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Ders  : 120 

Konu  :  HAC 

“Lebbeyk,  Allâhümme Lebbeyk,  Lebbeyke La şerike leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-nimete leke ve’l-mülk, 

La şerike lek” 

 “Allah’ım ! Ben senin emrine her zaman itaat ederim.  Senin için ortak yoktur.  Davetine sadakatle uyarım. 

Şüphe yok ki hamd, nimet ve mülk sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.” 

Hac, İslam’ın beş temel esasından biridir.  

Allah Resûlü’nün (sav) ifadesiyle;  

“İslam, beş temel üzerine kurulmuştur (bina edilmiştir). Bunlar; Kelime-i şahadet, Namaz, Zekat, Hac ve 

Oruç’tur.”1  

Hac, her mü’minin Allah ile olan akdini yenilemek için şartlar oluştuğunda, menasiki belli zamanlarda ve 

mekanlarda yerine getirmektir.  

َناٌت مََّقاُم ِإبْ َراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمن َكفَ َر فَِإنَّ اهلل َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ   فِ يِه آيَاٌت بَ ي ِّ
 “Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü 

yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün 

alemlerden müstağnidir.”2 mealindeki ayeti müslümanlara haccın farz olduğunun delilidir.  

Bu ayet, müslümanlara haccın farz olduğunun delilidir. “Yoluna gücü yetenler,” hacca gitme imkanına 

kavuşanlar demektir ki, bu imkanın ölçüsünün ne olduğu konusunda mezhepler farklı görüştedirler. İmam Şafii’ye 

göre bu imkan vasıta ve yol masraflarını karşılama kudreti, İmam Malik’e göre yürüme ve çalışıp kazanma iktidarı, 

İmam Ebu Hanife’ye göre ise bu söylenenlerin tamamıdır.3 

“Ona bir yol bulabilmek” ille de çok büyük zenginliğe sahip olma şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü en 

büyük zenginlik imandır. 

Hac, “kasıt, yöneliş ve yürüyüş” anlamına gelen bir kelimedir. Dinimizde ise, belli bir zaman diliminde, 

mikat mahallinde başlayıp, Medine ziyareti veya veda tavafı ile son bulan ziyaretler, fiil ve terklerden oluşan bir 

ibadettir ki, şartlarını taşıyan kişiler üzerine ömürlerinde bir kere olmak üzere farzdır. 

“Yöneliş ve yürüyüş” anlamından hareketle hac, saygın ve kutsal (Mescid-i Haram, Arafat, Müzdelife, Mina 

vs. gibi) özel mekanlar üzerinden sembolik olarak Allah’a yürünülen bir ibadettir. 

 Nitekim Allah Rasûlü (sas) de şöyle buyurarak buna işaret buyurmuştur:  

ْرَهَم أَْلَف أَْلف    اْلُحجَّاُج َواْلُعمَّاُر َوْفُد اهلِل َعزَّ َوَجلَّ، يُ ْعِطيِهْم َما َسأَُلوا، َوَيْسَتِجيُب َلُهْم َما َدَعْوا، َوُيْخِلُف َعَلْيِهْم َما أَنْ َفُقوا الدِّ
 Hacılar ve umreciler, Allah’a giden elçilerdir. Allah onların istediklerini verir, dualarını kabul eder, 

harcadıkları bir dirhemin karşılığında onlara bir milyon verir.” 4  

 Hac; mü’minin Rabbine yürüyüş destanını şahsında yaşamasıdır, Hac; İnsanlığın uzaklaştığı yaratılışına 

yeniden dönüşüdür, Hac; bir bakıma mahşerin provasıdır.  

Gerekli imkanlara sahip olunduğu, şartlar oluştuğu halde;  

                                                        

1  Sahih-i Müslim: C.1, S: 152-153 
2 Âl-i İmran  3:97 
3 Diyanet Vakfı – Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali 
4  El-Camiu’s Sagir, H. No: 3790 
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 َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمر  يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق  
 “Bütün insanlara haccı ilan et; gerek yaya olarak, gerek her uzak yoldan binek (vasıta) üzerinde senin 

huzuruna gelsinler” 5  

Bu uyarıya gereken ilgiyi göstermeyenlere Hz. Ali’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resûlü (sav) şu 

ürpertici ikazı yapmaktadır;  

 َمْن َمَلَك زَاًدا َورَاِحَلًة تُ ب َلُِّغُه ِإَلى بَ ْيتِ  اللَِّه َوَلْم َيُحجَّ َفاَل َعَلْيِه َأْن َيُموَت يَ ُهوِديًّا َأْو َنْصَرانِيًّ ا“
“Kimin ki, kendisini Beytullah’a ulaştıracak kadar bineği (vasıtası) ve azığı (malî gücü) bulunur da 

haccetmezse, Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesinde beis yoktur.” 6 

Bunun sebebi şu:  

Allahu Teala kitabında, Beytullah’ı ziyarete gücü yetenlerin onu haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir 

hakkıdır, buyuruyor.     

