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Hac ve Umre
Yüceliğe Çağrıdır
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Talep, 355
Kadınların Özel Halleri, 356
İhrama girmek, 357
Cinsel ilişki, 357
Namaz kılmak, 358
Oruç tutmak, 359
Camiye girip oturmak, 361
Kur’ân okumak, 363
Kâ’be’yi tavaf etmek, 364
Cenaze Namazı, 368
Cenaze namazı nasıl kılınır?, 372
Umrelerimiz ve Tavaflarımız Başkalarına Engel Olmamalıdır, 373
Tavaf Alanında ve Ravzay-ı Mutahhara’da Uzun Süre Kalmak Diğer Müslümanlara
Saygısızlıktır, 376
Giriş-Çıkış Yollarında Oturularak Engel Oluşturulması Günahdır, 379
İzdihamdan Kaynaklanan Kadın-Erkek Karışımı Namazı Bozmaz, 381
Namaz Kılanların Önünden Geçilmemesi, 383
Yolculukta Namazları Kısaltma ve Birleştirme, 385
Yolculuk, Kur’an ve Sünnet’le kurumsallaştırılmıştır, 385
Mezheplerimizin ictihadlarının özeti, 386
Uyguladığımız için tavsiye edeceğimiz görüşler, 388
Hac Günlerinde (8-13 Zilhicce) Namazlar Nasıl Kılınmalıdır?, 391
Giriş, 391
Gerekli ön bilgi, 391
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Peygamberimiz Mina’da namazlarını nasıl kıldı?, 392
Peygamberimiz namazlarını Arafatta ve Müzdelife’de nasıl kıldı?, 393
Peygamberimiz 8-13 Zilhicce arasındaki hac günlerinde cuma ve bayramlarını
kıldırdı veya kıldırttı mı?, 394
Peygamberimizin uygulamalarını nasıl değerlendireceğiz?, 395
Peygamberimizin uygulamaları Nüsük’tür, 396
Peygamberimizin uygulamaları seferiliği sebebiyledir, 398
Mekke’de mukim olanlar Mina’ya çıktıklarında seferi olabilirler mi?, 398
Sonuç, 399
Hac günleri (8-13 Zilhicce) dışındaki dönemlerde namazlar nasıl kılınabılır?, 399

Altıncı Kitab

Remy-i Cimar, 401
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Sempozyumu, 401
7-9 Temmuz 2006 Tebliğleştirilmiş Müzakere Metni, 401
Müzakere Konuşması, 403
1. Bölüm
Neden Remy-i Cimar?, 405
2. Bölüm
Remy-i Cimar Kurânî Bir Emirdir, 413
Giriş, 413
3. Bölüm
Kurân ve Sünnette Remy-i Cimarın Zamanı, 417
Remy-i Cimar’ın kendisinde yapılacağı Yevm (gün) nedir?, 418
Sonuç, 422
4. Bölüm
Yevm-i Terviye’de ve Mina’da Geceleme Hac İbâdetlerinden midir?, 423
Terviye Günü Mina’da geceleme, 425
5. Bölüm
Binek Üzerinde Taşlama ile Geleceği Yönlendirme (Peygamberimizin Binekli Tavafı, Sa’yi
ve Remy-i Cimar-ı Muhtaç Olduğumuz Çözümlerin Ana Kaynağıdır.), 427
6. Bölüm
Hac’da İctihadi Cezalar, 431
İctihadi cezaların temeli olmadığına göre menasikin ihlali nasıl
değerlendirilebilir?, 435

Yeni Baskı İçin

Haccı evrensel bir ibadet kurumu kılan Allah’a hamd ederim. Haccı bize örneklendirerek öğreten Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ve selam
ederim.
Daha önce beş kitap halinde yayınladığımız hac kitaplarımızı, bir makale
ve 6. kitap olarak nitelediğimiz bir bildiri ilâvesiyle bir arada basıyoruz.
Bu yeni baskı vesîlesiyle kitaplarımızı yeniden gözden geçirdiysek de çok
cuzî ilaveler yapabildik.
Hac kitaplarımızın bu baskı ile bir araya getirilmesinin okuyucularımız ve
özellikle de Hacca ve Umreye gidecek kardeşlerimize kolaylıklar sağlayacağını umuyoruz.
Vakit ayırabilecek okuyucularımıza kitabımızı sırasıyla okumalarını tavsiye ederiz.
Hac ve Umreleri sırasında bu kitaptan yararlanacak okuyucuların bize de
duâ etmeleri ricamdır.
Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır adını verdiğimiz bu çalışmamızı hakkımızda Sadakay-ı Câriye kılmasını yüce rabbiimizden niyaz ediyorum.
Gayemiz Rabbimize güzel kulluktur.
09 Nisan 2008
03 Rebîül-Âhır 1429

Ali Rıza Demircan
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Birinci Kitab

Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’in Vedâ Haccı
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Takdim

Peygamberimizin Vedâ Haclarını özetleyen bu kitapçık, ünlü İslâm bilgini İbn-i Hazm’ın Haccetül-Veda’ isimli eserinde başta Kütüb-Sitte olmak üzere
ana kaynakları inceleyerek oluşturduğu metin temel alınarak hazırlanmıştır.
Metin aslına sadık kalınarak tercüme edilmiş, bütünlüğü sağlamak için
bazı takdimler tehirler yapılmıştır. Ancak bu tercüme edilen metinle yetinilmemiştir. Tercümede bazı parantez içi bilgiler verilmiştir. Aynca günvenilir hadis kaynaklarından yararlanılarak, tercüme edilen metnin hacmi ölçüsünde
ilave bilgiler verilmiştir. Böylece kitabçık daha verimli bir hale getilmiştitir.
İbn-i Hazm’ın yöntemi gereği rivayet üslubuyla verdiği Arafat ve Minâ hitabeleri ise öneminden ötürü iki pasaj dışında onun dayandığı rivayetler esas
alınarak doğrudan Peygamberimizin diliyle sunulmuştur. Sonuçta müşterek
bir çalışma ortaya çıkmıştır.
Amacımız şekil şartlarına uygun akademik bir yayın yapmak değil, genelde insanımızın, özelde hacca giden ve gidecek olan insanlanmızm doğru bilgilerle bigilendirilip bilinçlendirilerilmelerine ve gönül dünyalarının ışıklandırılmasına vesile olmaktır.
Davamızın gayesi, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdü senadır.
Ali Rıza Demircan
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Hacca Gidileceğini İlan

Vedâ Haccı yılı olarak anılan Hicret’in 10. yılında Allâh’ın Elçisi Hz. Muhammed (sav), insanlara hac yapacağını ilan etti. Bir süre sonra da hac için yola çıkılmasını emir buyurdu.
Özellikle Hüdeybiye antlaşmasından ve de Mekke’nin fethinden sonra İslâm Dini’ne girenler çoğalmıştı. Sevgili Peygamberimizi görmek isteyen
müslûmanlar büyük bir özlem içindeydi. Vesile arıyorlardı .Hac için emir verilince yola koyuldular.
Ne var ki Medine’den çıkan çiçek türü salgın bir hastalık, Allah’ın elçisi
Hz. Muhammed ile hac yapmalarını dilemediği kişileri engelledi. Mazeretleri
sebebiyle Hacca gidemeyen insanları Hz. Peygamber kazandıracağı büyük sevablar sebebiyle Ramazan Umre’sine yönlendirdi.
-Salât ve selâm üzerine olsunO, 24 Zilka’de Perşembe günü, saçlarım tarayıp yağladı, öğle namazını da
kıldıktan sonra Veda Haccı’nı yapmak üzere Şecere yolunu izleyerek Mekke’ye
yöneldi. Veda Haccı, Sevgili Peygamberimiz’in Medine’ye hicretinden sonra
yaptığı ilk ve son hacdı. Hicretten önce ise İbrahimî çizgide iki Hac yapmıştı.
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Katılımın Büyüklüğü ve Zülhuleyfe’de Konaklama
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Allâh’ın Resûlü O günün ikindi namazını Zûlhuleyfe’de (iki rekât olarak)
kıldırdı. Geceyi de orada geçirdi. Cuma gecesi olan bu gecede kendisine refakat eden eşleriyle ilişkide bulundu, gusül abdesti aldı, sabah namazını Zûlhuleyfe’de kıldırdı.
Eşi saygıdeğer annemiz Hz. Âişe (ra) misk içeren ve de izleri belirgin olan
hoş bir koku ile onu kokuladı. Kokunun görüntülerini yıkayıp gidermeden
niyetlenip ihrama girdi.
Bu arada, dağınıklığını ve de toz-toprak girerek hastalık nedeni olmasını
engellemek için saçlarını (bal ve bitki özü türü yapıştırıcı özellikli) bir madde ile taradı.
Allâh’ın rızasını kazanmak için Harem bölgesine gönderilen kurbanlık olduğunu belirleyip her türlü saldırıdan korumak için beraberinde götürmek
üzere hazırladığı kurbanlığının boynuna iki na’lin takdı. Hörgücünü sağ tarafından çizikleyip nişanladı, çıkan kanı giderdi.
Konakladığı Zûlhuleyfe’de berberinde sayılarını yalnızca Yaratan ve Rızıklandıran Allâh’ın bilebileceği kadar büyük bir insan topluluğu vardı. Onlara şöyle buyurdu:
-Hac ve Umreye birlikte niyet edip ihramlanmak isteyen dilediği gibi yapsın.
Yalnızca Hac yapmak isteyen, Hac için ihrama girsin. Umre yapmak isteyen de Umre için ihramlansın.

İhramlanma ve Telbiye

Ertesi cuma günü öğleden biraz önce (iki rekât ihram namazı kıldı) Zûlhuleyfe Mescidi’nin yanıbaşında devesine bindi.
Umre ve haccı birlikte yapmak üzere Hacc-ı Kıran’a niyet etti, bindiği
hayvanı kendisini kaldırdığında şöyece telbiye getirdi:
“Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk, Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnelhamde
ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. La şerîke lek.”
Mânâsı:
“Buyur Allâh’ım buyur; Sen Rabbimsin, ben kulunum. Buyur (Allâh’ım!)
Senin yaratıcı ve yönetici egemenliğinde hiç bir ortağın yoktur. Buyur; buyruklarına boyun eğerim. Bütün övgüler Sana’dır. Tüm nimetler Sen’dendir.
Varlıklar da Sen’indir. Sen’in hiçbir ortağın yoktur. (Allâh’ım)
Yüksek sesle telbiye getirme
Allah’ın Resûlü’nün bu telbiye duasına “Lebbeyke ilâhel-Hak” cümlesini de
ilave ettiği rivayet olunur. O, Telbiye getirilmesini şöylece teşvik buyurmuştur:
-İhramlanan mümin Telbiye getirdikçe sağında ve solunda yer alan ve bu yönlerden yeryüzünün nihai sınır noktalarına kadar uzayıp giden taşlar ağaçlar ve yerleşim birimleri gibi bütün varlıklar da Telbiye getirirler.
Yola çıktıktan ve Telbiyeler getirilmeye başlandıktan hemen sonra (vahiy
meleği) Cibrîl gelerek, sahâbîlerine telbiye getirirlerken seslerini yükseltmelerini emretmesini öğütledi. Peygamberimiz haccın sevablarını artıracağı müj-
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desi ile bu doğrultuda emir verince seslerini yükseten sahâbilerin kısa bir süre sonra sesleri kısıldı. Hz. Âişe annemiz de Telbiye’de sesini yükseltenler arasındaydı.
Yola koyuldukları cuma günü öğle namazını Zûlhuleyfe’ye bitişik bir mahal olan Beyda’da kıldı. Medine’den çıkışlarının sekizinci günü akşamı olan
perşembe gecesi Zilhicce’nin hilalinin doğuşunu izledi.
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Mekkeye Geliş Sırasında Yaşanan Bazı Olaylar

Yolculuk sırasında doğum
Yaklaşık on gün süren Hac için Mekke’ye geliş yolculuğu sırasında Hz. Ebû
Bekir’in eşi Esma, oğlu Muhammed’i doğurdu. Şanlı Peygamberimiz (sav), ona
gusledip (yıkanıp) üreme organına bez bağlamasını ve niyetlenip ihrama girerek telbiye getirmesini emretti.
Hz. Âişe’nin adet görmesi
Mekke sınırı olan Serif mıntıkasını geldiklerinde umreye niyetlenmiş olan
Hz. Âişe âdet gördü. Hz. Peygamber ona, yıkanıp saçlarını çözmesi ve taramasını bildirdi. Ancak ihramdan çıkmamasını, umre için yaptığı niyetini hacca
dönüştürmesini, âdet süresince bütün hac görevlerini yapmasını, fakat âdetinden temizlenmedikçe tavafa girmemesini tenbihledi.
Çocuğa hac yaptırmada sevap var mıdır?
Sevgili Peygamberimiz Medine’ye otuz altı mil mesafedeki Ravha’da develer üzerinde yol alan bir kafile ile karşılaştığında onlara kimler olduklarını sorar. Onların sorusu üzerine de kendisini Allah’ın elçisi olarak tanıtır. Bu sırada
bir kadın çocuğunu O’na doğru kaldırarak sorar:
Bu çocuğa da Hac yaptırılabilir mi?
-Ona Hac yaptırabilirsin. Sevabı da senin olur.
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Hz. Peygamberin devesinin kaybolması
Yolculuk sırasında Allah’ın Resûlü’nün ve Hz.Ebu Bekir’in eşyası aynı devenin üzerindeydi. Arc denilen yerdeki konaklama sırasında Hz. Ebu Bekir,
hizmetçisi ile beraber onun güttüğü bu eşya yüklü deveyi bekler. Bu sırada
hizmetçi gelir ve bir önceki gece deveyi kaybettiği söyler. Hz. Ebu Bekir de bir
tek deveyi nasıl kaybedersin, diyerek onu hafifçe döğmeye başlar. Durumu izleyen Hz.Peygamberimiz tebessüm buyurarak şöyle söylemekten kendini alamaz:
-Bakınız hele şu ihramlı kişinin yaptığına!
Peygamberimizin eşyası ve yiyeceklerini taşıyan devenin kayolduğunu
öğrenen Nabtalı müslümanlar gerekli yiyecek yardımını yaparlar. Ancak kısa
bir süre sonra kaybolan deve bulunur.
28

Hac yapan peygamberlerin anılması
Veda Haccı için Mekke’ye gidiliyor ve Mekke ve Medine arasında bir vadiden geçiliyorken Allah’ın Resûlü hangi vadiden geçildiğini sorar. Ezrak vadisi cevabını alınca da şöyle buyurur:
Ben Musa Peygamberi iki parmağını kulaklarına koyup Telbiye duasını yüksek
sesle okuyarak Allah’a yakarış halinde bu vadiden geçtiğini görür gibiyim.
Allah’ın Resulü efendimiz Usfan vadisinden geçilirken Hud ve Salih Peygamberleri de anar ve onları Telbiye ile yakarış halinde bu vadiden geçerken izler gibi olduğunu söyleyerek sahâbilerini tarihin bağrında anılan Peygamberle
kucaklaştırır.
Allâh’ın Resûlünün öğretisinde değişiklik yapması
Serif’de Hz. Peygamber, Zûlhuleyfe’deki yönlendirmesinde değişiklik yaparak şöyle buyurdu:
-Yanında hac ibâdeti olarak kesilmek üzere getirilmiş kurbanlık hayvanı olmayanlar, isterlerse hac için yaptıkları niyeti umreye çevirebilirler. Ama beraberlerinde
kurbanlık getirenler niyetlerinde değişiklik yapmasınlar.

Bu peygamberî buyruk üzerine kendilerine seçim hakkı tanınanlardan bir
kısmı, hacca niyetlerini umreye çevirdiler, bir kısmı da hacca niyetlerini sürdürüp umreye dönüş yapmadılar.
Kurbanlık getirenler ise, aldıkları talimat üzerine hacca niyetlerinde karar
kıldılar. Bu gibi durumda olanlar için Hz. Peygamber umre ile haccı birleştirerek Hacc-ı Kıran’da karar kılmaları uyarısını pekiştirdi.
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Mekke’ye Giriş, Tavaf ve Sa’y

30

Allâh’ın Resûlü üç Zilhicce cumartesi gününün akşamı, (Mekke’nin yakınında olup kuyularıyla ünlü) Zituva karyesine inip geceledi. Muhassab ve
Ebtah isimleri ile de anılan bu yerin seçilmesi anlamlıydı. Çünkü İslâm’ın ilk
yıllarında Kureyş ve Beni Kinane İslâm karşıtlığı üzerine, Peygamberimizin ve
mensup olduğu Haşim ve Muttalib oğullarının aleyhine burada ittifak yapmışlardı. Dört Zilhicce Pazar günü sabah namazını orada kıldı, günün erken saatlerinde Mekke’nin (Cennetü’l-Mualla’ya inilebilen) yukarı kısmını oluşturan
ve Keda ismi de verilen Seniyyetü’l-Ulya’dan Mekke’ye girdi.
Hz. Peygamber, Mescid-i Haram’a geldi. Bineği üzerindeydi. Hacerü’l-Esved’i selâmladı. Yedi dönüş yaparak Kâbe’yi tavaf etti. Bu dönüşlerinden ilk
üçünde devesini süratlice, dördünde ise tabii bir şekilde sürdü. Her dönüşte
Hacerü’l-Esved’le birlikte Rükn-i Yemani’yi de selâmladı. Hıcr-i İsmail’in köşeleri olan diğer iki köşeyi ise selâmlamadı.
Tavafta yaptığı bilinen Kur’ânî duâ
Rukn-i Yemani ile Hacerü’l-Esved’in bulunduğu köşe arasında (Kur’ân’da
geçen) şu duâyı okudu:
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada güzelik ver. Âhirette de güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.”
Tavafını bitirince Kâbe ile kendisi arasına alarak Makam-ı İbrâhîm’e yaklaştı. Bu sırada Bakara Sûresi’nin Makam-ı İbrâhîm’i konu alan (şu anlamdaki 125.) âyetini okudu.

“Biz Kâbe’yi insanların teker teker yönelecekleri/sevablanacakları bir kutsal sığınak yapmıştık. Öyleyse Makam-ı İbrâhîm’den bir duâ/namaz yeri edinin...”
(Geleneksel anlayışın) Makam-ı İbrâhîm (olarak kabul ettiği yer) de iki
rekât tavaf namazı kıldı. İlk rekâtında Kâfirun, ikinci rekâtında İhlas Sûresi’ni
okudu. Tavaf namazını kıldıktan sonra dönüp Hacerü’l-Esved’i selâmladı. Safâ
ile Merve arasında Sa’y yapmak üzere Safâ tepesine geldi. (Safâ’ya yaklaşırken)
Bakara Sûresi’nin ilgili şu âyetini okudu:
“Şüphesiz Safâ ve Merve, Allâh’ı hatırlatan nişanlardandır. Hac veya umre yapan kişinin (geçmişte putperestlik ayinleri yapıldığı için) bu tepecikler arasında
sa’y etmesinin sakıncası yok, sevabı vardır. (Rızası için sa’y gibi bir hayır yapan
kişiyi) Allâh mükâfatlandırıcı ve hayrını bilicidir.”
Sa’yini de devesi üzerinde yaptı
Sa’yine Safâ’dan başladı. (İnsanların kendisini görüp soru sorabilmeleri, kendisinin de onları izleyebilmesi için tavafını binek üzerinde yaptığı gibi)
sa’yini de bineği üzerinde yaptı. Safâ’dan Merve’ye dört, Merve’den Safâ’ya üç
geliş yaparak, gidiş-gelişlerini yediye tamamladı.
(Gidiş-gelişlerinde vadiye indiği vakit koşarımsı bir şekilde yürüdü. Sa’ye
başlarken yaptığı gibi) Safâ’ya (her) geldiği zaman Kâbe’ye dönüp ona baktı.
Allâh’ı birleyici ve yüceltici zikirler yaparak erdirildiği nimetlere şükranlarını
şöylece dile getirdi:
“Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak
hiçbir ilah yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur. Hamd da
yalnız O’nadır. O her şeye gücü yetendir. Allâh’tan başka hiç bir ilah yoktur. O birdir. (Kulu ve elçisi Muhammed’e) va’dini yerine getirip ona yardım ederek düşmanlarını kudretiyle hezimete uğrattı.”
Zikirlerden sonra (ellerini kaldırarak) duâlar etti. Merve’ye her geldiğinde
de aynı şekilde (üçer defa) zikirler, şükranlar ve duâlarda bulundu.
Yüce Peygamber tavafı ve sa’yını bitirince, İfrad veya Haccı Kıran’a niyet
edip de beraberlerinde kurbanlık hayvan getirmemiş olanların kesinlikle ihramdan çıkmalarını emredip, cinsel ilişki, kokulanma ve günlük dikişli giysilerini giyme gibi işlemleri yapmakta özgür olduklarını duyurdu.
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Hac için yeniden ihrama gireceklerin, Minâ’ya çıkılacağı Zilhicce’nin 8.
Terviye Günü’ne kadar bu halde kalmalarını tenbihledi. Kurbanlık getirenlerin
ihramlılık halini sürdürmeleri uyarısında da bulundu.
Câhiliyet döneminde hac aylarında umre yapılmazdı
(Câhiliyet dönemi Hac mevsimlerinde Umre yapılmadığı için) bazı
sahâbîlerin, öğretileri doğrultusunda uygulamada tereddüt gösterdiklerine tanık olunca da şöylece açıklama yaptı:
-“Eğer ben Hac’la ilgili olarak sonradan (bildirildiklerimi) önceden bilmiş olsaydım, beraberimde kurbanlık hayvan getirmez, doğrudan Umre’ye niyet eder, sizler gibi ben de ihramdan çıkardım. Kurbanlık hayvanımı da satın alırdım. Ama beraberimde kurbanlık getirdiğim için artık onu keseceğim kesim gününe kadar ihramdan çıkamam.”
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Kurbanlık Alan Sahabiler Hacc-ı Kıran’a Niyet Ettiler

Hz. Ebû Bekir, Ömer, Talha, Zübeyir, Ali ve maddi gücü olan kişiler beraberlerinde kurbanlık getirdikleri için ihramdan çıkmadılar, kurbanlık getiren Hz.
Peygamber gibi ihramda kaldılar.
Müminlerin anneleri olan eşleri, Hac ve Umreyi birleştirerek Hacc-ı Kıran’a niyet etmelerine rağmen, kurbanlık hayvan getirmedikleri için ihramdan çıktılar.
Hz. Peygamber’in kızı Fâtıma da aynı durumda olduğu için ihramdan
çıktı. Hz. Ali, ihramdan çıktığı için eşi Hz. Fâtıma’yı babası Hz. Peygamber’e
şikâyet edince, çıkması için kendisinin emir verdiğini açıklayarak Fâtıma’yı
doğruladı.
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Umre Ebediyen Sürecek

Kurbanlık getirmeyen sahâbîlerin Haclarını umreye dönüştürmelerini
emredince Kinanilerden Süraka b. Malik sordu:
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-Ya Resûlallah! Hac mevsiminde umre yapmamız bu seneye özgü müdür,
yoksa ebediyen devam edebilecek bir uygulama mıdır?
Hz. Peygamber parmaklarını birbirine geçirerek, “-İşte böyle, ebediyen devam edecektir; Kıyamet gününe kadar Umre Hacca dahil olmuştur” buyurdu.
Allâh’ın Resûlü bu arada Hz. Ali ve Ebû Mûsa el-Eş’arî gibi görevleri sebebiyle bir başka yoldan gelerek kendisine katılan fakat kendisi gibi Kıran
Hac için ihramlananların niyetlerini değiştirmemelerini emretti. Onlardan beraberlerinde kurbanlık getirenler Umreye dönüş yaparak ihramlarından çıkmadılar.

