
HAC İBADETİ, FAZİLETİ VE HİKMETLERİ* 

Hac İbadeti, Tanımı ve Farz Kılınışı 
slâm dininin temel ibadetlerinden birisi olan hac, imkân�

olan her müslüman�n, belirli bir zaman içinde (8-13 Zilhicce) 
Kâbe’yi, Arafat ve Mina’y� ziyaret ederek belli baz� dinî görevleri 
yerine getirmek suretiyle yapt� � ibadeti ifade eder.  

Kutsal mekân kavram� ve bu yerleri ziyaret, insanl�k tarihi 
boyunca bütün din ve inanç sistemlerinde görülmü tür.1 slâmî 
baz� kaynaklara göre hac ibadeti Hz. Âdem’e kadar uzat�lsa da, 
Bakara sûresinin 127. âyetine getirilen bir yoruma göre daha 
önce tahrip olmu  Kâbe’nin eski temelleri Hz. brahim ve o lu 
Hz. smail taraf�ndan bulunarak Kutsal Mabed yeniden in a
edilmi tir. Di er bir yoruma göre ise Kâbe’yi ilk in a eden Hz. 
brahim’dir. Hac sûresinin 27-29. âyetlerine göre de insanlar�

hac yapmak üzere Mekke’ye ilk davet eden peygamber Hz. 
brahim olmu tur. Bu tarihten itibaren di er peygamberler ve 

inananlar� da Kâbe’yi ziyaret etmi lerdir.

slâm’�n do u u s�ras�nda Kâbe’yi tavaf, umre, Arafat ve 
Müzdelife’de vakfe ve kurban kesme gibi adetler devam ettiril-
mekte, ancak hac, putperest geleneklerine uygun olarak sürdü-
rülmekteydi. Hicretin 9. y�l�nda nazil olan;  

                                                          
* Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. smail Hakk� ÜNAL taraf�ndan haz�rlan-

m� t�r.
1  Geni  bilgi için bkz., Ömer Faruk Harman, “Hac”, Türkiye Diyanet Vakf� slâm Ansiklopedisi 

(D A), stanbul 1996, 14/382-386.  
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 . 

.
“ üphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, Mekke’de 

âlemlere rahmet ve hidayet kayna � olan Kâbe’dir. Onda apaç�k
deliller, Makam-� brahim vard�r. Oraya kim girerse güven için-
de olur. Yolculu una gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’�n in-
sanlar üzerinde bir hakk�d�r. Kim inkâr ederse üphesiz Allah 
bütün âlemlerden müsta nîdir.”2 âyetleriyle müslümanlar üze-
rine farz k�l�nan hac ibadeti, Hz. Peygamber taraf�ndan putpe-
rest âdetlerinden ar�nd�r�larak slâmî usullere uygun hale geti-
rilmi tir.

Peygamber Efendimiz, hac ibadetinin slâm’�n be  temelin-
den birisi oldu unu belirterek öyle buyurmu tur:

“ slâm be ey üzerine bina edilmi tir. Allah’tan ba ka ilah 
olmad� �na, Muhammed’in Allah’�n elçisi oldu una tan�kl�k
etmek, namaz k�lmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan 
orucunu tutmak.”3

Hacc�n ömürde bir defa farz oldu u hususu, Ebû 
Hüreyre’nin Hz. Peygamber’den nakletti i u hadisten anla �l-
maktad�r:

                                                          
2  Âl-i mrân, 3/96-97.
3  Buhârî, “Îmân”, 1; Müslim, “Îmân”, 5.  
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 : 
 .:

 .
: .

 .

.
“Ebû Hüreyre’den rivayet edilmi tir: Allah’�n Resûlü (s.a.s.) 

bize hitab etti ve öyle dedi: ‘Ey insanlar! Allah size hacc� farz 
k�ld�, haccediniz.’ Bir adam, ‘her sene mi ya Resûlallah?’ diye 
sordu. Hz. Peygamber cevap vermedi. Adam sorusunu üç kere 
tekrarlay�nca Allah’�n Resûlü (s.a.s.) öyle buyurdu: ‘Evet de-
sem size zorunlu olurdu ve buna güç yetiremezdiniz. Sizi (ser-
best) b�rakt� �m hususlarda siz de beni (rahat) b�rak�n. Sizden 
öncekiler, çok soru sormalar� ve Peygamberleri hakk�nda ihtila-
fa dü meleri sebebiyle helâk oldular. Size bir eyi emredersem 
gücünüz yetti ince yerine getirin. Bir eyden men edersem onu 
da terk edin’.”4

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Haccı 
Hac ibadetini bize uygulayarak gösteren Hz. Peygamber’in 

hacc�n�n ana hatlar�yla tasvir edilmesi, bu ibadeti yapacak mü-
minlerin konuyu daha somut bir ekilde gözlerinin önünde can-
land�rmalar�na yard�mc� olacakt�r.

Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisinin tek hacc�n�, hacc�n
farziyyetini bildiren âyetin ini ini takip eden y�l olan hicretin 10. 
y�l�nda yerine getirmi tir. Allah’�n elçisi, hicretin 8. y�l�nda (m. 

                                                          
4  Müslim, “Hac”, 73.  
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630) Mekke fethinden sonra hac zaman�n� beklemeden Medi-
ne’ye dönmü tü. Zaten Mekke’nin fethinden önce de hac henüz 
farz k�l�nmam� t�. Hacc�n farz k�l�nd� � hicretin 9. y�l�nda (m. 
631) ise Hz. Peygamber hacca gitmeyerek, Hz. Ebû Bekir’i hac 
emiri olarak Mekke’ye göndermi , kendisi de bir sene sonra; 
yani hicretin 10. y�l�nda haccetmi ti. Peygamberimizin yapt� �
bu hacca, son hacc� oldu u ve sahabilerle vedala t� � için 
“Vedâ Hacc�” denilmi tir.

Hz. Peygamber hicretin onuncu y�l�n�n Zilkade ay�nda hac 
için haz�rlanmaya ba lad�. Bunu müslümanlara duyurarak onla-
r�n da haz�rlanmalar�n� istedi. Onunla birlikte haccetmek iste-
yenler Medine’de topland�lar. Hz. Peygamber 26 Zilkade 
10/22 ubat 632 Cumartesi günü yan�nda han�mlar� ve k�z�
Fât�ma da oldu u halde, muhacir, ensar ve di er Arap kabilele-
rinden olu an müslümanlarla birlikte Medine’den hareket etti. 
Yan�na kurbanl�k yüz deve ald�. Zülhuleyfe denilen yere vard�-
�nda ö le namaz�n� seferî olarak iki rekât k�ld� ve ayn� gün 

burada ihrama girdi.  

Hz. Peygamber, 4 Zilhicce Pazar günü ku luk vakti, Kasvâ 
adl� devesinin üzerinde oldu u halde Mekke’ye ula t�. Kâbe’yi 
tavaf edip iki rekât namaz k�ld� ve Safâ ile Merve aras�nda sa’y 
etti. Vedâ Hacc� süresince Mekke’nin Ebtah mevkiinde kendisi 
için kurulan çad�rda konaklad�. Per embe gününe kadar Mek-
ke’de kald�. Ayn� gün (Arefe’den bir gün önceki Terviye günü) 
Mina’ya hareket etti. Ö le, ikindi, ak am ve yats� namazlar�n�
orada k�ld�. Geceyi de burada geçirdi. Ertesi sabah, namaz�
k�ld�ktan sonra güne  do uncaya kadar burada kald�. Ara-
fat’taki Nemîre mevkiinde çad�r kurulmas�n� emretti. Sonra 
Mina’dan hareket edip Müzdelife’den geçerek Cuma günü, 
Arafat’ta haz�rlanan çad�ra var�p konaklad�. Zeval vaktinden 
sonra çad�r�ndan ç�k�p devesine binerek Arafat vadisinin ortas�-
na geldi. Urane vadisinde me hur Vedâ Hutbe’sini okudu. Bir 
ezan okutarak ayr� ayr� kametle ö le ile ikindiyi birlikte k�ld�rd�k-
tan (cem’i takdim) sonra devesinin üzerinde Arafat’a ç�kt�. K�b-
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leye dönüp ak ama kadar dua ile me gul oldu. Arafat’ta iken, 
kendisine, ilâhî tebli  görevinin tamamland� �n� bildiren u
âyet-i kerime nazil oldu: 

