
rem” bölge ilân etmi tir.

Allah Rasülü’nün Kâbe’yi tavaf ederken öyle buyurdu u
nakledilir:

“(Ey Kâbe!) Ne kadar ho sun, kokun ne kadar da güzel! a-
n�n, hürmetin ne kadar da yüce! Ama, can�m elinde olan Al-
lah’a yemin ederim ki, Allah nezdinde mal�yla, kan�yla müminin 
hürmeti (dokunulmazl� �), senin hürmetinden daha büyüktür!”7

                                                          
4  Tirmîzî, “Hac”, 14. 
5  Bakara, 2/125.  
6  Âl-i mrân, 3/97.
7 bn Mâce, “Fiten”, 2.  
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Bu hadis, mümin kalbinin, en az Kâbe kadar hürmete lay�k
oldu unu, müminin Kâbe kadar sayg�nl� � ve dokunulmazl� �n�n
bulundu unu anlatmaktad�r. Kâbe’ye kalplerini kuvvetlendir-
mek için gidenler, bunun ilk ve temel art�n�n mümin karde inin
kalbini k�rmamaktan, bu dokunulmazl� � çi nememekten geçti-
ini iyi bilmelidirler.  

Tavaf 
Bir nevi namaz olan tavafta, hac� Allah’�n huzurunda oldu u-

nun bilinciyle, O’na yara an bir tazim ve muhabbet içerisinde 
olmal�d�r. Tavaf ederken, Hz. brahim, o lu smail ile Allah’�n
Evi’ni nas�l döne döne in a ettilerse, hac� da ayn� ekilde döne 
döne iman evini, gönül evini yeniden in a etmelidir. Kâbe Al-
lah’�n Evi, kalpler de O’nun nazargâh�d�r. Hac� orada sürekli 
Kâbe’ye bakar, onun yüceli ini tema a eder; Allah ise kulun 
kalbini gözetir, onu dikkate al�r. Hz. Peygamber’in veciz bir ekil-
de ifade ettikleri gibi “Allah sizin eklinize emal�n�za ve mallar�-
n�za bakmaz, aksine kalplerinize ve amellerinize bakar.”8

Resulullah (s.a.s.)’�n beyan�na göre “Kâbe'yi tavaf etmek, 
namaz k�lmak gibidir. Ancak Allah, tavaf esnas�nda konu may�
helâl k�lm� t�r. Yine de tavaf esnas�nda ki i, sadece hay�rl� eyle-
ri konu mal�d�r!”9

                                                          
8  Müslim, “Bir”, 33-34.  
9  Tirmîzî, “Hac”, 112.  
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Erkeklerin tavaf�n ilk üç avt�nda daha heybetli yürümeleri 
(remel) ile tavafta ihraml�yken sa  omuzlar�n� aç�k bulundurma-
lar� (�zt�ba), asl�nda has�mlara kar � güç ve gövde gösterisi 
amaçl� ortaya ç�km� t�r. Mekkeli müslümanlar hicret edince, 
Medine’nin havas� kendilerini olumsuz etkilemi  ve biraz zay�f
dü mü lerdi. Aradan yedi y�l geçtikten sonra üç günlü üne
geldikleri umre ziyaretinde Mekkeliler taraf�ndan bu durumlar�
dile getirilince Hz. Peygamber ashab�na o mü riklere kar � güçlü 
görünmelerini, onlar�n oturdu u tarafa doland�klar�nda daha 
çal�ml� ve güçlü görünmelerini emretmi  ve onlar da bunu 
yapm� t�. bn Abbas’a göre ba lang�çta tavaf esnas�nda
Kurey lilere gösteri  için yap�lan remel (heybetli yürüyü ), Hz. 
Peygamber’in Vedâ hacc�nda, tavaf�n ilk üç avt�nda yapmas�y-
la sünnet olmu tur.10

Hacer-i Esved 
Tavaf�n ba lama noktas�n� göstermek gibi pratik bir faydas� da 

bulunan bu Hacer-i Esved’in (Kara Ta ) men ei, tarihçesi, mahiyeti 
ve manevî de eri hakk�nda, birço u zay�f, bir k�sm� sembolik anlam 
ta �yan çok say�da rivayet vard�r. Bu rivayetlerde umumiyetle 
Hacer-i Esved’in asl�nda sütten daha beyaz iken insanlar�n günahlar�
yüzünden karard� �, cennetten indirildi i anlat�l�r.11

Allah k�yamet günü Hacer-i Esved’i mah er yerine getirecek 
ve onun görece i iki gözü, konu aca � bir dili olacak ve kendi-
sini selâmlayanlara ahitlik yapacakt�r.12

                                                          
10  Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 50.  
11  Tirmîzî, “Hac”, 49.  
12  Tirmîzî, “Hac”, 113.  
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Öte taraftan baz� rivayetlerde Hacer-i Esved’i selâmlama, Al-
lah’a vermi  oldu u ahdi yenileme, Rahman ile musafaha gibi 
alg�lanmaktad�r.13

Müslüman, ruhlar âleminde verdi i kulluk sözünü14 amelle-
riyle ortaya koydu u iman akdini, bu defa Beyit’te Hacer-i 
Esved’i selâmlayarak hem yineler, hem kaviler.