Mina’ya ve Arafat’a Çıkış

Hz. Peygamber Mekke-Minâ arasında Ebtah’da ikamet buyurdu
Başta Ebû Talibin kızı Ümmü Hani olmak üzere pek çok kişi tarafından
Mekke evleri içinde ikamet buyurması ricasında bulunulduysa da Hz. Peygamber Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini ve de Perşembe akşamını
Mekke (ile Minâ arasındaki bir yer olan Ebtah’da kendisi için kurulan bir çadır) da geçirdi. Minâ’ya çıkış günü olan Zilhicce’nin 8. Perşembe günü sabah
erkence bir vakitte diğer insanlarla birlikte Minâ’ya gitti.
Sahâbîlerden daha önce ihramdan çıkmış olanlar o gün Ebtah’da Hac için
ihrama girerek, ihramlı olarak Minâ’ya çıktılar.
Arafattan önce Minâ’ya çıkıp gecelediler
Hz. Peygamber, Minâ’ya çıktığı günün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını Minâ’da kıldı ve orada geceledi. Ertesi gün olan Zilhicce’nin 9. Cuma günü sabah namazını da Minâ’da kıldı. Güneşin doğuşundan sonra Arafat’a yöneldi. Önceden, Nemire bölgesinde kendisi için kurulmasını emrettiği kıl çadıra yerleşti.
Arafat hitabesi İrene Vadisi’nde sunuldu
Güneş zevale yüz tuttuğu; tepe noktasını geçip batıya doğru kaydığında
Kusva isimli devesinin getirilmesini istedi. Hazırlatılan devesine binerek Urene vadisinin ortasına geldi. Devesi üzerinde iken orada insanlara hitabede bulundu. Hitabesi Rebîa b. Umeyye tarafından tekrarlanarak aktarılıyordu.
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Arafat Hitabesi: Kan Davası ve Faiz Yasağı
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Bu hitabesinde haksız yere kan dökmenin; mala ve kişinin şahsiyetini oluşturan değerlere tecavüz etmenin haramlığını açıkladı. İslâm öncesi
câhiliyetinin uygulamalarını ve bu arada kan davası gütme âdetini kaldırdığını duyurdu.
İlk kaldırılan kan davası da amcası Haris’in oğlu Rabia’nın küçük çocuğu
Âdem’in kan davası oldu. Âdem, Said b. Bekiroğulları arasında süt analığa verilmiş, emekleme döneminde bir çocuktu. Huzeyl kabilesinden bir adamın attığı kör bir taş sebebiyle hayatını yitirmişti.
Hz. Peygamber, Arafat’taki bu hitabesinde daha sonra câhiliyet döneminin faiz işlemlerini de uygulamadan kaldırdı. İlk kaldırdığı faiz uygulaması da
amcası Abbas’ın faiz alacağı oldu.

Kadınlarla İyi Geçinmeyi Öğütledi

Allâh’ın Resûlü bu hitabelerinde kadınlarla güzel geçinilmesini de öğütledi. (Zina ve fiili saldırı gibi yollarla) başkaldırıda bulunmaları halinde yaralamayacak ve sakınca doğurmayacak şekilde fiziksel etkilere maruz bırakılabileceklerine değindi.
Toplum örfüne göre yiyecek, giyecek (ve konaklama) giderlerinin kocalarının sorumluluğunda olduğunu açıkladı.
Öğütlerinin son bölümünde ise, buyruklarına yapışanların hak yoldan
sapmayacaklarını beyanla Allâh’ın kitabı Kur’ân’a bağlanılmasını emretti.
Peygamberlik görevini yaparak insanları Allâh’a îmana ve onun yasalarına
uymaya çağırıp-çağırmadığı hususunda Rabbi’nin huzurunda sorguya çekileceğini, hakkında ne diyeceklerini sordu. Dinleyenlerden görevini yaptığına tanıklık edecekleri cevabını alınca, “Şahit ol Ya Rabi diyerek Allâh’ı şahit kıldı.
Kendisini bizzat dinleyenlerin, dinlediklerini diğer insanlara anlatmalarını hatırlatarak hitabesini bitirdi.
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Değişik Sahâbîlerin Hafızalarında Koruyabildikleri Kadarıyla Özgün İfadeleriyle

Allah’ın Resûlü’nün Arafat Hitabesi

Hz. Âdem’in çocuklarısınız
Ey İnsanlar!
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Rabbiniz birdir. Babanız da birdir, zira hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem
ise topraktan yaratılmıştır. Sizin, Allâh katında en değerliniz O’nun yönlendirdiği gibi inanan ve yaşayanlarınızdır. Arab’ın, Arab’ın dışındakilere hiçbir üstünlüğü
yoktur. İstünlük ancak ilâhî yasalara inanmada ve bu yasalara göre yaşamadadır.
Arafat’ta ibâdete durduğunuz bu gününüzün, bu ayınızın ve bu şehriniz Mekke’nin saygınlığı gibi (Rabbinize kavuşacağınız güne kadar) canlarınız, mallarınız da öylece saygındır, dokunulmazdır.
Kimin yanında bir emanet bulunuyorsa onu kendisine bırakana geri versin.
Ey insanlar!
Müslüman, Müslümanın kardeşidir, böylece bütün Müslümanların birbirlerinin kardeşi olduğunu biliyorsunuz. Kendisinin gönül rızasıyla verdiği dışında hiçbir
Müslümanın, kardeşinin hakkını alması doğru değildir. (Haklara tecavüz ederek)
nefislerinize zulmetmeyiniz.”
Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir
Çok iyi bilmenizi isterim ki İslâm öncesi câhiliyetine özgü olan bütün uygulamalar ayaklarımın altındadır/yürürlükten düşürülmüştür.

Faiz ve kan davaları kaldırılmıştır
(Özellikle) Câhiliyetin güdülen kan davaları kaldırılmıştır. Hiçbir kişi, diğer bir
kişinin işlediği suçtan ötürü cezalandırılmayacaktır. Güdülen kan davalarımız arasında ilk kaldırdığım da (amcam) Haris oğlu Rebia’nın çocuğunun kan davasıdır.
Allâh, faizi yasaklamıştır. Bu sebeple faizli işlemler yürürlükten kaldırılmıştır;
ancak ana paranız sizindir. Artık (faiz alarak) zulmetmeyerek (alınarak) zulme uğratılmayacaksınız. İlk geçersz kılınan faiz de amcam Abbas’ın faiz alacağıdır.
Kadınlar için güzelliklerle öğütleşiniz
Aman kadınlarınızla ilgili olarak birbirlerinize güzellikleri öğütleyiniz. Zira
Allâh’ın verdiği onay ve güvenceyle nikahlayıp cinselliklerinden faydalandığınız kadınlarınız özgürlükleri kısıtlanmış insanlar gibi size bağımlıdırlar.
Flört etmeleri-zina yapmaları dışında, onlara iyiliklerden başka bir şekilde
davranmaya hiç mi hiç hakkınız yoktur. Eğer bu gibi hataları yaparlarsa, cinselliklerine ilgisiz kalınız, yaralamayacak şekilde fiziksel etkilere maruz bırakınız. Ama
sizlere evlilik akdinin gereği olan saygıyı gösterirlerse, sakın ha onlara karşı zarar
verici, mutsuz kılıcı tavırlar sergilemeyiniz.
Kocaların ve kadınların birbirleri üzerinde hakları vardır
Onların üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizlerin üzerinde hakları olduğu gerçeğini vurgulayarak sizleri uyarıyorum:
Sizlerin kadınlarınız üzerinizdeki haklarınız nefret duyduğunuz zinaya düşmemeleri, istemediğiniz kişileri evlerinize almamalarıdır.
Onların sizin üzerinizdeki hakları ise onlara giyim-kuşam ve yeme-içme bakımından iyi imkanlar sunmanızdır.
Size öğütleri ve yasalarına uymanız halinde asla sapıklığa düşmeyeceğiniz şeyi; Allâh’ın kitabı Kur’ân’ı bıraktım.
Rabbiniz tarafından benimle ilgili olarak da sorgulanacaksınız. Ne söyleyeceğinizi bilmek isterim.
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Sahâbîlerin şahitliği
Bu sözlere muhatab insanlar şöyle dediler:
Sana Rabbinden indirilen ilâhî âyetleri tebliğ ettiğine, görevini yaptığına, bize
yürekten öğütler verdiğine şahitlik ederiz.
Aldığı cevap üzerine şehadet parmağını göğe doğru yükseltip, insanlara doğru
çevirerek şöyle buyurdu:
“Şahid ol Allâh’ım! Şahid ol Rabbim! Şahit ol Mevlam!”
•••
Henüz devesi üzerinde iken (amcası Abbas’ın eşi) Ümmül-Fazl’ın gönderdiği bir kadeh sütü insanların önünde içti. Böylece insanlar onun oruçlu olmadığını anladılar.
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Hitabesini tamamlayınca Allâh’ın Resûlü, Bilal’e emredip ezan okuttu.
Öğle vaktinde öğle ile ikindiyi bir arada birleştirerek kıldırdı. Öğle ve ikindi
namazları için Bilal’e ayrı ayrı kaamet getirtti, kıldırdığı bu iki farz namaz arasında herhangi bir namaz kılmadı. Tekrar devesine binerek vakfe yapacağı yere geldi. Kâbe’ye döndü, topluluğu önüne alarak güneş batıncaya (sarılığı gidinceye) kadar duâ etti. Duâda ellerini kaldırdı.
Arafat vakfesi sırasında Mâide sûresinin üçüncü âyeti vahyedilerek/indirilerek insanlığın hayat düzeni kılınan İslâm Dini’nin zirve noktasına ulaştırıldığı, Allah’ın insanlığa yönelik pek büyük nimeti olan buyruklarının tamamlandığı ve Rabbimiz tarafından Din olarak İslâm’a razı olunduğu açıklandı.

İhramlı Olmanın Fazileti ve Sorular

Bu sırada topluluk içinden ihramlı bir zat bineğinden düşerek öldü. Hz.
Peygamber iki parçalık ihram elbisesiyle kefenlenmisini, üzerine koku sürülüp kâfur saçılmamasını, başının ve yüzünün örtülmemesini istedi ve de şu
açıklamayı yaptı:
-Bu kişi kıyamet gününde telbiye duâsını (Lebbeyk Allâhümme lebbeyk...) okur
olduğu halde diriltilecektir.
(Duâya durduğu alanda) Necitlilerden bir grubun hacla ilgili sorularını
cevaplayarak Arafat’ta vakfe yapmanın (hazır bulunmanın) gerekliliğini ve zamanını açıkladı. İnsanlara da (Arafat sınırları içinde Allâh’a ibâdet için) bulundukları yerde kalmaları haberini saldı.
Arafat’tan Müzdelife’ye gidiş
Hz. Peygamber, güneşin batışı ile birlikte (hac ile ilgili sözleri, davranışları ve işlerini tespit edip insanlara açıklaması için) Üsâme b. Zeyd’i devesinin
arka kısmına oturtarak Müzdelife’ye yöneldi. Devesi Kusva’nın yularını öylesine kasıyordu ki, devenin başı semerinin altındaki deriye sürtüyordu. İzdihamın hafiflediği yerlerde hızı artıyorsa da tabii bir şekilde seyrediyordu. Önlerine tepe çıktığında onu aşıncaya kadar devesinin yularını hafifçe gevşetiyordu. Çevresindeki insanlara da vak’arlı olmaları, acele etmeksizin yol almaları
uyarısında bulunuyordu.
Seyir halinde bulunuyorlarken, bir ara yolun sol tarafında indi, küçük abdestini yaptı. Abdest uzuvlarını bir-iki defa yıkayarak hafifçe abdest aldı, talimat bekleyen yanıbaşındaki Üsâme’ye namazın ileride kılınacağını bildirerek
devesine bindi ve Müzdelife’ye geldi.
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Müzdelife’de Akşamla Yatsı’yı Birleştirdi
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Zilhicce’nin dokuzunu onuna bağlayan geceydi. Allâh’ın Resûlü konakladığı yerde abdest aldı. Akşamla yatsı namazını, yatsı vaktinde bir ezan ve ayrı ayrı getirilen iki kaametle bir arada birleştirerek kıldırdı. Bu iki farz arasında namaz kılmadı, öğüt-uyarı türünden bir şey de söylemedi. Sonra da istirahate çekilip uzandı.
Şafak sökünce kalktı, cumartesi gününün sabah namazını alaca karanlıkta kıldırdı. Gün artık kurban günüydü, kesim günüydü, bayram günüydü,
Hacc-ı Ekber günüydü.
Bu arada Urve B. Müderris hacla ilgili yaptıklarını açıklayarak bilgi isteyince şöyle buyurdu:
(Önceden, gece veya gündüz Arafat’ta vakfe yapmış; bir an için bulunmuş veya Arafat’tan geçmiş olduğu halde) Sabah namazını diğer insanlarla birlikte Müzdelife’de kılabilen kişi haccın vaktine erişmiştir. Bunu gerçekleştiremeyen
kişi ise haccın vaktini kaçırmıştır.

Kadınlara ve Zayıflara Mina’ya İniş Önceliği Verildi

Peygamberimizin eşleri Sevde ve Ümmü Habibe, Müzdelife gecesinde
(kalabalığa yakalanmadan diğer insanlardan önce) Minâ’ya gitmek için kendisinden izin istediler.
Onlara, sırası gereği yanında geceleyeceği Ümmü Seleme’ye ve de diğer
kadınlara ve de zayıf erkeklere Müzdelife’de ibâdet amacıyla durup Allâh’ı zikrettikten sonra gitmeleri için izin verdi.
Ayrıca kadınların Minâ’da geceden Cemre-i Akabe’yi taşlamalarına müsaade buyurdu. Ancak zayıf olsun veya olmasın erkeklere geceden taşlama onayını vermedi.
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Mina’ya Geliş

Müzdelife gecesi sabah namazını kıldırdıktan sonra (Müzdelife’de) Meşar-ı Haram adı verilen bölgeye geldi. Kıbleye döndü, Allâh’ı yüceltip birledi,
her şeye gücü yeten ortaksız Rabb olduğunu dile getirdi ve de duâ etti.
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Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar duâya devam etti. Güneş doğmadan
önce de (kendisini izleyip öğrendiklerini aktarması için) Fazl b. Abbas’ı bineğinin arka kısmına oturtarak Müzdelife’den Minâ’ya doğru yola koyuldu.
Üsâme b. Zeyd de Kureyşli öncüler/yayalar arasında yaya yürüdü.
Allâh’ın Resûlü Minâ’ya doğru yol alınırken Has’am kabilesine mensup
bir kadın, babasının hac yapamayacak durumda olduğunu beyanla ne yapabileceğini sorunca, ona babası adına hac yapabileceğini bildirdi.
Allâh’ın Resûlü bakışmaları önledi
Bu sırada soru yönelten kadına ve diğer kadınlara bakan Fazl’ın yüzünü eliyle çevirerek bakış yönünü değiştirdi. Fazl gerçekten parlak ve yakışıklı bir gençti.
Bu olayı Fazl’ın kardeşi Abdullah b. Abbas şöyle anlatıyor:
Fazl b. Abbas Allâh’ın Elçisinin devesi üzerinde ve O’nun arkasındaydı.
Has’am kabilesinden bir kadın çıkageldi. Fazl ona, o da Fazl’a bakmaya başladı. Hz. Peygamber Fazl’ın yüzünü diğer bir yöne çevirince kadıncağız sordu:
-Babam bineği üzerinde duramayacak kadar pek yaşlı iken Hac farz kılındı.
Ben onun yerine Hac yapabilir miyim? (Ya Resûlellah!)
Allâh’ın Resûlü de ona şu cevabı verdi:
-Evet, baban adına Hac yapabilirsin.
Has’amlı kadının sorusunun benzerini yönelten kişiye de aynı anlamı içeren bir cevap verdi.

Büyük Şeytan Sembolü Akabe Cemresi’ni Taşlama

Akabe Cemresi’nde Telbiye bırakılır
Allâh’ın Resûlü (Kâbe’yi yıkmaya gelen ve beraberlerinde filler bulunan
Ebrehe ordusunun hezimete uğratıldığı) Muhasser vadisine gelindiğinde devesini süratlendirdi. Cemre-i Akabe’ye çıkan yolu izleyerek Minâ’ya indi. Yanı başında ağaç bulunan Akabe Cemresi’ne geldi. Gelişiyle birlikte de Telbiye
duâsına son verdi.
Taşlama yapacağı yerde Abdullah b. Abbas’ın bulup getirdiği çakıl taşı boyutlarındaki taşlarla alt tarafından Akabe Cemresi’ne yedi taş attı. Her bir taşı tekbir getirerek attı.
Bu arada büyüklerinden kaçınılarak benzeri küçük taşlar atılmasını emretti.
Aşırılıktan kaçının
Bu gibi dinde aşırılık niteliğini taşıyan işlemleri şöylece emir buyurarak
yasakladı:
-Dini görevlerinizi yaparken emrolunmadığınız aşırılıklara düşmeyin. Zira sizden önceki (bazı) topluluklar aşırılıkları sebebiyle çöküntüye uğradı.
Allah’ın Rasûlü bineği üzerinde taşlarını atarken yanında Bilal’le Üsâme
vardı. Biri devesinin yularını tutuyor, diğeri de ihramının üst kısmıyla güneşin
sıcaklığından kendisini koruyup gölgelendiriyordu.
Bu sırada kendisine yöneltilen cihadla ilgili bir soru üzerine şöyle buyurdu:
-Cihad’ın en fâzîletlisi zalim yönetici ve yönetimlere karşı gerçekleri haykırmaktır.
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Mina Hitabesi ve Son Hac İması
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Kurban kesimi günü de olan o gün, Allâh’ın Peygamberi Minâ’da insanlara bir hitabede bulundu. Bir gün önceki Arafat hitabelerinde işlediği konulara değindi; insan öldürmenin, mallara ve ırzlara tecavüz etmenin yasaklığını dile getirdi.
Mekke’nin diğer bütün yerleşim bölgelerinin üstünde bir dokunulmazlığı olduğunu açıkladı. Ayrıca kurban kesim gününün kutsallığını da vurguladı.
Allâh’ın kitabı Kur’ân’a göre yöneten idarecilere kulak verilmesi ve itaat edilmesi gereğini de şöyle emir buyurdu:
-Allâh’ın kitabı Kur’ân’ın kurallarına göre yönetecek bedensel özürlü köle (asıllı bir) kişi, yönetici olarak başınıza geçirilmiş olsa bile onu dinleyin ve ona itaat
edin.
Bu seneden sonra bir daha hac yapamayabileceğini, bu sebeple hac görevlerinin kendisinden öğrenilmesi gereğine dikkatleri çekti.
-Salât ve selâm üzerine olsun- Allâh’ın Resûlü (Mekke’den hicret etmiş)
Muhacirleri, (kendisine ve muhacirlere kucak açmış) Ensar’ı ve diğer müminleri çevresine alarak onlara hac görevlerini öğretti.
Allâh’ın Resûlü kendisinden sonra artık bir daha kâfirliğe geri dönülmemesini, birbirlerinin kanını akıtacak şekilde sapıklığa düşülmemesini öğütledi. Kendisinden öğrenilenlerin diğer insanlara tebliğ edilmesini, zira bilgi aktarılanların bizzat dinleyenlerden daha kavrayıcı olabileceklerine de işaret buyurdu.

