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FUKAHÂNIN �ST�TÂAT KAVRAMINA YAKLA�IMININ  

VEKÂLETLE HACCIN HÜKMÜNE ETK�S�• 

Ar�. Gör. Dr. Servet BAYINDIR• 
ÖZET 

�slâm'ın be� temel �artından biri olan hac, hem mâlî hem bedenî yönü olan bir ibadettir. Hastalık veya 

ya�lılık gibi nedenlerle bu ibadeti bizzat kendileri eda edemeyenler adlarına ba�kalarını gönderirler. Bu hac 

uygulaması günümüzde vekâlet yoluyla hac, niyâbeten hac veya bedel hac diye adlandırılır. Ancak, ba�kası 

adına hac yapmanın hükmü fıkhın ibâdât bölümünün tartı�malı konularındandır. Tartı�manın özünü, haccın 

�artlarından istitâat kavramı olu�turur. Çünkü hüküm bu kavrama yakla�ım tarzına göre de�i�mektedir. 

Elinizdeki makalede fıkıh mezheplerinin haccın �artlarından istitâatı algılama biçimleri ve bunun vekâletle 

haccın hükmü üzerindeki yansıması ele alınmı�tır.  

Anahtar kelimeler: Vekâletle hac, Bedel hac, �stitâat, Haccın �artları. 

 

THE REFLECTION OF JURISTS’ APPROACH TO THE CONCEPT OF ISTITÂAT ON 

THE JUDGMENT OF THE PILGRIMAGE BY PROXY��

ABSTRACT 

Hajj is a kind of Islamic prayer which has been performed financially and bodily. Being not able to 

perform due to his/her illness or age, a person send someone else to pilgrimage on the behalf of his/her names. 

This kind of pilgrimage is called “al-Hajj bi’l-vakala”, “al-Hajj bi’n-Niyaba” (Pilgrimage by proxy) or Badal 

Hajj (Substitute pilgrimage). However, the judgment is a controversial issue of Ibadat section in Islamic law.  

The main point of the debate is around the concept of Istitâ’at. This is because of that the decision can be 

changed in accordance with approaching to this concept. In this paper, the manner of Islamic legal sects 

towards to al-Istitâ’at, one of the conditions of pilgrimage and its reflection on the pilgrimage by proxy will 

be studied.  

Keywords: Pilgrimage by proxy (al-Hajj bi’l-vakala), substitute pilgrimage (al-Hajj bi’n-Niyaba), 

Istitâ’at, conditions of pilgrimage. 

A- Giri� 

Arapça’da “kastetmek, yüce bir �eye do�ru yönelmek, gitmek, ziyaret etmek, çokça 

gidip gelmek,  oymak, yarmak, delip geçirmek” anlamlarına gelen hac1, terim olarak 

“belirli bir mekânı (Ka'beyi) belirli bir zamanda (hac ayları) belirli �ekilde ziyaretle yapılan 

ibadete denir"2.  

                                                 
• Bu makale �stanbul Üniversitesi �lâhiyat Fakültesi Dergisi’nin Yıl: 2006, Sayı: 13, s. 65-88’de 
yayımlanmı�tır. 
• �stanbul Üniversitesi �lâhiyat Fakültesi �slâm Hukuku Anabilim Dalı. 
1 �bn Manzur, Lisânu'l-Arab,  Beyrut 1990, “h-c-c” md., II, 226-229.   
2 Nesefî, Ebu'l-Berekât Hafîzu'd-dîn, Kenzü'd-dekâik, (Zeyleî’nin Tebyînü'l-hakâik fî �erh-i Kenzi'd-dekâik’i 

ile birlikte), yy., ts., Dâru'l-Kütübi'l-�slâmî, II, 2; Meydânî, el-Lübâb fî �erhi'l-Kitâb, Beyrut 1991, I, 178; 
Heyet, el-Mevsûa‘tü’l-fıkhiyye, “Hacc”, Kuveyt 1404-1988, XVII, 23; Cürcânî, Seyyid �erif, et-Ta‘rîfât 
(n�r. �brahîm el-Ebyâr), Beyrut 1405, I, 111; Bâcî, el-Muntekâ �erhu'l-Muvatta', Beyrut 199, III, 460. 
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�slâmî kaynaklarda geçmi�i Hz. Âdem'e kadar dayandırılan haccın3 Yahudilik ve 

Hıristiyanlık gibi semavî dinler ve Sümer, Hint, Hitit, Çin, Japon ve Helenist-Roma 

dinlerinde de mevcut oldu�u bildirilir4. Fıkıhta hac, ya Kitâbu'l-hac veya Kitâbu'l-menâsik 

ba�lıkları altında bir bölüm, ya da Menâsikü'l-hac adıyla müstakil eserler halinde 

i�lenmi�tir5. Haccın hikmetleri, tarihçesi, edebiyatı ve hatırâtı konusunda da çe�itli eserler 

kaleme alınmı�tır6. Hac, Kur'an-ı Kerim'de bir sureye isim olarak verilmi�7, farziyyeti8, edâ 

�ekli ve hikmetleri hakkında çok sayıda ayet nazil olmu�9 ve bu ayetlerin tefsiri 

mahiyetinde birçok hadis nakledilmi�tir.  

Haccın, gerek Mekke'ye ula�ım gerekse Ka'beyi tavaf, Arafat'ta vakfe, Mina'da ta� 

atma ve Safa ile Merve arasında sa'yden olu�an edası beden, mal ve güvenlikle ilgili özel 

�artlar gerektirdi�inden, bu ibadetle yükümlülü�ün kapsamı, vekâletle eda edilip 

edilemeyece�i vb. hususlar üzerinde fukaha ayrıntılı �ekilde durmu�tur. Günümüzde 

ba�kası adına hac uygulaması genelde caiz görülmekte ve bu uygulama vekâleten hac, 

niyâbeten hac yahut bedel hac diye adlandırılmaktadır10. Çe�itli nedenlerle hac ibadetini 

bizzat kendileri eda edemeyenler, ba�kasını göndermek veya vasiyetle adlarına hac 

yaptırmaktalar. �nternet üzerinden vekâletle hac ve umre ba�vuruları kabul edilerek 

elektronik yolla ödenen bedeller kar�ılı�ında bu ibadet yaptırılmakta11; Suûdî Arabistan’da 

vekâleten hac yaptı�ını söyleyenlere, bu durumu gösterir B�R belge verildi�i 

bildirilmektedir12. Türkiye'de Diyanet ��leri Ba�kanlı�ı yayınları13 ve di�er bazı 

                                                 
3 Özaydın, Abdulkerim, "Hac (�slâm'da Hac)", D�A, XIV, 386.  
4 Harman, Ömer Faruk, "Hac", D�A, XIV, 382–383. 
5 Ö�üt, Salim, “Hac (Hacla �lgili Fıkhî Hükümler)”, D�A, XIV, 389–397; Yaran, Rahmi, “Hac (Literatür)”, 

D�A, XIV, 410–413. 
6 Görgün, Tahsin, "Hac (Haccın Hikmeti)", D�A, XIV, 397–399; Özaydın, Abdulkadir, “Hac (Tarihçe)”, D�A, 

XIV, 399–400; Özcan, Abdulkadir, “Hac (Tarihçe/ Osmanlı Dönemi)”, D�A, XIV, 400–408; Güran, Kemal, 
“Hac (Tarihçe/ Cumhuriyet dönemi)", D�A, XIV, 408–410; Yaran, Rahmi, “Hac (Literatür)”, D�A, XIV, 
410–413; Özel, Ahmet, “Hac (Seyahatnâmeler)”, D�A, XIV, 413–415. 

7 Kur'an-Kerim'in 22. suresinin adı "el-Hacc"dır. 
8 Haccın farz oldu�u hakkında ileri sürülen ayetler: el-Bakara, 2/ 196; Al-i �mrân, 3/ 97; el-Hac, 22/ 27. 
9 el-Bakara, 2/ 158, 189, 196–203; Al-i �mrân, 3/ 96–97; el-Mâide, 5/ 1–2, 95–97; et-Tevbe, 9/ 19; el-Hacc, 

26–37. 
10 Bardako�lu, Ali, "Bedel Hac", D�A, V, 298–300; Temiz, Bilal, "Bedel Hac", �âmil �slâm Ansiklopedisi, 
�stanbul 1990, I, 215. 

11 Kanada merkezli Dünya Federasyonu Yüksek Danı�ma Kurulu (The Senior Advisory Board of The World 
Federation (SAB) adlı �iî bir kurulu�u, internet üzerinden farz hacda 2000, umrede 1000 ABD Doları 
kar�ılı�ında uzman ki�iler gözetiminde vekâlet yoluyla hac ibadeti hizmeti verdi�ini ilan etmi�, isteklilerin 
25 Ekim 2005 tarihine kadar ba�vurmaları gerekti�ini bildirmi�tir. (Bk.http://www.world-
federation.org/SAB/Articles/SABHajjNiyabah 1426.htm). Yine Amerika'da bir yardım kurulu�u hastalık, 
ya�lılık vb. nedenlerle hac ibadetini bizzat edâ edemeyenler adına belli bir bedel kar�ılı�ında Suudî 
Arabistan'daki ö�rencilere hac yaptırdı�ını, topladı�ı paralardan arta kalanı hayra harcadı�ını bildirerek 
böyle bir uygulamanın caiz olup olmadı�ını sormaktadır. (Bk.,http://www.islamonline.net/servlet/Satellite? 
cid=1123051899623&pagename=Islam Online-Arabic-Hajj_Umra%2FHajjA%2 HajjA). 

12 Bu bilgiyi de�erli ilim adamı Enes Alimo�lu, 2000 yılında bu olaya bizzat �ahit olmu� ki�i olarak, 01 Ocak 
2006 tarihinde �stanbul'da Süleymaniye Vakfı'nda yapmı� oldu�umuz görü�mede aktarmı�tır.   
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ilmihâllerde vekâletle haccı onaylar nitelikte bilgiler yer almaktadır14. Ancak bu durum, 

hâlâ zihinleri me�gul etti�inden, Türkiye ve dünyanın çe�itli bölgelerinde tartı�ılmaktadır15.  

Haccı, beden ve mal ile yapılan bir ibadet �eklinde yorumlayan fukaha, farz hacda 

belli �artlarla, nafile hacda ise �artsız olarak vekâleti caiz görmü�lerdir. Bu görü�ler, Âl-i 

�mrân suresinin 97. ayetinde geçen " ���	
��" ve "���" kavramları hakkındaki yorumlar ve 

ilgili hadislere dayanmaktadır.  

Vekâletle haccın caiz oldu�u hakkında ileri sürülen hadisler �unlardır: Hz. Peygamber 

(s.a) Has'am kabilesinden bir hanım16 ile Ebû Rezîn el-Ukaylî (ö.?) adlı sahabîye17 "babaları 

adına", Cüheyne kabilesinden bir bayana, nezretti�i haccı eda edemeden ölen "annesi 

adına"18 hac yapmasına izin vermi�tir. Ayrıca, hac esnasında �übrüme adına telbiye getiren 

birini gören Hz. Peygamber (s.a.) ona: "Önce kendi adına hac yap daha sonra �übrüme 

adına yaparsın" buyurmu�tur19. Bu makalede haccın farziyyetinin kapsamı, onu bizzat eda 

etmeyenlerin yükümlülükleri, ba�kası adına yapılan haccın dayanakları ve fıkhî niteli�i, 

hacda vasiyetin söz konusu olup olmadı�ı gibi konular fukahânın "istitaa't" kavramına 

yakla�ımı ba�lamında ele alınacaktır. Zira bu kavram meselenin özünü olu�turmaktadır. 