Haccı farz kılan şartlar bir insanda toplanınca, o insanın hemen ilk yıl hacca gitmesi gerekir. Bu ibadeti 

ikinci veya daha sonraki yıllara bırakırsa günahkar olur. Üç mezhep imamı bu hususta ittifak etmişlerdir. Bununla 

beraber ömrünün sonunda bu haccı yerine getiren kimse, vazifesini başarmış olacağından günahtan kurtulur. 

Fakat hac etmeden önce ölürse, hac için vasiyet etmiş olsa bile günahkardır. 

İslam’ın, şartları çok ağır, yaşanmaz bir din gibi gösterildiği ve insanların maddenin esiri haline getirildiği 

günümüzde bazı müslümanlar, “şunu da alayım, bunu da tamamlayayım, daha yaşım genç ...” gibi tutarlı olmayan 

bir takım mazeretlerle bu ibadeti geciktirmelerinin ne derece tehlikeli olduğunu idrak etmeli; hele hele, Avrupa 

ülkelerinde yaşayan ve bir çok ülkedeki müslümanların sahip olmadıkları imkanlara sahip olan müslümanların 

Hacc farizalarını zamanında ifa etmemelerinin mazareti olamaz. 

 Hac farizasını yerine getiren müslümanlara, İbn Ömer’den rivayet edilen bir Hadis-i şerifte ise, Allah Resulü 

(sav) şu müjdeyi vermektedir; 

ي َ هْ بِ طُ  اللَّ هُ  إلَ ى السَّ مَ اءِ  الدُّ ن ْ يَ ا عَ شِ يَّ ةَ  عَ رَ فَ ةَ  ثُ مَّ  ي ُ بَ اهِ ي بِ كٌ مُ  الْ مَ اَل ئِ كَ ةَ  ف َ ي َ قُ ولُ : هَ ؤُ اَل ءِ  عِ بَ ادِ ي جَ اؤُ ونِ ي شَ عْ ثً ا مِ نْ   كُ لِّ  فَ جٍّ  عَ مِ يق   ي َ رْ جُ ونَ  رَ حْ مَ تِ ي 
 وَ مَ غْ فِ رَ تِ ي ف َ لَ وْ   كَ انَ تْ  ذُ نُ وب ُ هُ مْ   كَ عَ دَ دِ  الرَّ مْ لِ  لَ غَ فَ رْ ت ُ هَ ا أَ فِ يضُ وا عِ بَ ادِ ي مَ غْ فُ ورً ا لَ كُ مْ  وَ لِ مَ نْ  شَ فَ عْ تُ مْ  فِ يهِ 

 “Arefe akşamı vakfene gelince Allah’ın rahmeti dünya semasına iner ve Allah sizinle meleklere karşı 

övünerek: Kullarım bana her uzak yoldan cennetimi umarak perişan vaziyette geldiler. Şayet günahınız kumların 

sayısınca veya yağmur damlaları kadar veya deniz köpüğü kadar da olsa onu mutlaka bağışlarım. Kullarım! Siz ve 

şefaat diledikleriniz, Arafat’tan bağışlanmış olarak ininiz “ der.“ 7  

 Her nadide ve değerli nimetin elde edilmesi zor olduğu gibi, Hac ibadetinin neticesinde elde edilecek 

nimetlere kavuşmak da o derece meşakkatli ve yorucudur. İslamî ibadetlerin en ağırı ve en sevaplısı cihad 

ibadetidir. Hac ibadetinde de bedensel anlamda yüksek oranda zahmet bulunduğu için hac ibadeti için de  “ ُّالَْحج
 Hac, cihaddır” 8  buyurulmuştur. Hac ibadetinin dışında hiçbir ibadetin niyetinde “Ya Rabbi onu bana kolay kıl جِهَادٌ 

ve onu benden kabul et” diye dua etmeyiz. Hac ibadetine başlama anlamı taşıyan niyette bile, yapılacak ibadetten 

elde edilecek karşılığa  ulaşmanın zor ve elde edilecek şeyin değerinin üstün olduğuna işaret vardır. Bundan 

dolayı da hacca genç, dinç ve enerjik olunan yaşta gitmek daha güzeldir. 