Vedâ Haccı’nda bulunan Sahabî Ebû Bekre şöyle anlatıyor:
Kurban bayramının birinci ve de Kurban kesim günü olan Yevmün-Nahir’de, yuları bir kişi tarafından tutulan devesi üzerindeyken Allâh’ın elçisi Hz.
Muhammed (s.a.) bize hitab buyurdu. (Mesajları üzerine yoğunlaşmamız için
bize sorular da yönelttiği konuşmasına şöylece başladı:)
-Saldırmazlık örfünün hakim olduğu Haram Aylar’da savaşı meşrulaştırmak ve Haccı uygun mevsimlerde yaparak ticarî kazançları çoğaltmak için ayların sırası ile oynayıp sayılarını artırıp eksiltmek şeklindek uygulamalar Kurân’la (Tevbe 36-37) yasaklandığından artık zaman Allâh’ın gökleri ve yeri yarattığı dönemdeki yapısına büründü, aylar tabii sırasına girdi.
Sene on iki aydır. Ard arda gelen Zül-Ka’de, Zül-Hicce, Muharrem ile Cumada-Şaban arasındaki Recep ayından oluşan dört ay (saldırmazlık örfünün
oluştuğu ve taraf-ı îlahîden onaylandığı) haram aylardır.
(Şimdi size soruyorum.)
-Bu, hangi aydır?
Allâh ve O’nun elçisi daha iyi bilir, dedik. Sükut etti. İsminin dışında bir
adla isimlendireceğini zannettik ki, Zül-Hicce değil midir, dedi. Biz de onayladık. Ardından,
-Bu hangi kenttir? sorusunu yöneltti:
Allâh ve elçisi daha iyi bilir, dedik. Sustu. Adının dışındaki bir isimle adlandıracağını sandık ki, dokunulmaz saygın kent Mekke değil midir, dedi.
Evet, öyledir dedik. Bu defa:
-Bu hangi gündür? diyerek sordu.
Allâh ve Elçisi daha iyi bilir, dedik. yine sustu. Biz de isminden başka bir
isimle isimlendireceği zannına kapıldık ki Yevmün-Mahir (Kurban kesimi günü) değil midir, dedi. Biz de doğruladık. (Yönelttiği sorulardan sonra Allâh’ın
Elçisi Hz. Muhammed asıl vermek istedikleri mesaja geçerek) şöyle buyurdu;
-Bu ayınızın, bu kentinizin ve bu gününüzün haramlığı (dokunulmazlığı/saygınlığı) gibi canlarınız ve mallarınız da Rabbinize kavuşacağınız ölüm gününe/kıyamet gününe kadar birbirinize haramdır.
Dikkatlerinizi çekerek soruyorum. Can ve mal dokunulmazlığı ile ilgili gerçeği
size tebliğ ettim/ilettim mi?
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Sahâbîler tarafından, “evet tebliğ edip ilettin”, denilince, “Şahit ol Allâh’ım!”
diyerek Rabbini tanık tuttu.
Sonra da konuşmasını şöylece sürdürdü;
-Burada bulunan bulunmayana iletsin. Zira kendisine ileten bizzat dinleyenden daha iyi kavrayabilir. Aman benden sonra birbirinizin boyunlarını vuracak şekilde kâfirliğe dönüş yapmayın.
Allâh’ın Resûlü bizzat kurban kesti
Şanlı Peygamberimiz, hitabelerinden sonra Minâ’daki kurban kesim alanına geldi. Bir kısmını kendisinin Medîne’den, diğer bir kısmını Hz. Ali’nin
Yemen’den getirdiği, tamamı yüz adet olan kurbanlık develerin altmış üçünü(n yedisini bizzat) kesti. Geriye kalanlarının kesilmesini de Hz. Ali’ye emir
buyurdu.
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Eşlerinden umre ile birlikte hac yapanlar için kurbanlık olarak getirdiği
sığırı, onlar adına kestirdi. Aynı gün albenisi olan kurbanlık iki koç daha kestirdi.

Saçlarını Kesti ve Kesenlere Duâ Etti

Kurban kesiminden sonra Allâh’ın Elçisi (s.a.) mübarek başını tıraş ettirdi. Saçlarının yarısını, hatıra olarak almayı arzu eden insanlara birer ikişer dağıtırken, diğer yarısının hepsini Ebû Talha El Ensari’ye verdi.
Sahâbîlerinden bir bölümü saçlarını kestirmiş, bir bölümü kısaltmıştı. Kesenlere, “Allâh’ım! Saçlarını kesenlere merhamet et” şeklinde üç defa duâ ederken, kısaltanlara bir defa duâ etti.
Melik b. Rabia bizzat dinlediğini vurgulayarak şöyle anlatır:
Allah’ın Resülünün “Allah’ım! Saçlarını tamamen kesenleri bağışla” diyerek
duâ etti (ve duâsı tekrarlandı). Bu sırada topluluktan bir kişi “Saçlarını kısaltanlara da duâ et Ya Resülallâh!” ricasında bulundu. Allah’ın Resûlü tekrarladığı
duâların dördüncüsünde saçlarını kısaltanlar için de bağışlanmaları duâsında
bulundu.
Melik b.Rebia anlatımını şöyle sürdürüyor:
-Ben o gün saçlarımı tamamen kestirenlerdendim. Saçlarımı kestirmemden ötürü Hz. Peygamberin duâsına mazhar olmanın bana yaşattığı mutluluğu kızıl develer (gibi en değerli dünya malları bile) bana yaşatamazdı.
Kurban etinden yedi ve çorbasından içti
Bu arada, kesilen kurbanlık develerin her birinden birer parça alınması
talimatı verdi. Bir kazanda pişirilen etlerden Hz. Ali ile birlikte yediler, çorbasından da beraberce içtiler.
Hz. Peygamber, Hz. Ali’yi kurbanlık hayvanlarına ortak kılmıştı. Kesilen
hayvanların etlerinin, derilerinin ve örtülerinin dağıtılmasıyla onu görevlen-
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dirdi. Kasaba ücret olarak kesilen hayvanlardan hiçbir şey verilmemesini istedi. Kasabın ücretini bizzat kendi cebinden ödedi.
Haccın yapılacağı alanlarla ilgili bilgiler verdi
(Bütün bu hac görevlerini yaparak örneklendirirken, öğretimini sürdürerek) insanlara Urene dışındaki bütün Arafat’ın, Batn-i Muhassır haricindeki bütün Müzdelife’nin Vakfe (ibâdet amacıyla duruş) yerleri olduğunu, meskenleriyle birlikte bütün Minâ’nın ve Mekke’ye açılan yolların kurban kesilebilir alanlar olduğunu öğretti.
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Farz Tavaf İçin Mekke’ye İniş

Allâh’ın Resûlü, Cemre-i Akabe’yi taşlayıp kurban kestikten ve de tıraş
olduktan sonra ihramdan çıktı. Mekke’ye gidip farz tavafını yapmadan güzel
kokular süründü. Hz. Âişe, O’nu misk içeren bir kokuyla bizzat kendi elleriyle kokulamıştı.
Bütün bu görevlerin yapıldığı Zülhicce’nin onuncu Cumartesi günü devesine binerek Mekke’ye indi. Aynı gün (öğleden önce) farz tavafını yaptı. Kova ile çekilen Zemzem suyundan ve dağıtım için hazırlanan şıradan içti. Hz.
Âişe ile Hz. Câbir’in rivâyetlerine göre; öğle namazını Mekke’de kıldı, sonra
da Minâ’ya döndü.
Eşi Ümmü Seleme, insanların arkasından binekli olarak tavaf etti, çünkü
hastaydı. Bu konudaki mazerete dayalı talebini Hz. Peygamber kabul buyurdu. Adetinden temizlendiği için Hz. Âişe de gusül abdesti alarak tavaf etti. Safiye annemiz de o gün tavaf edenler arasındaydı.
Salât ve Selâm üzerine olsun. Allah’ın Resûlü Farz tavafını yaptıktan sonra eşleriyle beraber oldu.
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Hac İbâdetlerini Sıra Takip Etmeksizin Yapmak

Sakınca yok
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Yoğun geçen Zilhicce’nin bu onuncu günü Hz. Peygamber’e pek çok da
soru yöneltiliyordu. Örneğin; büyük şeytan sembolünü taşlama, kurban kesme, tıraş olma ve tavaf yapıp sa’y etme şeklinde sıra takibi yapılarak gösterilen hac görevlerini, sa’yi tavaftan önce yapmak dahil, sıra değişikliği yaparak
uygulayan kişiler tarafından ne yapmaları gerektiği sorulunca, Hz. Peygamber
her defasında “La Harec, Sakınca yok, zorluk yok (böyle de yapılabilir)” buyurdu.
Allâh’ın Resûlü, Minâ’ya döndüğünde onu görmek ve de sorular yöneltmek isteyenler çevresini kuşatmaya başladılar.
Mübarek yüzlü Peygamber
Haris b. Amr (r.a.) şöyle anlatıyor:
Vedâ Hâclarında Minâ’da iken Hz. Peygamberin yanına geldim.
Görmek ve dinleyebilmek için insanlar çevresine yaklaşmaya çalışıyorlar
ve yüzünü gördüklerinde şöyle diyorlardı:
-İşte mübarek yüzlü Peygamber.
(Yöneltilen bir soru sebebiyle olacak o gün) Hz. Peygamber, Allâh’ın, ihtiyarlık dışında her hastalık için şifa aracı olacak bir madde yarattığını açıkladı.
Haksız şekilde arkasından konuşarak bir Müslümanın şahsiyetini çiğnemenin
ne derece günah olduğunu da dile getirdi.

Sakıncalı olan müslümanı aşağılamakdır
Üsâme b. Şerik anlatıyor:
Vedâ haclarında Allâh’ın Resûlü ile beraberdim. İnsanlar ona geliyor, ard
arda soruyorlardı. Örneğin, şu hac görevlerini önce, şu şu hac görevlerini de
sonradan yaptım diyorlardı. Tavaftan önce Sa’y yaptım diyenler de vardı. (Soruyorlar böylece ne yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyorlardı.)
Hz. Peygamber ise onlara şöyle buyuruyordu:
-Sakınca yok/zorluk yok, sakınca yok, (yaptığınız gibi de yapılabilir.) Ancak sakıncalı olan Haksız olarak bir müslümanın arkasından onun şahsiyetini yaralayıcı, aşağılayıcı söz söyleyen kişinin yaptığıdır. Sakıncalı olan ve yıkıma uğratan budur.
Fudayl b. Ensarî de şöyle anlatıyor:
Vedâ Haclarında Allâh’ın Resûlü “canlarınız, mallarınız ve şahsiyetinizi oluşturan değerler dokunulmazdır” buyurdu.
“Müslümanın müslümanı itiklemesinin bile yasaklı olduğunu” duyurdu. Ardından da şöylece tanımlamalarda bulundu:
-Müslüman, insanların dilinden ve elinden zarar görmedikleri, güvencede oldukları kişidir.
Muhacir, küçük ve büyük günahları terkeden, mücahid ise Allâh’a itaat yolunda nefsini yönlendirmeye çalışan kişidir.
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Mina Geceleri ve Şeytan Sembollerini Taşlama

Hz. Peygamber, Cumartesi günü tavafı ve sa’yini yaparak döndüğü Minâ’da gününü tamamladı ve orada geceledi. Geceleriyle birlikte Pazar ve Pazartesi günleriyle Salı gününü de Minâ’da geçirdi.
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Bu günler Minâ günleridir, teşrik günleridir. Bu üç günün her birinde zevalden sonra şeytan sembolleri olan cemrelerin her birine yedişer taş atılır.
Hz. Peygamber taşlamaya, Minâ Mescidi’ni takib eden küçük şeytan sembolünü taşlamayla başladı ve orada uzunca duâ etti. Sonra orta şeytan sembolünü taşladı, orada da aynı şekilde duâda bulundu. Büyük şeytan sembolü Cemre-i Akabe’yi taşlayınca, orada durup duâ etmedi. Her bir taşlamada da
tekbir getirdi.

Başkasının Suçundan Kimseye Ceza Verilemez

Kurban kesim günlerinin ikincisi olan Pazar günü Hz. Peygamber bir hitabede daha bulundu. Pazartesi günü de hitab buyurduğu rivâyet edilmektedir. Bu hitabalerinde akraba haklarının gözetilmesini, onlara yardımcı olunmasını öğütledi.
Üsâme b. Şerik, Hz. Peygamberin bu öğütlerini, Vedâ Haclarında bize
şöylece öğüt verdi, diyerek anlatıyor:
-Annene, babana, kız kardeşine, kardeşine, sonra da yakınlık derecelerine göre
diğer akraba fertlerine iyilikte bulun. (Yardım ederek, ziyarette bulunarak, Hakk’a/güzelliklere çağırarak onlara karşı akrabalık görevlerini yap.)
Bir topluluğun gelip de, Yerbu oğulları bizden (birilerini) öldürdü diyerek
uğradıkları zulmü dile getirmeleri üzerine de şöylece uyarıda bulundu:
-Hiç bir kişi bir başkasının işlediği suçtan ötürü sorumlu tutulup cezalandırılamaz.
Selem b. Kays’ın anlatımına göre ana haramlardan kaçınılması ile ilgili bir
diğer uyarısı da şöyleydi:
-(Şahısları, ilkeleri, rejimleri, kurumları) Hiçbir şeyi Allâh’a ortak koşmayın.
İşlediği cinayetin cezası dışında Allâh’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Zina
yapmayın ve de çalmayın.

55

Minâ Geceleri

Minâ geceleri için görevlilere izin verildi
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Amcası Abbas, su çekimi ve dağıtımı ile ilgili işleri sebebiyle Minâ gecelerini de Mekke’de geçirmesine müsaade buyrulmasını istedi. Minâ günleri için
ona izin verdi. (Onun gibi kendilerine özgü görevleri olan kişiler ve) çobanlara
da izin verdi. Onlara bir gün taşlayıp bir gün taşlamama ruhsatını da tanıdı.
Minâ’dan ayrılış
Teşrik günlerinin sonuncusu ve de Minâ’dan dönüş günü olan on üç Zilhicce Salı günü zevalden (güneş tepe noktasını aşarak batıya yöneldikten)
sonra Hz. Peygamber Minâ’dan ayrıldı. Bir gün önce Üsâme’ye konaklayacağını bildirdiği Muhasseb de denilen ve (Mekke’deki ilk konaklama yeri olan)
Ebtah’a indi. Eşyasını korumakla görevlendirdiği azatlısı Ebû Rafi’nin kendisinden emir almadan ilâhî bir ilhamla bizzat kurduğu çadıra yerleşti. O günün
öğle ve ikindi namazlarını Muhasseb’de kıldı.

Veda Haccından Esintiler

Allah’ın Resûlü Veda haclarında pek çok öğütler verdi. Yönlendirici açıklamalar yaptı. Onlardan bazılarını aktaralım.
a- Peygamberimiz uyarıcı konuşmalarından birinde dirilerimiz ve ölülerimizin kıblesi olan Kâbe’ye saygısızlığın büyük günahlardan biri olduğunu
açıkladı.
b- O, Bir öğütlerinde şöyle buyurdu:
Çok çok iyi bilmenizi isterim ki Allah’ın dostları olanlar ancak namaz kılanlardır.
c- Allah’ın Resûlü Veda haclarında bir konaklama sırasında abdest alıyorken etrafındaki sahâbileri, Abdest azalarından dökülen suyu alıp bereketlenmek için kendi vücutlarına sürmeye başladılar.
-Böyle yapmanızı gerektiren nedir? buyurdu. Onlar da:
-Allâh’ı ve O’nun Peygamber’ini sevmiş olmak, dediler.
Bu cevap üzerine Hz. Peygamber şu açıklamayı yaptı.
-Allah’ı ve Peygamberini sevmek veya Allâh veya Peygamberi tarafından sevilmekten ötürü mutluluk duyacak kişinin konuştuğu zaman sözü dosdoğru olsun.
Kendisine sır, vazife veya eşya gibi bir emanet bırakıldığı zaman emanetini korusun
ve sahibine versin. Bir de çevresindeki komşuları; dostları ve arkadaşlarına gücü nispetinde ikramda bulunsun.
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Vedâ Tavafı

Vedâ Tavafını sabah namazından önce yaptı
Allâh’ın Resûlü (Salı günü akşamı olan) On dört Zilhicce gecesi akşam ve
yatsı namazlarını kıldıktan sonra (bir süre) uyudu. Aynı gece kalktı, Mekke’ye
geldi, sabah namazından önce seher vaktinde Vedâ (ayrılış) tavafını yaptı.
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Bu tavafında çalımlı ve süratlice yürüyüp remel yapmadı. İnsanları, Mekke’den ayrılmadan önce yapacakları son işin vedâ tavafı olması için uyardı.
Ama âdetli kadınlardan vedâ tavafının düşeceğini bildirdi.
Farz tavafını yapmış olan Hz. Safiye, Minâ’dan dönüş gecesinde âdet gördü. Bu durum Allâh’ın Resûlüne bildirilerek ne yapması gerektiği sorulunca,
farz tavafını yapıp-yapmadığını sordu. Yaptığını öğrenince, temizlenmeyi bekleyerek vedâ tavafını yapmasına gerek olmadığını beyanla yola devam etmesini emretti. Safiye’nin durumunda olan kadınlar için de böylece hüküm vermiş oldu.
Hz. Âişe’nin arzusunu gerçekleştirdi
Bu arada; dönüş günü temizlik dönemi içinde bulunan Hz. Âişe umre
yapmak istedi. Hz. Peygamber, ona, yaptığı tavafın, haccı ve âdeti sebebiyle
hacca dönüştürmek zorunda kaldığı umresi için yeterli olduğunu, görevlerinin bittiğini söyledi ise de, Mekke’ye giriş günlerinde tavaf yapamadığını beyanla Hz. Âişe umre yapmakta ısrar gösterdi. Bu arzusu üzerine Hz. Peygamber, Abdurrahman’a ablası Âişe’yi devesinin arkasına alarak ona Tenim’den
umre yaptırmasını emretti. Umrelerini yaptılar.
Hz. Peygamber Âişe’yi Tenim’in zıt istikametinde bulunan Mekke’nin üst
kısmında bekledi. Dönüşünde ona, “Bu umren, yapamadığın umrene bedel oldu”
buyurdu. Sonra da Medîne’ye dönüş emrini verdi.

Medine’ye Dönüş

Allâh’ın Resûlü Mekke’de hac için tam 10 gün kaldı
Hz. Peygamber’in Zülhicce’nin 4. Pazar günü girip 14 Zilhicce Çarşamba
günü çıktığı Mekke’deki ikameti, Minâ’ya ve Arafat’a çıkışlarıyla, Arafat-Müzdelife-Minâ ve Muhasseb çizgisini izleyen dönüşleri dahil tam 10 gün sürmüştür.
Allâh’ın Resûlü (elçisi) Seniyyetüs Süfla da denilen ve aşağı bölgesini oluşturan Küda’yı izleyerek Mekke’den çıktı.
Medîne’ye dönüşünde Zulhuleyfe’de bir gece kaldı.
Rabbine şükranlarını sundu
Muarres yolunu takip ederek, gündüz vakti girdiği Medîne’yi gördüğünde
ise üç defa tekbir getirdi. Rabbine şükranları ve hamdini de şöyle sundu:
“Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, birdir, ortağı da yoktur. Varlıklar yalnızca O’nundur, övgüler de sadece O’nadır. O, herşeye güç yetiricidir.
(O’na) dönücüler, tevbe edicileriz, O’na ibâdet edici ve secdeye varıcılarız. Ancak ve ancak da Rabbimiz olan O’na hamdedicileriz.
Allâh va’dini yerine getirdi. Elçisi Muhammed’e yardım etti ve Elçisinin düşmanlarını biricik kudretiyle mağlubiyete uğrattı.
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed Veda Haccı’nın Arefe Günü’nden yaklaşık seksen bir gün sonra Medine’de ebedi âleme İrtihal etti. Rabbimizin emri
gereği O’na salât ve selam ederiz.
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İkinci Kitab

Hac Yüceliğe Çağrıdır
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Önsöz

Hz. Âdem’le temellerini atarak Hz. İbrâhim’le geliştirdiği, Hz. Muhammed’le de zirvesine ulaştırarak evrenselleştirdiği İslâm Dîni’ni insanlık için razı olduğu Hayat Düzeni kılan, Haccı da zatını birleyen vahye inançlı insanlar
için görevleştiren Allâh’a hamd ederim.
Hz. İbrâhim’le başlatılan Haccı, Hz. Cibrîl’in rehberliğinde özgün yapısına kavuşturarak Vedâ Haccıyla örneklendiren Allâh’ın Elçisi Hz. Muhammed’e salât ve selâm ederim.
İslâm Dîni’nin temellerinden biri olarak vasıflandırılabileceği gibi, onun
özeti olarak da nitelendirilebilecek olan Haccı, Kur’ân ve Sünnet merkezli yorum orjinalitesi ve zenginliği içerisinde gereğince değerlendirmeye çalışan ilmî faaliyetler ve yayınlar yok denebilecek kadar azdır.
Bunun ana sebeplerinden biri, İslâm ülkelerinin sömürge tipi yöneticileri, aydınları ve ilâhîyatçılarının Hac merkezli kültürel, siyasî ve ekonomik atılımları düşünüp örgütleyecek bilinç ve de özgürlükten yoksun olmalarıdır. Bir
diğer sebep de Haccın menâsikini aklın kavrayamayacağı, insan fıtratının eğilim duymayacağı görevler olarak değerlendiren ve onu mutlak bir itâat ve teslimiyet kurumu olarak algılayan ve bu nedenle de onu yalnızca fıkhî çerçeve
içinde incelemekle yetinen geleneksel anlayışımızdır.
Bu tesbitlerin ışığında Hac görevlerindeki sırayı takib ederek hazırladığımız Kitabcığımız, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım ana metni içermektedir. Omurgasını Hac tarifimizin oluşturduğu bu ana metin altı bölümden müteşekkildir.
Konu bütünlüğü içinde bir solukta okunabilmesi için, sunulan görüşlerin
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bir bölümünün dayanılan, işaretleri değerlendirilen ve de ilham alınan Kur’ân
ve Sünnet kaynakları ile zarûrî görülen ek bilgiler de kitabcığımızın ikinci kısmını oluşturmaktadır.
Birici kısımdan, ekleri ve notlarına harflerle atıflar yaptığımız ikinci kısım, birinci kısmı tamamlayıcıdır. Bu sebeble onun kadar önemli ve de hacimlidir. Mutlaka okunmasını tavsiye ederiz.
Hac kültürümüze katkı sağlayacağına ve yapılacak yeni çalışmalara ilham
kaynağı olacağına inandığımız bu kitabcığımızı, rızasına muvafık uzun ömürlü bir amel kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
Yaratılış sebebimiz ve gayemiz Alemlerin Rabbi olan Allâh’a kulluktur.
Ali Rıza Demircan
20 Şubat 2002
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Birinci Kısım