Öncelikle istitâa'tı ele alarak fukahanın bu kavrama yükledi�i anlam ve bunun vekâletle 

                                                                                                                                                     
13 �entürk, Lütfi-Yazıcı, Seyfettin, Diyanet �slâm �lmihali, Ankara 1997, s. 317–320. 
14 Mehmed Zihni Efendi, Nimet-i �slâm, �stanbul, ts., Sönmez Ne�riyat, s. 661-670; Bilmen, Ömer Nasûhî, 

Büyük �slâm �lmihâli, �stanbul 1995, s. 400-405. 
15 Vekâletle haccın hükmünün tartı�ıldı�ı internet sitelerinde yapılan taramada, dünyanın hemen her 

bölgesinden Müslümanların bu tartı�mada yer aldı�ı tespit edilmi�tir. Bu durum konunun, belli bir mezhep 
yahut bölgeye has olmayıp hemen tüm Müslümanların zihnini me�gul etti�ini göstermektedir. (�lgili 
internet adresleri için bk. http://www.islamweb.net/ver2/ Fatwa/ FatwaCategory.php?lang=A&CatId= 
1748; http://www. �slamonline.net/servlet/Satellite?cid = 1121779389930&pagename=IslamOnline-Arabic 
-Hajj_Umra /Page/HajjCounselingA). Konuyla ilgili tartı�malar 2000 yılında Türk basınına da yansımı�tır. 
Bk. http://www.milliyet.com.tr /2000/12/21/entel /aent.html.  

16 �bn Abbâs'ın rivayetine göre, Has'am kabilesinden bir bayan Hz. Peygamber'e: "Ey Allah'ın Resûlü, Allah'ın 
kullarına yazdı�ı hac farîzası ya�lı ve ihtiyar babama ula�tı. Ancak o, binek üzerinde durabilecek halde bile 
de�il. Ben onun adına hac yapabilir miyim?" diye sordu, Hz. Peygamber de "Evet" dedi. (Buhârî, “Hac”, 1; 
“Cezâu's-sayd”, 23, 24; Müslim, “Hac”, 407. Benzer rivayetler için bk. Ebû Davud, “Menâsik”, 26; 
Tirmizî, “Hac”, 85; �bn Mâce, “Menâsik”, 10. 

17 Ebu Rezîn el-Ukaylî’den nakledilen bir rivayete göre, O bir gün Resûlullah'a (s.a.) gelerek; "Ya Resûlullah! 
Babam ihtiyar bir kimsedir. Hacca ve umreye gücü yetmiyor, (yaya veya binitli olarak) yolculu�a da 
(dayanamıyor), dedi". Resûlullah (s.a.) da; "Babanın yerine hac ve umre yap" buyurdu. (Tirmizî, Hac, 87. 
Benzer rivayetler için bk. Müslim, Hac; 408; �bn Mâce, Menâsik, 10; Ebû Davud, Menâsik, 26; Nesâî, III, 
117). 

18 �bn Abbas'ın rivayetine göre "Cüheyne" kabilesinden bir bayan Hz. Peygamber'e: "Ey Allah'ın Resûlü! 
Annem haccetme�i nezretmi�ti. Haccedemeden öldü. Onun adına ben haccedebilir miyim?" diye sordu. Hz. 
Peygamber (s.a.) de: "Evet, annen adına hac yapabilirsin. Söyler misin? Annenin üzerinde bir (kul) borcu 
olsa, onun borcunu ödemez misin? (Tabiî ödersin!) Allah hakkını da yerine getiriniz. Allah hakkı, edâ 
edilmeye ba�kalarından daha lâyıktır" buyurdu. (Tirmizî, “Hac”, 86. Benzer rivayetler için bk. Buhârî, 
“Cezâu's-sayd”, 22; �bn Mâce, “Menâsik”, 9.  

19 �bn Abbâs'ın rivayetine göre: "Resûlullah (s.a.), bir adamın "�übrüme adına lebbeyk!" diyerek hac yaptı�ını 
gördü. "�übrüme de kim?" diye sordu. Adam; "Bir yakınım" veya "arkda�ım" diye cevap verdi. Resûlullah 
(a.s.): "Sen kendi adına hac yaptın mı?" diye sordu. "Hayır!" cevabını alınca: "Öyleyse önce kendi adına 
hac yap, sonra �übrüme adına yaparsın!" dedi. (�bn Mâce, “Menâsik”, 9; Ebû Davud, “Menâsik”, 26).   
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haccın hükmü hakkındaki görü�lere etkisini tespit edece�iz. Daha sonra ileri sürülen 

görü�leri naklî ve aklî deliller ı�ı�ında de�erlendirerek bir sonuca ula�maya çalı�aca�ız. 

B- �stitâat Kavramı 

"�stitâat; "gönülden boyun e�mek, itaat etmek, tâbi olmak, emir altına girmek" 

anlamındaki "�����" kökünden istif'âl babında mastar olup, "bir �eye güç yetirmek, takat 

getirmek, hâkimiyeti altına almak, itaate mecbur kılmak" manalarına gelir20. Tâkat, istitâat 

ile benzer anlam ta�ır. Ancak tâkat tüm varlıklar; istitâat ise insan ve di�er akıllı varlıklar 

için kullanılır21. �stitâat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de öznesi akıllı varlıklar, nesnesi ise 

mücâdele, u�ra�, çaba ve gayretle elde edilen �eyler olmak üzere de�i�ik kalıplar halinde 37 

yerde geçer22. Râ�ıb el-Isfahânî'ye (ö. 425/1034) göre, istitâat dört �eyden olu�ur: Fail, 

planlama (tasavvur), planın üzerine uygulanaca�ı �ey ve araç-gereç. Bir insanın "yazı 

yazmaya istitâatı vardır" dendi�inde, onun yazı yazabilecek kadar sa�lıklı bir vücuda, bilgi 

ve beceriye, kalem ve kâ�ıda sahip oldu�u kastedilir. �stitâatın zıttı "acz"dir. Dört unsur 

kendisinde bulunan mutlak istitâat sahibi, hiç biri bulunmayan mutlak âciz, bir kısmı 

bulunup di�erleri bulunmayan ise bir açıdan istitâat sahibi, ba�ka bir açıdan âciz diye 

adlandırılır23. �stitâat kavramının tartı�ıldı�ı asıl bilim dalı Kelâmdır24. Fıkıhta ise, çe�itli 

vesilelerle üzerinde durulur ki, bunlardan biri de hacdır. Haccın farziyyetinin bildirildi�i 

Âl-i �mrân suresinin 97. ayetinde "��	
����" ile "�����" kelimeleri birlikte geçer. Burada istitâat 

sahibinden, Ka'be'yi ziyaret için gerekli çabayı göstermesinin talep edildi�i anla�ılır. Zira 

"�����" kökünden gelen fiillerin Arapça'da "yönelmek, ziyaret etmek, çaba göstermek" gibi 

anlamları içerdi�i daha önce belirtilmi�ti.  

C- Fukahanın �stitâa't Kavramına Yakla�ımı 

Haccın �artlarından akıl, bülu� ve �slâm konusunda mezheplerin ittifakı vardır. Kimi 

müçtehitler bu üç �artın dı�ında kalanları "istitâat" üst ba�lı�ı altında toplarken, kimileri 

ayrı ba�lıklar halinde inceler. Üzerinde durulan di�er bir konu, bunlardan hangilerinin 

vücup, hangilerinin eda �artı kapsamında oldu�udur. Zira haccın ki�i üzerine vacip olup 

olmadı�ı, vacip ise bedenle mi vekâletle mi eda edilece�i, vekâletle edilecekse hayatta iken 

mi yoksa vasiyetle mi olaca�ı hususu, �artların vücup veya eda grubundan birinde yer 

almalarına göre de�i�mektedir.  

                                                 
20 �bn Mazûr, Lisânü'l-Arab, "t-v-a" md., VIII, 240; Âsım Efendi, el-Okyânusu'l-basît fî tercemeti'-l Kâmûsi'l-

muhît, �stanbul 1304-1305, “�stitâat" md., III, 350.  
21 Heyet,  el-Mevsûa‘tü’l-fıkhiyye, "�stitâat", md., XXXIV, 83. 
22 Muhammed Fuâd Abdulbâkî, el-Mu'cemu'l-müfehres, Beyrut 1994, s. 546–547.  
23 Râ�ıb el-Isfahânî, Müfredât-ü elfâzı’l-Kur’ân (n�r. Safvân Adnân Dâvûd), Beyrut 1992, s. 530. 
24 Ebu Mansur Muhammed Matüridi, Kitabü't-tevhid (n�r. Fethullah Huleyf), �stanbul 1979, s. 256-262; 

Yavuz, Yusuf �evki, "�stitâat", D�A, XXIII, 399–400. 
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1- Hanefî Fukahasının Yakla�ımı 

Hanefî kaynaklarında haccın �artlarının sayısı, istitâat �artının kapsamı, vücup ve eda 

�artı açısından gruplandırılması noktasında görü� ayrılı�ı bulunmaktadır. Hanefî 

kitaplarında haccın �artları akıl, bülu�, hürriyet, sa�lık, malî imkân (azık ve binek), yol 

güvenli�i, vakit, haccın farziyyetinden haberdâr olma ve kadınlara özel olarak mahremin 

bulunması ve iddet bekleme durumunda olmama �eklinde sıralanır. Ebû Hanîfe                 

(ö. 150/767) yukarıdaki �artlardan, malî imkân, sa�lık ve yol güvenli�ini; Ebû Yusuf        

(ö. 183/798) ve Muhammed (ö. 189/805) ise, yalnızca malî imkânı istitâat kapsamında 

görmü�lerdir25. Serahsî (ö. 483/1090) sa�lık, hürriyet, malî imkân ve vakti26; Kâsânî27      

(ö. 587/1191)�  ise akıl, bülu� ve �slâm dı�ındaki bütün �artları istitâat kapsamında görür. 

�bn Nüceym (ö. 970/1562), Sindî (ö. 978/1570) ve �bn Kemâl (ö. 942/1535)28, �mâmeyn 

gibi yalnızca mâlî imkânı29, Kermânî (ö. 553/1158) ise, bütün �artları istitâat kapsamında 

sayarlar30.  