Böyle bir seyahate çıkmanın insana vereceği enerjiyi hesap edebilmek mümkün değildir. Ancak yaşanmak 

suretiyle anlaşılabilir. Bu sebeple de bir moral ve manevi destek eğitimi olan hac yolculuğuna, bu kutlu seyahate 

halen çıkamamış olan genç yaşlı herkes niyet etmeli ve gayret ederek bu kutsal görevi yerine getirmelidir.  

                                                        

5 Hac  22:27  
6 Tirmizi, Kitabü l Hac 
7 Tergib ve Terhib C.2, s.582 
8 El-Camiu’s Sagir, H. No: 3797 
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Kadınların Haccı 

Hac, cihad anlamında olduğuna göre, imkan varsa zaman kaybedilmeden ailenin bütün fertleri böyle bir 

faziletten nasiplerini almalıdır. İmkanı olduğu ve bir engel bulunmadığı hallerde eşlerin ve gençlerin hacdan 

mahrum bırakılmaması gerekir.  

Kadınların ve gençlerin zaman zaman İslami olmayan mülahazalarla hacdan geri bırakıldığına şahit 

olmaktayız. Kadınlar için “hacca gidecek malı yok; tesettür ortamı uygun değil” gibi mazeretler üretilmektedir.  

Gençler için de “daha çok genç ve erken, biraz daha yaşı ilerlesin, evlensin, çoluk çocuğa karışsın öyle gider” 

gibi bahaneler ve engeller İslam’ın kabulü olan şeyler değildir. Bir ömür boyu saçını süpürge ederek kendisine 

hizmet eden eşini, şahsi malı yoktur diyerek hacca götürmekten imtina eden bir koca, en büyük haksızlığı bu can 

yoldaşına karşı işlemiş ve borçlu kalmış olur. 

 Biz tarihten biliyoruz ki, Peygamber Efendimiz (sav), kendisi hac yapmış, hanımları hac yapmış, sahabenin 

hanımları ve gençleri hac yapmışlardır. Şu iki hadis-i şerif bunun en çarpıcı iki örneğidir.  

Hz. Âişe (ra) anlatıyor:  

َها أَن ََّها قَاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه تُ َرى اْلِجَهاَد َأْفَضَل اْلَعَمِل َأَفاَل  ُرورٌ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعن ْ  ُنَجاِهُد قَاَل َلِكنَّ َأْفَضَل اْلِجَهاِد َحجٌّ َمب ْ

“Ey Allah’ın Resûlü, dedim, cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz, biz de cihad etmeyelim mi?” 

Şu cevabı verdi:  

“Ancak, cihadın en  efdal ve en güzeli hacc-ı mebrûrdur.” 

 Hz. Âişe der ki:  

“Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım.”9 

 İbn Abbâs (ra) anlatıyor: 

 “Hz. Usâme (ra) Arafat’tan Müzdelife’ye kadar Resûlullah (sav)’ın terkisinde idi. Sonra Müzdelife’den 

Mina’ya kadar da Fadl İbn Abbâs (ra)’ı terkisine aldı..”10  

Hadislerden anlıyoruz ki, Hz. Âişe validemiz hem Rasûlullah’la hem de O’ndan sonra haccı bırakmamıştır. 

Yine görüyoruz ki, sahabenin iki güzide genci Usame ve Fadl (ra)’lar Peygamberler Sultanı ile birlikte ve O’nun 

devesinin terkisinde bizzat hac yapmışlardır.  

Gencin Haccı 

Hac ibadetini yapan müslüman, İslâm’a gönül vermiş olmanın mutluluğunu ve hazzını yakından hisseder. 

Yeryüzündeki bütün müslümanlarla bir olmanın ve kardeşliğin şuuruna erer.  

Dünyanın her tarafından her biri birer temsilci ve gözlemci sıfatında Mekke’ye akın eden müslümanlar, 

mikat mahallinde dünyayı, dünyevî farklılığı, benliği ve ihtirasları temsil eden elbiselerini çıkarırlar. Herkesi 

eşitleyen, birleştiren ve onları dünya müslümanlığının bir seçkin üyesi olmanın bilincine erdiren ihram elbiselerini 

giyerler. Artık “ben” yok, “biz” tabiri vardır. Bu akan beyazlar seli içinde müslüman yok olur, sanki ölmeden önce 

ölümü ve âhiret hayatını yaşarlar.  

Hayatının baharında ve enerjisinin doruğunda olan bir genç, haccın ağır meşakkatlerine daha iyi dayandığı 

için, bedenen daha az yorgun olur, hem hac menasikini tam ve eksiksiz yapar hem de haccın bu ince hikmet ve 

sırlarını daha kolay kavrar ve kendisini hac sonrası hayatında daha dinamik, daha enerji dolu hisseder. Bundan 

dolayı genç iken hacca gitmeyi biz hararetle tavsiye ederiz. Yine tecrübe ile sabittir ki hacca giden neredeyse her 

yaşlı kardeşimiz döndüğünde “Nolaydı otuz sene önce hac yapsaydım” diye temennide bulunur.  