Makam-ı İbrahim 
Hz. Ömer’in “Ke ke Makam-� brahim’de namaz k�lsak!” 

demesi üzerine Yüce Allah’�n indirdi i, 

“ brahim’in makam�n� namazgâh edinin”15 emri gere i tavaf 
sonras�nda brahim Makam�’n�n yak�n�nda iki rekât namaz k�l�-
n�r. Kâbe kap�s�n�n birkaç metre kar �s�nda yer alan Makam-�
brahim denilen ta �n, Hz. brahim’in, o lu smail ile birlikte 
Kâbe’yi yeniden in a ederken üzerine bas�p iskele olarak kul-
land� � yahut Hz. brahim’in insanlar� hacca davet için üzerine 
ç�kt� � ta  oldu u kabul edilir.  

Hz. Peygamber, Makam-� brahim’de k�ld� � iki rekât nama-
z�nda Allah’�n birli ini, tevhidi içeren Kâfirûn ve hlâs sûrelerini 
okumu tur.16

                                                          
13 bn Mâce, “Menâsik”, 32.  
14  A’raf, 7/172.  
15  Bakara, 2/125.  
16  Tirmîzî, “Hac”, 43.  
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Sa’y 
Yalç�n kayalarla dolu, sert ve yüksek birçok da a nisbetle 

hayli mütevazi iki küçük kaya tepeci i olan Safâ ve Merve, 
Kur’an’a göre “ eâirullah”; yani Allah’�n sembolleridir.17

Ko mak, h�zl� ve canl� yürüyü  anlam�na gelen “sa’y”, hac 
ve umrede Kâbe’nin do u taraf�ndaki “Safâ” tepesi’nden ba la-
yarak “Merve”ye dört gidi , Merve’den Safâ’ya do ru da üç 
geli tir.

Sa’yin asl�, Hz. Hâcer’in henüz kendisini emmekte olan o lu
Hz. smail için su ararken bu iki tepe aras�nda ko mas� hadise-
sine dayan�r. Hz. Hâcer yavrusuna su bulmak için, annelik sev-
gisi ve efkatiyle sa a sola ko turdu. Su temin edebilecek birile-
rini görebilir miyim diye bu iki tepe aras�nda gidip gelmeye 
ba lad�. ki tepe aras�ndaki vadiye indi i zaman çocu unu gö-
remedi i için oray� ko arak geçiyordu. te bu gün ye il � �kl�
direklerle i aret edilen ve hac�lar�n ko ar ad�mlarla geçtikleri yer 
Hz. Hâcer’in ko tu u o yerdir. Ve bu su aray� � ilâhî iradenin 
hemen Kâbe’nin yan� ba �ndan Zemzem suyunu ikram etmesi-
ne kadar devam etti.18

Tıraş Olmak 
Safâ ile Merve aras�ndaki sa’y bitince, umre veya temettu’ hac-

c� yapanlar t�ra  olmak suretiyle sembolik olarak kendi bedenlerin-
den bir parças�n� feda ederler. Bu, bir taraftan, gerekti inde saç�n�
de il, can�n� da Allah yolunda verebilece ini temsil ederken, ba-
�ndan dökülen her saç teli, âdeta dökülen günahlar�n� simgeler.  

                                                          
17  Bakara, 2/158.  
18  Buhârî, “Enbiyâ”, 9.  
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Hz. Peygamber, “Allah�m, ba lar�n� t�ra  ettirenlere merha-
met et!” diye dua etmi , sahabeden baz�lar�, “Saçlar�n� k�saltan-
lara da dua etseniz, ey Allah’�n Resûlü?” demi ler, O da dör-
düncüsünde, “Saçlar�n� k�saltanlara da” diyerek onlar için de 
dua etmi tir. Sahabeden kimileri saçlar�n� tamamen kaz�tm� ,
baz�lar� da saçlar�n� k�saltm� t�r.19

Arafat 

Kâbe’yi tavaf, Safâ ile Merve aras�nda sa’yden sonra kalan 
hac görevleri Arefe gününden itibaren Arafat’ta, Müzdelife’de 
ve Mina’da yerine getirilir. Kelime olarak Arafat, “bilme, 
anlama, tan�ma” ve “güzel koku” gibi manalara gelen bir 
kökten gelir.  

