
İNSANÎ İLİŞKİLER AÇISINDAN HAC * 

Tabiat� itibariyle medenî/sosyal bir varl�k olan insan�n f�tra-
t�nda inanma ve ibadet etme duygusu da mevcuttur. nsan�n bu 
özelli i onu do al olarak bir arada ya amaya ve bir toplum 
olu turmaya mecbur ederken insanlar aras�ndaki ili kilerde hak, 
hukuk ve ahlâkî normlara uyulmas�n� da bir zaruret olarak be-
raberinde getirir. 

slâm dini, müntesiplerine gerek be erî ihtiyaçlar� gerekse iba-
det yoluyla ya da sosyal hayatta birbirleriyle kurduklar� herhangi 
bir ili kide hakka, hukuka, dinî ve ahlâkî ilkelere ba l� kalmalar�n�
emreder. Bunun yan�nda slâm, dinî emirleri ve ahlâkî ilkeleri 
müminin nefsinde amele dönü mü  davran� lar olarak görmek 
ister. Bir müminin Allah ile olan ili kisini belirleyen ibadetlerinde 
samimi/içten, riyas�z, maddî ve manevî bak�mdan temiz, sayg�l�
ve mütevaz� olmas�, ibadetlerinin kabulü ve daha fazla sevap 
kazanmas� için temel artlard�r. Bireyler aras� ili kilerde de sayg�,
nezaket, temizlik, samimiyet, di erkâml�k, tevazu ve güzel söz 
esas al�nm� t�r. Bu bak�mdan slâm dini namaz, oruç, hac ve 
zekât ibadetlerini müntesiplerine farz k�lmakla sadece kul ile Allah 
aras�ndaki ili kiyi de il, ayn� zamanda insanlar aras�ndaki ili kileri 
de düzenlemeyi amaçlam� t�r.

Hac ibadeti, insan�n yarat�l� �nda var olan tevhid inanc�n�
sözlü ve fiilî olarak ikrar etmeye bir ça r� olarak alg�lanabilir. 
Yüce Allah insandan f�trat�na uygun olan tevhid dinine yönel-
mesini ve böylece hakka ve hakikate tutunmas�n� istemi tir.

                                                          
* Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Uzman� Dr. Bünyamin OKUMU  taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
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Kur’ân-� Kerîm çok anlaml� ve dikkat çekici bir benzetmeyle 
insan�n f�trat�nda var olan tevhid inanc�ndan uzakla �p irke
dü mesini öyle tasvir eder:

“Allah’a yönelen, ona ortak ko mayan kimseler (olun). Kim 
Allah’a ortak ko arsa, sanki gökten dü mü  de kendisini ku lar 
kap� �yor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu 
böyle. Her kim de Allah’�n ni anelerini (kurbanl�klar�n�) yüceltir-
se üphesiz ki bu, kalplerin takvas�ndan (Allah’a kar � gelmek-
ten sak�nmas�ndan)d�r.”1

Bu âyetlerde ifade edildi i gibi Allah’a kar � gelmekten sa-
k�nmak O’nun vahdaniyetini kabul etmekle ba lar. O’na gönül-
den sayg� göstererek emir ve yasaklar�n�n yüceli ini benimse-
mek de bu ikrar�n tescil edilmesi ve amele dökülmesi anlam�na
gelir. Böylece insan yarat�l� �n�n gere ini ve varl�k amac�n� yeri-
ne getirmi  olur.

Hz. Peygamber de bir hadisinde, 

“Her do an ancak f�trat üzere do ar. Sonra ebeveyni onu 
yahudi, h�ristiyan ya da mecusi yapar…”2 buyurmak suretiyle 
Allah inanc�n�n insanda yarat�l� tan geldi ine i aret etmi tir.
Ancak insan e itim ve ö retime aç�k oldu undan önemli olan 
onun nas�l bir ö renimden geçti i ve nas�l bir e itim ald� �d�r.
Onun için insan e itim ve ö retim konusunda rehberli e muh-