Haccın �artlarından hürriyetin, vücup �artı oldu�u hususunda ittifak vardır. Ebû 

Hanîfe'nin me�hur görü�ü31 ile Kudûrî (ö. 428/1037)32, Serahsî33 ve �bnü'l-Hümâm'a         

(ö. 681/1281)34 göre malî imkân ve sa�lık vücup �artlarındandır. �mâmeyn35, Semerkandî 

(ö. 539/1144)36, Kâsânî37, �bn Nüceym38, Sindî, Aliyyü'l-kârî (ö. 1014/ 1606)39 ve �bn 

Kemâl'e40 göre ise malî imkân vücup; sa�lık, eda �artlarındandır. Di�er �artlardan yol 

güvenli�i, vakit ve kadının yanında mahreminin bulunması �artları da aynı �ekilde bir kısım 

                                                 
25 Abdulazîz el-Buhârî, el-Muhîtu'l-burhânî fi'l-fıkhi'n-Nu'mânî, Beyrut ts., Dâru ihyâi't-türâsi'l-Arabî, III, 7.  
26 Serahsî, el-Mebsût, Beyrut 1409/1989, IV, 2, 3, 150. 
27 Kâsânî, Bedâ’i‘u’s-sanâ’î‘ fî tertîbi’�-�erâ’i‘, Beyrut 1982, II, 120–125. 
28 �bn Kemal Pa�a, Hâ�iye ale'l-Hidâye, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi Nr. 656, vr. 115/b. 
29 �bn Nüceym, en-Nehru'l-fâik �erh-u Kenzi'd-dekâik, Beyrut 2002, II, 55; Rahmetullah es-Sindî, Lübâbu'l-

menâsik, Mekke 1319/ 1901, s. 9, 10-14; �bn Kemal, a.g.e., vr. 115/b. 
30 el-Kermânî, Ebû Mansûr Muhammed b. Mükrim b. �a'ban, el-Mesâlik fi'l-menâsik (n�r. Suûd b. �brahim b. 

Muhammed e�-�ureym), Beyrut 2003, I, 256. ; �bn Âbidîn, Ha�iyetu Reddü’l-muhtar ale’d-Dürri’l-muhtar: 
�erh-i Tenviri’l-ebsar, �stanbul 1984, II, 598. 

31 el-Buhârî, Muhîtu'l-burhânî, s. 7; �bn Âbidîn, Ha�iyetu Reddü’l-muhtar ale’d-Dürri’l-muhtar, �stanbul 
1984, II, 598. 

32 Kudûrî, Mevsûa'tü'l-kavâi'di'l-fıkhiyyeti'l-mukârene; et-Tecrîd (n�r. Muhammed Ahmed Sirac, Ali Cum’a 
Muhammed), Kahire 2004, IV,  4/1636. 

33 Serahsî, el-Mebsût, IV, 3, 153. 
34 �bnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr, Beyrut ts., Dâru'l-fikr, II, 416.  
35 Abdulazîz el-Buhârî, Muhîtu'l-burhânî, III, 7. 
36 Semerkandî, Alâuddîn, Tuhfetü'l-fukahâ, Beyrut 1405/ 1984, I, 384. 
37 Kâsânî, Bedâyi', II, 125-126. 
38 �bn Nüceym, Nehru'l-fâik, II, 55. 
39 Sindî, Lübâbu'l-menâsik, s. 16. 
40 �bn Kemal, Hâ�iye, vr. 115/b. 
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Hanefî fakihine göre vücup, bir kısmına göre eda �artıdır41. Padi�ahların hacca gitmeyip 

vekil göndermeleri bu ba�lamda tartı�ılmı�; �bn Âbidin (ö. 1252/1836) onları mahpuslar 

grubundan sayarak, hürriyetin eksikli�i nedeniyle vekâletle hac yaptırmaları gerekti�i 

sonucuna varmı�tır42. 

Fukahaya göre vücup ve eda �artlarının tümünü ta�ıyan ki�inin, bizzat kendisine 

haccı eda etmek farzdır. Vücup �artlarını ta�ıdı�ı halde eda �artlarından tümü veya bir kaçı 

eksik olan ki�iye hac bizzat de�il -özrü ölünceye kadar devam etmesi kaydıyla -vekâlet 

veya vasiyetle farz olur. Eda �artlarının tümü mevcut olsa dahi vücup �artlarından biri eksik 

ise, o ki�iye asaleten de vekâleten de hac farz de�ildir.  

Hanefîler haccı özü itibariyle beden ve malla yapılan bir ibadet olarak kabul ederler. 

Onlara göre emirlerden maksat imtihandır. Bu da bir takım sıkıntılara gö�üs germekle 

kazanılır. Bedenî ibâdette sıkıntıyı beden, mâlî ibadette sevdi�i malı kaybetti�inden, nefis 

çeker. Hem bedenî hem mâlî ibadette ise, sıkıntıyı beden ve nefis birlikte çeker. Hac hem 

mâlî hem bedenî ibadet oldu�undan, her iki imkâna sahip olanın bu ibadeti bizzat kendisi 

(mal ve bedeniyle) eda etmesi gerekir43. 

Hayatının herhangi bir döneminde tüm �artlara sahip olup haccı eda etmeyen ve daha 

sonra hastalık, sakatlık, ya�lılık veya fakirlik gibi, vücup veya eda �artlarından bir veya bir 

kaçından mahrum hale gelen ki�inin zimmetinden hac yükümlülü�ü dü�mez. Bu ki�i ya 

bizzat kendisi haccı eda etmeli ya da ba�ka birini vekil göndererek yahut vasiyet etmek 

suretiyle bu borcun zimmetinden dü�mesini sa�lamalıdır. Bu konuda Hanefî fakihleri ittifak 

etmi�lerdir44.  

Yalnızca mâlî imkânı vücup �artı kabul edenlere göre (�mâmeyn ve onların 

görü�lerini benimseyenler), binek üzerinde hacca gidip dönecek ve bakmakla yükümlü 

oldu�u ki�ilere belli süreyle yetecek kadar mâlî imkânı bulunan her Müslümana - yatalak 

hasta, kötürüm, felçli, ya�lı, mahpus veya a'ma olsa dahi- hac farzdır. Bizzat kendisi 

gidemiyorsa -özrü sürekli olmak kaydıyla- adına vekâletle hac yaptırmalı, e�er yaptırmadan 

ölüm gelirse vasiyette bulunmalıdır. Çünkü Hz. Peygamber istitâatı azık ve binek45 diye 

                                                 
41 Ayrıntı için bk. Abdulazîz el-Buhârî, Muhîtu'l-burhânî, III, 9-10; Sindî, Lübâbu'l-menâsik, s. 16-18; �bn 

Nüceym, Nehru'l-fâik, II, 57-58. 
42 �bn Âbidin, Hâ�iye, II, 599. 
43 Serahsî, Mebsût, IV, 153; �bnü'l-hümâm, Fethu'l-kadîr, III, 145. 
44 Serahsî, a.g.e., IV; 153; �bnü'l-Hümâm, a.g.e., II, 416; �bn Âbidîn, Hâ�iye, II, 598. 
45 �bn Ömer'in rivayetine göre; Bir adam Hz. Peygamber'e (s.a.) gelerek: "Ey Allah'ın resulü! Haccı ne vacip 

kılar?" diye sordu. Hz. Peygamber: "Azık ve binek" diye cevap verdi". (Tirmizî, “Hac”, 4; �bn Mâce, 
“Menâsik”, 6).  
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açıklamı�tır. Ayrıca Has'am46 ve Cüheyne47 kabilesine mensup bayanla Ebû Rezîn48 

hadisleri bu durumdaki ki�iye haccın farz oldu�unu göstermektedir49.   

Mâlî imkânla birlikte sa�lı�ı da vücup �artlarından sayanlara göre (Ebû Hanîfe, 

Serahsî ve �bnü'l-Hümâm gibi), yalnızca mâlî imkân haccın farz olmasını gerektirmez. 

Ayette50 haccın farziyyeti Beyt'e ula�tıracak istitâat ile kayıtlıdır. Bu da öncelikle beden 

sa�lı�ını gerektirir. Acziyetin bulundu�u yerde istitâattan söz edilemez. Rehber veya 

hizmetçi yardımıyla bu görevin ifa edilebilece�i hususu �üphelidir. �üphe üzerine vücup 

bina edilemez. Hz. Peygamber, haccın farz olmasına neden olan mâlî imkânı, sahibini 

Ka'beye ula�tırma özelli�i ile birlikte zikretmi�tir51. Sa�lı�ı elvermeyen ki�inin mal veya 

bine�i onu oraya ula�tırmaz. Dolayısıyla bir ki�iye hac farz olması için, öncelikle o ki�inin 

sa�lık ve mal gibi vücup �artlarını ta�ıması gerekir52.  

Hanefî fukahasına göre, hac farz oldu�u halde eda etmeden yahut adına hac 

yapılmasını vasiyet etmeden ölen ki�i günahkâr olur. Ancak dünya ile ilgi borçları dü�er; 

varislerinin onun adına hac yaptırması gerekmez. Vasiyet eder ve bu vasiyeti de �artlarına 

uygun olarak yerine getirilirse hac borcu dü�er. Vasiyet etmeden ölür, varisleri onun adına 

hac yaparlarsa borcunun dü�mesi umulur. Zira, hac borcu olup eda etmeden ölüm gelen ki�i 

normal �artlarda bu borcundan kurtulmak için vasiyet edece�inden, varisin onun adına hac 

yapması, vasiyetin delâleten varlı�ını gösterir. Delâletle sabit olan nassla sabit olmu� 

gibidir. “Borcun dü�mesinin umulması” kaydına gelince, haccın, ölen ki�inin zimmetinde 

bir borç oldu�u kesindi. Zimmette kesinle�mi� borç ise, ancak kesin bir delil ile dü�er. 

Varisin, eda etmesiyle o ki�inin zimmetinden borcun dü�tü�ünü bildiren delil53 ise haber-i 

vâhiddir. Haber-i vâhid ise, kesin bilgiye delâlet etmez. Bu sebeple kesin bilgi sahibi 

olmadan Allah adına �ahitlikte bulunmamak için “borcun dü�mesinin umuldu�u” kaydı 

getirilmi�tir54.  

�mam Muhammed'e göre, vekâlet yoluyla yapılan hac, onu yaptıran adına de�il, 

yapan (vekil) adına geçerli olur. Çünkü hac bedenî ve mâlî ibadettir. Ki�iye farz olan, hac 

yolunda para harcayarak bu ibadeti eda etmektir. Ki�i haccı bizzat edadan aciz oldu�unda, 

                                                 
46 Dipnot no:16.  
47 Dipnot no:18. 
48 Dipnot no:17. 
49 Serahsî, el-Mebsût, IV; 153; Semerkandî, Tuhfetü'l-fukahâ, I, 384; Kâsânî, Bedâyi', II, 121; �bnü'l-Hümâm, 

Fethu'l-kadîr, II, 415-416, 419. 
50 Âl-i �mrân, 3/ 97. 
51 Tirmizî, “Hac”, 3. 
52 Serahsî, el-Mebsût, IV, 153; Kâsânî, Bedâyi', II, 121-122; �bnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr, II, 416. 
53 Tirmizî, “Hac”, 86.  
54 Serahsî, el-Mebsût, IV, 161; Kâsânî, Bedâyi', II, 221–222; �bn Âbidîn, Hâ�iye, II, 600. 
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"hac yolunda harcaması gereken miktar" o ki�inin zimmetinde borç olarak tahakkuk eder. 

Bu ki�inin adına hac yapacak olana, bu yolda (hac yolunda) harcayaca�ı mebla�ı ödemesi 

gerekir. Yine �mam Muhammed'e göre, bedenî ibadette vekâlet caiz de�ildir. Hac 

ibadetinde beden vekile, mal müvekkile aittir. Zira, bedene ait olan beden, mala ait olan 

mal sahibinindir. Vekil ihram yasaklarını ihlâl etti�i taktirde keffâreti, müvekkilin malından 

de�il kendi malından öder. Haccı ifsad etti�inde kazası kendisine vacip olur. Fakat fıkıh 

âcizin, kendisi adına yapılan haccın masraflarını kar�ılama sevabını, kendisinin yaptı�ı 

haccın sevabı gibi kabul etmi�tir55.  