Hac, Yüceliğe Çağrıdır

Birinci Bölüm

Hac, Yaratılırken Erdirildiğimiz Yüceliği Kanıtlamaktır

“Allâh katında hak din ancak İslâm’dır...”1
İslâm, Allâh’ın insanlık için seçtiği ve razı olduğu dindir. En güzel şekilde yaratılan insanın yaşamakla mükellef kılındığı inanç ve yaşam güzellikleri
olan İslâm, ana çizgileriyle bütün Peygamberlerin ortak tebliğidir.2 Hac da İslâm’ın temel kurumlarından biridir.
Hz. İbrâhîm’in vahiy ürünü öğretisiyle Allâh’ı birleyen insanlar için görevleştirilmiş olan Hac, Hz. Muhammed aracılığıyla özgün yapısına dönüştürülerek Kıyâmet Gününe kadar geçerli kılınmıştır.3
Haccın tanımı
Kur’ân-ı Kerîm’in Hacla ilgili âyetlerine ve Allâh’ın elçisi Hz. Muhammed’in bu âyetler doğrultusunda yaptığı Vedâ Haccı uygulamalarına göre ana
hatlarıyla Hac şu görevlerden oluşmaktadır: İhramlanma, Arafat ve Müzdelife’de vakfe, Şeytan sembollerini taşlama, Kurban kesme, Saçları kesme/kısaltma, Kâbe’yi Tavaf etme, Safâ ve Merve arasında Sa’y etmek4
Kur’ân’ın, Nebevî Sünnet’in ve aklın ışığında tek tek veya bir bütün ha1 Âl-i İmran 19
2 117. sayfada bulunan A ekine bakınız.
3 119. sayfada bulunan B ekine bakınız.
4 Bakara 196-203, Âl-i İmran 96-97, Mâide 95, Hac 27-29

65

linde nasıl yorumlanırsa yorumlansın Hac bu görevler manzumesinden müteşekkildir.
Bunların yapılması ile Hac yapılmış olur. Menâsik olarak isimlendirilen
ve Peygamberimizin açıklamasına göre Allâh’ı anmak için görevleştirilen bu
sembolik fiiller, ilk bakışta aklın kavrayamayacağı ve insan yaratılışının eğilim
duymayacağı vazifeler olarak değerlendirebilir. Ancak bu görevler manzumesinin Telbiye’de ifadesini bulan ilâhî iradeye teslimiyet ve mutlak itâat gibi terbiye edici özellikleri yanı sıra insanın yaratılışındaki yüceliği yaşamak ve kanıtlamak gibi İslâm’ın özeti olarak kavranılabilecek apaçık hakikatleri de vardır.
Bu sebeple Haccı, klasik yaklaşımları içine alacak şekilde, sembolize ettikleri hakikatleri ve amaçları ile birlikte menâsikini de zikrederek şöylece tarif edebiliriz:
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Hac, insan olarak yaratılırken erdirildiğimiz yüceliği Allâh’ın buyruğu gereği,
belirli zaman süresinde İhramlanarak özbenliğimize, Arafat’ta bulunarak Meleklere, Sembollerini Taşlayarak İblîs’e ve yönettiği Şeytanlara, Saç keserek, Kâbe’yi Tavaf ederek ve Sa’y yaparak da insanlara kanıtlayarak Allâh’ın rızasına ermektir. Bu
erişin şûkranesi olarak da Kurban keserek yaşanacak yeni bir döneme başlamaktır.
Haccı bu boyutları içinde kavrayabilmek için, önce insanın yaratılış senaryosunu ve bu senaryoya göre, yeryüzünde konumlandırılış seyri ve amacının Kur’ân dilinden öğrenilmesi gerekir. Ayrıca Haccın İslâm’ın özeti olarak
kavranılması ve bu özetin bütün insanlığa yöneltilmiş yücelme çağrısı olarak algılanması da şarttır.
Yaratılış senaryosu
İlâhî senaryoyu âyetler ışığında şöylece özetleyebiliriz.5
Yüce Allâh, meleklerine yeryüzünde yasalarını uygulayacak ve uygulatacak halîfe varlık olarak insanı yaratacağını bildirir. Melekler, sezgileriyle yaratılacak varlığı bozguncu ve kan dökücü olarak nitelerler.
Kur’ân’ın Bakara sûresinin 30. âyetinde şöyle buyrulur:

5 121. sayfada bulunan C ekine bakınız.

-Şu gerçeği de belleyip korurcasına hatırlayın. Rabbin Meleklere “Bakın Ben
yeryüzünde, ona sahip çıkacak, yasalarımı uygulayıp uygulatacak bir varlık (olarak
Âdemi / insanı) yaratacağımi demişti. Onlar da “Seni övgüyle yüceltip tasdik eden
bizler dururken orada bozgunculuğa yol açacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksıni dediler. Allâh da onlara “Sizin bilmediklerinizi Ben bilirim” buyurdu.
İnsanlığın ilk ferdi Âdem’i topraktan ve varlığından değerler yükleyerek
yaratan Allâh, tanımadıkları Âdem için olumsuz yargıda bulunmaları sebebiyle meleklerine, ona saygı secdesine varılmasını emreder. Onlar da secde ederler.6 Ancak, ateşten yaratıldığı ve daha hayırlı olduğu gerekçesiyle şeytanların
atası olacak İblîs, secdeye varmaz ve ilâhi rahmetten kovulur.
Değinilen gerçeklerin ilk bölümü Hicr sûresinin 28-31. âyetlerinde şöylece açıklanır:
“Rabbin Meleklere haberiniz olsun Ben kuru çamurdan, şekil verilebilir özükara balçıktan ölümlü bir varlık (olan Âdem) i yaratacağım. Ona biçimini verip Ruhumdan üflediğim zaman onun önünde saygı secdesine varın, demişti.
Bu buyruk üzerine meleklerin hepsi secdeye kapandılar. Yalnızca İblîs secdeye
varanlarla beraber olmaya yanaşmadı.”
İlk nefis Âdemi ve ondan eşini yaratan Allâh, onları Cennet’e koyar. Dilediklerinden yemelerini, ancak belirlediği ağaca yaklaşmamalarını emreder. Bu
arada Allâh’a yakaran İblîs, kendisini imkân verilmesini ve uygulayacağı çeşitli vesvese yöntemleri ile Âdem’in ve neslinin saygıya layık şükredici kullar olmadıklarını kanıtlayacağını dile getirir.7
Duâsı kabul olunan İblîs, Hz. Âdem’i ve onun aracılığıyla eşi Havva’yı yasaklı ağaçtan yedirir, -doğrusunu Allâh bilir- onları yasaklandıkları cinsel ilişkiye / ilişkiye yönlendirici duygulara sürükler.8 Bu hataları sebebiyle Âdem’le
Havva Cennet’ten çıkarılır. Birbirlerine düşman kılınarak İblîsle birlikte yeryüzüne (Mekke’ye) indirilirler. -En doğrusunu Allâh bilir- Âdem’le Havva Arafat’a, İblîs de Minâ’ya yerleşir. Allâh Âdem’e ve eşine tövbeyi ilham eder, onların “Rabbimiz! Biz nefislerimize zulmettik, bizi bağışlamaz ve bize merhamet et-

6 Bakara 34, Araf 11, Hıcr 31
7 Bakara 35, Araf 14-19, Hıcr 36-40, Sad 75-83
8 122. sayfadaki D ekine bakınız.
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mezsen hiç şüphesiz biz zarara uğrayanlardan oluruz”9 şeklinde yakarmasıyla
onları bağışlar. Peygamberleri aracılığıyla indireceği buyruklarını izleyecek
Âdemoğullarını da Cennetlerle müjdeler.10
Meleklerin ve İblîs’in insana bakışının özeti
Kur’ân diliyle sunulan bilgilerden açıkça anlaşılacağı üzere Hz. Âdem ve
onun şahsında insan, melekler tarafından tabii çevreyi ve sosyal düzeni bozucu, kan dökücü olarak vasıflandırılan, baş şeytan İblîs tarafından da saygı secdesine liyakatsiz bulunan ve bu durumu, Cennet’ten çıkarılmasına neden olucu isyanıyla belgelenen yaratıktır.
İnsanlar yüce yaradılışlıdır
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Hiç şüphesiz Meleklerin bu bakışı, İblîs’in değinilen yargısı, insan gerçeğini bütünüyle tanıtıcı nitelikte değildir. Çünkü insan inanç ve yaşam bakımından tüm olumsuzluklara eğilimli ve enerjili olduğu gibi bütün erdemleregüzelliklere de kabiliyetlidir.11 Zira Yüce Allâh onu zatına ibâdet etmesi için
Rûh’undan akıl, ilim ve irade gibi değerler üfleyerek en güzel kıvamda yaratmış, içindekilerle birlikte yer yüzünü ve gökleri onun yararlanabileceği özelliklerle donatmıştır.12 Onun için güzellik kıvamını yaşatacak yasalar da koymuş ve bu yasalarını peygamberleri ile bildirmiştir.
Kur’ân insanın yaradılış yüceliğine şöylece vurgu yapmaktadır:
“Biz insanı en güzel şekilde yaratırız. Sonra da (yaradılıştaki güzelliğini koruyamadığı için) en aşağılarda olanların da aşağısına çevirip atarız. (Güzellik kıvamını koruyarak) îman eden, vahiy ve aklın onayladığı işleri yapanları ise yücelikte koruruz. Onlar için kesintisiz ödül vardır.”13
“Biz Âdem oğullarını üstün ve onurlu kıldık. Onların karada ve denizde ulaşı-

9 Araf 23
10 Bakara 37-39 Ahkaf 13-14
11 Şems 6
12 Hıcr 29, Tin 5, Casiye 13, İsra 70
13 Tin 4/6

mını sağladık. Temiz-hoş besinlerle onları rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın
pek çoğuna da üstün tuttuk.”14
Allah en güzel kıvamda yarattığı insanı, emirleri ve yasaklarından oluşan
yasalarını uygulayarak ibâdet, uygulatarak da hilâfet görevini yapmakla yükümlü tutan Allâh, onu ibâdet ve hilâfet görevlerini yaparak Cennet’e, bu görevlere karşı çıkarak veya ilgisiz kalarak da Cehennem’e gitme arasında özgür
bırakmıştır.15
Hac İslâm’ın özetidir
İslâm, Allâh’ın Hz. Âdem’le Havva’yı yer yüzüne indirirken “İzinden gideceklerin korku ve hüzün yaşamayacaklarını bildirdiği” hidayetidir.16
Bu sebeple o, insanın özgür iradesiyle uygulayarak yaradılışındaki yüceliği koruyabileceği ilâhî yasalar bütünüdür.
Melekler diliyle yapılan özel anlatımla “İslâm ortak koşmaksızın (Allâh’tan
başkalarını tanrılık yakıştırmaksızın) övgüyle Allâh’ı yüceltmek, bozgunculuk ve
kan dökücülükten korunmaktır.”
Hac İslâm’ın özetidir. Çünkü Hac da İslâm’ı aynı çizgide ve özde hülasa eden kurumdur.17 Zira Şanlı Peygamberimizin “Tavaf, Sa’y ve Remy-i Cimar
(şeytan sembollerini taşlama) Allâh’ı zikretmek için görevleştirildi.”18 şeklindeki
açıklamalarını dikkate alarak Haccı da şöylece özetleyebiliriz.
“Hac şirkten arınarak Allâh’ı anmak, Kur’ân’ın belirlediği eşle ilişkiyi, insana
ve tabii çevreye yönelik bozgunculuk ve kan dökücülüğü ve Allah’ın yasalarını eleştiriyi yasak kapsamına alan Refes, Fusûk ve Cidal’den kaçınmaktır.’’19
Haccın İslâm’ın özeti olduğunu gösterir bir kanıt da İslâm gibi Haccın
mükafatının da Cennet olmasıdır.

14 İsra 70
15 Nahl 36, Insan 2-4, Kehf 29-30
16 Bakara 38
17 Bakara 30
18 Tirmizî Hn. 902
19 125. sayfadaki E ekine bakınız.
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Hac çağrısı tüm insanlaradır
İslâm’ın özeti olarak insanlığın kendi yüceliğini koruma, kanıtlama ve
sürdürme eylemi olduğu için Hac çağrısı tüm insanlara yöneliktir:
“İnsanların ibâdet etmeleri için kurulmuş ilk mabed Mekke’deki (Kâbe) dir. O,
varlığını sürdüren / sevapları arttıran ve Alemleri / insanları Allâh’a yönelten (Ev)
dir. Onda Allâh’a saygıyı çağrıştıran apaçık belgeler, İbrâhîm’in de ünü vardır. Oraya giren güvene erer. Yoluna güç yitiren insanların bu kudsal evi ziyaret edip tavaf
etmeleri Allâh’a karşı görevleridir. Bu görevi tanımayanlara Allâh’ın ihtiyacı yoktur.
Çünkü Allâh yarattığı varlıklardan bağımsızdır ve kendine yetendir.”20
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Bütün insanlığı kuşatıcı olsa da, Hac çağrısına yalnızca Allâh’ı birleyen
ve O’na ortak koşmayan insanlar bir diğer ifadeyle hacıların marşı olan Telbiye’nin lafzını ve rûhunu özümsemiş bütün insanlar katılabilir.21 Kur’ân’a göre
katılım için gerekli olan ona yol bulmaya güç yetirebilmektir. Peygamberimizin açıklamasına göre yol bulabilmek ise azıktır ve de binek / araçtır.22
Hac için bilinç ve irade gereklidir
Fakirlik haccın engelleyici değil, teşvik edici unsuru olarak görülmelidir.
Zira Peygamberimiz, fakirliği hacla aşılacak engel olarak değerlendirmektedir.
Zira O, “Hac fakirliği giderir.” buyururken, “Hacının fakir düşmeyeceğini” de bildirmektedir.23 Onun, Haccı öğreten Allâh’ın elçisi olarak sergilediği görünüm
de sözlü öğretisini doğrulayıcı vasıftadır.
Enes b. Malik’in anlatımına göre, bindiği devenin eski bir palanı, dört dirhem eder etmez bir örtüsü vardı. (Biniti, azığı ve eşyasını da taşırdı.) Böylesine sadelik içindeyken şöylece de duâ ederdi: “Allâhım! Gösterişe düşmeden ve
de ünlenmek amacı gütmeden Hac yapmak istiyorum.”24
Genelde Allâh’ı birleyen bütün insanlara, özelde Hz. Muhammed’e îman
çizgisinde Hz. İbrâhîm’in izini sürenlere yapılan bu çağrıya uyulmasının gereği ve önemini Allâh’ın Resûlü şu hadîsleriyle açıklar:
20 Âl-i İmran 96-97
21 126. sayfadaki F ekini mutlaka okuyunuz.
22 İ. Mâce Hn. 2896
23 Tirmizî Hn. 810
24 İ. Mâce Hn. 2890

“Hacca gitmek isteyen acele etsini25
“Azığı ve kendisini Allâh’ın saygın beyti Kâbe’ye ulaştıracak bineği-aracı sağlama imkanına sahip olup da hac yapmayan kişinin (bu görevi inanıp kabul etmeyen bir) Yahudi veya Hıristiyan olarak ölmesinde yadırganacak bir durum yoktur.”26
Hacı çevresindeki insanların da temsilcisidir
İnsanlığı konu aldığı için hac yapacak kişi, bu görevini kendi adına fakat
yaşadığı çevrenin insanlarının da mümessili sıfatıyla yapacaktır. Haccın tek
öğreticisi olan Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyurur;
“Hacca ve Umreye giden kişiler, insanların, Allâh’ın huzuruna çıkarılmış temsilcileridir. Onlar duâ etseler, Allâh duâlarını kabul buyurur. Bağışlanmalarını dileseler onları bağışlar.”27
Kendisini ve toplumunu temsil bilinciyle hacı, yapacağı hac gibi evrenselleşecektir. Kendisi gibi yüzbinlerce insanlık temsilcileriyle kaynaşacaktır.
İnancı inançlarıyla, dili dilleriyle, rengi renkleriyle ve amacı amaçlarıyla birleşecektir. Hiç şüphesiz o, toplumunun düzeyini yansıtacak, yansıtılacak seviyeleri de özümseyecektir.
Sunulan bu gerekli bilgilerden sonra, tarifimizi tekrar edip gerekçesini de
sunarak kitapçığımızın omurgasını oluşturacak açıklamalarımıza başlayabiliriz.
Hac insan olarak yaratılırken erdirildiğimiz yüceliği, Allâh’ın buyruğu gereği,
belirli zaman süresinde İhramlanarak özbenliğimize, Arafat’ta bulunarak Meleklere, Sembollerini Taşlayarak İblîs’e ve yönetimindeki Şeytanlara, Saç keserek, Kâbe’yi tavaf ederek ve Sa’y yaparak da insanlara kanıtlayarak Allâh’ın rızasına ermektir. Bu erişin şükranesi olarak da ve Kurban keserek yaşanacak yeni bir döneme başlamaktır.

25 Ebû Dâvud Menâsik 6
26 Tirmizî Hn. 812
27 İ. Mâce Hn. 2892, Nesâî 5/113
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Hac niçin yüceliği kanıtlamaktır
“Hac ihrama girerek muayyen günlerde Beytullah’ı ziyaret ve Arafat’ta vakfe
etmektir.” şeklinde yapılan geleneksel tarifi içine almakla ve daha da kuşatıcı
olmakla beraber, tarifimizi, “kanıtlama” merkezli olarak yaparken ilhamımızı
Kur’ân ve Nebevî Sünnet’ten aldığımızı açıklamak isteriz.28
Yukarıda değinildiği üzere Yüce Allâh bizleri, kendi iradesinin ürünü olan
kader senaryosuna göre yaratmıştır. Verdiği akıl, irade, haklar, özgürlükler, nimetler ve gönderdiği buyruklarıyla bizleri denemek için güzel ameller yarışına çıkarmıştır.
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Rabbimiz içimizden gerçek mümin olacaklarla îmanları doğrultusunda
yaşayacakları,29 yolunda ciddi gayret göstereceklerle kendisinden başka sığınak aramayacakları,30 buyrukları doğrultusunda sabır göstereceklerle31 yalnızca kendisinden korkacakları32 bilmek bir diğer ifadeyle durumlarımızın fiilen ortaya çıkmasını istemekte, bu sebeple de amellerimize bakacağını bildirmektedir:33
“(Kendilerine gelen apaçık belgelerden sonra da îman etmeyen ve zulümlerini sürdürenleri) helâk ettikten sonra ne yapacağınızı, nasıl yaşayacağınızı bakmamız görmemiz için sizleri de yeryüzünde halîfeler kıldık; yasalarımıza göre yaşama ve yaşatma görevini yükledik.”
Yüce Allâh dilediği deneme gereği amellerimize / yaşayışımıza bakacağına
göre bize düşen görev de inancımızı ve kulluk yaşantımızı kanıtlamaktır. Kaldı ki Rabbimiz kanıt üzere yaşamamızı34 emretmekte, seçtiği ve razı olduğu
İslâm Dîni’ni kabul etmeyeceklerden de inkârlarını gerekçelendirecekleri kanıt istemekte; “... Doğru söyleyenlerdenseniz daha önce indirilmiş vahiy ürünü bir
kitap veya bilimsel bir kanıt getirini buyurmaktadır.35

28 S. B. M. Tecrid-i Sarih Ter. ve Şerhi 1. Baskı 6/7
29 Ankebut 3, 11
30 Tevbe 16
31 Muhammed 31
32 Maide 94
33 Yûnus 14
34 Enfal 47
35 Ahkaf 4

Allâh, bizden inancımıza ve yaşantımıza kanıt isterken bilginlerimizi
de kendi varlığına kanıt göstermektedir.36 Rabbimiz ayrıca, yaratılacak Hz.
Âdem’i ve oğullarını bozguncu ve kan dökücü olarak tavsiflerindeki37 yanılgılarını kendilerine göstermek için Arafat’ta ki vakfemizi de meleklerine kanıt
göstermekte ve bizlerle iftihar etmektedir.38
Bizden kanıt isteyen ve bizi kanıt gösteren Rabbimiz bizleri, kendisini Rab
olarak kabul edebileceğimiz bir kıvamda yarattığına şahit tutmakta, bir diğer
ifadeyle bizi bize kanıt göstermektedir.39
Yüce Rabbimiz bizleri yargılarken organlarımızı, ciltlerimizi aleyhimize
tanık (kanıt) kılacağını bildirmekte,40 nefsimizle ilgili hükmü, bizim şahitliğimiz altında özbenliğimize verdireceğini açıklamaktadır.41
Yaradanımızla ilişkilerimiz gibi insanlarla münasebetlerimiz de kanıt sunmayı gerektirmektedir. Örneğin, aslında kalben tasdik olan îmanı, dille ikrarın
amacı İslâmi kurallara muhatap kılınabilmemiz için insanlara kanıt vermektir.
Bunun gibi hakkımızı alabilmek için mağduriyetimizin, göreve getirilmemiz
için de liyakatimizin kanıtlanması gerekmektedir.
Sunulan bütün bu ilâhî bilgilerin oluşturduğu gerekçeler ve de Allâh’ın
Resûlü’nün haccın, hac öncesi dönemi kapatıp yeni bir dönem açacağını bildiren açıklaması42 ışığında İslâmî hayatı ve onun özeti olan haccı, yaradılırken
erdirildiğimiz yüceliği, bizi bu yüceliğe erdiren Rabbimizin emriyle hür iradelerimizle kanıtlamak ve yeni bir döneme başlamak olarak tarif edebileceğimiz
için incelememize konu tarifi seçmiş bulunuyoruz.