                                                          
1  Hac, 22/31-32. 
2  Buhârî, Sahîh, “Kitabu'l-Kader”, 82/3. 
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taçt�r. Yüce Allah insan�n do as�na dikkat çekerken do ru bir 
din e itimi verilmesini de öne ç�kar�r:

“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’�n
insanlar� üzerinde yaratt� � f�trata s�ms�k� tutun. Allah’�n yarat-
mas�nda hiçbir de i tirme yoktur. te bu dosdo ru dindir. Fa-
kat insanlar�n ço u bilmezler.”3

Allah’�n bu emrine ve ça r�s�na kulak veren her mümin 
özünde tasdik etti i tevhid inanc�n� söz ve amele dönü türmü
olur.

.

“De ki: ‘Allah do ru söylemi tir. Öyle ise hakka yönelen b-
rahim’in dinine uyun. O, Allah’a ortak ko anlardan de ildi.’ 

üphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de, 
âlemlere rahmet ve hidayet kayna � olarak kurulan Kâbe’dir.”4

Bu âyetlerden anla �ld� �na göre Yüce Allah, elçisi Hz. bra-
him’i örnek vererek insanlar� öncelikle irkten uzak durmaya ve 
tevhide yönelmeye ça �rm� t�r. Bu ça r�da insanlar için yeryü-
zünde Mekke’de rahmet ve hidayet kayna � olarak kurulan ilk 
ibadet evi Kâbe’ye at�f yap�lm� t�r. Hz. brahim’e insanlar� hacca 
davetten önce Kâbe’nin irk/ortak ko maktan; yani putlardan 
temizlendi i gibi maddî olarak da temizlenerek Allah’�n vahda-
niyetini ikrar edenlerin ziyaretine haz�r hale getirilmesi bir so-
rumluluk olarak verilmi tir. Hz. brahim’e özel olan bu sorumlu-

                                                          
3  Rûm, 30/30. 
4   Âl-i mrân, 3/95-96. 
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luk, bütün müminlere geneldir. Bu ba lamda Kur’ân’da Hz. 
brahim’in Mekke’de Kâbe’ye yerle tirilmesinden bahsedilirken 

tevhid inanc�n�n vurgulanmas� ve oran�n ziyaret edenler için 
temiz tutulmas�n�n emredilmesi aras�nda pek güzel bir teva-
fuk/uygunluk vard�r.

“Hani biz brahim’e, Kâbe’nin yerini ‘Bana hiçbir eyi ortak 
ko ma; evimi, tavaf edenler, namaz k�lanlar, rükû ve secde 
edenler için temizle’ diye belirtmi tik. nsanlar aras�nda hacc�
ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun 
develer üzerinde sana gelsinler.”5

te gerçekte hacca ça r� da insan�n tevhid inanc� merkezin-
de irkten ve puta tap�c�l�ktan uzak durarak Allah’�n birli ini 
sözlü oldu u kadar fiilî olarak da ikrar etmesi içindir. Dünyan�n
de i ik co rafyalar�ndan bu davete icabet eden müminler için 
Hz. brahim’in güzel örnekli inden hareketle Kâbe, tevhid inan-
c�n�n merkezi ve sembolü olarak müminlerin ziyaret mekân�
olmu tur. Bu demektir ki, slâm’da insanlar aras�ndaki ili kilerin
temeli tevhid/Allah’�n vahdaniyetini ikrar ve itiraf merkezinde 
ekillenmektedir. Zira oras� tevhid inanc�n�n kalp ile tasdik bo-

yutundan küresel anlamda amelî boyutta tezahür etti i bir me-
kând�r. Haliyle bu mekân ayn� zamanda müminlerin Allah’a 
teslimiyetlerinin test ve ifade edildi i, bir arada ya aman�n ve 
buna ba l� olarak ki isel ve sosyal ili kilerin sergilendi i bir me-
kând�r. Bu durumu örneklendirerek aç�klamak gerekirse; mese-
lâ, cemaatle k�l�nmas� farz olan Cuma namaz� mümini sosyal-
le meye ve bir arada ya ama tecrübesine bölgesel olarak haz�r-
                                                          
5  Hac, 22/26-27. 
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lar. Benzer ekilde hac ibadeti de dünyan�n her bir taraf�ndan 
gelen müminler için bir arada ya ayabilmenin çok önemli bir 
tecrübesi ve evrensel seferberli i niteli indedir.