.
“Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamam-

lad�m ve sizin için din olarak slâm’a raz� oldum.”5

Hz. Peygamber güne  batt�ktan sonra devesine binerek Ara-
fat’tan ayr�ld� ve Müzdelife’ye geldi. Yats� vaktinde, ak am na-
maz�yla birlikte yats� namaz�n� birle tirerek (cem’-i te’hir), ak-
am� üç, yats�y� da iki rekât olarak, tek ezan ve iki ayr� kametle 

k�ld�rd�. Geceyi Müzdelife’de geçirdi. Ertesi sabah; yani Cumar-
tesi (bayram�n birinci) günü sabah namaz�n� Müzdelife’de k�ld�
ve Me ’ar-i Haram’a geldi. Mina’da Cemre-i Akabe’ye (büyük 
eytan) ufak ta lardan yedi tane att�. Burada yine deve üstünde 

bir konu ma yapt�. Daha sonra kurbanl�k olarak haz�rlad� � yüz 
deveden altm�  üçünü, ömrünün her y�l� için bir deve hesab�yla 
bizzat kendisi kurban olarak kesti. Di er develeri de Hz. Ali 
kesti. Kurban etinden bir parça yiyen Peygamberimiz, geri ka-
lan�n� Müslümanlara da �tt�. Daha sonra t�ra  olup ihramdan 
ç�kt�. Sonra Kâbe’ye gidip tavaf yapt� ve ö le namaz�n� k�ld�.
Tekrar Mina’ya dönerek bayram günlerini burada geçirdi. Bay-
ram�n ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ta lamalar�n� tamam-
lad�. Bayram�n ikinci günü Mina’da Müslümanlara üçüncü ko-
nu mas�n� yapt�. Bayram�n be inci günü Mina’dan tekrar Mek-
ke’ye gelip veda tavaf�n� yapt�ktan sonra 29 Zilhicce 10 / 26 
Mart 632 tarihinde Medine’ye döndü.6

                                                          
5  Mâide, 5/3.  
6 brahim Sar�çam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj�, Ankara 2003, 386-388.  
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Haccın Fazileti, Önemi ve Hikmeti 
Bedenî ve malî bir ibadet olan hacc�n birçok fayda ve hik-

meti vard�r. Kur’ân-� Kerim’de hac ibadetinin muhtelif safhalar�
hem eklî, hem de manevî ve ruhî yönlerden tasvir edilerek 
çe itli yararlar�n�n bulundu u belirtilmi tir. Hac sûresinin 27, 28 
ve 29. âyetlerinde Hz. brahim’e hitaben öyle buyurulur: 

 . 

.
“ nsanlar aras�nda hacc� ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek 

uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. 
Kendilerine ait birtak�m menfaatlere ahit olsunlar ve Allah’�n
kendilerine r�z�k olarak verdi i (kurbanl�k) hayvanlar üzerine 
belli günlerde (onlar� kurban ederken) Allah’�n ad�n� ans�nlar. 
Art�k onlardan siz de yiyin, yoksul fakire de yedirin. Sonra, 
kirlerini gidersinler, adaklar�n� yerine getirsinler ve Beyt-i Atîk’i 
(Kâbe’yi) tavaf etsinler.” 

Peygamber Efendimiz de hacc�n faziletini u hadislerinde di-
le getirmi lerdir:

.
“Kim Allah için hacceder, çirkin söz ve günahlardan sak�n�r-

sa, annesinden do du u gün gibi günahlar�ndan ar�nm�  olarak 
döner.”7

                                                          
7 Buhârî, “Hac”, 4.  
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“Umre, di er umreye kadar yap�lan günahlar�n keffaretidir. 
Makbul bir hacc�n kar �l� � da Cennetten ba ka bir ey de ildir.”8

::
 .: .

:
“Hz. Peygamber (s.a.s.)’e, hangi amelin daha faziletli oldu u

soruldu: ‘Allah ve Resûlüne imand�r’ buyurdu. ‘Sonra hangisidir’ 
diye sorulunca, ‘Allah yolunda cihadd�r’ dedi. ‘Bundan sonra 
hangisidir’ denilince, ‘makbul bir hacd�r’ kar �l� �n� verdi.”9

Hac ibadetini eda eden kimse her eyden önce, Allah’�n bir 
emrini yerine getirmi  ve böylece O’nun r�zas�n� kazanmay�
amaçlam� t�r. Esasen ilâhî buyruklar�n en önemli esprisi ve 
hikmeti budur. Bunun yan�nda, hacc� eda eden insan�n, ona 
haz�rlan�rken, hac görevlerini yerine getirirken ve ibadetini ta-
mamlad�ktan sonra, kendi kabiliyetine göre elde edece i olum-
lu sonuçlar vard�r. Hac yolculu una haz�rlanan ki i bir taraftan 
gerekli haz�rl�klar� yaparken, di er taraftan günahlar�na tevbe 
eder, üzerinde kul hakk� varsa bunlar�n sahipleriyle görü üp 
helâlle ir ve borçlar�n� öder. E , dost ve akrabalar� ile vedala �r;
özellikle, sa  ise, ana-babas�n�n r�zas�n� al�r. Bu bir nevi, büyük 
yolculuk diyebilece imiz âhiret yolculu unun provas� gibidir.  