Arafat’ta Allah Resûlü’ne “Hac nas�l (olmal�)d�r?” diye 
sorduklar�nda k�saca, “Hac, Arafat(ta olmak)t�r” cevab�n� vermi ti. 

20 Bu ifade, bizim dilimizdeki vurgu ile söylenecek olursa 

t�pk� “Hac demek, Arafat demektir” gibi anla �lmal�d�r. Arafat’�n
önemini vurgulayan bu hadis, orada geçirilen vakitlerin, neredeyse 
hacc�n belkemi ini olu turdu unu anlatmaktad�r.  

“Hac, Arafat’t�r” demek, hakikati bilmek, tan�mak, anlamak, 
kavramakt�r. Di er bir ifade ile ârif olmakt�r; marufa, marifete, 
Marifetullah’a ermektir. Dirili i, mah eri, mahkeme-i kübra 
öncesi bekleyi i, ölmeden önce ölmeyi, hesaba çekilmeden 
önce muhasebe yapmay� bilmektir.

Vakfe 
Vakfe, duru , duru ma, durula mad�r. Arafat vakfesi, insan�n

k�yamet günü Allah’�n huzurunda bekleyi ini hat�rlat�r. Vakfe, 
Arafat meydan�nda heyecanla, korku ve ümit aras� bir 
bekleyi tir. Bu, müminin, Rabbinin huzurunda imanla, sebatla, 

                                                          
19  Buhârî, “Hac”, 127.  
20  Tirmîzî, “Hac”, 57.  
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umutla gerçekle tirdi i bilinçli bir duru tur. Vakfe, inananlar�n
nefisleriyle hesaba çekilmeden evvel hesapla mas�d�r. Âdeta 
âhiretteki büyük mahkeme öncesi yap�lan bir duru mad�r.
Bütün müslümanlar�n karde  olduklar�n�, Hz. brahim’in milleti 
üzere tek bir din ve millet olduklar�n�, yekvücut olduklar�n�
ispatlayan anl�, asaletli bir duru tur. Ak ama kadar can u 
gönülden yakar� t�r, günahlardan ar�nmad�r, durula mad�r.

“Allah'�n Arafe gününden ba ka kullar�n� cehennemden 
daha fazla âzâd etti i hiç bir gün yoktur. Gerçekten Yüce Allah 
o gün yakla �r ve meleklere ‘ u toza-topra a kar� m�  kullar�ma
bir bak�n! Bunlar ne istediler’ diyerek Arafat’taki hac�larla 
övünür.”21

Müzdelife 
Harem s�n�rlar� içinde Arafat ile Mina aras�nda kalan bir 

bölgenin ad�d�r. Ak amdan sonra hac�lar�n pe  pe e gelip orada 
toplanmalar� ve topluca Allah’a yakararak yakla ma arzular�
sebebiyle bu ad verilmi tir.22

Hz. Peygamber Arafat’tan ayr�ld�ktan sonra ak am namaz�-
n�, yats� namaz�n�n vakti girdikten sonra ikisini birlikte burada 
k�lm� t�r. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra, sabah namaz�n�n
pe inden buradaki vakfesini yapm� t�r. Allah Resûlü, 
Müzdelife’nin tamam�n� vakfe yap�lacak yer olarak ilân etmi  ve 
K�bleye kar � dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle 
Allah’a dua etmi tir.23 eytana kar � ertesi gün giri ece i sembo-
lik sava ta at�lacak küçük ta lar, Müzdelife’de toplan�r.

                                                          
21  Müslim, “Hac”, 436.  
22 Umdetu’l-Karî, XVIII. 297.  
23  Müslim, “Hac”, 147.  
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Mina  
Mina, a �r� istek, arzu demektir. Mina, Hz. brahim ile o lu

smail’in, Allah’a olan a klar�n�n s�nand� � yerdir. Bu s�navda
Hz. brahim âhir ömründe kendisine verilen biricik o lunu Allah 
için kurban etmek; smail ise, bu u urda can�n� vermek gibi çok 
ciddi bir s�navdan geçmektedirler.  