Yüce Allah’�n Hz. brahim’in diliyle yapt� � tevhid ça r�s�na
müminler gönülden teslimiyetle cevap vermi tir:

.
“Buyur Allah�m buyur! Senin bir orta �n�n olmad� �n� içten-

likle kabul ettim. Hamd senin içindir. Nimet ve mülk sana aittir. 
Senin hiçbir orta �n yoktur.”6

nsanl�k tarihinin eski ça lar�ndan günümüze kadar “Allah’�n
evi” olarak nitelendirilen ve Kâbe olarak bilinen bu kutlu ve 
kadîm mabedin insanlar taraf�ndan ak�n ak�n ziyaret ve tavaf 
edilmesi, bu muazzam hadisenin insanl�k tarihindeki yeri ve 
önemini ortaya koydu u kadar slâm dininin hakikat oldu una
da delâlet eder. Bununla birlikte bu hadise müminin bir fert 
olarak hem kendi iç dünyas�nda Allah ile kurdu u tevhid ili ki-
sinin hem de toplumun bir unsuru olarak inanc�n�n evrensel 
boyutta ve gündelik hayatta nas�l kar �l�k buldu unu ke fetme-
sini sa lar.  

Allah’�n vahdaniyetini ikrarda ferdî mükellefiyet esas oldu u
gibi namaz, oruç, zekât ve hac ibadetlerinin farz k�l�n� �n�n hik-
meti de bireysel ar�nma ve temizlikle birlikte toplumsal yard�m-
la ma ve dayan� maya da yöneliktir. Bütün bu ibadetlerin ortak 
kazan�m� “takva” kavram�nda ifadesini bulur. Kur’an müminle-
re iyilik ve takva konusunda yard�mla may�, kötülük ve dü -
manl�ktan uzak durmay� emreder: 

                                                          
6  Buhârî, “Kitabu’l-Hac, Babu’t-Telbiye”, 25/26. 
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“ yilik ve takva (Allah’a kar � gelmekten sak�nma) üzere yar-
d�mla �n. Ama günah ve dü manl�k üzere yard�mla may�n. Al-
lah’a kar � gelmekten sak�n�n. Çünkü Allah’�n cezas� çok iddet-
lidir.”7

Bu ba lamda bir müslüman�n kimlik tan�mlamas�nda inanç, 
ibadet ve amellere ba l� olarak “takva” ve “iyilik” tabirleri öne 
ç�kar. Mümin kendisine verilen de erin ve bah edilen nimetin 
k�ymetini bilip korumas� gerekir ki, takvan�n bir anlam� da bu-
dur. Ki inin kendisini korumas� insan�n Allah, aile ve akrabalar�,
kom ular� ve çevresiyle, k�saca di er insanlarla kuraca � güzel 
ili kilere ba l� oldu u kadar, iyiliklerde yar�  etmesine de ba l�-
d�r. Bu sayede insan kâinatta ve mahlûkat içerisinde Allah’�n
kendisi için bah etti i de eri ve tayin etti i mevkiin k�ymetini
korumu  ve takdir etmi  olur. 

Yine Kur’an, insan�n özelli ine dikkat çekerek, hayat�n gidi-
at�nda çok farkl� çe itlilikler olsa bile esas olan�n hay�r i lerin-

de/iyiliklerde yar� mak oldu unu belirtir:  

“Herkesin yöneldi i bir yön vard�r. Haydi, hep hay�rlara ko-
un, yar� �n! Nerede olsan�z Allah hepinizi bir araya getirir. 
üphesiz, Allah’�n gücü her eye hakk�yla yeter.”8

Bu durumda elde edilen kazan�mdan Allah müsta nidir. 
Yani Allah insanlar�n iman, amel ve ahlâkî davran� lar�na muh-