Mekke’ye varan hac� aday�, Kâbe etraf�nda, cins, �rk, renk, 
mevki, makam, zengin, fakir ayr�m� olmadan omuz omuza saf 
tutan, tavaf eden, Arafat’ta dualar�yla Allah’a yönelen büyük 

                                                          
8  Müslim, “Hac”, 79.  
9  Buhârî, “Hac”, 4.  
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kalabal�k içerisinde kendisini, âdeta mah er yerinde Allah’�n
huzuruna ç�km�  birisi olarak alg�lar. Hac�, her gün en az be
defa yöneldi i ve Kur’an’da Allah’�n evi olarak nitelenen Kâ-
be’yi bizzat yerinde görüp, orada, ba ta Hz. Muhammed olmak 
üzere, geçmi  peygamberlerin hak din u runda verdikleri mü-
cadeleleri hat�rlar ve as�rlar boyunca birçok müminin namaz ve 
niyazlar�na sahne olan bir atmosferde ya ayarak bu manevî 
zevki tatm�  olur. Ayr�ca, hac esnas�nda Hz. Peygamber ve as-
hab�n�n bulundu u co rafî mekânlar� ziyaret ederek, Kur’an’da, 
“Allah’�n koydu u dinî i aret ve ni anlar ( eâirullah)” olarak 
nitelenen10 mekânlarda bulunarak o dönemin havas�ndan na-
siplenmi  olur.  

Mümin, ihrama girerken büründü ü beyaz elbiseyle, kabre 
girerken bürünece i kefenin benzerli inin uurunda olarak, 
ihram kelimesinin sözlük anlam�n�n da ça r� t�rd� � gibi, bu 
k�yafeti ta �d� � süre içinde, ba ka zamanlarda kendisine me ru
olan baz� davran� lardan uzak kal�p gündelik al� kanl�klar�ndan 
ve ba �ml�l�klar�ndan kurtulma ve kendisiyle hesapla ma imkâ-
n�na kavu mu  olur.

Hac esnas�nda hiçbir eye zarar vermemek esas oldu un-
dan, insan�n çevresiyle ili kisinde son derece dikkatli davran-
mas� gerekti i ortaya ç�kar. Bu husustaki titizli in ölçüsü, 
Kur’ân-� Kerim’deki yasaklardan ve bu yasaklar�n çi nenmesi
halinde verilecek cezalar� bildiren âyetlerden anla �lmaktad�r.11

Özellikle bitki ve hayvan türünden canl�lara kar � gösterilmesi 
gereken özen, ki iye, ba ka zamanlarda kazanamayaca � ölçü-
de bir duyarl�l�k sa lar. Bunun yan�nda öfkelenmemek, kimseyi 
incitmemek, sab�rl� ve güler yüzlü olmak gibi ahlâkî davran� lar
da hacc� gere i gibi yerine getirenlerin elde edecekleri manevî 
kazançlar aras�nda yer al�r. Dolay�s�yla müslüman, hac esnas�n-

                                                          
10  Bakara, 2/158; Hac, 22/32, 36.  
11  Bkz. Bakara, 2/158, 196-200; Âl-i mrân, 3/96-97; Mâide, 5/2, 95-96; Hac, 22/26-29, 33-34.  
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da, daha önce teorik olarak haberdar oldu u, fakat lây�k�yla 
ya ayamad� � bir dizi imanî ve ahlâkî özellikler kazan�r.

Hac görevini yerine getiren müminin bu özellikleri kazana-
bilmesi için yapt� � ibadetin bilincinde olmas� ve her davran�-
�nda Allah’�n r�zas�n� elde etmeyi gaye edinmi  olmas� gerekir. 