Hanefî mezhebinin genel görü�ü ise, haccın müvekkil adına geçerli oldu�udur. Bu 

konuda çe�itli aklî ve naklî deliller ileri sürülür: Bu konuda Serahsî’nin görü�leri �öyledir: 

Vekâletle hacca cevaz verilirken, mâlî imkân, bedenî güç gibi kabul edildi. Böylece malî 

imkânı oldu�u halde, sürekli özrü nedeniyle bizzat haccı eda edemeyen ki�i adına 

ba�kasının hac yapmasına cevaz verildi56. Nitekim, Has'am kabilesine mensup bayan 

hadisinde Hz. Peygamber, babası adına hac yapmasını emretmi�tir. E�er babası adına 

geçerli olmasaydı emretmezdi. Yine Hz. Peygamber, Allah'a olan borcu, kendisine 

vekâletin caiz ve vekilin fiilinin müvekkil adına geçerli oldu�u kul borcuna benzetmi�tir. 

Ayrıca vekilin, bu haccı müvekkili adına yaptı�ına dair niyet etmeside gerekir. E�er hac 

müvekkil adına geçerli olmasaydı niyet vacip görülmezdi57. 

Hanefîler, istitâat kavramını yorumlarken sevabın ba�kasına ba�ı�lanabilece�i 

deliline de ba�vururlar. Mer�înânî (ö. 593/1197), ba�kası adına haccın hükmü konusunda 

�öyle der: "Bu konuda aslolan insanın namaz, oruç, sadaka vb. amelleri i�leyip, sevabını 

ba�kasına ba�ı�layabilmesidir"58. Bu görü� Hanefî kitaplarında Kur'an-ı Kerim'den �u 

ayetlerle delillendirilir: �brâhim (a.s.): "Rabbimiz! Hesap günü beni, ana-babamı ve 

müminleri ba�ı�la!"59, Nuh (a.s.) ise; "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmi� olarak evime 

girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları ba�ı�la…60" diye dua etmi�lerdir. 

Melekler: "Rabbimiz! … tevbe eden ve senin yoluna gidenleri ba�ı�la, onları cehennem 

azabından koru!...61" �eklinde dua ederken; evladın ana-babası için, "Rabbim, onlar beni 

küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge"62 �eklinde dua etmesi tavsiye 

                                                 
55 Serahsî, a.g.e., IV, 148; Kâsânî, a.g.e., II, 212. 
56 Serahsî, a.g.e., IV, 153. 
57 Serahsî, a.g.e., IV, 147-148; Kâsânî, a.g.e.,, II, 212; �bn Nüceym, el-Bahru'r-râik �erh-u Kenzi'd-dekâik, 

Beyrut ts., Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, III, 110-111. 
58 Mer�înânî, Burhaneddîn, el-Hidâye �erh-u Bidâyeti'l-mübtedî, �stanbul 986, I, 183. 
59 �brâhim, 14/41. 
60 Nuh, 71/28. 
61 el-Mü'min, 40/7-9. 
62 el-�srâ, 17/24. 
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edilmi�tir. Ayrıca Yüce Allah, Hz. Peygamber'den, "Hem kendinin hem de mümin 

erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının ba�ı�lanmasını dile"63 �eklinde dua etmesini 

istemi�tir64. Sünnet’ten ise, Hz. Peygamber'in “ümmeti adına kurban kesti�i65”ni bildiren 

hadisle, ölüler için “Yasin66” ve “�hlas67” surelerinin okunmasını tavsiye eden hadisler delil 

olarak ileri sürülmü�lerdir68.  

Hanefî fukahası bir amelin onu i�lemeyene herhangi bir yararı olmayaca�ına ili�kin 

ileri sürülen; "�nsana kendi çalı�masından ba�ka bir �ey yoktur"69 ayetini ise, çe�itli 

�ekillerde te'vil etmi�lerdir. Kâsânî; "ba�ka bir delille tahsis edilmedikçe"70, �bnü'l-Hümâm; 

"ameli yapan ba�kasına ba�ı�lamadıkça"71 kaydıyla takyid ederken; Aynî (ö. 855/1451), 

ayetin mensuh oldu�u, geçmi� ümmetler hakkında geldi�i ve ayetteki "insan" ile “kâfir”in 

kastedildi�i vb. sekiz ayrı �ekilde izaha çalı�ır72. Onlar, Hz. Peygamber'den nakledilen: 

"Hiç kimse ba�kası yerine oruç tutmaz, namaz kılmaz"73 anlamındaki rivayette, sevabın 

ba�ı�lanamayaca�ından de�il, "zimmetteki borcun dü�mesi"nden söz edildi�ini ileri 

sürerler74. 

2. �âfiî ve Hanbelî Fukahasının Yakla�ımı 

�âfiî ve Hanbelî fakihlerine göre, haccın vacip olmasının �artları be�tir. Bunlar; �slâm, 

akıl, bülu�, hürriyet ve istitâattır75. Mâverdî (ö. 450/1058), ilk dört �artın hem vücup hem 

geçerlilik �artı, istitâatın ise yalnızca vücup �artı oldu�unu söyler76. �afîîler istitâatı ikiye 

ayırmı�tır: Birincisi, do�rudan istitaât; ikincisi, dolaylı istitâat. Do�rudan istitâat, ki�inin 

bizzat kendisinin haccı eda etme gücüne sahip olmasına denmektedir. Her iki mezhebe göre 

de, bir ki�inin istitâat sahibi kabul edilmesi için, ilk dört �arta ek olarak azık, binek, yol 

güvenli�i, sa�lık ve vakit �artlarını ta�ıması gerekir. Dolayısıyla sa�lık ve ya�lılık sorunu 

olmayan ve yukarıdaki �artları ta�ıyan her müslümana ömründe bir kez hac farzdır. �stitâat 

                                                 
63 Muhammed, 47/ 19. 
64 �bnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr,  III, 144; �bn Nüceym, Bahru'r-râik, III, 105; Aynî, el-Binâye, yy., 1980, 

Dâru'l-fikr, III, 845.  
65 Ebû Davud, “Dahâyâ”, 4; �bn Mâce, “Edâhî”, 1.  
66�Ebû Davud, “Cenâiz”, 24; �bn Mâce, “Cenâiz”, 4.� 
67 el-Mubârekfûrî, Tuhfetü'l-ahvezî, Beyrut ts., Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, III, 275. 
68 �bnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr,  III, 143; Aynî, el-Binâye, III, 845. 
69 en-Necm, 53/39. 
70 Kâsânî, Bedâyi', II, 212. 
71 �bnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr, IV, 144. 
72 Aynî, el-Binâye, III, 846–847. 
73 Mâlik, el-Muvatta, “Sıyâm”, 16. 
74 Kâsânî, Bedâyi', II, 212; �bn Nüceym, Nehru'l-fâik, II, 162. 
75 Nevevî, Kitâbu'l-îdâh fî menâsiki'l-hacci ve'l-umre, Beyrut 1994, s. 95; Gazâlî, el-Vasît fi'l-mezheb (n�r. 

Ahmed Mahmud �brâhîm), yy. ts., Dâru'l-�slâm, II, 581; Mâverdî, el-Hâvi'l-kebîr (n�r. Ali Muhammed 
Muavvad-Adil Ahmed Abdulmevcûd), Beyrut 1994, IV, 5.  

76 Mâverdî, a.g.e., IV, 5; Behûtî, Ke��âfu'l-kınâ' (n�r. Mustafa Hilâl), Beyrut 1402/ 1981., II, 375-379; �bn 
Kudâme, el-Mu�nî, Beyrut 1405, III, 85. 
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sahibi, haccı bizzat kendisi eda etmelidir; vekâletle hac yaptırması caiz olmaz. �afiîlerce 

dolaylı istitâat diye isimlendirilen, ba�kası aracılı�ıyla hac ibadetini eda etme gücüne 

gelince, ilk dört vücup �artına ek olarak, istitâatı olu�turan �artlardan azık, binek, yol 

güvenli�i ve vakit mevcut olmasına ra�men; kötürüm, iyile�mesinden ümit kesilmi� 

(yatalak) hastalık veya binek üzerinde duramayacak derecedeki ya�lılılık (Hanbelîler'de 

a�ırı kilo sahibi olma) gibi nedenlerle hac ibadetini bizzat kendisi eda etmekten âciz olup, 

bedelli veya bedelsiz olarak adına hac yaptırabilecek birine sahip olan ki�inin durumuna 

denir77.  

�afiîlerle Hanbelîler hibenin haccı vacip kılıp kılmadı�ı konusunda farklı görü�lere 

sahiptirler. �âfiîlere göre, do�rudan istitâat sahibi olmasa da, ba�kasının yeterli miktarda 

mal hibe etmesi sebebiyle zenginle�en ki�iye hac farz olur. Hanbelîlere göre ise, böyle bir 

hibe ile hac farz olmaz, dolayısıyla bu amaçla yapılan hibenin kabulü gerekmez78. Hastalık 

veya ya�lılık nedeniyle binek üzerinde bizzat kendisi hac yapamayacak durumdaki ki�i ile 

zayıf, güçsüz, halsiz, kötürüm olanlar "hareketsiz, elden, ayaktan dü�mü�" anlamında 

"ma'dûb: �������������" diye adlandırılır79. Her iki mezhep müçtehitlerine göre, mâlî gücü 

elverdi�i halde kötürüm durumda olana –bu durum ister do�umla ba�lamı�, isterse 

bülu�dan önce ortaya çıkmı� olsun- hac farzdır. Böyle durumdaki bir ki�i bizat kendisi 

istitâat sahibi olmadı�ından ya hayatta iken ba�kası aracılı�ıyla (dolaylı istitâatla) hac 

borcunu eda etmeli ya da öldükten sonra adına hac yapılmasını vasiyet etmelidir. Hac 

borcuyla ölenin mirasından -vasiyet etmemi� dahi olsa - alınır ve adına hac yaptırılır. 

Çünkü zimmetinde borçla ölmü�tür. Hz. Peygamber ise hac borcunu kul borcuna 

benzetmi�tir80.  

Her iki mezhepte de azık, binek (mâlî imkân), sa�lık, yol güvenli�i ve vakitten 

olu�an �artlar bütününün istitâat kavramı içerisinde sayıldı�ı görülmektedir. Ancak istitâatı 

olu�turan unsurlardan mâlî imkâna farklı bir konum atfedilir. Mâlî imkânı olmayan ki�i 

istitâat sahibi kabul edilmezken, di�er unsurlardan bir veya bir kaçı eksik olsa dahi, mâlî 

imkânı varsa istitâat sahibi kabul edilmekte ve bizzat veya vekil aracılı�ıyla kendisine hac 

                                                 
77 �âfiî, el-Umm, Beyrut 1393/ 1973., II, 113; �irbînî, el-�knâ' li'�-�irbînî, Beyrut 1405/ 1984, I, 251-253; 

Nevevî, Minhâcu't-tâlibîn (�irbînî’nin Mu�ni'l-muhtâc ilâ ma'rifeti meâ'ni elfazı'l-Minhâc’ı ile birlikte), yy. 
ts., Dâru'l-fikr, I, 463, 468); �bn Teymiyye, �erhu'l-Umde fî beyâni menâsiki'l-hacci ve'l-umre (n�r. Sâlih b. 
Muhammed el-Hasan), Riyâd 1993, II, 134.    