                                                          
7 Mâide, 5/2. 
8 Bakara, 2/148. 
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taç de ildir. Bunlardan hâs�l olan menfaat ve eri ilen ki ilik 
kulun kendisi içindir. Bir müslüman�n ibadet yoluyla eri ti i
kimlik ve meleke haline gelen ahlâkî davran� lar insanî ili kiler-
de belirleyici oldu unda maksat hâs�l olmu  demektir. Hacda 
kesilen kurbanlardan da as�l maksat, Allah indinde ki inin kendi 
nefsine dönen kazan�mlard�r. Kur’ân’da, hacda kesilen kurban-
larla örneklendirilerek Yüce Allah’a ancak müminin “takva-
s�”n�n eri ece i ifade edilmi tir:

“Onlar�n etleri ve kanlar� asla Allah’a ula maz. Fakat ona sizin 
takvan�z (Allah’a kar � gelmekten sak�nman�z) ula �r. Böylece 
onlar� sizin hizmetinize verdi ki, size do ru yolu gösterdi inden 
dolay� Allah’� büyük tan�yas�n�z. yilik edenleri müjdele.”9

Burada kurban ibadeti örne inde belirtildi i üzere ibadetler-
den maksat müslüman�n öncelikle kendinden ve kendi nefsin-
den yola ç�karak bir ki ilik karakteri olu turmas� belli bir ki ilik 
seviyesine ve olgunluk düzeyine ula mas�d�r.

nsan psikolojisinin ve insanlar aras�ndaki ili kinin her çe i-
dinin en çarp�c� örneklerini hac ibadetinde görmek ve gözlem-
lemek mümkündür. Bu durumda bireyin davran�  modeli 
Kur’ân’da özellikle zikredilen Hz. brahim ve Hz. Muhammed’in 
ahs�nda bütün peygamberlerdir. Bu itibarla Kur’ân’a ve pey-

gamberlerin hayat�na bak�larak bir müminde olmas� gereken 
davran�  biçimlerini s�ralamak mümkündür. Ancak burada 
Lokmân sûresinde özellikle vurgulanan ve bir müminde olmas�
gereken baz� özellikleri öyle zikredebiliriz:  

1. Allah’�n vahdaniyetini ve ulûhiyyetini kabul edip O’na ü-
kür ve ibadet eden,  

                                                          
9  Hac, 22/37. 
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2. Dünyaya gelmesine vesile olan ebeveynine ve di er akra-
balar�na iyi davranan, yard�mc� olan ve onlarla iyi geçinen,  

3. Daima iyili e ko up kötülükten kaç�nan; bu konuda feda-
kârl�k yapan,

4. nsanlara kar � alçakgönüllü olan, onlara yüz çevirmeyen, 
gurur ve kibirden uzak duran; ancak gerekti inde vakar�n� da 
koruyan bir mümin. 

Bir müslüman�n “güzel ahlâk” özelliklerini kazanmas� ve ki i-
li inin s�nanmas�nda hac ibadeti belli bir süreyle s�n�rl� da olsa 
çok önemli bir f�rsat sunmaktad�r. Bu aç�dan müslüman birey 
hem ibadet ederek kendisini ar�nd�rma f�rsat�n� hem de di er 
din karde lerini tan�ma ve bir arada ya ama tecrübesini de ilk 
kez küresel/evrensel boyutta tatm�  olur. Bu yönüyle hac ibadeti 
bireyin manevî ar�nmas� kadar uluslararas� boyutta sosyalle -
mesine de katk�da bulunur. Müslüman�n hayat�n�n ibadet olgu-
suyla nas�l yürüdü ünü görmesi ve tarihi bugüne ta �mas�, in-
sanî ve ekonomik ili kileri canl� tutmas� ve âdeta bir seferberlik 
gibi zor artlarda ya amay� ö retmesi bak�m�ndan da hac iba-
detinin çok özel bir yeri vard�r.