Bu nedenle, tavaf etmek, sa’y etmek, eytan ta lamak,
Hacerü’l-Esved’i öpmek gibi sembolik yönü a �r olan uygula-
malar�n gerisinde yatan espriyi ve mesaj� dü ünmek, hac günle-
ri boyunca ibadetin amac�n� göz önünde bulunduran bir ruh 
hali ve manevî atmosfer içinde olmak önemlidir. Bu yüzden hac 
menâsikinin icras�nda, ki inin kendisini tehlikeye atarcas�na 
tedbirsiz davranmas� ve bu arada di er müminleri rahats�z et-
mesi, elde edilecek sevaba mani olabilece i gibi, fazladan gü-
nah kazanmaya da vesile olabilir. Ayr�ca, o beldelerde ölmenin 
faziletli oldu u gibi yanl�  bir anlay� a kap�larak, bu ibadeti ye-
rine getiremeyecek derecede ya l� ve hasta olanlar�n bile bile 
hacca giderek hem kendilerini, hem de kendileriyle ilgilenenleri 
s�k�nt�ya sokmalar�n�n o ki ilere vebal yüklemeyece i söylene-
mez. Ölmeleri halinde fazilet elde etmek bir tarafa, tedbirsiz 
davranarak o sonuca yol açmalar�n�n hesab�n� Allah huzurunda 
verecekleri unutulmamal�d�r.

Hac ibadetinin hikmetlerinden birisi de, çe itli uluslara men-
sup müslümanlar�n bir araya gelerek bulu malar�, birtak�m sos-
yal ve kültürel farkl�l�klara ra men slâm karde li inin kucakla-
y�c� atmosferinde tan� �p kayna malar�d�r. Gerçekten de, dün-
yada müslümanlar�n ya ad� � hemen her ülkeden az veya çok 
kat�l�m�n oldu u bu ibadet, Allah’�n iradesinden ba ka hiçbir 
eyin bir araya getiremeyece i çok zengin bir �rk, renk ve kültür 

mozai ini olu turmaktad�r. Allah’�n kullar� ve birbirlerinin din 
karde leri olarak tek amaç etraf�nda toplanan insanlar�n olu -
turdu u bu mozai in mekân� olan hac, Kur’ân’�n “teâruf” ola-
rak isimlendirdi i tan� �p bili menin sa lanabilece i en güzel 
platformdur. Bu platform genelde müslümanlar�n bilgi ve gör-
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gülerini tazeledikleri, bazen de kendi yerel Müslümanl�klar�n�n
dar çerçevesinde edindikleri birtak�m yanl�  dü ünce ve tasav-
vurlar� tashih ettikleri bir zemin olmaktad�r. Bunun en güzel 
örne i, Amerikal� zenci müslümanlar�n liderlerinden Malcolm 
X’in, zenci �rk�n�n üstünlü üne dayal� slâm anlay� �n�n yanl� l�-
�n� hac görevini eda ederken fark etmesi ve bu görü ünden

tamamen vazgeçmesidir. Dolay�s�yla hac, dünyan�n neresinde 
ya arlarsa ya as�nlar bütün müslümanlar�n ayn� de erlere sahip 
olduklar� ve bu de erlerin kendileri için ortak bir zemin olu tur-
du u gerçe ini ortaya koymaktad�r.

Hac görevini yerine getiren müminler ülkelerine döndükten 
sonra, orada kazand�klar� tecrübeyle, birtak�m fikrî, dinî ve 
mezhebî ihtilaflara daha ho görülü yakla abilmekte, Hz. Pey-
gamberin müjdesinden hareketle, “anas�ndan do mu  gibi gü-
nahlar�ndan temizlendikleri” inanc�yla da, özel ve sosyal hayat-
lar�nda daha özenli ve dikkatli davranmaktad�rlar. Bu yüzden, 
her ibadetin temel amaçlar�ndan olan ahlâkî olgunluk ve güzel-
le me hac ibadetinde âdeta gözle görülür bir hüviyet kazanmak-
tad�r.

Sonuç olarak hac, slâm dininin temel ibadetlerinden biri 
olmas�n�n yan� s�ra, bireysel ve toplumsal planda insana kazan-
d�rd� � olumlu nitelik ve de erlerle ayr� bir önemi haizdir. Bu 
önemin fark�nda olan dünya müslümanlar� ve özellikle 
müslüman halk�m�z as�rlardan beri hac ibadetine ve onu yerine 
getiren kimselere ayr� bir de er atfetmi ler, hac� olman�n onur 
ve sorumlulu unu, hayat boyu ta �nmas� gereken bir meziyet 
olarak kabul etmi lerdir.