78 �bn Kudâme, el-Kâfî fî fıkh-i �bn Hanbel, Beyrut 1988, I, 378.  
79 Nevevî, Kitâbu'l-mecmu' �erhu'l-Mühezzeb li'�-�îrâzî (n�r. Muhammed Necib el-Mutî'), Cidde ts., 

Mektebetü'l-ir�âd, VII, 62; Behûtî, Ke��âfu'l-kinâ', II, 390. 
80 �âfiî, el-Umm, II, 123–1124; Nevevî, Kitâbu'l-îdâh, 100–102; �azâlî, el-Vasît, II, 592; Mâverdî, Hâvi'l-

kebîr, IV, 8–9; Behûtî, a.g.e., II, 392; �bn Teymiyye, �erhu'l-Umde, II, 183–185. 
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vacip görülmektedir. Bu görü�, daha önce geçen, Hz. Peygamber'in "sebil"i, "azık ve binek" 

�eklinde izah etti�ine ili�kin rivayete dayandırılmaktadır. 

�mam �âfiî (ö. 204/820) ve di�er �âfiî fukahası, vekâletle hacca ili�kin yukarıda 

zikredilen görü�lerini �u delillere dayandırırlar. 

1) Arapça'da "istitâat", beden yahut beden yerine geçen �eyle sabit olur. Arap dilinde 

bir ki�i, "evimi in�a etmeye" yahut "elbisemi dikmeye gücüm yeter" (istitâatım var) 

dedi�inde, onun bu ifade ile söz konusu i�i, ücret ka�ılı�ı veya ücretsiz olarak 

yaptırabilece�ini kastetti�i anla�ılır.  

2) �bn Abbas'ın (ö. 68/687) rivayet etti�i hadiste, Has'am kabilesine mensup bayan, 

babası adına hac yapıp yapamayaca�ını sormu�, Hz. Peygamber de; "evet" demi�tir. Bunun 

üzerine bayan, "vekâleten yapaca�ı haccın babasına yararı olup olmayaca�ını sormu�", 

Hz. Peygamber de "Evet babanın borcu olup da onu ödemen durumunda oldu�u gibi 

faydası olur" buyurmu�tur81. Bu hadis göstermektedir ki, binek üzerinde duramayan ki�i 

adına hac yapmak caizdir. Bir ki�iye hac farz olup da onu bedeni ile eda edebilecek güçte 

de�ilse, ba�kası onu eda edebilir. Haccı yapan ister evlat, ister yabancı olsun, hüküm 

de�i�mez. E�er o ki�iye hac farz olmasa idi, Hz. Peygamber "Baban binek üzerinde 

duramadı�ına göre, ona hac farz de�ildir" ya da "Hiç kimse ba�kası adına hac yapamaz, 

ki�i amelini kendisi i�ler" derdi. Hadisteki "yararı olur mu?" ilavesi, akla gelebilecek bütün 

�üpheleri gidermektedir. Çünkü Hz. Peygamber "babanın borcunu ödedi�inde nasıl yararı 

olursa burada da aynı yarar vardır" buyurmu�tur. Zira dünyevî borcu hayatta iken yahut 

öldükten sonra ödemenin farziyeti Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Adına yapılan haccın, 

o ki�iye yararı ise, günahlarından arınması ve borcu olan farz haccın yerine getirilmesinin 

sevabıdır. Hz. Peygamber, adı geçen bayanın, babası adına yapaca�ı haccı, babasının 

borcunu ödemesine benzetmi�tir. Allah'ın peygamberinin birbirine benzetti�i �eyi bizim de 

benzetmemizden daha tabî ne olabilir? 

3) Ba�ka bir rivayette Hz. Peygamber, �übrüme adlı bir ki�i adına telbiye getiren bir 

sahabîye: "E�er kenin için hac yaptınsa,�übrüme adına telbiye getir, yok e�er yapmadınsa, 

önce kendi adına hac yap" buyurmu�tur82. 

4) Hz. Ali'nin, hac yapmamı� olan ya�lı birine, "arzu edersen birini donat, adına hac 

yapsın" dedi�i rivayet edilir83. 

                                                 
81 �bn Abdilberr, et-Temhîd (n�r. Mustafa b. Ahmed el-Alevî-Muhammed Abdulkebîr el-Bekrî), Ma�rib 1387/ 

1967, IX, 122. 
82 Ebû Davud, “Menâsik”, 26; �bn Mâce, “Menâsik”, 9.  
83 �âfiî, a.g.e., II, 113–114; Mâverdî, a.g.e., IV, 6-7. 
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Hanbelî fukahası �âfiîler'in yukarıdaki delillerine ek olarak haccın, ifsadı durumunda 

keffâret gereken bir ibadet oldu�u, bu durumun böyle bir ibadetin ba�kası tarafından 

yapılabilece�ini gösterdi�ini ileri sürerler. Onlara göre, bu durum, orucun ifsadı halinde 

ödenmesi gereken fidye uygulamasına benzer84. 

Mâlî imkânı oldu�u halde sa�lık, ya�lılık ve benzeri nedenlerle bizzat hac 

yapamayan ki�inin ya vekil göndermesi ya da ölümünden sonra vekil gönderilmesini 

vasiyet etmesi gerekti�i konusunda Zâhirî85, Zeydî86 ve �iî'87 fukahası, �âfiî ve Hanbelî 

fukahası ile benzer görü�lere sahip bulunmaktadırlar.  

3. Mâlikî Fukahasının Yakla�ımı 

Mâlikî fukahası istitâatı Mekke'ye ula�abilme güç ve kudreti olarak kabul ediyor. Bu 

mezhebin kaynaklarında da haccın vacip olmasını gerektiren �artlar; �slâm, akıl, bülu�, 

hürriyet ve istitâat �eklinde sıralanır. �stitâat ise sa�lık, bedenî güç, azık ve yol 

güvenli�inden olu�ur. Di�er mezheb müçtehitleri istitâatı olu�turan unsurlardan mâlî gücü 

esas alırken, Mâlikîler sa�lık ve bedenî gücü alırlar. Onlara göre, sanatkâr veya dilencili�i 

kendisine meslek edinmi� bir ki�i, bu özelli�inden yararlanarak Ka'be'ye ula�abiliyorsa mâlî 

gücü olmasa dahi, ona hac farzdır. Rehber veya yardımcı deste�i ile hac bölgelerine 

zahmetsiz olarak ula�abilen a'ma ve ya�lının bizzat hac yapması gerekir. Binek üzerinde 

duramayacak kadar ya�lı veya hasta olan ki�iye ise, mâlî gücü olsa dahi hac farz de�ildir. 

Hayattaki ki�i adına farz hac yapılamaz. Hac yapmadan ölen adına, varislerinin hac 

yaptırması gerekmez. Ancak vasiyet etmi�se malının üçte biri ile yaptırılır. Hac için yapılan 

ba�ı�la -hibeyi yapan kendi çocukları olsa dahi- hac farz olmayaca�ı gibi; böyle bir ba�ı�ın 

kabulü de gerekmez. Hayatta iken nafile hac yaptırmak mekruh, öldükten sonra vasiyet 

ederek yaptırmak ise sahihtir88.  

Mâlikîler bu yakla�ımlarıyla, Ebû Hanîfe ve Serahsî gibi sa�lı�ı vücup �artı kabul 

eden bir kaç Hanefî fukahası hariç, di�er bütün fukahadan ayrılırlar. Ancak her iki grubun 

da naklî delilleri aynıdır. Mâlkîlerin delillerini �öyle sıralamak mümkündür: 

1) Âl-i �mrân suresi 97. ayetteki " �������������� ���!��	
���� " ibaresinin zahiri anlamı, her- 

kesin kendi konumuna göre istitâat sahibi olaca�ına i�aret etmektedir. �stitâat, ilim ve hayat 

gibi, sahibinin varlı�ı ile var olan bir sıfattır. Kimi insanın azı�ı vardır, bine�i yoktur. 
                                                 
84 Behûtî, Ke��âfu'l-kinâ', II, 392; �bn Kudâme, el-Mu�nî, III, 92. 
85 �bn Hazm, el-Muhallâ bi'l-âsâr, Beyrut 1988, V, 27. 
86 Zey b. Ali, Müsned-ü Zeyd b. Ali, Beyrut ts., Dâru'l-Hayat, s. 240. 
87 Tûsî, el-Hilâf (n�r. Seyyid Ali el-Horasânî ve di�erleri), Kum 1417/ 1996., II, 248; Ali Sistânî, Menâsikü'l-

hac, Kum 1413/ 1992, s. 12,34.  
88 �bn Abdilberr, el-Kâfî, Beyrut 1407/ 1986., I, 133; Mâlikî, Ebu'l-Hasen, Kifâyetü't-tâlib (n�r. Muhammed 

el-Bekâî'), Beyrut 1412/ 1991, I, 648, 650-651; Sâvî, Ebu'l-Abbâs Ahmed, Hâ�iyetü's-Sâvî, yy., ts., Dâru'l-
ma'rife, II, 11-15.  
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Kiminin bine�i bulundu�u halde azı�ı yoktur. Kiminin azı�ı ve bine�i bulundu�u halde 

sa�lı�ı hac yapmasına engeldir. Ayrıca insanlardan kimi Mekke ve civarında, kimi ise uzak 

bölgelerde ya�ar. Mekke ve çeveresinde ya�ayan, duruma göre binek ve ilave azı�a ihtiyaç 

duymadan hac yapabilir. Ama uzak bölgelerde ya�ayanların böyle bir imkânı yoktur. 

Uzaklık da duruma göre de�i�ir. Bazı yerlerden yürüyerek Mekke'ye ula�ılabilir, bazı 

yerlerden ula�ılamaz. Ayetteki istitâatı, "azık ve binek"le sınırlamak do�ru de�ildir. �stitâat 

ki�iye göre de�i�iklik gösterdi�inden, onu hac yapabilme güç ve kudreti olarak tanımlamak 

daha do�ru olur.   

2) Hac mâlî ibadet olmayıp, namaz gibi bedenî bir ibadettir. �lgili ayette; “… gücü 

yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” buyuruluyor; “��"	�#�!

�$�����: … o evi hac yaptırması” de�il. Dolayısıyla istitâat sahibine "hac yapmak" farzdır, 

"yaptırmak" de�il. Me�ru dayana�ı olmayan bir �eyi yapmak abesle i�ti�aldir. Zira ayette 

“�nsan için kendi çalı�masından ba�ka bir �ey yoktur” buyurulur. 

3) Hasa'm kabilesine mensup hanımla ilgili hadis sahihtir. Ancak bu hadis, onun 

babası üzerine haccın farz oldu�unu göstermez. Zira bizzat hadisin metninde, "babasının 

âciz oldu�u" bildiriliyor. Hac ise, âcizlere de�il istitâat sahiplerine farzdır.  

4) Hz. Peygamber'in söz konusu hanıma, babası adına hacca izin vermesi, ya�lı 

adamın bu sayede dua ve hac yolunda harcanan malın sevabından yararlanabilece�ine 

i�arettir. 