36 Al-i İmran 18
37 Bakara 30
38 İ. Mâce Hn. 3014
39 Araf 172
40 Yasin 65, Nur 24, Fussilet 20-1
41 İsra 14
42 M. S. Müslim Hn. 64.
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İkinci Bölüm

Yüceliği Kanıtlama Görevi Olarak İhramlanma

İhramlanma Haccın Esaslarındandır
İhrama Mîkat’ta girilmelidir
Hac için yapılacak ilk işlem Kur’ân’la açıklanan zaman süresi içinde peygamberimiz tarafından belirlenmiş nihai sınırsal mekânlardan biri olan (Mîkat) lardan birinde ihramlanmaktır.43
Mîkatların belirlenmesi Harem bölgesine girilmesi ve de Kâbe’nin ziyaret
edilmesi için gerekli olan maddî-manevî hazırlık içindir.
İhrama Mîkat’tan önce girilmesi İslâm bilginlerince caiz görülmüşse de
Mîkat sınırında girilmesi tercih edilmelidir. Zira sınırda ihramlanmak Hz. Peygamberi izlemektir. Ruhsal heyecan ve coşku için daha verimli bir ortam oluşturmaktır.
Allâh’ın Resûlü Vedâ haccında, Medineliler için Mîkat olarak belirlediği
Zülhuleyfe’de konaklamış ve gecelemişti. Eşleri kendisiyle beraberdi, ilişkide
bulunarak boy abdesti almıştı. Ertesi günü, eşi Hz. Âişe annemizin kendisine
sürdüğü hoş kokuların kalıntısı saçlarının ayırımları arasında görülüyorken iki
rek’ât ihram namazı kılarak niyetlenmiş ve Telbiye getirmişti.44
İhramlanma fıtrî yüceliğimizi özbenliğimize kanıtlamaktır
Haccın esaslarından biri ve başlıcası olan İhramlanma, yaratılırken erdirildiğimiz yüceliği özbenliğimize kanıtlamayı sembolize eder. Çünkü ihramlanma, ihram yasaklarını özgür irademizle kendimize yasaklamaktır. Yaradana yönelişimizi
özbenliğimize onaylatmaktır.
43 Buhârî Hac 5
44 Ebû Dâvud Menâsik 21, Müslim Hn. 1192
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İhramlanma, bedenen farklılıkları yansıtan elbiselerden arınarak erkek
hacılar için dikişsiz tercihen beyaz iki örtüye bürünme, kadınlar için sınıfsal
konum belirlemeyen son derece tabii ve sadece elbise giyinmek, kalben niyetlenmek ve dille Telbiye çekmektir. Niyet ve Telbiye ihramın farzlarıdır. Özel ve
sade giysiler ise tamamlayıcı fakat gerekli unsurdur.
Özel ve sade ihram giysileri
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Özellikleri verilen giysiler, ihramın gereği olup Peygamberimiz tarafından
belirlenmiştir O, vaki sualler üzerine erkeklerin renkli/süslü elbise, don (pantolon) gömlek, bornüs (ceket, palto, pardesü) giyemeyeceklerini, sarık (başlık) takamayacaklarını, fakat peştemalımsı bir örtü edinebileceklerini, topukları ve ön kısmı açık nalın (terlik) giyebileceklerini açıklamıştır. Kadınların
ise renkli/süslü elbise giyemeyeceklerini; peçe takıp eldiven giyemeyeceklerini bildirmiştir.
Yemen dönüşünde eşi Hz. Fatma’yı boyalı elbise giyinmiş ve gözleri sürme çekilmiş şekilde gördüğünde ihramlı iken böyle yapmış olduğu zannıyla
Hz. Ali konuyu Hz. Peygamberin bilgisine sunmuştur. Onun ve gösterdiği duyarlılığın Peygamberimiz tarafından onaylanması, ihramlılık halinde sade ve
bulunabiliyorsa renksiz giysiler giyinilmesi görevini pekiştirmektedir.45
Belirlenen ihram giysileri, haccın amacıyla örtüşücü niteliktedir.46 Zira
dikişsiz beyaz örtüler ve sade giysiler, Allâh’a özel yürüyüşü ve kefeni simgelediği gibi insanlar arasında eşitliği de vurgular. Allâh katında ve O’nun ölçüleri önünde generallik-erlik, zenginlik-fakirlik, yöneticilik-yönetilenlik, işverenlik-işçilik, beyazlık-siyahlık, batılılık-doğululuk yok, yalnızca ve sadece takva; (İslâmî inanç, yaşam ve değer yargıları) vardır. Bunun için ihramlanan kişi takva azığını edinecek47 giysilerin en hayırlısı olan takva libasına bürünecektir. 48

45 İ. Mâce Hn. 3074
46 Tirmizî Hac 18, İ. Mâce Hn. 2918
47 Bakara 197
48 Araf 26

İhram Giysileri İlahlaşan Kabullere de Baş Kaldırıdır
Bu arada özel ve sade ihram giysilerinin, başta giysiler, giysi modaları ve
toplumsal statüler olmak üzere amaçlarını aşarak üzerlerimizde ilahlaşmaya
başlayan sosyal kabullere bir baş kaldırı olarak değerlendirebilir, içimizde yaradılıştan varolan isyan duygularını yapıcı bir mecraya akıtmak olarak algılayabiliriz. Böylesi bir baş kaldırı takva azığı ve libası olarak da kabul edilebilir.
Özel ve sade ihram giysilerine büründükten sonra erkek ve kadın hacılar,
Mîkat sınırında veya bu sınıra varılmadan önce bulundukları yerde iki rek’ât
namaz kılarlar.
Çekilecek Telbiyenin manasıyla örtüşeceği için anlamlarıyla birlikte biliyorlarsa tercihen birinci rekatta Kâfirûn, ikinci rek’atta İhlas sûresini okurlar.
Yapacakları hac türlerine göre yalnızca Hacca veya Umre’ye ya da Hacla beraber Umre’ye (Kıran) niyet ederler.
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Telbiye ve anlamı
Umre ile ilişkisi bakımından İfrad, Temettü ve Kıran olmak üzere üç türe ayrılan Hac, her birinin yapılabilirliği Peygamberimiz tarafından açıklandığı için fazîlet bakımından birbirlerine eşittirler. Çünkü Hac görevleri yönünden aynıdırlar. Ancak ibâdetlerin, ihlasın derinliği, yapılan meşru harcamaların çokluğu ve çekilen sıkıntıların şiddeti ölçüsünde sevap kazandıracakları da
bir gerçektir. Çünkü peygamberimiz “Allâh’ın rızası hedeflenerek yapılan amallerin en fazîletlisi en ağır yükümlülükleri içerinidir.” buyurmuştur.49 Kafa ve kalp
dilleriyle birlikte yapılan niyetin ardından Telbiye getirilir. Sevgili Peygamberimizin okuyarak öğrettiği Telbiye duâsı şöyledir.50
“Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk! Lebbeyke La şerike Leke Lebbeyk. İnnel-Hamde ven-Nimete Leke vel-Mülk. La Şerike Lek:
Buyur Allâhım! Buyur; Sen Rabbimsin, ben kulunum.
Buyur (Allâh’ım!) Senin yaratıcı ve yönetici egemenliğinde hiçbir ortağın yoktur. Buyur; buyuruklarına boyun eğerim (Allâh’ım!) Bütün övgüler sanadır. Tüm ni-

49 F. Razi Bakara 196, 9/142
50 Buhârî Hac 26, 1/147

metler sendendir. Varlıklar da senindir, senin yaratıcı ve yönetici egemenliğinde hiçbir ortağın yoktur.”
Kalben niyetlenme, dille Telbiye çekme, erkeklerde bedenen dikişsiz iki
beyaz örtü ile kadınlarda sade giysi yanı sıra ihramlanmanın bir gereği de bütün varlığımızla, büyük çoğunluğu insanlık değerimizle çatışan, azınlığı da tabîî çevreyi bozan yasaklardan sakınmaktır.
Kur’ân’ın ihram yasakları
Kurân’ımızda Rabbimiz şöyle buyurur:
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Hac bilinen aylar (olan Şevval, Zika’de ve Zilhicce aylarında) dır. Kim o aylarda hac yapmayı kararlaştırır (ihramlanır) sa artık onun Refes’den (cinsel sözler
ve ilişkiden), Füsûk’tan (Allâh’a isyan nitelikli bütün işlerden), Cidal’den (sonucu fiili saldırılara dönüşebilecek tartışmalardan) kaçınması gerekir. (Hac döneminde yapacağınız maddî yardımlarınız, güzel konuşmalarınız gibi) hayırlarınızı Allâh bilir. Hacda ihtiyaç duyacağınız maddeleri edinin. Çünkü hazırlıklarınızın halinize en uygun düşecek olanı dilenmekten korunmak / Allâh’a karşı kulluk bilinciyle dolmaktır. Ey akıl ve gönül birlikteliğini kurmuş olanlar; Yalnızca benim yasalarıma aykırılıktan korunun.51
Anlamı sunulan âyetin ifadesiyle ihramlanma, Hz. Âdem ile Havva’nın yasaklandıkları halde İblîs’in vesvesesiyle işledikleri cinsel hatayı sembolize eden
Refes’den kaçınmaktır. Meleklerin Hz. Âdem ve nesli için olumsuz yargılarını
gerekçelendirdikleri bozgunculuk ve kan dökücülükten ve bunların sebepleri
yanı sıra bütün haram fiilleri de yasak kapsamına alan Füsûk’dan sakınmaktır.
Hakkı red edici tartışma ve zulmü savunma ve de Allah’ın yasalarına başkaldırıcı eleştiri olan Cidal’den korunmaktır.52
Kaçınıp sakınarak korunmanın amacı, Allâh’ın bize verdiği yüceliği kanıtlamaktır.
Bütün kötülüklerin anası olan bu ihram yasaklarının Hac günleri süresinde işlenebilir konumda olanlarını şöylece özetleyebiliriz:

51 Bakara 197
52 128. sayfadaki G ekine bakınız.

Kur’ân ve Sünnet’ten ihram yasaklarına örnekler
Refes olarak eşle sevişmek ve ilişki de bulunmaktır.
Füsûk olarak insan hakları ve özgürlüklerinden her hangi birini engellemek, kısmak veya çiğnemek; örneğin özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığını ihlal, ırkla-soyla-renkle-dille ve sosyal konumla övünmek, insanları sövmek, korkutmak, dövmek, yaralamak, öldürmek, çalmak, zina yapmak, yalan söylemek, aldatmaktır. Ayrıca kara hayvanlarını avlamak, kendini beğenmek, hacıları ve hac görevlerini küçümsemek ve dilenmektir. Bir de
Peygamberimizin koyduğu, Fusûk olarak nitelendirilecek yasaklar olan “zararsız hayvanları-böcekleri öldürmek, Harem bölgesindeki ağaçları kesmek,
bitkileri-çiçekleri koparmak, dikişli elbise-topukları kavrayıcı ve ön kısmı kapalı ayakkabı giymek, kokular sürünmek, saç, sakal-bıyık kesmek, vücudun
her hangi bir yerinden kılları koparmak veya kesmektir.
Cidal olarak da Rabbimizin emirleri ve yasaklarını eleştirmek, sözlü ve fiili
saldırılara dönüşebilecek tartışmalara girmek ve tecavüzleri savunmaktır.53
Bütün bu ihram yasakları ve benzerleri Kur’ânî ve Nebevî buyruklarla yasak kapsamına alınmıştır. İslâm Dîni’nin yasaklarının geniş anlamda fakat ihramın özel yasakları ile ilaveli bir özeti niteliğinde olan bu ihram yasaklarının
amacı, insanı insana, doğaya ve doğal varlıklara karşı saygılı kılmak, benlik
davası ve üstünlük iddialarından, karanlık ihtiraslar ve şehvetlerden korumak,
yalnızca Allâh katında değer kazanmaya yoğunlaştırmaktır.
Bunun içindir ki Hac silahsız cihaddır. Özellikle de kadınların ve zayıfların cihadıdır... Bu sebepledir ki “Biz silahlı cihadın amellerin en fazîletlisi olarak
değerlendirildiğini görüyoruz. Cihad yapmayacak mıyız?i diyen eşi Hz. Âişe’ye
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
-Hayır (silahlı cihad yapmayacaksınız. Sizler için) cihadın en güzeli, şartlarına uygun Hac yapmaktır.54
Allâh’ın Resûlü rûhen ve bedenen zayıf olduğunu söyleyen kişiye de şöyle buyurmuştur:
-Öyleyse sen gel, silahsız cihad olan Hac yapmaya çalış.55
53 129. sayfadaki H ekini okuyunuz.
54 Buhârî Hac 4
55 M. Zevaid 3/206
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Allâh’ın Resûlü, ihram yasaklarına uyarak kendisini Allâh’a itâate yönlendiren kişiyi de mücahid olarak vasıflandırmıştır.
İhram yasaklarının insan hakları ve özgürlükleriyle ilişkileri
İhram yasaklarının ihlali, Allâh’ın ve elçisi Muhammed’in (s.a.) buyruklarına aykırılık olduğu için haramdır. Kişiyi günahkâr kılar. Bunun içindir ki Hz.
Peygamberimiz ihramlı iken gömlek ve cüppe giymiş kişiye bu giysilerini çıkarttırmış, haklı gerekçe ile de olsa hizmetçisini sözlü ve fiili bir şekilde uyarıp
cezalandırmaya kalkışan Hz. Ebû Bekir’i acı bir tebessümle karşılamıştır.56
Kur’ân’ın ve Nebevî Sünnetin buyruklarıyla belirlenen ihram yasaklarından özellikle insana saygısızlığı içeren ve de haklar ve özgürlüklere tecavüz niteliği taşıyanlar son derece önemlidir.

80

İhram yasaklarından ilk anlaşılması gerekenler de aslında bunlardır. Zira
Kur’ân’ın belirlediği ihram yasakları olan Füsûk ve Cidal’in sözlük ve şer’i anlamları yanı sıra bu kelimelerin, meleklerin insan hakkındaki yanılgıları olan
yeryüzünde fesad çıkarma, (bozgunculuk yapma) ve kan dökmeye karşılık
olan konumları da böylesi bir algılamayı gerektirmektedir. Kaldı ki Kur’ân ve
Nebevî Sünnet Füsûk’u, insanı aşağılayıcı lakaplarla anmak, mümini sövmek,
adaletin tanığı olacak şahidi zarara uğratmak olarak, Cidali de âyetleri üzerinde tartışma açmak, hak ve özgürlüklere tecavüzü savunmak olarak örneklendirmektedir.57
Allâh’ın Resûlünün Arafat ve Minâ hitâbelerinde haklar ve özgürlüklere
vurgu yapması da ihram yasaklarına bu açıdan bakmaya yönlendirmektedir.
İnsan haklarıyla ilgili ihram yasaklarının ihlâli, haccı bozabilir
Haklar ve özgürlükleri çiğneyici ihram yasaklarından ağır bir dille / sövgüyle aşağılama, dövme, özel hayatın gizliliğini, konut dokunulmazlığını ihlal, silahla yaralama, öldürme, maddî zarara neden olucu yalan, sözleşmeleri
ihlal ve aldatma gibi türlerinin özellikle ihrama girdikten sonra ve Haccın Arafat Vakfesinden önce yapılması, amacıyla çatışacağı, bir diğer ifadeyle, hacının
yüceliğini kanıtlama girişimiyle çelişeceği için haccın yapısını sarsar. -doğrusunu Allâh bilir- haccı, manen de fıkhen de bozabilir.
56 Tirmizî Hn. 835, İ. Mâce Hn. 2933
57 Hucurat 11, Bakara 282, Nisa 107

Arafat Vakfesi’nden önce yapılan cinsel ilişkinin (Refes) Haccı bozacağı
görüşünde ittifak eden İslâm bilginlerinin mantığıyla bakıldığında bu yargıya
varılabilir.58 Zira Bakara sûresinin 197. âyeti yalnız Refesi değil Füsûku ve Cidali de yasak kapsamına almaktadır.
Yukarıda sunulan insan hakları ihlallerinin, Füsûk ve Cidal yasaklarının
en belirgin örneklerini oluşturdukları şüphesizdir. Sevgili Peygamberimiz değil mal ve can dokunulmazlıklarına saldırı gibi maddî sonuçları da olan ihlallerin, yalnızca şahsiyeti küçültücü nitelik taşıyan gıybet şeklindeki ihlallerin
bile, Haccın bünyesini zafa uğratacağını açıklamaktadır.
Sahâbi Üsame b. Şerik anlatıyor.
Vedâ haclarında Allâh’ın Resûlü ile beraberdim. İnsanlar ona geliyor, ard
arda soruyorlardı. Örneğin, şu şu hac görevlerini önce, şu şu hac görevlerini
de sonradan yaptım, diyorlardı. Tavaftan önce Sa’y yaptım diyenler de vardı.
(Soruyorlar böylece ne yapmaları gerektiğini öğrenmek istiyorlardı.)
Hz. Peygamber ise onlara şöyle buyuruyordu:
-Sakınca yok /zorluk yok, sakınca yok,/ yaptığınız gibi de yapılabilir. Ancak sakıncalı olan, Haksız olarak bir müslümanın arkasından onun şahsiyetini yaralayıcı, aşağılayıcı söz söyleyen kişinin yaptığıdır. Sakıncalı olan ve yıkıma uğratan budur.59
İhram yasaklarını ihlâlin Kur’ânî cezaları
İnsan haklarıyla ilişkili olanların dışındaki ihram yasaklarından yalnızca
saç kesme ve avlanma Kur’ân’ın belirlediği ve Hz. Peygamberin uygulamasıyla pekiştirdiği cezaları gerektirir.
Bakara sûresinin 196. âyetinde, hastalık veya başa arız olan rahatsızlık sebebiyle saçların kesilmesi durumunda, sırasıyla (üçgün) oruç tutma veya (altı yoksulu doyurucu) sadaka verme ya da (koyun) kurban kesme gibi cezalar
düzenlenir.60
İhramlı iken kara hayvanlarından birinin bilerek ve amaçlanarak avlanması durumunda ise avlanan hayvanın, inancını yaşayan ilgili iki uzmanın be58 V. Zuheyli I. F. Ansiklopedisi 4/109
59 Ebû Dâvûd Menâsik 88, Hn. 2015
60 Parantez içi açıklamalar için bak. Tirmizî Hn. 953
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lirleyeceği deve, sığır ve koyun cinsinden dengi olacak bir hayvanın kurban
edilmesi veya yapılan hatayı giderici(keffaret) olması için o değerde sadaka verilmesi ya da ihlalin cezasının tadılması için, belirlenecek sadaka miktarına
eşit olacak şekilde oruç tutulması emrolunur.61
İctihadî cezalar
Bunların dışındaki ihram yasakları ihlalleriyle ilgili cezalar, yukarıda sunulan Kur’ânî ve Nebevî ölçüleri ve bazı sahâbi görüşlerini esas alan müctehidlerimizin kıyas yöntemiyle yaptıkları ictihâdlara dayanır.
Bu ictihâdî hükümler, mezhepler arasında farklılık gösterdiği gibi aynı
mezheb içinde de değişiklik arz edebilmektedir.
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İhramda giyinilmesi yasak olan giysilerden birinin tam bir gün veya gece
giyilmesinin oruç / sadaka veya kurban türü bir fidyeyi gerektireceği şeklindeki görüşte olduğu gibi ittifak edilen görüşler de vardır.62 Ne var ki Hac gibi
bir ibâdet alanı ile ilgili ictihadî hükümler, İslâmı ve kabul edenleri dışındaki
müslümanları bağlamaz.
Kitabımızın bütünün incelenmesinden ve özellikle bu bölümde verilen
bilgilerden de anlaşılacağı üzere ihram yasaklarını ihlalin asıl büyük cezası,
hacla rûhî bağlantımızın kesintiye uğraması, içimizdeki ışığı sönükleştirmesi
ve alınabilecek sonuçları engellemesidir. Allâh’ın Resûlü’nün sunacağımız şu
hadîsi bu bağlamda iyi değerlendirilmelidir.
“Cinsel vasıflı özel ve Allâh’a isyan nitelikli genel hatalara düşmeden hac yapan kişi (ancak bu kişi) anasının onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak hacdan döner.”63
İhramlı iken hastalanan hacının, tedavisinin gerektirdiği ve uzmanların
öğütlediği ilaçları ve zaruret ölçüsünde diğer gerekli önlemleri almasında bir
sakınca olmadığını hatırlatalım.64

61 Maide 95
62 İbnür-Rüşd Bidayetül-Müctehid... Ter. A. Meylani 1/560
63 Buhârî Hac B. Muhsar
64 Buhârî Hac 18

Üçüncü Bölüm

Yüceliği Kanıtlama Görevi Olarak Arafat’ta Vakfe

Arafat ictimaına hazırlık
İhrama giren kişi, Allâh katında mükâfatı Cennet olacak bir Hac yapabilmek için bir taraftan ihram yasaklarından sakınarak, diğer taraftan çevresiyle
barışa girerek, tebessümler ve güzel sözcükler saçarak, yedirip içirip ikramlar
yaparak Arafat’a hazırlanır.
Ayrıca nice nice Peygamberlere ve sevgili kullara kucak açmış, duâlarına
tanık olmuş tarihi bir alana yürüdüğünü düşünerek ve yüksek sesle Telbiyeler
çekerek... böylece Rabbinin varlığına üflediği güzellikleri açığa çıkararak, yapacağı Hac görevlerine rûhen hazırlanır.
Bu hazırlıklar içinde yüksek fakat kontrollü bir sesle65 Telbiye getirmenin önemi büyüktür. Çünkü Vahiy meleği Cibrîl’in talimatıyla Hz. Peygamber, kadın erkek ayrımı yapmaksızın Telbiye’de sesin yükseltilmesini emir buyurmuştur.
Telbiye ile Hacı, bütün varlıkların Allâh’ın yaratığı olduğunu, övgünün
yalnızca O’na yapılması gerektiğini, O’ndan başka varlıklara tanrısal vasıflar
yakıştırılamayacağını açıklar. Bununla birlikte, Allâh’ın Âdem’e secde emrine
karşı isyankâr tavır takınarak bencil mantık yürüten İblîsin seküler mantıklı aşağılık konumuna düşmeyeceğini de “Lebbeyk Allâhümme; Buyur Allâh’ım!
Buyur Sen Rabbimsin, ben kulunum.” ifadeleriyle kanıtlar. Haccın özü ile ilgili bu bilinçliliğin önemi sebebiyledir ki Hz. Peygamber, hangi hac daha değerlidir sorusunu, “Yüksek sesle Telbiye getirilen ve kurban kesilen Hacdır.”66 şeklinde cevaplandırmışlardır.
65 Ebû Dâvûd 1527-8
66 Tirmizî Hac 14, İ. Mâce Hn. 2924
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Tarihin yankısı ve varlıkların ortak zikri olan telbiyelerle hazırlık
Hacı, ihramlılık süresinde sıkı sık Telbiye getirir. Akabinde Allâh’dan Cennetini isteyip Cehennemden korunma diler. Telbiye getirirken tarihe bağlanır.
Hz. İbrâhîm, Hz. Mûsa ve Hz. Yûnus gibi Peygamberlerin Telbiyelerine kulak
verir. Dışındaki varlıkların oluşturacağı evrensel Telbiye Korosuna şeflik yapacağı bilinciyle Telbiye çeker. Çünkü Hz. Peygamber bu kudsal topraklarda adı
geçen Peygamberleri Telbiye çekerken görür gibi olduğunu bildirmiş ve dışımızdaki varlıkların Telbiyeye iştirak edeceğini duyurmuştur.
Şanlı peygamberimiz şöyle buyurur:
-İhramlanan mümin Telbiye getirdikçe sağında ve solunda yer alan ve bu yönlerden yeryüzünün nihai sınır noktalarına kadar uzayıp giden taşlar, ağaçlar ve yerleşim birimleri (gibi bütün varlıklar) da Telbiye getirirler.67
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Sevgili Peygamberimiz, Kur’ân doğrultusunda “Hac Arefe günü Arafat’da
Vakfe’dir.”68 buyurdukları için hacı, haccın en temel ruknü, insanlık kongresi
ve güç gösterisi olma yanı sıra mahşer provası olan Arafat vakfesiyle şartlanır.
Zilhiccenin 9. Arefe günü Arafat’ta bulunmak ve oradan Müzdelife-Minâ’ya geçmek ve Mescid-i Haram’da karar kılmak üzere Mekke’ye yönelir.69
Zira Şevval ve Zilka’de aylarıyla Zilhicce ayının ilk dokuz gününde ihrama girilebilirse de Arafat’ta Vakfe ancak Zilhiccenin 9. gününde yapılabilir.
Harem bölgesine giriş
Hacı, Hz. Peygamberin ifadesiyle Allâh’ın yarattığı arzın en hayırlısı olan
Mekke’ye70 girerken bu kentin merkezini oluşturan Harem bölgesine girmiş
olur. Bu bölgeye, kendisine, tabii bitki örtüsüne ve ihram yasaklarına saygı
gösterilmesi için Harem denilmiştir.
Saygısızlık edip tecavüz edemeyeceği ve de edilemeyeceği için kendisi
sosyal hayatın haremi olan, bir diğer ifadeyle (canı, malı, ırzı, dini, aklı, nesli