Hac sadece bireyin e itimi, ahlâken güzelle mesi, duygu ve 
dü ünce yönünden temizlenmesi yönleriyle de il, fakat bir ara-
da ya aman�n kaç�n�lmaz unsuru olan iktisadî hayat bak�m�n-
dan da büyük bir önemi haizdir. Hac bu yönüyle âdeta küresel 
ekonominin canl� bir pazar� niteli indedir. Kur’ân-� Kerîm’de 
öyle buyrulur:

“Allah; Ka’be’yi, o sayg�de er evi, haram ay� hac kurban�n�
ve (bu kurbanlara tak�l�) gerdanl�klar� insanlar(�n din ve dünya-
lar�) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi k�ld�. Bunlar, gök-
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lerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’�n bildi ini ve Allah’�n
(zaten) her eyi hakk�yla bilmekte oldu unu bilmeniz içindir.”10

Hacc�n beraberinde getirdi i ekonomik canlanma ayn� zaman-
da bireye maddî ve manevî bir destek de sa lam�  olur. Hac iba-
detinin ekonomik yönü gibi zekât, sadaka ve infak da her eyden 
önce çal� man�n gereklili i ve önemi yan�nda payla man�n, ihtiyaç 
sahiplerine yard�mc� olman�n gereklili i ve önemini de ortaya 
koymaktad�r. Bu ba lamda “tok ac�n halinden anlamaz” atasözüy-
le ifade edilen dengesizli in slâm’da oruç ibadetiyle dengelendi i-
ni de hat�rlatmak gerekir. Zira oruç da insan�n arzu ve isteklerine 
kar � ölçülü olman�n yan�nda nefsiyle mücadelenin gereklili ini ve 
ba kas�n�n halini anlaman�n önemini ortaya koyar. K�saca namaz, 
zekât, oruç, hac ve kurban ibadetlerinden maksat öncelikle bireyi 
ar�nd�rmak, ahlâkl� k�lmak ve böylece insanlar� âhirete haz�rlamak 
ve bunun yan�nda dünya hayat�nda da bir arada huzur ve bar�
içerisinde ya amakt�r.  

Tevhid inanc�n�n ikrar� olan hac, Allah’�n emrine amade olma-
n�n bir ifadesi olarak can ve mal güvenli inin teminat alt�nda oldu-
unu da ifade eder. Hacc�n temel rükünlerinden biri, “emniyet 

evi” olarak nitelendirilen Kâbe’yi tavaf etmektir. Bu emniyet ve 
güven ihrama girmekle ihram yasaklar�nda sembolik ifadesini 
bulur. Bu durum her canl�n�n ya ama hakk�n�n dokunulmazl� �
anlam�na gelir. te bu, ya atan ve öldürenin sadece Allah oldu u
inanc�n�n bir ifadesidir. Bütün varl�klar� yaratan, onlar�n hayat 
hakk�n� da garanti alt�na alm� t�r. Bu itibarla “Allah’�n beytine” 
giren emniyet içindedir. Kur’ân-� Kerîm’de öyle buyurulur:  

                                                          
10  Mâide, 5/97. 
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“Onda apaç�k deliller, Makam-� brahim vard�r. Oraya kim gi-
rerse, güven içinde olur. Yolculu una gücü yetenlerin haccetme-
si, Allah’�n insanlar üzerinde bir hakk�d�r. Kim inkâr ederse (bu
hakk� tan�mazsa), üphesiz Allah bütün âlemlerden müsta nidir 
(Kimseye muhtaç de ildir, her ey ona muhtaçt�r).”11

Kâbe ve Hz. brahim örne inde belirtildi i gibi Allah’� bilen 
ve ona yönelen her mümin efkat ve hidayet/do ruya rehberlik 
yan�nda güven ve emniyeti de temsil eder. Bu anlamda hac 
ibadeti de iman ve amelin kar �l� � olarak mümin bireylerin 
ki ilik testidir. Allah bu amaçla oraya yolculu a gücü yeten 
müminlerin Kâbe’yi haccetmelerini Allah’�n bir hakk� olarak 
müminlere yükler. Öyleyse mümin, insanlar�n elinden ve dilin-
den selâmette oldu u kimsedir. Bu, gerçekte, mümin olman�n
gere i olarak Allah ad�na verilmi  bir sözdür.