5) Hadiste hac borcunun kul borcuna benzetilmesi, bayanın bunu ödemekle sevaba 

nail olaca�ını bildirmek içindir. �âfiîler bu benzetmeyi gerçek kabul ederek, hac borcuyla 

kul borcunu aynı görür, kul borcu gibi, hac borcunun da her �artta ödenmesi gerekti�ini 

savunurlar. Ancak, yine �âfiîler, adına hac yapılan hasta iyile�ti�i taktirde, yeniden hac 

yapması gerekti�i, önceden yapılan haccın farz hac yerine geçmeyece�ini ileri sürüyorlar. 

Oysa ba�kası tarafından ödenen borcun yeniden ödenmesi gibi bir durum söz konusu 

de�ildir. Borcu olup da ödeyecek hiçbir malı olmayanın, ödemeye zorlanamayaca�ı 

konusunda ittifak vardır. Ki�inin kendi çocu�u varlıklı olsa dahi, babasının borcunu 

ödemekle yükümlü de�ildir. Fakat evlât, yükümlü olmadı�ı halde, borcunu ödeyerek 

babasını bu sıkıntıdan kurtarmak istedi�inde cömertlikte bulunmu�, dolayısıyla iyi bir i� 

yapmı� olur. Borç benzetmesinden yola çıkılarak haccın, evlât veya varisin ödemesi 

gereken ve onlara intikal eden bir borç oldu�u sonucuna varılamaz.  

6) Malikîlerin ço�unlu�una göre, Hasa'm kabilesine mensup hanımla ilgili hadis adı 

geçen ki�iye özel bir hükümdür. Bazı Malikî bilginine göre, bu hüküm sözkonusu hanımı 

teselli etmek amaçlı, bir kısmına göre ise, hadisteki hacdan maksat farz de�il nâfile hacdır. 



 14 

Çünkü adıgeçen bayanın kastı, babasının üzerine haccın farz oldu�unu haber vermek 

de�ildir. Aksine, istitâat sahiplerine hac farz oldu�unda, babasının ya�ı ve güçsüzlü�ü 

nedeniyle istitâat sahipleri kapsamına girmedi�i, dolayısıyla onun adına nafile hac yapıp 

yapamayaca�ını ö�renmektir. Babası adına hac yapıp yapamıyaca�ını soran ki�iye, Hz. 

Peygamber (s.a.); "Baban adına hac ve umre yap" buyurmu�tur. Ayrıca söz konusu hadisin 

ba�ka rivayetlerinde, "Faydası olur mu Ya Rasulellah?" "Evet. Faydası olmasa da zararı 

da olmaz" ilavesi yer alır89. Bu ilave, ba�kası adına hac yapılabilece�ini bildiren hadisler ile 

nâfile haccın kastedildi�ini göstermektedir. 

7) Ayetteki istitâat ile "azık ve binek"in kastedildi�i hakkında rivayet edilen hadis ise 

zayıftır. 

8) Malikî bilginlere göre, insan fiilleri iki kısma ayrılır. Birincisi; emanetler ve 

borçların geri ödenmesinde oldu�u gibi, kim tarafından yapıldı�ı önemli olmaksızın, bir 

takım yararlar, maslahatlar içeren fiillerdir. Bu tür eylemlerde vekâletin sahih oldu�u 

hususunda fukahanın icmaı bulunmaktadır. Çünkü burada amaç, alacaklıların maslahatıdır. 

Bu da ancak, bizzat ödeme ve teslim ile gerçekle�ir. Bu tür fiiller i�lenirken herhangi bir 

niyet gerekmez. 

�kinci tür eylemler ise, namazda oldu�u gibi, fâili dikkate alınmadı�ında bizâtihi bir 

yarar ve maslahat içermeyen fiillerdir. Namazdan maksat, içtenlik ve samimiyetle Allah'ın 

huzurunda boyun e�mek, O'nu ta'zîm etmektir. Ki�i adına ba�kası kıldı�ında Yüce Allah'ın 

bu ibadetten talep etti�i maslahat gerçekle�mez. Dolayısıyla ba�kası adına namaz kılmanın 

me�ru oldu�u söylenemez. Bu açıdan hac da namaza benzer. Hacdaki maslahat; ya�adı�ı 

bölgeden uzakla�mak, alı�ık olmadı�ı kefene benzeyen ihrama bürünmek suretiyle nefsi 

terbiye etmek ve hesap gününü hatırlamaktır. Ayrıca harem bölgesinde, hikmetini bilmedi�i 

birtakım menâsiki yerine getirerek, Allah'a kayıtsız ve �artsız ba�lılı�ını göstermektir. Bu 

maslahatlar, namazda oldu�u gibi, ancak ki�inin bizzat kendisinin yapmasıyla 

gerçekle�ebilir. Namazda vekâleti kabul etmeyip hacda kabul ederek bu iki ibadeti 

birbirinden ayıranlar, haccın mâlî yönünü, bedenî yönüne tercih ediyor, onu ba�kası adına 

köle azad etme veya sadaka vermeye benzetiyorlar. Oysa bize göre hac, mâlî de�il, bedenî 

bir ibadettir. 

9) �mam Mâlik (ö. 179/795), hastalık yahut ya�lılık nedeniyle hac yapamayıp vasiyet 

de etmeden ölen adına hayırda bulunmak isteyen ki�inin, ihtiyaç sahiplerine sadaka ve 

                                                 
89 �bn Mâce, “Menâsik”, 9. 



 15 

benzeri �eyler da�ıtmasını tavsiye etmi�tir90. Yine Mâlik'in �öyle dedi�i rivayet edilir: 

"Burası (Medine) hicret yurdudur. Hz. Peygamber döneminden bugüne kadar, kimsenin 

ba�kası adına hac yaptı�ı, bunu emretti�i ve buna izin verdi�i konusunda herhangi bir bilgi 

bize ula�madı"91.  

Öte yandan, mezhebin görü�ünün aksine, kendisi de bir Malikî fakihi olan �bn 

Habib'in (ö. 238/852), binek üzerinde duramayan ya�lı bir kimsenin, mâlî gücü elveriyorsa, 

kendi adına hac yaptırabilece�i görü�ünde oldu�u nakledilmektedir92. 

D- De�erlendirme ve Sonuç 

�stit’atla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden, �slâm hukuk doktrininde istitâatı 

anlama ve hüküm belirleme noktasında iki farklı çizginin olu�tu�u görülmektedir. Hanefî, 

�âfiî, �iî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine mensup fukahanın büyük ço�unlu�u istitâatın mâlî 

yönüne;  Mâlikîlerin ço�unlu�u ile bir kısım Hanefî fukahası ise bedenî yönüne a�ırlık 

verirler. Hanefî müçtehitler istitâata, dolayısıyla vekâletle haccın hükmüne ihtiyatla, 

di�erleri ise daha emin bir �ekilde yakla�ırlar. 

Bütün fukahaya göre istitâat, akıl, bülu� ve hürriyet gibi haccın �artlarından biridir. 

Ancak di�er �artların aksine o, birden çok unsurdan meydana gelmektedir. Bu unsurlar 

mezheplere göre de�i�iklik gösterirse de, genellikle mâlî imkân, sa�lık, yol güvenli�i ve -

kadınlara özel olarak- mahremden olu�maktadır. Haccın di�er �artları bölünüp 

parçalanamazken istitâat parçalara ayrı�tırılıyor. Âl-i �mrân suresindeki " ���	
���" ile tefsiri 

mahiyetindeki "�����" ve bunu açıkladı�ı ileri sürülen azık ve binek hadisi en çok itibar 

edilen naklî delillerdir. Ayrıca, ya�lı babası adına hac yapıp yapamayaca�ını soran Hasa'm 

kabilesine mensup hanımla, hac yapmayı nezredip de onu eda etmeden ölen annesi adına 

hac yapıp yapamayaca�ını soran Ebû Rezîn ve ba�kası adına telbiye getirdi�i görülüp de 

Peygamber (s.a.) tarafından uyarılan ki�i hakkındaki �übrüme hadisi üzerinde 

durulmaktadır. Bu rivayetlerden ula�ılan sonuçları destekleme amaçlı bir takım yorum ve 

açıklamaların yapıldı�ı da görülmektedir. 

                                                 
90 �bn Rü�d el-Cedd, el-Beyân ve't-tahsîl (n�r. Saî’d A’râb), Beyrut 1988, IV, 10–12; �bn Abdilberr, et-

Temhîd, IX, 122-138; a.mlf., el-�stizkâr (n�r., Abdul Mu'tî Emîn Kala'cî), Beyrut 1993, XII, 50-67; a.mlf., 
Fethu'l-Mâlik bi tebvîbi''t-temhîd li'bni Abdi'l-berr alâ Muvattai'l-imâm Mâlik (n�r. Mustafa Samîra), 
Beyrut 1998, V, 437-440; Karâfî, ez-Zehîra, yy. 1994, Dâru'l-�arbi'l-�slâmî, III, 176-194; Bâcî, el-Müntekâ, 
II, 269-270.  

91 Abdurrahman Ebû Zeyd Kayrevânî, en-Nevâdir ve'z-ziyâdât, yy. 1999, Dâru'l-�arbil �slâmî, II, 481. 
92 Karâfî, Zehîra, III, 193; Bâcî, Müntekâ, II, 270. Not: �bn Habîb, Mısır Malikî ekolünün hâkim oldu�u bir 

dönemde, Endülüs'te yeti�mi�tir. Medine ve Mısır'a ilim seyahatine çıkmı�, Endülüs Malikî ekolüne, 
Medine Malikîli�i'ni a�ılama çabası içerisinde olmu�tur. Onun çe�itli ilim yolculukları esnasında bölgede 
hâkim di�er mezheplerden etkilenmi� olması, vekâletle hac konusunda kendi Mezhebi’nden farklı 
dü�ünceye yönelmesinin sebebi olabilir. �bn Habîb'in Malikî mezhebindeki konumu için bk. Çavu�o�lu, Ali 
Hakan, Irak Malikî Ekolü, (Yayınlanmamı� Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 
�stanbul 2004, s. 110-114.         
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Haccın mâlî yönüne a�ırlık verenler, mâlî gücü olup da ya�lılık veya hastalık 

nedeniyle bizzat hac yapamayanın -özrü ölümüne kadar sürmesi �artıyla- ya hayatta iken 

adına hac yapmak üzere vekil göndermesi, yahut ölümden sonra bunu vasiyet etmesi 

gerekti�i görü�ünü ileri sürmektedirler. Haccın bedenî oldu�unu ileri sürenler ise, çok ya�lı 

veya hac yapamayacak dercedeki hasta ki�iye, mâlî gücü olsa dahi, haccın farz olmadı�ını 

ileri sürmekte, vasiyet etmi� olma dı�ında, ba�kası adına haccın yapılamayaca�ını 

savunmaktadırlar. 

  Mâlikî fukahasının istitâat hakkındaki yakla�ımlarında, vasiyet konusu hariç, 

tutarlılık göze çarpmaktadır. �âfiî, Hanbelî, Zâhirî ve �iî fakihleri ile Hanefîlerin 

ço�ulu�unun, vekâletle haccın vacip oldu�u �eklindeki görü�leri ise bir takım çeli�kiler 

içermektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de, " ���	
���" kelimesinin farklı kalıplar halinde 37 ayrı yerde geçti�i 

daha önce belirtilmi�ti. Bu kullanımlar incelendi�inde söz konusu kavramla "bedenî"93, 

"mâlî"94, "askerî"95, "bilgi, beceri, kabiliyet"96 ve "psikolojik"97 gücün kastedildi�i anla�ılır. 