                                                        

9 Buhârî, Hacc 4, Cezâu’s-Sayd 26, Cihâd 1; Kütüb-ü Sitte, H. No: 1163 
10 Müslim, Hacc 266, (1281); Kütüb-ü Sitte, H. No: 1437 
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Haccın tarihi ve nostaljik boyutu üzerinde düşünülürse, müslümanların imanlarının nasıl da tazelendiğine 

şahit olunur. Ka’b’e-i muazzamaya varan bir kadın kendisini Hz. Ayşe (ra) validemizle özdeşleştirmez mi? Arafat’ı, 

Müzdelife’yi ve Mina’yı ziyaret eden genç, Peygamber (sav)’in terkisindeki Usame ve Fadl (ra)’la aynı atmosferi 

paylaşmanın hazzını tatmaz mı? Kendisini onların halefi olarak hayata hazırlama bilincine varmaz mı? 

 Yukarıda haccın bir manevi destek eğitimi olduğunu söyledik. Çünkü hac ibadetinin eda edildiği kutsal 

mekanlar, İslâm peygamberinin ve arkadaşlarının tevhid ve adaleti hâkim kılma mücadelesini verdikleri müstesna 

makamlardır. Mekke ve çevresinde; Medine ve çevresinde bulunan ve tarihi olayların yaşandığı mübarek yerler, o 

süreçte yaşanmış acı tatlı anıların, âdeta bir film şeridi gibi bu kutsal mekânları ziyaret eden kişinin gözünün 

önünden geçmemesi mümkün mü? Bu duygu ve manevi seyir, mü’mine daha yoğun bir dinamizm kazandırır ve 

daha üst düzeyde bir sahiplenme şuuru verir.  

 Hac, mahşerin provasıdır. Dilleri, ırkları, bölgeleri, kültürleri, sosyal konum ve ekonomik güçleri farklı 

insanların, eşit statüde ve aynı renk ve tip elbiseler içinde Arafat’ta toplanması, akın akın bir mekandan diğer bir 

mekana akışması ve milyonların topluca ibadetler yapması, âhirette yaratıcının huzurunda yeniden dirilişin ve 

toplanışın bir örneğidir. Bu hali dünyada yaşayan bir müslüman kendisini ahiret hayatında ki diriliş ve toplanış 

gününe daha iyi hazırlar ve bu bilinci kazanmasında ona yardımcı olur.  

 İşte böyle bir ibadeti yerine getirerek aile boyu böyle bir eğitimden geçmek her şeye değer herhalde? 

Unutmayalım ki, 

 “ Makbul Haccın karşılığı, şüphesiz ki, cennettir.”  

Haydi! Özgürlük ve güvenlik beldesine, Allah’ın beytini tavafa, Safa-Merve arasında yürümeye, anamızdan 

doğduğumuz günkü gibi günahlardan arınıp tertemiz olmak için kefen misali ihramımızı giyip Arafat’ta vakfeye, 

Müzdelife’de taşımızı toplayıp Mina’da şeytanı taşlamaya ve kurbanımızı kesmeye, Resûlullah’ın belde-i 

tayyibesini ve mescidini ziyarete; yani hacca niyet edelim; hemen, şimdi! 

Sohbetten  Alınacak Dersler 

1. Hac, İslam’ın beş temel esasından biridir.  

2. Hac, mü’minin Rabbine yürüyüş destanını şahsında yaşamasıdır. 

3. Hac, insanlığın uzaklaştığı yaratılışına yeniden dönüşüdür. 

4. Hac, mahşerin provasıdır. 

5. Hac ibadetini yapan müslüman, İslâm’a gönül vermiş olmanın mutluluğunu ve hazzını yakından hisseder. 

Yeryüzündeki bütün müslümanlarla bir olmanın ve kardeşliğin şuuruna erer.  

6. Hac, cihad anlamında olduğuna göre, imkan varsa zaman kaybedilmeden ailenin bütün fertleri böyle bir 

faziletten nasiplerini almalıdır.  

7. İmkanı olduğu ve bir engel bulunmadığı hallerde eşlerin ve gençlerin hacdan mahrum bırakılmaması 

gerekir.  

Bu Hafta  

 َوَأذِّن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمر  يَْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق  
“ Bütün insanlara haccı ilan et; gerek yaya olarak, gerek her uzak yoldan binek (vasıta) üzerinde senin huzuruna 

gelsinler ” 11 

- Ayeti kerimenin tefsirini ailemiz ile okuyalım. 

                                                        

11 Hac  22:27  