“Ey iman edenler! Akitleri yerine getirin. hramda iken av-
lanmay� helâl görmeksizin, size bildirilecek olanlar d� �nda, hay-
vanlar size helâl k�l�nd�. Allah diledi i hükmü verir.”12

Unutmamak gerekir ki, “akitleri yerine getirmek” sadece ihram 
yasaklar�na uymakla s�n�rl� de ildir. Allah’�n haram k�ld� � her eyi
haram bilip kaç�nmak gerekir. Allah’�n hükümlerine sayg� gösterip 
haramlar�ndan kaç�nmak Allah kat�ndaki as�l kazan�md�r.

“Bu böyle. Kim Allah’�n hükümlerine sayg� gösterirse, bu, 
Rabbi kat�nda kendisi için bir hay�rd�r...”13

                                                          
11  Âl-i mrân, 2/97.
12  Mâide, 5/1. 
13  Hac, 22/30. 
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Hac ibadeti, Allah’�n ni anelerine/hükümlerine uymak ve 
Hz. Peygamber taraf�ndan uyguland� � ekliyle belirli sembolleri 
(menâsîk), belirli zaman ve belli mekânlarda yerine getirmektir. 
Gerçekte bu durum bir müslüman için hayat�n ak� � içerisinde 
maddî ve manevî ar�nma ad�na gerçekle tirdi i bir “itikâf” ola-
rak nitelendirilebilir. Zira Kur’an hac ile ilgi süreç tamamlan�nca
oradan elde edilen kazan�mlarla müminlerin hayata ölçülü bir 
ekilde sar�lmalar�n�, her konuda a �r�l�ktan sak�nmalar�n� ister:  

“Ey iman edenler! Allah’�n (koydu u din) ni anelerine, ha-
ram aya, hac kurban�na, (bu kurbanl�klara tak�l�) gerdanl�klara
ve de Rablerinden bol nimet ve ho nutluk isteyerek Kâbe’ye 
gelenlere sak�n sayg�s�zl�k etmeyin. hramdan ç�kt� �n�zda (ister-
seniz) avlan�n. Sizi Mescid-i Haram’dan al�koydular diye birta-
k�mlar�na besledi iniz kin, sak�n ha sizi, haddi a maya sürükle-
mesin.”14

Sonuçta hac mümine Allah ile olan ili kisindeki derunili i
tatt�rd� � kadar insan ile insan ve insan ile kâinat ya da di er 
varl�klar aras�nda hukukî oldu u kadar ahlâkî bir ili kinin de 
olmas� gerekti ini hat�rlat�r. Bu aç�dan insan bütün ili kilerini
Allah’�n r�zas�n� merkeze alarak düzenlemelidir. Zira insan, ge-
rek do ayla gerekse canl�larla ili kisindeki konumu gere i a �r
bir sorumlulu u üstlenmi tir. nsan kâinat ve oradaki bütün 
varl�klar�n�n hukukunu korumakla ve onlara kar � ahlâkl� dav-
ranmakla mükelleftir. Kur’ân-� Kerîm’de öyle buyurulur: 

                                                          
14  Mâide, 5/2. 
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..

“Gö ü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi a may�n. 
Tart�y� adaletle yap�n, teraziyi eksik tutmay�n.”15

nsana dü en bu denge unsurlar�n� gözetirken bu âhengin bir 
anlam ve gayeye matuf oldu unu bilmesidir. O gaye de, insa-
n�n bütün ili kilerinde ölçülü ve tutarl� olabilmesidir. Nas�l ki 
insan, ticarî ili kilerinde “teraziyi do ru tutmak” ile sorumlu ise 
insanî ili kilerinde de güzel ahlâk ölçüsünü en âdil terazi olarak 
almal�d�r. Bu itibarla hacdan sonra da mümin dünyadan el etek 
çekmez; adalet, hak, hukuk ve güzel ahlâk ölçülerini esas alarak 
ölçülü ve medeni ili kilerini sürdürür.  

                                                          
15  Rahmân, 55/6-8. 