Ayrıca, haccın farziyyetini bildiren ayette, bu kelime mutlak olarak geçmektedir. Haccın 

mahiyet ve hikmetlerinden bahseden di�er ayetlerde ise, yukarıda belirtilen hemen tüm 

manaların kastedildi�i görülür. Bu ayetlerde Harem bölgesi civarı ve dı�ında oturanlardan, 

uzaktakilerin yaya ve binek üzerindeki yolculuklarından, kurban kesip di�er hac menâsikini 

yerine getirerek çe�itli menfaatlere bizzat �ahit olmalarından (���%�&��'(	�)���*+&,���), Arafat'tan sel 

gibi akıp Me�a'ri'l-haram'da Allah'ı anmaktan, günahlardan uzak durma, yol emniyeti, 

hastalık, oruç ve sadakadan söz edilmektedir98. Bütün bunlar, beden ve mâlî gücün bir 

araya gelmesiyle yapılabilecek i�lemlerdir. Dolayısıyla, ayetteki "istitâat" kavramını, 

yalnızca "mâlî güç" �eklinde açıklamak isabetli olmaz.  

Öte yandan çe�itli kaynaklarda, istitâat'ın mâlî güçten ibaret oldu�u �eklindeki hadisin 

zayıf oldu�u rivayet edilmektedir99. Sahih kabul edilse dahi, Hz. Peygamber'den, "mâlî 

gücün, sahibini Mekke'ye ula�tırması"100 özelli�inden ve "hastalı�ın hacca engel 

                                                 
93 ez-Zâriyât, 51/ 45; el-Kalem, 68/ 42; el-Mücâdele, 85/ 4.  
94 el-Bakara, 2/ 273; en-Nisâ, 4/ 25. 
95 el-Bakara, 2/217; el-Enfâl, 8/ 60; et-Tevbe, 9/ 42. 
96 el-Bakara, 2/282; en-Nisâ, 4/ 97. 
97 el-Kehf, 18/ 41, 76, 72, 75, 97; et-Te�âbûn, 64/ 16. 
98 el-Bakara, 2/ 196–199; el-Hac, 22/ 26–29, 33-36. 
99 �bn Hacer, Telhîsu'l-habîr fî ehâdîsi'r-rafîı'l-kebîr (n�r. Abdullah Hâ�im el-Yemânî), Medine 1964, II, 221; 

Taberî, Tefsîru’t-Taberî, Beyrut 1992, III, 366; �bn Hazm, el-Muhâlla, V, 28; Kermânî, Mesâlik, I, 260.  
100 -.	��/����01�%�*�/�	�2�3��$�4� 5	67�1��7��8*��9�:�+;*����<!�$��7(��	�5�=>5�*?�	19�&1�@	A�- : "Onu Beytullah'a ula�tıracak 

azık ve bine�i olup da hac yapmadan ölen, Yahudi veya Hıristiyan ölümüyle ölsün". (Serahsî, el-Mebsût, 
IV, 2; Beyhakî, �ua'bu'l-îmân (n�r. Muhammed Saî'd Za�lûl), Beyrut 1410/ 1989, III, 430, hadis no: 3978.) 
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oldu�undan"101 haber veren bir takım ba�ka rivayetler de nakledilmektedir. Taberî (ö. 

310/923), istitâatın mâlî güç oldu�una ili�kin rivayetlerin zayıflı�ından dolayı, onlara 

dayanarak dînî bir konuda hüküm verilemeyece�ini ileri sürdükten sonra, vekâletle haccın 

caiz oldu�una ili�kin hadislerin ço�unlu�unun kendisine dayandırıldı�ı �bn Abbâs'ın, 

istitâatı "beden sa�lı�ı ve mâlî güç" olarak açıkladı�ını belirtir102.  

Hanefîlerin vekâletle haccın caiz oldu�una dair delillerinden biri de sevabın ba�kasına 

ba�ı�lanabilece�idir. Kur’an-ı Kerim’de insanın ancak kendi amelinin kendisine faydası 

olaca�ı belirtilir103. Mu'tezile ve Mâlikîler'in bu ayete dayanarak sevabın ba�kasına 

ba�ı�lanamayaca�ı �eklindeki iddialarına kar�ı, Hanefîler melekler, peygamberler ve 

insanların dualarından bahseden ayetleri delil getirirler. Oysa sa'y ayrı, dua ayrı eylemdir. 

Ayetlerdeki dua örneklerinden, dua edenin Allah'tan, bir ba�kasının dünya ve âhiret 

mutlulu�unu diledi�i anla�ılmaktadır. Halbuki ba�ka bir ayette, kendisi için âhiret 

mutlulu�u dileyen ki�inin, "imanlı olarak âhiret yolunda sa'yda bulunması, çaba gösterip 

çalı�ması" gerekti�i vurgulanıyor104. Dolayısıyla sevabın ba�kasına ba�ı�labilece�ine ili�kin 

deliller, �ayet nâfile hac hakkında ileri sürülmü� olsaydı, belki anla�ılabilirdi. Oysa konu, 

mâlî gücü oldu�u halde hac yapmayan, dolayısıyla zimmetinde hac borcu sabit olan ki�i 

adına, ba�kasının hac yapması ve yapılan bu hacla asıl borçlunun zimmetinden hac 

borcunun dü�mesidir. Sevabın ba�ı�lanmasıyla, zimmetteki borcun dü�meyece�i ise bir 

gerçektir.  

Yine Hanefîler sevabın ba�ı�lanabilece�ine ili�kin olarak, Hz. Peygamber'in, 

"Ümmeti adına kurban kesti�ine dair hadis"i ile, ölüler üzerine "�hlâs" ve "Yasin" 

surelerinin okunabilece�i hakkındaki hadislerini delil getiriyorlar105. Halbuki kurban 

hadisinden vekâletle hacca ili�kin herhangi bir hüküm çıkmaz. Zira Peygamber (s.a.), 

“üzerine vacip olup da kurban kesmeyenler adına kesiyorum” dememi�tir. Ondan, 

kendisinin kurban kesmesiyle bu yükümlülü�ün di�erlerinin üzerinden dü�tü�üne ili�kin 

                                                 
101  -�B	C���	�?�/4!����D%7��*� �7��3��/7E�3��B��8�B	C��DF=G	H��;	���0������ �)�1�%�����=I	;�<	
7��*?���.	�(�J4	��K =��*?�

�01�%�*L�<!�$��7(��	�5�=>5�*?�	19�&1�@	A- : Ebû Ümâme'nin nakletti�ine göre, Hz. Peygamber �öyle buyurmu�tur: 
"Açık bir ihtiyaç, zalim idareci, hareketsiz bırakan hastalık engel olmadıkça hac yapmadan ölen Yahudî 
veya Hıristiyan ölümüyle ölsün". Dârimî, Sünenü'd-Dârimî (n�r. Fevvâz Ahmed Zemrelî- Hâlid es-Sebı'), 
Beyrut 1407/ 1986, II, 45, hadis no: 1785; Ebî �eybe, Musannef-ü Ebî �eybe (n�r. Kemâl Yusuf el-Hût), 
Riyâd, 1409/ 1988, III, 305, hadis no: 14450.).  

102 Taberî, Tefsîr, III, 366. 
103 en-Necm, 53/ 39. 
104 el-�srâ, 17/ 19. 
105 �bnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr,  III, 143; Aynî, el-Binâye, III, 845. 
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herhangi bir haber de nakledilmemi�tir106. Ölüler üzerine "Yasin" ve "�hlâs" surelerinin 

okunaca�ı hakkındaki hadislerin ise zayıf oldu�u, burada ölüden, "ölmek üzere olan 

ki�i"nin kastedildi�i çe�itli kaynaklarda yer almaktadır107. Söz konusu hadisler sahih kabul 

edilseler dahi hadislerde, onlarda, bu surelerin, ölmü� insana okunup sevabının 

ba�ı�lanaca�ından söz ediliyor. Vekâletle hacda ise, haccın sevabını ba�ı�lamak de�il, 

ba�kasının yapmadı�ı bir hac ibadetini onun adına etmek söz konusudur108. 

Hanefîler hac borcu oldu�u halde onu eda etmeden ve malından haccının eda 

edilmesini vasiyet de etmeden ölen ki�i adına, çocuklarının veya varislerinin hac yapması 

durumunda, böyle bir haccın ölen ki�inin zimmetindeki hac yerine geçip geçmeyece�i 

konusunda emin olmadıkları için, "in�âallah" kaydını getirmi�lerdir. Bu kaydı 

getirmelerinin sebebini de, ilgili hadisin haber-i vâhid olup kesin bilgi ifade etmedi�inden, 

Allah adına �ahitlikte bulunmaktan kaçınmak olarak açıklamı�lardır. Oysa, yine haber-i 

vahid olan ba�ka birtakım hadislere dayanarak, hac borcunu eda etmeden ölen ki�inin 

zimmetindeki bu borcun dü�mesi için, adına hac yaptırılmasının vacip oldu�una 

hükmediyorlar. 

Yine mâlî gücü esas alan fukaha, haccın beden ve mal ile yapılan bir ibadet oldu�u, 

hastalık veya ya�lılık nedeniyle bizzat ifa edilemedi�inde, malın "o yolda" harcanması 

gerekti�ini ileri sürmü�lerdir. Onlar, bunun hac masraflarını kar�ılayacak bir mebla�ın 

ba�kasına verilerek o yolda harcanmasıyla yerine getirilece�ini savunurlar. �ayet sorun 

sadece malın harcanması ise, neden ba�ka birisinin vekil kılınması gereksin? Bir bölgedeki 

bütün özürlüler hac için gerekli mebla�ı, kendisi adına hacca giden birine vererek, Harem 

bölgesinde veya hac yolunda harcanmasını sa�layabilirler. Günümüzde ileti�im 

imkânlarından da yararlanarak hac paraları elektronik yolla istenilen yere gönderilerek 

harcanması sa�lanabilir. Hac parasının mutlaka "o yolda" harcanması gerekti�ine dair 

herhangi bir delil de yoktur. E�er bu mebla� mutlaka harcanması gerekiyorsa, neden o ki�i, 

kendi ya�adı�ı bölgenin fakirlerine harcayamasın? �stitâatı, sa�lık ve mâlî güç olarak iki 

unsura indirgeyen ve bedenî güç elvermiyorsa, malın mutlaka "o yolda" harcanması 

gerekti�i �eklindeki görü�ün daha sa�lam delillere ihtiyacı oldu�u anla�ılmaktadır. 

                                                 
106 Hz. Peygamber'in ümmeti adına kurban kesti�i hakkındaki rivayet ve bu konudaki yorumlar için bk. Çalı�, 

Halit, "Kurbanın Dini Hükmü ve Fert Ya da Aile Adına Kesilmesi Tartı�maları", �slâm Hukuku 
Ara�tırmaları Dergisi, Yıl: 2004, Sayı: 3, s. 211–230. 