67 Tirmizî Hac 14
68 İ. Mâce Hn. 3015
69 131. Sayfadaki I ekini okuyunuz.
70 İ. Mâce Hn. 3107

dokunulmaz olan) insanın ihramlılık halinde girdiği Harem bölgesinin sınırları Hz. İbrâhîm’le çizilmiş, Hz. Muhammed’le pekiştirilmiştir.
Harem Allâh’ın belirlediği güvenlik alanıdır.71 İnsanların, hayvanların,
ağaçların, bitkilerin güvencede kılındığı kudsal mekândır. Bu saha içinde insanlara saldırılamaz, saygısızlık da edilemez.
“Harem bölgesine tükürülmez, balgam atılmaz, çöp atarak kirletilmez orada
bağırılmaz”.72
Haremin hayvanları ürkütülmez, avlanmaz, zararsızları öldürülmez, ağaçları kesilmez, otları biçilmez. Allâh’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Ey insanlar! Allâh’ın gökleri ve yeri yarattığı dönemde Mekke’yi dokunulmaz
(insanına, iltica edenine, hayvanlarına ve bitki örtüsüne tecavüz edilemez) kılmıştır. O, Kıyâmet Günü’ne kadar da dokunulmaz kalacaktır. Onun ağacı kesilmez,
av hayvanı ürkütülüp kovalanmaz, duyuru yoluyla sahibini bulma amacı güden kişi
dışında hiçbir kişi onda yitirilen malı bulunduğu yerden alamaz.73
İslâm’ın özeti olan Hac’da Harem bölgesi yasaklarıyla hacı, Medine merkezini haremleştiren Hz. Peygamberin izinde, yaşadığı coğrafyayı haremleştirmek bilincine erdirilir, çevrecileştirilir. İnsanlar yanı sıra hayvanlara, böceklere, çiçeklere, ağaçlara karşı da koruyucu olması gerektiğini öğrenir.
Hz. Peygamber “Facir (kâfir, kâfirce yaşantı içinde olan kişi) nin ölümüyle insanlar, şehirler, hayvanlar ve ağaçlar kurtulur”74 buyururken müminlerin insanları, şehirleri, hayvanları ve ağaçları Haremleştirmesi ve onlar için hayat ve gelişim kaynağı olması gereğine işaret buyurur.75
Harem’in hüznü
Tarihî dokusu ve tabîî bitki örtüsü tahrib edilen, estetikten yoksun betonerme
binaları ve özgür Kâbe’yi bile egemenliğe altına almaya çalışan yarı gökdelenleriyle Harem, günümüzde Harem olmaktan çıkarılmanın derin hüznünü yaşadığını tarihe not olarak düşürmek isteriz.
71 Kasas 57, Ankebût 67
72 134. sayfadaki J ekine bakınız.
73 İ. Mâce Hn. 3109
74 Buhârî Isti’zan 42
75 Haremle ilgili bilgi için bak. T. D. V. İslâm Ansiklopedisi 16/127...
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İnsanlık hayatının başladığı ana kent Mekke
Mekke, yeryüzünün kendisiyle oluşuma başladığı şehirlerin anası olan
kenttir.76 İnsanlığın toplumsal hayatının başladığı,77 ilk mabed olan Kâbe’nin
kendisinde kurulduğu şehirdir. Arafat ve Minâ ise Mukaddes Mekke’nin sınırları Hz. İbrâhîm’le çizilmiş bölgeleridir. Doğrusunu Allâh bilir. Hz. Âdem’le
Havva yeryüzü hayatına Arafat’ta,78 İblîs de Minâ’da başlamıştır.
Açıklanan özellikleri sebebiyledir ki İslâm’ın özeti ve bu özetin sayılı günlerde yaşanması olan Haccın, bir diğer ifadeyle insanın indirildiği yerden iradesini kullanarak Cennet’e yükselme girişimi olan Haccın mekân boyutu Mekke’yle, onun Arafat-Minâ-Kâbe çizgileriyle çerçevelenmiştir.
İnsanın kendi yüceliğini Arafat’ta meleklere kanıtlaması
86

Hacı, İblîs’in sebep olduğu ilk günahı oluşturmuş yasaklı cinsellikten (Refes) ve meleklerin insan hakkındaki yanılgısı olan insana ve tabiata yönelik
bozgunculuk ve kan dökücülükten korunmuşluk içinde Zilhiccenin 8. günü
Minâ’ya gider.
Minâ, Hz. Peygamberin Medineli ilk müminlerle gizlice yaptığı ve Hicret
kararını aldığı Akabe Görüşmelerine şahitlik yapan yerdir. Hz. Peygamberin,
mescidinde yetmiş peygamberin namaz kıldığını bildirdiği bölgedir.
Hacı o günün öğle, ikindi akşam ve yatsı namazlarını Hz. Peygamber’in
yaptığı gibi farzları kısaltarak ve de mümkünse cemaatle kılar.79 9. günün sabah namazını kıldıktan sonra Arafat’a doğru yola çıkar.
Hz. İbrâhîm’in uygulamasını bozarak ve kendilerini Allâh’ın ailesi gibi görerek diğer insanlar gibi Arafat’a gitmeyen ve Müzdelife’de vakfe yapan
Kureyşlilerin uygulamalarını hatırlar. Eşitliği getiren İslâm’a erdirildiği için
Allâh’a hamd eder. Hz. Peygamber’in sünnetini izleyerek Muzdelife’de durmaksızın Arafat sınırları içine girer. Coğrafi bölgeleri, dilleri ve renkleri farklı
olan mümin kardeşleriyle birlikte vakfeye durur.
76
77
78
79

M. Zevaid 3/285. Mekke’nin Dünya’nın merkezi oluşu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.
F. Razi Enam 92, 13/8
136. sayfadaki K ekini mutlaka okuyunuz.
Buhârî Hac 84

Vakfe, amaçlı duruştur
Haccın esaslarndan birini ve zamanı belirli olduğu için en kuvvetli farzını oluşturan Vakfe, Arafat’ta bulunuştur. Bulunurken bilinçli duruştur, kulca
duruştur, Allâh’ın iftihar ettiği, meleklerin imrendiği, İblîs’in ve yoldaşlarının
aşağılandığı duruştur. Nefislerine, insanlara ve tabiata karşı zalimleşen güçlere muarız duruştur. Organizeyi, gücü, kararlılığı yansıtan, insana saygıyı ona
varlığından değerler üfleyen Yaradana saygı bilen duruştur. Tüm coğrafyaları
ve insanları kapsama alanına alan duruştur.
Bu duruş, Hz. Âdem’den beri nice peygamberlerin ve sevgili kulların sergilediği duruştur.
İnsan haklarını konu edinme, zikir ve duâ
Hacı bu duruşuna kattığı Telbiye, duâ ve istiğfarlarla, bilgilenme ve bilgilendirme ile Rabbine yönelir. Hacı öğle vakti gelince Hz. Peygamber’in Vedâ
Haccında Arafat’taki uygulamalarıyla ilgili bilgilerini uygulamaya koyar.
Hz. Peygamber Arefe günü Arafat’ta ünlü hitâbesini Arafat sınırları dışında fakat sınıra yakın olan Urene vadisinde sunar. Ardından öğle ve ikindi namazlarını birlikte ikişer rek’at olarak kıldırır. Daha sonra Arafat sınırları içinde ve merkezinde bulunan Rahmet Dağı eteklerine gelerek vakfe yapar. Fakat
Arafat sınırları içinde bulunanların bulunduklar yerde kalmalarını emir buyurur.
Hacı, Peygamberini izleyerek İslâm’ın insan hakları ve özgürlüklerine verdiği değerin önemi konusunda çevresiyle söyleşide bulunur. O’nun can ve mal
dokunulmazlığını, kadın haklarına saygıyı ve Hz. Âdem’in çocukları olarak
fıtrat eşitliğimizi konu alan Arafat Hutbesi’nden pasajlar sunar / sunulmasına
öncülük eder. İnsan hakları, sosyal adâlet ve hukukun üstünlüğü gibi konularda konuşmalar yapılmasını önerir.
Yaşatılması gereken Sünnet nitelikli bu kültürel atılımdan sonra öğle ve
ikindi namazlarını öğle vaktinde tercihen cemaatle birlikte ve kasrederek (farzları ikişer rek’at) kılar. Arafat’ta bulunuşu vakfe olmakla birlikte tek başına veya toplulukla birlikte Vakfe Duâsı’na kalkar. Tanıma anlamındaki Arafat’ın bilme manasındaki Arefesini, bilinçli duruş olan vakfeyle ve haccın şiarlaşan zi-
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kirleri olan Telbiye, Tekbîr ve Tehlîl’le geçirir. Hz. Âdem’le Havva gibi şöylece
yakararak tövbe eder:
“Rabbimiz! Emirlerine ve yasaklarına aykırı giderek kendimize zulmettik. Eğer
sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz.”80
Özellikle de duâya yoğunlaşmaya çalışır. Yalnızca Arafat’ta değil yaşamın
her anı ve alanında yapılması gereken duâ ibâdetlerin özüdür. Duâ zayıf olan
kulu güçlü olan Rabbine bağlayan köprüdür. Duâ müminlerin silahıdır, bela
dalgalarına karşı koruyucu kalkandır. Duâ kalbin ışığı, rûhun huzurudur. Kulun Allâh katında değer kazanmasının ana yoludur.
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Hacı Arafat’ta Kur’ân’ın ve Hz. Peygamberin öğrettiği nurlu duâlardan
ve yüreğinde korlaşan arzulardan oluşturduğu duâ demetini haccın şiarlaşan
“Rabbena Atina Fiddünya haseneten...” duâsıyla buketleştirerek Rabbine sunar.
Sahâbi İbn-i Abbas’ın Allâh’ın Resûlünün Vedâ hacccında yaptığını dile getirdiği şu duâyı da duâsına katar:81
Allâhım! Sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizlimi ve açığımı da biliyorsun. Hiçbir işim sana gizli kalmaz Rabbim!
Allâhım! Ben çaresizim, muhtacım, ürperiyorum, korkuyorum. Günahlarımı
itiraf ediyor, aman diliyor ve yardım istiyorum. Bir yoksulun istediği gibi senden istiyorum. Günahlarını dile getiren bir zavallı nasıl yakarıyorsa ben de öyle yalvarıyorum. Huzurunda boynunu bükmüş, gözleri Senin için yaşla dolmuş, varlığından
geçip secdelere kapanmış mağdur bir kul sana nasıl duâ ediyorsa ben de öyle duâ
ediyorum.
Allâh’ım Ey istenenlerin en hayırlısı, ey verenlerin en cömerdi olan Allâh’ım!
Bana merhamet et. Beni sana yönelişten ve duâlarımın kabulünden yoksun bırakma.
Rûhen hazırlıklı olarak geldiği Arafat’ı ikram, bilgi, zikir, tövbe ve duâ yoğunluğu içinde geçiren hacı, İblîs gibi yaradana isyan mantığını değil, teslimiyet mantığını benimsediğini göstermiş olur. İblîs’in Cennet’ten çıkarılmalarına
sebep olarak Hz. Âdem’le Havva’da sağladığı zaferi kendi şahsında İblîs aleyhine mağlubiyete dönüştürür. Meleklerin Âdemoğlunun bozguncu ve kan dökü80 Araf 29
81 M. Zevaid 3/252

cü olacağı şeklindeki yanılgılarını kanıtlar. Üstelik O, Meleklerin iradelerini kullanmaksızın yaratılışları gereği edindikleri cinsellikten (Refes) ve yaradana isyan (Fusûk) dan beri olma konumuna iradesini kullanarak yükselebileceğini gösterir. Böylece Rabbinin yaratırken kendisine verdiği yüceliği Meleklere karşı da belgeler.
Allâh’ın Meleklere karşı iftiharı
Bunun içindir ki Allâh, onunla meleklerine iftihar eder, İblîs de en büyük zilletini yaşar.
Şanlı peygamberimiz Hz. Muhammed bu gerçeği şöyle açıklar;
[ “Allâh’ın pek çok sayıda kulunu Cehennem ateşinden bağışladığı gün hiç şüphesiz (Arafat’ta Vakfe yapıldığı) Arefe Günü’dür. Allâh Arafat’ta bulunan kullarını rahmetiyle kuşatır. Onlarla meleklerine karşı iftihar eder. (İftiharına tanık kılmak için de onlara şöyle) der:
-Bunlar ne istiyorlar?82
“Arefe günü geldiğinde Yüce Allâh rahmetiyle dünya semasını kuşatır. Arafat’ta
toplanan kullarıyla meleklerine karşı övünür de onlara şöyle buyurur:
-(Rahmetimi bilmedikleri ve Azabımı görmedikleri halde) Uzak yerlerden
yorgun argın ve üstü başı perişan bir şekilde yüksek sesle Telbiyeler getirerek rahmetimle kucaklaşmaya gelmiş olan kullarıma bir bakın. Onları bağışladığıma sizleri şahit tutuyorum.”83
“Müslümanların yardımına koşmaları için vahiy meleği Cibrîl’in melekleri saf
düzenine soktuğunu gördüğü Bedir Günü dışında Şeytan Arefe günü Arafat’ta görüldüğünden daha aşağılık, daha bedbaht, daha perişan ve daha öfkeli hiçbir gün görülmedi.
Bunun sebebi Şeytan’ın Arefe günü ilâhî rahmetin Arafat’a yağdığını görmesi ve
Allâh’ın-bağışlanması istenen-büyük günahları da bağışladığını bilmesidir.”84]

82 M. S. Müslim Hn. 643, İ. Mâce Hn. 3014
83 Mışkatul-Mesabih Hn. 2601
84 Mışkatül-Mesabih Hn. 2600 Benzeri hadîsler için bak. M. Zevaid 3/251-3, Müsned-u Ahmed 2/224
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Dördüncü Bölüm

Yüceliği Kanıtlama Görevi Olarak Mina’da İblis’in ve
Yönetimindeki Şeytanların Sembollerini Taşlama

Müzdelife ve İblîs’in Yerleşme-Taşlanma Alanı Minâ

Arafat’tan ayrılış
“... Arafat’tan seller gibi boşalıp topluluklar halinde dalga dalga aktığınızda,
Meşar-i Haramda (kulluk bilincinin-ilâhî sevginin-kalbi duyarlılığın kudsallık kazandığı Müzdelifede) Allâh’ı, buyruklarını, vereceği armağanları anın. Onu
(Hak inancın ve haccın özünü kaybetmişken) sizi İslâma yönlendiren ilah olarak (Telbiyelerle, Tekbirlerle) anın.”85
Yaratanın iftiharı ve bağışlamasıyla taçlanan, Hz. Âdem ve Hz. İbrâhîm gibi yüce kulların rûhani beraberliği ile yaşanan Arafat vakfesinden sonra Hacı,
güneşin batışı ile birlikte Kur’ân’ın emri gereği ve onun istediği şekilde Arafat
sınırlarını aşar, diğer hacılarla beraber, seller gibi akarak Müzdelife’ye gelir.
Müzdelife Arafat vakfesinden sonra hacıların geleceği yerdir. Buraya,
Allâh’a yakınlık kazanıldığı için Müzdelife, kulluk şuurunun, kalbi duyarlılığının kudsallık kazandığı yer olduğu için de Meş’ar-i Haram denir. Hacı Müzdelife’ye girip konakladığında Allâh’ın Resûlünün yaptığı gibi yapmaya çalışır.
Müzdelifede konaklama
Hz. Peygamber, Müzdelifi’ye gelip konakladığında ayrı ayrı ikamet aldırarak akşam ve yatsı namazlarını birlikte, akşamı üç, yatsıyı iki rek’at olarak kıl-

85 Bakara 198
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dırır.86 İki namaz arasında ve sonrasında herhangi bir zikir ve duâda yapmaz.
Öğüt de vermez. İstirahata çekilir.87 Fecir (şafak) sökünce de kalkar.
O, gerçekçi bir hayat önderiydi. Böyle yapması gerekiyordu. Çünkü Arafat vakfesinin yorgunluğu vardı. Ertesi gün Minâ’ya inilerek Akabe Cemresi
taşlanacak, kurban kesilip traş olunacaktı. Ayrıca Mekke’ye inilip Haccın Farz
tavafı, ardından da Sa’y yapılacaktı. Bütün bu görevlerin yapılabilmesi için istirahat edilip güç depolanması gerekiyordu.
Aslında zorlukların aşılması, hayatın kolaylaştırılması onun yöntemiydi.
O, ilâhî emirleri ve cezaları uygulamanın dışında, hayatın bütününde kolaylığı
seçmişti. Sürekli olarak verdiği öğütlerden biri de “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınızi88 şeklinde idi. Çünkü o, “Allâh size kolaylığı diler. Bunun içinde size, dinde
zor yapılacak görevler yüklemedi.” buyuran Kur’ân’ın açıklayıcısıydı.89
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Hacı, Allâh’ın Resûlünün yaptığı gibi yapar. Müzdelife’ye inip konakladığında akşamla yatsı namazlarını birlikte, kısaltarak ve mümkünse cemaatle kılar. İstirahate çekilir. Şafakla birlikte kalkar. Sabah namazını erkence ve de tercihen cemaatle kılar. Müzdelife’de bulunuşunun vakfe olduğu bilinciyle tek
başına veya toplu halde uzunca duâ eder. Güneş doğmadan da Telbiyeler ve
tekbirler getirerek diğer hacılarla birlikte gürül gürül fakat sukûnet ve vakar
içinde Minâ’ya doğru yol alır.
Batılperestlere benzememe bilinci
Hz. Peygamber de böyle yapar ve bu çizgide uyarılarda bulunurdu. Salât
ve Selâm üzerine olsun Hz. Peygamber, İbrâhîm’i geleneği bozarak güneş Sebir dağı üzerine doğduktan sonra Minâ’ya hareket eden Câhiliye araplarına aykırılıkla güneş doğmadan önce yola çıkardı.90
Hacı Minâ’ya doğru akarken Hz. Peygamber’in, Arafat’ta vakfe yapıp eşitliği sağlayarak, çıplak tavaf etmeyi yasaklayarak, kurban etinden yiyerek ve diğer benzeri uygulamalarıyla yaptıklarını değerlendirir. Onun Câhiliyye adam86 Buhârî Hac 97
87 Buhârî Hac 96
88 Buhârî Edeb 80
89 Bakara 185, Hac 78
90 Buhârî Hac 100

ları gibi batıl din ve ideoloji mensuplarına, materyalis sistem bağlılarına, onlara ait ayırıcı nişan niteliğindeki özelliklerinde benzenilmemesi ile ilgili uyarılarını hatırlar.
İnançta, ahlâkta, kılık kıyafette, yasal düzenlemeler ve kültürel yapılanmalarda yabancılara benzemeye çalışmakla Muhammed Ümmetinin nasıl çöküntüye uğradığı ve uğratıldığını düşünür. Doğru bilgiye ve bilince ulaşmamız için de duâ eder.
Hz. Peygamberi izlercesine yürümek
Hacı, güneşin ilk ışıkları altında Minâ’ya inilirken, ilk gören insanların
birbirlerine göstererek “işte mübarek yüzlü Peygamber” diye işaret ettikleri güzellikler Peygamberi Hz. Muhammedi takip edercesine vakarla yürür.91
Cevaplarını öğrenmek amacıyla soru yöneltmek için çevresinden yaklaşan erkekli kadınlı sahâbileri izlercesine yürür. Bu sahâbilerden birinin Onunla gerçekleştirdiği tarihin kubbesinde yankılanarak gönül kulaklarına bir rahmet bestesi gibi inen şu diyaloğu dinleyerek yürür:
-Ya Resulellah! Beni Cennet’e yaklaştıracak ve de Cehennem’den uzaklaştıracak (ameller) nelerdir? (Bana öğretir misiniz?)
-Beş vakit namz kıl, (farz olduğunda) zekâtı ver. Kâbe’yi hac et ve bir de insanların sana yapmalarını sevip-istediklerini onlara karşı yap, insanların sana karşı yapmalarını sevip-istemediklerini de onlara karşı yapma.92
Artık Minâ’ya inilmiştir. Minâ, vahiy meleği Cibrîl’in yönlendirilmesiyle
Hz. Âdem’in Rabbinden Cennet’i istediği yer olduğu için Minâ Cennet istenilerek girilecek yerdir.93
Ve... Minâ, Hz. Âdem ve Havva ile birlikte onlara düşman olarak yeryüzüne
indirilen İblîs’in nesillenmek için mekân tuttuğu, yaşam ve yönetim merkezi edindiği, Âdem’e ve oğullarına düşmanlığa başladığı yerdir.94

91 Ebû Dâvûd Menâsik 9, M. Zevaid 3/269
92 M. Kenzul Ummal 1/39
93 Kurtubi Bakara 203, 3/7
94 138. sayfadaki L ekini mutlaka okuyunuz.
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Akabe Cemresi İblîs’in sembolüdür
Hacı, yaradılışndaki yüceliği İblîs’e ve yönetiminde ki şeytanlara kanıtlamak için Minâ’da ilk iş olarak Hz. Peygamberi izini sürerek Akabe Cemresine gelir.
Doğrusunu Allâh bilir, Akabe Cemresi Hz. Âdem’le Havva’nın Cennet’ten
çıkarılmasına sebep olarak insanlığa ilk darbeyi vuran İblîs’in sembolüdür.
Hz. Âdem’in şahsında küçümsediği toprak kökenli Âdemoğlu olarak, toprak
menşeli maddelerle95 İblîs’in sembolünü taşlar. Taşlama işlemine Remy-i Cimar denir.96

94

Hacı taşlamayı Hz. Peygamberin buyruğu olduğu için hayatı boyunca
yöntem edinmekten kaçınacağı aşırılığa düşmeksizin örneğin çakıl taşı büyüklüğündeki taşlarla yapar. Bu taşlamayı, kendisini İblîs dahil meleklerin
saygı secdesine vardırılacak yücelikte yaratan Allâh’ın adını anarak ve Onu
yücelterek yapar.
Bismilllahi-Allâhu Ekber.
Taşlamayla birlikte ihramlılık süresince sürdürdüğü Telbiyeyi, amacına
ulaştığı için bırakır. Çünkü Sünnetini uygulayacağı Hz. Peygamber de böyle
yapmış, Telbiyesini Akabe Cemresini taşlayacağı ana kadar sürdürmüştür.97
Böylece hacı, İblîs’in yaptığı gibi Allâh’a isyan değil, kayıtsız şartsız itâat edilmesi gerektiğini, onun sembolü önünde ve onun tanıklığı altında, onu taşlayarak belgeler ve saygı secdesine layık olduğunu delillendirmiş, bir diğer ifadeyle yaratılırken
erdirildiği yüceliği İblîs’e kanıtlamış olur.
Ancak bir defa ve de yalnızca İblîs’e karşı yapılan kanıtlama yetmez. Taşlamanın İblîs’i de içine alacak şekilde genişletilmesi ve sürdürülmesi lazımdır.
Bunun için hacı, açıklanacak olan kurban, saç kesme, tavaf ve sa’y görevlerinden sonra yeniden taşlamaya başlayacaktır.