Hz. brahim durumu o luna açar ve görü ünü sorar. Hz. s-
mail’in cevab� k�sa ve nettir: “Babac� �m! Sana emredileni yap! 
Beni sabredenlerden bulacaks�n!” Bu cevap üzerine Hz. bra-
him, sevgili o lunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir ve 
Mina yolunu tutar. Allah’� her eyden, herkesten daha çok sev-
di ini, Allah’a olan a k�n� ispat etmek üzere ç�kar yola. Ancak, 
peygamber de olsa, sonuçta bir insan ve baba olan, hem de 
baba olabilmek için neredeyse tam bir as�r bekleyen Hz. bra-
him’in kar �s�na o esnada eytan ç�kar. Bu kez, bir tarafta Al-
lah’�n emri, di er tarafta eytan�n vesvesesi vard�r. Ve brahimî 
kararl�l�k a �r basar. Hz. brahim, tercihini Allah sevgisinden, 
ebedî a ktan yana kullanm� , kendisini Allah’a yakla t�ran yolda 
kar �s�na ç�kan eytan� bugün ta laman�n yap�ld� � yerlerde 
defalarca ta lam� t�r. Neticede baba-o ul ikisi de Allah’�n emri-
ne teslim olmu lar ve bu a �r s�nav� kazanm� lard�r.24

Kurban 

Hac esnas�nda kesilen kurbanl�k hayvanlar, Kur’an’da “Al-
lah’a teslimiyetin sembolleri” olarak an�l�r.25 Burada as�l ve 
önemli olan, kesilen hayvanlar�n bedenleri de il, onlar�n sem-
bolik anlam�d�r. Bu nedenledir ki Yüce Allah, “Onlar�n ne etleri 
ne de kanlar� Allah’a ula �r. Ama O’na sizin takvan�z ula �r”
buyurmu tur.26

                                                          
24  Saffât, 37/102-107.  
25 Hac, 22/36.
26  Hac, 22/37.  
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Allah için kesilen bu kurbanlar�n kanlar�, kurban sahibinden 
de günahlar�n dökülmesini, “kirlerin giderilmesini”27 sembolize 
eder.

“Hedy” denilen hac kurban�, hacca gelen müminin Rabbine 
hediyesidir. S�rf Allah için mal�ndan vazgeçebildi inin ifadesidir. 
hramda bir otu dahi koparmak yasak iken, Allah’a ba l�l� �n, 

fedakârl� �n bir göstergesi olarak bayramda canl� hayvanlar 
kurban edilmektedir. Özellikle kurban etlerinin tamam�n�n yok-
sul slâm ülkelerine gönderildi i günümüzde, hiç tan�mad� �
müslüman karde lerine kar � verdi i destek ve sosyal dayan� -
ma hacc�n en hikmetli bir yönünü olu turmaktad�r.

Kurban, hac görevlerini yerine getirebilmenin ükrünü eda 
etmek demektir. Nas�l Ramazan orucunu tamamlay�nca Rama-
zan Bayram� yap�l�yorsa, hac ibadetleri tamamlan�nca da hac 
kurbanlar� kesilmekte ve Kurban Bayram� kutlanmaktad�r.

Cemerât 
Ta lama, Hz. brahim’e engel olmaya çal� an eytan�

kovmak amac�yla ona ta  f�rlatmas�n� sembolize eder. Bir 
peygamber olarak ona eytan gözükmü  ve o da Rabbi ile 
aras�na girmek, kendisini engellemek isteyen eytan� ta lam� t�.

Ta lama, bir anlamda eytana kar � giri ilen bir sava � temsil 
eder. Att� � her bir ta �, nefisine, ehvetine ve eytana kar �
f�rlat�r. Kendisini çe itli hatalara, günahlara sürükleyen bu farkl�
cepheleri bir bir yok etmeye çal� �r. Sahip oldu u her eyi Allah 
u runda feda etme yolunda, eytan kar �s�na nerelerden 
ç�k�yorsa, hangi silahlar� ve cepheleri kullan�yorsa oralar�
bertaraf etmelidir. Gurur, kibir, mal, mülk, makam, mevki, 
rütbe, an, öhret, benlik, gençlik, evlilik, çoluk-çocuk... 

                                                          
27  Hac, 22/29.  
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Kullu un ve sorumlulu un önünde engel olan eyler her ne 
ise...

Yukar�da k�saca anlat�ld� � üzere, hac esnas�nda yap�lan her 
bir eylem asl�nda Hz. brahim’den, Hz. Peygamber’den bizlere 
intikal eden çe itli davran� lar�n sembolik olarak yâdedilmesidir. 
Ve hac�lar�m�z bu hac görevlerini zihnen, kalben ayn� duygu ve 
dü üncelerle yapacaklard�r.