107 Ebû Davud, Sünen, “Cenâiz”, 24; Mubârekfûrî, Tuhfetü'l-ahvezî, III, 275.  
108 Sevabın ba�kasına ba�ı�lanıp ba�ı�lanamayaca�ı konusundaki tartı�malar için bk. �bn Kayyim el-

Cevziyye, er-Rûh, Riyad 1966, s. 129-143; Bu eserin Türkçe tercümesi için bk. �bn Kayyim el-Cevziyye, 
Kitabu’r-Rûh, (trc. �aban Haklı), �stanbul 1993, s. 157-191. 
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Bir kısım hadislerden, ba�kası adına hac uygulamasının �slâm'dan önce de Arap 

toplumunda mevcut oldu�u anla�ılmaktadır. �übrüme hadisi ile Serahsî'nin rivayet etti�i 

Nübey�e109 hadisi bunu göstermektedir. Vekaletle hac konusundaki hadislerin bu ba�lamda 

de�erlendirilmesi halinde, konuyla ilgili olarak farklı sonuçlara ula�ılabilir. Hz. Peygamber, 

hicretten sonra hayatında bir kez hac yapmı�tır; o da vedâ haccıdır. Hacla ilgili rivayetlerin 

büyük ço�unlu�u bu sırada çe�itli sorular neticesinde vârid olmu�tur. Ayrıca, kaynaklarda, 

o dönemde ba�kası adına tavaf gelene�inin mevcut oldu�u da rivayet edilmektedir110. 

"Hacc" kelimesinin sözlük anlamının "yönelmek, bir �eyin çevresinde dönmek, çokça gidip 

gelmek" anlamına geldi�i daha önce belirtilmi�ti. Ba�kası adına hac yapılmasından 

bahseden hadislerden, hacc'ın sözlük anlamına uygun olarak, tavafın kastedilmi� olması da 

muhtemeldir.  

Hastalık veya ya�lılık nedeniyle haccı bizzat eda edemeyenin durumu, bazı fakihlerce 

oruca dayanamayacak haldeki ya�lının durumuna benzetilmektedir. Onlara göre, Kur’an-ı 

Kerim’de ya�lılık nedeniyle oruca güç yetiremeyene, bir yoksulu doyuracak miktarda fidye 

vermesi emredilmektedir111. Haccı bizzat eda edemeyenler de, hac masraflarını kar�ılamak 

suretiyle, söz konusu fakihlere göre,  bir anlamda, fidye vererek bu görevi ifa etmi� olurlar. 

Ne varki, bu ayette geçen "�<��M�
1" kelimesinin, "�<��M�
1�N" �eklinde anla�ılması üzerinde 

öncelikle durulması gereken bir konudur. Özellikle �âfiî ve Hanbelî fukahası, hacca güç 

yetirmekten söz ederken "O����
�" ismi fPilini kullanır ve güç yetirme durumunu 

kastederler112. Bu kelimeyi hacda olumlu, oruçta olumsuz kabul etmek (oruca güç 

yetiremeyen/ zorlanarak güç yetiren) tutarlı olmasa gerektir113. Verilen bu anlam do�ru olsa 

dahi, hacda geçerli olamaz. Çünkü oruçta ya�lı, tutamadı�ı oruç için bir fakire fidye vererek 

oruç borcundan kurtulmaktadır. Fakir, fidye aldı�ı için, ya�lı adına oruç tutmamaktadır. 

Hacda ise parayı fakire temlik etmemekte, adına hac yapacak ki�iye verip onu hacca 

göndermektedir. Yani burada fidye ya da sadaka verme olayı yoktur. Hac görevinin, yol 

masraflarının ödenmesi kar�ılı�ında, ba�kası tarafından yerine getirilmesi söz konusudur.       

Vasiyette de fidyeye benzer durum göze çarpmaktadır. Malikîler dâhil bütün fukaha, 

hac borcu olan ki�i, adına hac yapılmasını vasiyet etti�i taktirde, malının üçte birine kadar 

                                                 
109 Serahsî, el-Mebsût, IV, 151. 
110 �âfiî, el-Ümm, II, 133. 
111 el-Bakara, 2/ 184. 
112 Bk., �âfiî, el-Umm, I, 80, II, 22; �bn Kudâme, el-Mu�nî, III, 46.  
113 Oruç ve fidye konusunda ilgili ayetin yorumu ve bu konudaki farklı görü�ler için bk. Ebûbekir Ahmed b. 

Alî el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, Beyrût 1414/1993,  I, 246-250; �bnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân (n�r. 
Muhammed Abdulkadir Atâ), Beyrut 1408/1988, I, 113-114; Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-
Ensârî el-Kurtubî, el-Câmi‘ li ahkâmi’l-Kurân, Beyrut 1413/ 1993, 192-194; Bayındır, Abdulaziz, Kur'an-ı 
Kerim'in Açıklamalı Meâli, Fatiha Suresi-Bakara Suresi, �stanbul 2003, s. 188-193. 
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olan kısmından vasiyetinin yerine getirilece�i ve böylece onun hac borcunun dü�ece�i 

görü�ündedirler. Oysa fıkıhta vasiyyet, "ölümden sonra geçerli olmak üzere bir mal veya 

menfaatin teberru yoluyla temliki114" �eklinde tanımlanmı�tır. Hacla ilgili vasiyette mal 

veya menfaatin temliki söz konusu de�ildir. Ki�i, üzerindeki hac borcunun dü�mesi için, 

gerekli mebla�ın, vekil aracılı�ıyla hac yolunda harcanmasını vasiyet etmektedir. Varisler 

de vekil de bu vasiyet sebebiyle herhangi bir mala sahip olmazlar. Dolayısıyla bu i�lemde 

bir teberru yoktur. Ki�inin borcu olarak kabul edilen para miktarının, hac yolunda 

harcanması, bir anlamda borcunun ödenmesi söz konusudur. Hac ise, bedenî yönü a�ır 

basan bir ibadettir. �mam Muhammed'in, "Hac, onu yapan vekil için geçerli olur; gönderen 

ise, bu yolda yaptı�ı harcamanın sevabını alır" �eklindeki görü�ünden hareketle, hacda 

vasiyet uygun görülebilir. Ancak, bu durumda da hac borcu dü�memi� olur. Böyle bir 

uygulama nâfile hac için daha uygun görülebilir.    

Fukahanın istitâat kavramını tartı�tı�ı dönemin �artları ile günümüz �artları arasında 

çok büyük farklar vardır. Fukahanın zihnindeki binek duruma göre deve, at, merkep ve 

dönemin deniz ula�ım araçlarından ibarettir. Hatta fıkıh kitaplarında Fırat ve Dicle'nin birer 

deniz mi yoksa nehir mi oldu�u tartı�ılmı� ve ço�unluk, tehlikesinden dolayı hac için deniz 

yolculu�una sıcak bakmamı�tır. �nsanı bizzat hac yapma mükellefiyetinden dü�üren ya�lılık 

veya hastalı�ın ölçüsü, onlara göre, hayvana binip inememek, hayvan üzerinde ba�lı 

olmaksızın uzun süre yolculuk yapamamaktır. Oysa günümüzde �artlar de�i�mi�tir. 

Fukahanın belirledi�i ölçülere bakıldı�ında, hacla mükellef görülmeyen bir çok ki�i, 

bugünkü imkanlar sayesinde rahatlıkla hac yapabilmektedirler. Dolayısıyla hac �artları, 

günümüz imkânları ı�ı�ında yorumlanmalı, istitâat sahibi kapsamına giren ve girmeyenlerin 

özellikleri yeniden tespit edilmelidir. Çünkü, ula�ım, ileti�im ve sa�lık araçları 

teknolojisinde önemli mesafelerin alındı�ı devrimimizde, gerçekten hac yapmak istedi�i 

halde, ya�ı veya sa�lı�ı elvermedi�i için bu ibadeti yapamayanlar üzerine haccın farz 

oldu�unu söylemek, büyük sorumluluk gerektirir. Hac yapmaktan âciz olmalarına ra�men, 

mallarıyla dahi olsa kendilerine haccın farz oldu�unu söyleyerek, bunun dinî bir mecburiyet 

olarak algılanmasına sebep olmak, hem insanları sıkıntıya sokar hem de kötü niyetli 

ki�ilerin dinî duyguları sömürmelerine zemin hazırlanmı� olunur. 

Hz. Peygamber'den haccın önemi, menâsiki hakkında çok sayıda hadis 

nakledilmi�tir. Ancak, mâlî gücü olan ya�lı veya hastalara haccın farz oldu�u, kendileri 

yapamıyorsa masrafını kar�ılamak suretiyle ba�kasına hac yaptırmaları gerekti�ine ili�kin 

                                                 
114 �bnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr, X, 411. 
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sahih hadis yoktur. Bir konuda ayet ve onu açıklayan sahih hadis yok ise, yorumlardan 

hareketle farz hükmüne varılamaz. Çünkü, yerine getirilmesi katî' bir delil ile talep edilen 

�eye farz denir115. 

Sonuç olarak, Hanefî, �âfiî, �iî, Zâhirî ve Zeydî mezhebi mensupları, ço�unlukla 

mâlî gücü dikkate alarak, hastalık ve ya�lılık nedeniyle bizzat hac yapmaktan âciz olan 

ki�iye, vekil aracılı�ıyla hac yaptırmasının farz oldu�u neticesine varmı�lardır. Mâlikî 

fukahasının ço�unlu�u gibi, sa�lı�ı esas alanlar ise, mâlî gücü olsa dahi, hastalık veya 

ya�lılık sorunu bulunan ki�iye haccın farz olmadı�ı görü�ündedirler. 

Ebû Hanîfe, Serahsî ve �bnü'l-Hümâm gibi bir kısım fukaha ise, mâlî güçle sa�lı�ı 

birlikte ele almı� ve bu iki unsurdan birini ta�ımayan ki�ilere haccın farz olmadı�ını ileri 

sürmü�lerdir. 

�mam Muhammed, vekâletle yapılan hacda, haccın bizzat hac yapan (vekil) için 

geçerli oldu�unu, adına hac yaptıranın ise böyle bir ibadete vesile oldu�u, parasını bu yolda 

harcadı�ı için hac sevabı almı� olaca�ı kanaatindedir. 

Adına hac yapılmasını vasiyet ederek ölen hac borçlusu adına varislerinin, onun 

malından hac yaptırmalarının vacip oldu�u konusunda fukaha ittifak etmi�tir. 

Genelde hac �artları, özelde ise istitâatı olu�turan unsurların günümüz imkânları 

ı�ı�ında yeniden de�erlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Günümüzün geli�mi� 

imkânlarına ra�men, hac yapmak isteyip de, ya�lılık veya hastalı�ı elvermedi�i için bu 

ibadeti bizzat eda edemeyenlerin  -Malikî fukahası ve Ebû Hanîfe, Serahsî ve �bnü'l-

Hümâm'ın da belirttikleri gibi- istitâat sahibi kapsamına girmedikleri, dolayısıyla o ki�ilere 

haccın farz olmadı�ı dü�üncesindeyiz.  

Sa�lık ve di�er �artlar mevcut iken kendisine hac farz olup da zamanında eda 

etmeyen ve daha sonra aciz duruma dü�en ki�inin, kendi adına ba�kasını vekil göndermekle 

bu sorumluluktan kurtulamayaca�ı, dolayısıyla zimmetinde kesinle�mi� olan hac borcundan 

dolayı Yüce Allah'tan af dilemesi gerekti�i, varsa, hac masraflarını kar�ılayacak miktardaki 

malını sadaka olarak da�ıtmasının, adına hac yaptırılmasını vasiyet etmesinden daha do�ru 

bir davranı� olaca�ı kanaatindeyiz.  

                                                 
115 Cürcânî, et-Ta'rîfât, s. 213; Münâvî, Muhammed Abdurraûf, et-Teâ'rîf, Beyrut 141/ 1984, s. 554.   