95 Kurtubi 3/11
96 139. sayfadaki M ekini, bir önceki ekle birlikte okuyunuz.
97 Buhârî Hac 93

Yüceliği kanıtlamaya şükran olarak kurban kesmek
Kurban Kesmek Bütün Hacılara Öğütlenmiştir
Kurban, Hac sûresinin 28. âyetine göre haccın amaçlarından biri gibi kılınan bir sembolüdür:
“(İnsanlar hacca gelsinler de) bunun kendilerine sağlayacağı faydaları görsünler ve (kurban için) belirlenen günlerde (Allâh’ın, kendisinin sembolü kılarak saygısızlık edilmesini yasakladığı ama) kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar üzerine Allâh’ın ismini ansınlar ve sizde bunlardan yiyin ve darlık içindeki
yoksulu doyurun.”
Peygamberimizin açıklamalarına göre de haccı daha fazîletli kılan amellerden birini oluşturduğundan98 kurbanlık hayvanı ve parasını bulabilen hacı, Akabe cemresini taşlamanın ardından kurban kesimine hazırlanır. Çünkü
kurban, üstlenilen ibâdet ve hilâfet (ilâhî yasaları yaşama ve yaşatma) görevlerini yaparak, yaratılırken erdirildiğimiz yüceliği, haccımızla kanıtlama nimetine bir teşekkürdür.
İfrad haccı yapanlar için İslâmın öğüdü olan kurban, Temettü haccı yapanlar için Kur’ân’ın,99 Kıran haccı yapanlar için de Nebevî Sünnetin yüklediği görevdir.
Maddî gücü olmadığı veya kurbanlık hayvan bulamadığı için bu görevi
yapamayacak hacı, Kur’ân’ın Bakara sûresinin 196. âyetine göre, üç gününü
Hacda, yedi gününü de vatanına dönüşünde tutmak üzere on gün oruç tutar.
Hacı yararlandığı ve ömrü boyunca yararlanacağı küçük veya büyük baş
hayvanlardan biri ile Rabbine teşekkür etmek için kurban keser.
Hz. Peygambere uyuş olacağı, ayrıca nefis müdafa edilirken ve saldırıya uğrayan ülke savunulurken öldürme zarûreti duyulabileceğinden, meşru bir öldürme
eğitimi olacağı ve yaradılıştan var olan öldürme iç güdüsünü helâl yoldan tatmine
erdireceği için erkek veya kadın hacı, kurbanını bizzat keser. Allâh’dan aldığı izinle
O’nun adını anarak ve O’nun rızasını amaçlayarak keser. Zira onun izniyle kesim
ibâdet, nefis adına kesim cinayet olur.

98 Tirmizî Hac 14
99 Bakara 196
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Bizzat kesmesi öğütlenirse de vekalet vererek de kestirebilir. Mümkünse
Kur’ân’ın öğüdü olarak kurbanının etinden kulca tevazu içinde kendisi bizzat
yer, ihtiyacını arz eden ve de edemeyen fakirlere yedirir.
“Kestiğiniz kurbanın etinden yiyin, darlık içindeki fakire de yedirin.”100
Kurbanın etinden yemeye çalışmakla Hacı kurbanlarının etlerinden yemeyen Câhiliyet adamlarına muhalefet görevini de yerine getirmiş olur.

96

100 Hac 28 Ayrıca bak. Bakara 196, Maide 2, Hac 30

Beşinci Bölüm

Yüceliği Kanıtlama Görevi Olarak Kâbe’yi Tavaf ve Diğerleri

Yüceliği İnsanlara Kanıtlamaya Yardımcı Unsur Olarak
Saç Kesme / Kısaltma

İşlemin Kur’ânî dayanağı
Hz. Peygamberin izlediği sıra takip edilerek Kurban kesiminden sonra yapılacak görev, saç kesmek veya kısaltmaktır.
Yaradılışındaki yüceliği baş eğerek Rabbine ve saç keserek / kısaltarak da
insanlara kanıtlamak için hacı, Kur’ân’ın yüklediği Tefes’in giderilmesi şeklindeki hac görevi olarak saçlarını keser veya kadın hacılar gibi kısaltır. Çünkü
Peygamberimizin ifadesiyle “kadınlara kesmek yok kısaltmak vardır.”
Tefesin kapsamına girdiği için, uzamışsa tırnaklarını ve vücudunun belirli bölgelerindeki kılları da giderir.101
Nebevî Sünnet’te saç kesme / kısaltma
Hz. Peygamberin diliyle düşen her bir kıl bir günahı sileceği102 ve bu sebeple günahlardan temizlenmeyi de sembolize ettiği içindir ki kanıtlama işleminin erkeklerde saçların tamamı kesilerek, kadınlarda ise kısaltılarak sembolize edilmesi daha fazîletlidir.
Fazîletliliğin bir nedeni de kısaltmada kendisine süslenilecek bir şey bırakılmasına karşın kesilmede bırakılmamış olmasının nefse daha ağır bir yükümlülük getirmiş olmasıdır.
101 Hac 29, F. Razi 23/80, Kurtubi 12/39, İ. Kesir 3/216
102 M. Zevaid 3/276
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Kur’ân’ın saçın dipten kesilmesini kısaltmadan önce Zikretmesi,103 Hz.
Peygamberin Vedâ haccında saçlarını bütünüyle kestirmesi104 ve de saçlarını
tamamen kesen erkeklere kısaltanlara nazaran üç katı duâda bulunması -Allâh
bilir- değinilen fazîletlilik gereğini yansıtmaktadır.105
Melik b. Rabia bizzat dinlediğini vurgulayarak şöyle anlatıyor;
Allâh’ın Resülü “Allâhım! Saçlarını tamamen kesenleri bağışla” diyerek duâ
etti (ve duâsını tekrarladı) . Bu sırada topluluktan bir kişi “Saçlarını kısaltanlara da duâ et Ya Resülallâh! ricasında bulundu. Allâh’ın Resûlu tekrarladığı duâlarının dördüncüsünde saçlarını kısaltanlar için de bağışlanmaları duâsında
bulundu.
Melik b. Rebia anlatımını şöyle sürdürüyor;
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-Ben o gün saçlarını tamamen kestirenlerdendim. Saçlarımı kestirmemden ötürü Hz. Peygamberin duâsına mazhar olmanın bana yaşattığı mutluluğu kızıl develer (gibi en değerli dünya malları bile) bana yaşatamazdı.106
Kâbe’yi tavaf ederek insanlara kanıtlamaya çalışacağımız yüceliğimizi, en
güzel organımız başımızda belgeleyerek pekiştirme olacağı içindir ki, saçı dipten kesmeyi, belgeyi daha bir belirginleştiren amel (iş) olarak algılamalıyız.
Erkek ve kadın hacılar saç kesme / kısaltma işleminden sonra ihramdan
çıkabilirler. Bir diğer ifadeyle erkekler ihram örtülerini çıkarabilir, normal elbise ve ayakkabılarını giyebilirler. Kadın ve erkek hacılar vücut temizliği yapabilir ve kokulanabilirler. Ancak Mekke’ye inip haccın farz tavafını ve sa’y’ını
yapmadan sevişemez, ilişkiye giremezler.
Tavaf ve Makam-ı İbrâhîm
Allâh’ın Sembolü Olan Kâbe’nin Özellikleri
Peygamberimizin açıklamasına göre her biri Allâh’ı zikir aracı olması için
yaptığımız hac menâsikinden sonra hacı asıl büyük zikir olan tavaf için Mes-

103
104
105
106

Fetih 27
Buhârî Hac 127
Buhârî Hac 122
M. Zevaid 3/26

cid-i Harama iner. Haccın farz görevlerinden biri olan Tavafı yapmak için Kâbe’ye yönelir.
Mümin kişi yaradılışındaki sezgisi ve bilgisiyle derin bir îmanla Rabbine bağlanır. Güzel isimlerinin açılımı olan yaratıklarındaki kudretini ve merhametini izleyerek O’nu artan bir sevgiyle sever. Bu sevgisini de soyuttan somuta çevirmek ister.
Hiçbir mahlûku benzeri gibisi bile olmayan Allâh, kullarında oluşacak bu arzuyu gerçekleştirmek için Kâbe’yi zatının ve birliğinin sembolü kılmıştır.
Allâh’ın varlığı ve birliğinin sembolü olan Kâbe ilk mabeddir. Dönüp dönüp gelinen güvenlik alanıdır. O, Allâh’ın zatına nisbet ettiği ve tavaf edilmesini emrettiği
kudsal ve özgür evdir. İnsanlığın gelişimine itici güçtür. O içinde apaçık belgeleri barındıran yerdir. Bir kabule göre de Âlem dairesinin merkez noktasıdır.
Kâbe, dairevi çevresinde namaz için saf tutan insanların zahirde birbirlerine
saygı secdesine varır ve birbirlerinin çevresinde tavaf eder/dolaşılır konumuna geldiği mekândır. O, yeryüzünün, her noktasında duâ ve namaz kıblegâhı edinilmesi gereken, dünyanın bütün coğrafi bölgelerinden kendisinde kılınacak namazlara canlı
yayın aracılığıyla uyulabilecek olan mucize beyttir/evdir.107
Hacı Allâh’ın zatı ve birliği yanı sıra rızasını da temsil eden Kâbe’ye yaklaşır. Yaradılış sebebi olan, ibâdeti ve onun ferdilik ve içtimailik içinde sürekli
olarak yapılmasını sembolleştiren Tavafa başlar.
Hz. Âdem’den beri nice peygamberlerin ve Allâh’a kullukla yücelenmiş
nice salih kulların çevresinde kulluk sergilediği Kâbe’yi, insanlık tarihi ile kucaklaşarak tavaf eder.
Hacı, tavaf ederken, bulunduğu köşenin özel bir kayıt ve çekim merkezi olduğu bilinciyle Hacerul-Esved’i selâmlar. -Allâh bilir- onun köşesinden, meleklerin
Hayat dosyamız için çektikleri sesli ve görüntülü filimler için özel kulluk görüntüleri verir.108

107 142. sayfadaki N eki mutlaka ve mutlaka okunmalıdır.
108 148. sayfadaki O ekine bakınız.
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Remel ve anlamı
Hacı tavafında Remeli de unutmaz. Remel erkeklere özgüdür. Ardından
Sa’y yapılacak Tavaf’ın ilk üç dönüşünde güç gösterisinde bulunma amacıyla sağ omuz açıkta koşarımsı adımlarla yürümektir. Remel Hz. Peygamber tarafından Vedâ Haclarında da yapıldığı için yapılır. Çünkü Remel geçmişi yaşatmak kadar geleceğin bedenî, ilmî, iktisâdî, siyâsî ve kültürel güç projelerini
üretmek gereğini de sembolize eder.109 Tavafın ardından hacı tavaf namazını
Makam-ı İbrâhîm’de kılar. Makam-ı İbrâhîm bütün Mescid-i Haram’dır.110
İnsanların dönüp dönüp geldikleri, hal ile maziyi birlikte yaşadıkları ve geleceğe beraberce hazırlandıkları, namazda birbirlerine karşı durdukları, tavafta iç içe
yürüdükleri için Kâbe’yi Tavaf, yaratılırken erdirildiğimiz yüceliği insanlara kanıtlamadır. Açıklanan Saç kesmek / kısaltmak göreviyle, açıklanacak sa’y de ona yardımcı kanıtlama görevleridir.
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Tavaf namazından sonra hacı Safâ ile Merve arasında Sa’y yapmak için
Safâ’ya gelir.
Yüceliği insanlara kanıtlamaya yardımcı unsur olarak Sa’y
Tavaf namazından sonra hacı bir miktar zemzem içer ve Sa’ye yönelir.
Sa’y, Peygamberimizin yaparak örneklendirdiği hac görevidir.
Sa’y yapmanın hiç şüphesiz sembolize ettiği derin bir anlamı ve amacı
vardır. Çünkü hac menâsikinin (görevlerinin) özetlediği İslâmi hayat sabır ister. Sa’y’de koşarımsı adımlarla yürüyüş olan Hervele’nin sembolize ettiği gibi tabi gayretler içinde daha bir atılımı gerektirir. Bu gerekliliği kişinin gündemine taşımak içindir ki Sa’y, Kur’ân da sabır bağlamında zikredilerek görevleştirilir. Hacı, işte bu vacib-rükün nitelikli görevini yapmak için Safâ tepeciğine gelir.
“Safâ ile Merve Allâh’ı hatırlatan sembollerdir.”111 Bu sembollere saygı Yaradana saygılı kul olmanın gereğidir.112 Hacı itiraz edici bir mantıkla “Niçin Sa’y,
Neden Safâ ile Merve? şeklinde yorum saygısızlığına düşmeden Safâ’dan Sa’ye
109
110
111
112

150. sayfadaki P ekine bakınız.
151. sayfadaki R ekini okuyunuz.
Bakara 158
Maide 2, Hac 32

başlar. Safâ’da Rabbini birleyerek, yücelterek, övgüler sunarak anar. Onun her
şeye gücü yettiğine, uğrunda verilecek çabaları başarı ile sonuçlandıracağına
inanarak duâ eder.
Sa’yin tarihi kahramanı Hâcer
Bu arada Sa’yin tarihi kahramanı; Hz. İbrâhîm’in eşi Sare’nin cariyesi Hâcer’i hatırlar.
Hâcer, yavrusu küçücük İsmail ile birlikte kendisini, Tufan sonrası izleri
kaybolan Kâbe’nin temelleri yanında ıssız, susuz, ekinsiz ve insansız bir vadide yapayalnız bırakıp giderken eşi Hz. İbrâhîm’e sorar:
Bizi Allâh’ın emri ile mi bırakıp gidiyorsun?
Ondan “eveti cevabını alınca, O, bizi korur, der. Azığı ve suyu bitmeye
yüz tutunca Yaradana güvenin, onun koyduğu sebeplere yapışmayı gerektirdiğinin bilinci içinde kalkar. İnsan, azık ve özelliklede su aramaya koyulur. Safâ
ile Merve tepecikleri arasında durmadan gider gelir. Bu gün yeşil ışıklarla işaretli olan vadi tabanında koşar adımlarla seyreder. Sebeplere yapışma yükümlülüğünü yedi defa geliş gidişleri ve Hervele’si ile kanıtlayan Hâcer’e, Allâh’a
güven içindeki sabırlı ve ümitli atılımlarının karşılığı verilir.
Vahiy meleği Cibrîl, Zemzemi çıkarır ve Hâcer’e şöyle der:
Yalnızlık içinde yok olup gitmekten korkmayın. Burada Allâh’ın evi Kâbe var.
Bu çocuk ve babası İbrâhîm, onu tarihi temelleri üzerinde yükseltecektir. Allâh kendisine bağlıları yardımsız bırakmaz.
Zemzem’in fışkırtılması
Fışkıran Zemzem kuşları, kuşlar da çevreden geçen ve Mekke’yi yeniden
kuracak olan Cürhumluları celbeder.113
Hâcer ile ilgili hatıra ile birlikte Hacı, Hâcer’in şahsında, yalnızca kulluk
bilinci ve yaşantısıyla Allâh katında değer kazanılabileceğini anlar. Bu anlayış
içinde kendisini Safâ’dan Merve’ye doğru akışa bırakır. Hz. Hâcer ile özdeşleşmeleri gereken kadın hacılar daha bir coşkuyla bırakır.114
113 Buhârî Enbiya 9, Fethül-Bari 6/464
114 155. sayfadaki S ekine bakınız.
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Hâcer gibi Hacı da Safâ ile Merve arasında inançla, aşkla gider gelir. Bağışlanmanın, arzulara kavuşmanın ancak (yeşil ışıklarla işaretli alanlarda yapılan) ve güç gösterisi olma anlamını da taşıyan115 Hervele’de sembolleştiği
gibi, yer yer artan yorucu, ızdıraplı fakat ümitli gayretlerle sağlanabileceğinin
şuuru ile Sa’yini yapar. Bu şuuru ülkesine taşımak ve yaşatmak azmiyle Sa’yini duâlarla bitirir.
Hacı, Hz. Hâcer’in Sa’yinin ürünü olan Zemzem’den, Allâh’ın Resûlünün
yaptığı gibi tavaf sonrasında Sa’y’e giderken içebileceği gibi Sa’ydan sonra da
içebilir. Pek tabi ki her zaman da içebilir. Tarihle ve de hayatla birlikte akıp giden Zemzem, Allâh’ın Resûlünün beyanına göre “O içilmesindeki amacı gerçekleştiriri.116 Amaca göre “Zemzem susamışa su, acıkmışa gıda ve hastaya da şifadıri.117
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Yüceliği İblîs’e ve yönetimindeki şeytanlara kanıtlamak için
sembollerini taşlamayı sürdürme
Hacı Sa’y yaparak aldığı sabır ve mücadele dersinin ilk uygulamasını yapmak üzere aynı gün Minâ’ya döner. Amaç Akabe Cemresi taşlanarak ataları ve
baş komutanları vurulan Şeytanlarla sembolik savaşa dönüştür. Bu defa baş
Şeytan İblîsle birlikte onlar da vurulacaktır ki yüceliği kanıtlama tam anlamıyla gerçekleştirilsin.
Allâh’ın Resûlü’nün, aşağıda anlamı sunulacak Bakara sûresinin 203.
âyetinin fiilî açıklaması olan ve Remy-i Cimar denilen vuruşlar, ilk günle birlikte üç, dileyenler için dört gün devam edebilecek, toplam 49 veya 70 atışlı
en uzun süreli Hac görevidir. Süreli ve sürekli oluşu şeytanlar ve şeytanlaşmış
insanlarla mücadelenin ömür boyu süreceğine işarettir:
“(Arafat-Müzdelife dönüşünün ardından) sayılı günlerde (kendisini anmanız için görevleştirilen Telbiye, Tekbir, Remy-i Cimar ve Tavaf’la...) Allâh’ı
anın.
(Hac da), Allâh’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunan kişi (Şeytan

115 Fethül-Bari 3 /587
116 İ. Mâce 3062
117 M. Zevaid 3/286

sembollerini taşlayıp (bayramın ikinci ve üçüncü günleri olan) iki gün içinde
dönüş yaparsa bütün günahlarından arınır. Erteleme yaparak üçüncü güne kalan
kişi de tüm günahlarından temizlenir. Siz, asıl Allâh’ın yasalarına aykırılıktan korkun ve toplanıp O’nun huzuruna getirileceğinizi bilin.”
Yaradana kulluğun devamı için İblîs’le ve yönettiği şeytanlarla ve onların
etkilediği şeytanlaşmış insanlar, fikirler, ilkeler, kurumlar ve rejimlerle sürekli olarak mücadele etmenin gerekliliğinin bilinci içinde değinildiği üzere hacı tekrar Minâ’ya döner.
Kurban bayramının ikinci, üçüncü ve dilerse dördüncü günlerinde İblîs’in sembolü Akabe Cemresi yanı sıra ilâhî senaryo gereği görünmezlik içinde kendisine ve diğer müminlere yıkıcı telkinlerde bulunan ve bulunacak olan
orta ve küçük dereceli şeytanların sembollerini (Cemreleri) de taşlar.
Cemrelerin her birine çokluğu ve sürekliliği yansıtan sayıda yedişer taş atar.
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Şeytan sembollerini taşlamak insanı yüceltmektir
Yedişer taş atar, çünkü şeytanların sembollerini taşlamak, Allâh’ı zikirdir,
O’na itâattir, insanlığa saygı duymaktır.118 İnsanı küçümseyen İblîsi ve bağlılarını aşağılamaktır. Böylece yüceliği kanıtlamaktır.
Bilinmesi gerektiği gibi İblîs’i melekler arasında iken şeytanlaştıran insanı
küçümsemesidir. Bu küçümsemesi sebebiyle Allâh’ın Âdem’e saygı secdesine
varılması emrine isyan etmesidir.
Zarar verdirmek şeytanların yöntemidir
Mantık değişmediği içindir ki İblîs’in ve yönetimindeki insan ve cin şeytanlarının amaçları da toprak kökenliliği inkâr ettirilerek insanın insana küçümsetilmesidir. Zarar verdirilerek Allâh’a isyan ettirilmesidir. Bu sebeplerdir
ki Hacı, içlerinde nice gerçek hacılar bulunan, Hz. Peygamberin ifadesiyle “Saçı sakalı birbirine karışmış, tozlara bulaşmış” ve bir konuta yerleşememiş fakir
hacıları asla küçümsememelidir. Nihaî aşaması bozgunculuk ve kan dökücülük olan zarar vericilikten de son derece kaçınmalıdır.
118 156. sayfadaki T ekini inceleyiniz.

Sevgili Peygamberimiz “Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeksizin
Hac görevlerini yapan kişinin günahları bağışlanır.”119 buyurarak, kabul olunur
hac yapabilmek için zarar vermekten kaçınmanın gereğini öğrettiği içindir ki
hacı, daha çok ibâdetli olabilmek için izdihamlı dönemlerde nafile tavaflar
yapmak şeklinde bile olsa zarar vericilikten korunmalıdır.120
Zira maddî ve manevî olarak insana zarar vermek Kâbe’ye zarar vermekten daha büyük günahtır. Çünkü mümin insan Kâbe’den daha büyüktür.
Hz. Peygamberin dilinden insanın yüceliği
Bu büyüklüğü, sahâbi Abdullah b. Amr şöyle anlatır:
Allâh’ın Resûlünü, Kâbe’yi tavaf ederken şöyle dediğini görüp işittim:
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-Ey Kâbe! Sen pek güzelsin kokun da pek hoştur. Yüceliğin, saygınlığın, dokunulmazlığın da erişilmezdir. Ancak hayatım tasarrufu altında bulunan Allâh’a yemin ederim ki müslümanın canının, malının ve saygı duymamız gereken şahsiyetinin yüceliği, saygınlığı ve dokunulmazlığı seninkinden çok daha büyüktür.121
Hz. Peygamberin diliyle yüceliği, Kâbe örneğiyle açıklanan müslümana
karşı zarar vericilikten kaçınmak yetmez. Zira zarar vermemek, müslüman olmanın olgunluk şartı değil, olmazsa olmaz koşuludur. Çünkü Peygamberimiz müslümanı, insanların dilinden ve elinden zarar görmediği kişi olarak tarif buyurmuşlardır.
Haccı, cennet yapacak güzellikler
Kabul olunur bir hac yapabilmek için ayırım yapmaksızın hacılara karşı
sürekli olarak güzellikler üretmek gerekir. Bu gerekliliği vurgulayan hadîslerle konumuza açıklık getirelim.
Hz. Peygamber “Mebrûr olan Haccın mükafatı hiç şüphesiz Cennettiri buyurunca, bu müjdeyi alan sahâbîler sordular:
-Hac nasıl mebrûr olur Ya Resülellah!
119 İ. Kesir Bakara 197
120 161. sayfadaki ilgili U ekini okuyunuz.
121 İ. Mâce Hn. 3932

-(Günahlara bulaşmaksızın Hac görevlerini yapıp Hac süresince fakirlere,
dostlara) yemek yedirmekle ve tatlı tatlı konuşmakla (ve birde bolca selâm verip
barışı yaymakla) mebrûr olur.122
Yüce Peygamberimizin haccı, mükâfatı Cennet olacak şekilde kabul olunur kılacak amellerle ilgili olarak verdiği bilgiler, hiç şüphesiz örnek niteliğindedir. Zira onun ifadesiyle “Kâbe’den daha çok saygıdeğer olan mümine” yönelik
olarak örneğin güleç yüz göstermek ve yarım hurma vermek şeklinde de olsa
yapılacak akıl ve vahiy onaylı her söz, davranış ve iş Cehennem’den koruyucu
ve Cennet’e götürücü ameldir.
Küçük ve Orta Şeytan sembollerinde duâ edilir
Değindiğimiz gibi hacı çevresindeki insanlara zarar vermemeye azamî
gayreti gayreti göstererek Şeytan sembollerini taşlar. “Bizlere düşman oldukları
için düşman edinmekle”123 emrolunduğumuz Şeytanlarla mücadelenin Allâh’a
dayanmadan başarılamayacağının şuuru ile Akabe Cemresi dışındaki cemrelerde, taşlamaların akabinde duâ eder, yardım ister.
Hacı taşlama günlerinde, kendisini bu önemli göreve konsantre edebilmek için Hz. Peygamber gibi Minâ’da geceler. Hiç değilse gecelemeye gayret
eder. Minâ’da geceleme ilim adamlarımızın ittifakı ile Haccın şiarıdır.124
Hac bitmiştir. İslâm’ın özetini özel hac günlerinde ihram yasaklarından
korunmuşluk içinde yaşayarak yaratılışındaki ilâhî değeri koruduğunu kanıtlayan ve atası Âdem’in çıkarıldığı Cennet’e dönüş yoluna giren hacı, bu yolda
yürüme kararlılığını göstermek için Mekke’den ayrılmadan önce bir tavaf daha yapar.
Günahlardan arınma
Bütün Hac Menâsiki’ni şuur ve duygu birlikteliği içinde yapabilir, bir diğer ifadeyle ihlâsla gerçekleştirilebilirse hacı, genel kabule göre kul hakları dışındaki günahlarından arınmış olur.
122 M. Zevaid 3/207
123 Fatır 6
124 Kurtubi 3/7
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Sevgili Peygamberimiz bu gerçeği şöyle açıklar:
“Allâh’a isyana girmeksizin ve cinsel hatalara düşmeksizin hac yapan kişi,
anasından doğduğu günkü gibi arınmış olarak hacdan döner.”125
Artık hacı için arınmışlık içinde hayatın yeni bir dönemi başlayacaktır.
Allâh’ın Resûlü bağışlanma koşuluyla biat etmek isteyen Amr b. Âsa yaptığı
açıklamayla bu gerçeği şöyle açıklar.
-Ya Amr! İslâm’a girmenin İslâm öncesi, (Allâh yolunda) Hicret etmenin hicret öncesi, Haccın da hac öncesi dönemi kapatıp yeni bir dönem açtığını bilmiyor
musun?126
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125 Buhârî Hac B. Muhsar
126 Muhtasar S. Müslim Hn. 64

Altıncı Bölüm

Yüceliğin Sürdürüleceği Yeni Bir Dönem ve Özellikleri

İslâm’ı bütünüyle yaşamak
Bu yeni dönem kanıtlanan yaratılış yüceliğinin sürdürüleceği dönem olacaktır.
Özeti olan Hac’la özel günlerde özbenliğe, meleklere, şeytanlara ve insanlara yüceliğini kanıtlayan hacı, bu yüceliğini, İslâm’ın bütünüyle ve hayatın
bütününde kanıtlayacak ve sürdürecektir...
Hacda ve öncesinde temelleri atılan ve geleceğe açılacak olan bu yeni dönemi hacı yalnızca kendisi için değil, manevî temsilcisi olarak (vefdullah) hacca katıldığı toplumu için de başlatıp sürdürecektir. Zira İslâm’ın ve onun özeti olan Haccın amacı yalnızca ferd değildir. O toplumları da erdemlerle donatmak ister. Onları da insanî değerleri yaşayan ve yaşatan, sosyal adâleti ikame
eden, güzelliklere çağıran, çirkinliklerden koruyan, bunun için de kültürel, siyasî ve ekonomik yönden güçlü olan toplumlara dönüştürmeyi amaçlar.
Bunun içindir ki İslâm parça parça ve de yalnızca bazı yönleriyle değil bütünüyle yaşanacaktır.
İslâm bir bütündür. O îman ve cihaddır. Ferd ve cemiyettir. Barış ve savaştır. Adâlet ve afdır. Ahlâk ve hukuktur. Özel mülkiyet ve sosyal adalettir.
Haklara ve özgürlüklere saygıdır. Zâlimlere tepki ve cezadır. Siyasetten ekonomiye, hayatı ibâdetleştiren düzendir. O, Allâh’a itâat, kullarına ikramdır. Cennet’i isteyiş Cehennem’den korunuştur. Ve de İslâm dünya ve âhirettir.
İslâm’ın özeti olarak Hac da budur. Yeryüzünün bütün coğrafi bölgelerinden, bütün yolların kendisine çıkması gereken Mekke’ye geliş için gereken
maddî güç ve organizasyon bile madde ve mana beraberliğinin zarûretini vur-
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gulamaktadır. Ancak Hac günlerinde yoğunlaşan rûhî hazlar ve coşkular yanılgıya düşürebilir. Yalnız Âhiret’e müteveccih kılabilir.
Dünya ve Âhiret’i dengelemek
Bu hataya düşülmemesi içindir ki İslâm Hacca çağırırken baştan önümüze “faydalara tanık olmak” ve “Allâh’ı zikretmek” gibi iki amaç koymaktadır.127
Hac bitmeden bu amaçları yeniden pekiştirerek Kur’ân diliyle bizlere şöyle
buyurmaktadır:
“Allâh’ı zikri sembolize eden Hac görevlerinizi bitirdiğinizde, atalarınızın gücü ve güzellikleri olarak gördüğünüz değerleri andığınız gibi üstelik daha da kuvvetli bir anışla, bütün değerlerin kaynağı olan Allâh’ı anın. Zira (yaşam biçimleri ve
ilkelerini izlediğiniz) insanlardan bir kısmı âhireti tanımadıkları veya dünyaperest
oldukları için söz veya hal diliyle şöyle duâ ederler:
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-Ey Rabbimiz! Bize vereceğini dünyada ver.
Böylelerinin Âhiret’in güzelliklerinden hiç mi hiçbir payları olmayacaktır.
İnsanlar arasında (izlemeniz gereken) bir insanlar da vardır ki onlar da akıl
ve kalp birlikteliği içinde şöyle yakarırlar:
-Ey Rabbimiz! Bize dünyada, (duâlarımızla senden istememizi öğütlediğin
güç, güvenlik, rızık, sağlık, önderlik, istikamet ibâdetlere müdavim nesiller gibi) güzellikler ver. Âhiret’te de (salih kulların için hazırladığın) güzellikleri bahşet.
Bizi ateş azabından (ve ona düşürecek geçici/aldatıcı güzelliklerden) koru.
İşte bunların kazandıklarına karşılık dünya ve âhiret güzelliklerinden payları
vardır. Allâh yapılanları anında değerlendiren ve payları pek çabuk dağıtandır.”128
İnsanlığa yönelik faydalar sağlamak
Rabbimizin bu buyruklarıyla dünya ve âhiret güzelliklerinin beraberce
fakat dünya güzelliklerinden başlanarak talep edilmesinin emrolunması pek
hikmetlidir. Zira bizim için yakın olan, yaşanır olan dünya hayatıdır. Yükümlü kılındığımız ibâdetin bir diğer Kur’ân deyişiyle güzel amellerin yapılacağı
yer de dünya hayatıdır.
127 Hac 28
128 Bakara 200-202

Henüz Hac tam olarak bitmeden âhiret yanı sıra yönlendirildiğimiz dünya hayatının güzelliğinden Hac bağlamında anlaşılması gereken de hiç şüphesiz Hac çağrısı ile amaçlandırıldığımız, Menafı’; faydalardır.
İnsanlar için “Kıyamen Linnasi; kalkınma odağı / sembolü kılınan Kâbe’nin
çevresinde bulunuyorken yöneltildiğimiz faydalar için Kâbe merkezli Haccı,
lehimize Kıyamen Linnas kılmamız gerekir.129
Bunun için Haccın, sivil aydınlarımız ve örgütlerimiz tarafından olsun hazırlanmış özelde katılımcı hacıları ve dünya müslümanlarını, genelde ise tüm
insanlığı ilgilendirir ahlâkî, siyasî, iktisadî, ilmî... gündemleri olmalıdır. Bu
gündemleri hakları-özgürlükleri-görevleri-politikaları-üretimleri-tüketimleri,
bilimsel ve teknolojik atılımları, problemleri ve çözümleriyle insanlık oluşturmalıdır.
Ekonomik faydalar
Çünkü Kur’ân-ı Kerîm, insanlığın kendisini ilgilendiren bütün alanlarda
şâhid olacağı faydaların sağlanmasını haccın Allâh’ın rızası ile birlikte öne alınabilecek amacı olarak göstermektedir:
“(Ey Muhammed!) Bütün insanları hacca çağır; yaya olarak ve her türlü hızla
yürüyen binek/araç üstünde dünyanın en uzak köşelerinden sana gelsinler de bu gelişin kendilerine sağlayacağı faydaları görsünler...”130
Tanık olunması gereken faydaların kültürel ve siyâsî vasıflı olmaları kadar ekonomik nitelik taşımaları da zaruridir. Zira ekonomik faydalar özellikle vurgulanmıştır.
İslâm öncesi Câhiliyyet hayatının etkisiyle ilk müminler gibi ekonomik
atılımların haccın rûhu ile çelişebileceği şeklindeki yanılgılara düştükleri için
Kur’ân ekonomik faydaları sağlayıcı çalışmaların meşrûiyetini açıklamakta,
yüreklendirici uyarılarda bulunmaktadır:131
[ “(Hac yapacağınız dönemde) Rabbiniz den, ticaret yaparak nimetler edinmeye çalışmanız da sorumluluğunu taşıyacağınız bir sakınca yoktur...”
129 Maide 95
130 Hac 7-8
131 163. sayfadaki V ekine bakİnİz.
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“Rabbinin, (iktisadî girişimleri aracılığıyla sağlayacağı) nimetlerini ve Onun
rızasını arzulayarak saygın Ev (olan Kâbe’y) e yönelenlere sakın saygısızlık yapmayın/engel çıkarmayın...” ]132
Bu Kur’ân’î uyarılar Hz. Peygamberin “Haccın fakirliği gidereceğii ve “Hacının fakir düşmeyeceğii şeklindeki beyanlarıyla birleştirildiğinde sağlanacak faydaların bir bölümünün ekonomik boyutlu olmaları gereği kavranılmış olur.
Haccın insan hakları gündemi
Kur’ân-ı Kerîm’in müminlerin bütününe yönelik çağrılarıyla maddî ve
manevî faydaların sağlanılmasını amaç gösterirken, onun açıklayıcısı olan ve
peygamberlikle yönetimi şahsında birleştiren Hz. Peygamber de olması gerektiği şekliyle düzenleyici organizasyona ve kültürel gündeme ağırlık vermiştir.
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O, haccın farz kılındığı ilk yıl bizzat Hac yapmamış, fakat Hz. Ebû Bekir’i
Hac Emiri tayin ederek haccın maddî organizasyonu ve güvenliğini siyasî yönetime bağlamıştır.
-Salât ve Selâm üzerine olsun- Sevgili Peygamberimiz bir yıl sonra yaptığı
Vedâ Haccı olarak vasıflandırılan öğretici nitelikli tek haclarında, organizasyon
ve güvenlik yanı sıra kültürel gündeme ağırlık vermiştir
O, Kıyâmet Günü’ne kadar yapılacak hacların Hac yönetimlerince belirlenecek gündemlerine örnek teşkil etmesi için Âdemin çocukları olduğumuza
ve evrensel İslâm kardeşliğine vurgu yaparak insan hakları konusuna öncelik
vermiştir. Örneğin onbinleri aşan hacılar topluluğuna karşı sunduğu Arafat ve
Minâ hitâbelerini insan haklarına, can ve mal dokunulmazlıklarına ayırmıştır.
Allâh’ın Peygamberi bu hitâbelerinde özellikle zayıfların ve zayıf konumunda olan kadınların haklarına vurgu yapmıştır. Cana ve mala yönelik baş
zulümler olan kan davası ve faizi, ayaklar altına alınacak ilkellikler olarak vasıflandırmış, doğuracağı ilâhî azabı açıklamıştır. Ayrıca insanlık değerlerimizi çiğnetecek şeytan kaynaklı ihtilaflara-vuruşmalara sebep olunmaması, gerektiğinde yalnızca suçluların cezalandırılmasını öğütlemiştir. Onun ondört
asırdır insanlık ufkunda bir rahmet sadası olarak yankılanan Arafat ve Minâ
hitâbelerinden şu pasajları gönül kulaklarımıza yönlendirebiliriz.
132 Bakara 198, Maide 2

Vedâ Haccı hitâbelerinden pasajlar
Ey insanlar!
Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Zira hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem
ise topraktan yaratılmıştır. Sizin, Allâh katında en değerliniz, O’nun yönlendirdiği gibi inanan ve yaşayanlarınızdır. Arab’ın, Arab’ın dışındakilere hiçbir üstünlüğü
yoktur. Üstünlük ancak ilâhî yasalara inanmada ve bu yasalara göre yaşamadadır.
Arafat’ta ibâdete durduğunuz bu gününüzün, bu ayınızın ve bu şehriniz Mekke’nin saygınlığı gibi canlarınız, mallarınız da öylece saygındır/ dokunulmazdır.
Kimin yanında bir emanet bulunuyorsa onu kendisine bırakana geri versin.
Ey insanlar!
Müslüman, Müslümanın kardeşidir, böylece bütün Müslümanların birbirlerinin kardeşi olduğunu biliyorsunuz. Kendisinin gönül rızasıyla verdiği dışında hiçbir
Müslümanın, kardeşinin hakkını alması doğru değildir. (Haklara tecavüz ederek)
nefislerimize zulmetmeyiniz.
Çok iyi bilmenizi isterim ki, İslâm öncesi Câhiliyetine özgü olan bütün uygulamalar ayaklarımın altındadır / yürürlükten düşürülmüştür. (Özellikle) Câhiliyetin
güdülen kan davaları da kaldırılmıştır. Güdülen kan davalarınız arasında ilk kaldırdığım da (amcam) Haris oğlu Rebîa’nın çocuğunun kan davasıdır.
Faiz işlemleri de geçersiz kılınmıştır. İlk geçersiz kılınan faiz de amcam Abbas’ın faiz alacağıdır.
Aman kadınlarınızla ilgili olarak birbirlerinize güzellikleri öğütleyiniz. Zira
Allâh’ın verdiği onay ve güvenceyle nikâhladığınız kadınlarınız, özgürlükleri kısıtlanmış insanlar gibi size bağımlıdırlar. Flört etmeleri-zina yapmaları dışında, onlara iyiliklerden başka bir şekilde davranmaya hiç mi hiç hakkınız yoktur. Eğer bu gibi
hatalar yaparlarsa, cinselliklerine ilgisiz kalınız, yaralamayacak şekilde fiziksel etkilere maruz bırakınız. Ama sizlere evlilik akdinin gereği olan saygıyı gösterirlerse,
sakın ha onlara karşı zarar verici-mutsuz kılıcı tavırlar sergilemeyiniz.
Onların üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizlerin üzerinde hakları olduğu gerçeğini vurgulayarak sizleri uyarıyorum.
Sizlerin kadınlarınız üzerindeki haklarınız; benimsemeyeceğiniz zinaya düşmemeleri, istemediğiniz kişileri evlerinize almamalarıdır.
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Onların sizin üzerinizdeki hakları ise, onlara giyim-kuşam ve yeme-içme bakımından iyi imkânlar sunmanızdır.
Size öğütleri ve yasalarına uymanız halinde asla sapıklığa düşmeyeceğiniz şeyi; Allâh’ın kitabı Kur’ân’ı bıraktım...133
Bitirirken...
Müslüman aydınlar, akademisyenler, yöneticiler, bürokratlar ve sanatkârlar, İslâm’ın diğer bütün kurumları gibi, Haccı da derinliğine ve çok yönlü olarak kavramaya çalışmakla yükümlüdürler.
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Bu sebeble Haccı, nasıl bir rûh terbiyesi haline getirebileceğimizi, Allâh’a
nasıl halis bir kulluk sebebi kılabileceğimizi, düşünmek durumundayız. Onu
nasıl daha güçlü bir kalkınma odağı haline getirerek ilâhî iradenin, amaç gösterdiği menafii (faydaları) çok yönlü kültürel, siyasî ve ekonomik yararlara dönüştürebileceğimizi ciddî ve sürekli bir şekilde araştırmak konumundayız.
Anlamak, anlatmak ve kurumsallaştırmak için fikrî ve amelî gayretlerimizi artırdıkça, Rabbimiz, ufuklarımızı açacağı için Haccın ne büyük bir insanlık, kalkınma ve yüceliş kurumu olduğu giderek daha iyi kavranacaktır.
Ancak şu da bir gerçektir ki akıl-kalb çizgisinde ve maddî ve manevî faydalar doğrultusunda ne derece anlaşılırsa anlaşılsın, ne derece anlatılırsa anlatılsın ve ne derece kurumsallaştırılırsa kurumsallaştırılsın haccı, rûhu tatmin edecek boyutlarda anlamlandıracak olan onu, ilâhî buyruklar dizisi olarak görmek, îmanî mantığımız yanısıra seküler aklımızla da tam bir teslimiyet
içinde yaşamaktır. Çünkü Hac Rabbimizin buyruğudur. O bizim için her şeyden önce bir kulluk kurumudur.
Rabbimden rızasına uygun bir amel olarak kabul buyurması ve ömürlü
kılmasını dilediğim kitabcığımızı şöylece özetleyebiliriz:
Hac, İslâm’ın özeti olarak yüceliğe çağrıdır. Hac, insanın menâkisini uygulayarak yaratılırken erdirildiği yüceliği, özbenliğine, meleklere, şeytanlara ve insanlara
kanıtlayarak, amellerine nazar eden Rabbinin rızasına ve Cennet’ine ereceği ibâdet
vasıflı insanlık kurumudur.
133 Vedâ haccı hitâbeleri ile ilgili olarak bak. Tirmizî Hn. 305, Buhâri Hn. 7447, S. B. M.
Tecrid-i Sarih T. ve Ş. Birinci Baskı 10/429..., H. Hamidullah el-Vesaikus-Siyâsiyye 9.
Basım.

Genelde İslâm’ı, özelde Haccı yaşamak, dünyanın ve âhiretin güzelliklerine talip olmak, atalarımız Hz. Âdem ve Havva ile çıkarıldığımız Cennet’e dönüş yapmaktır.
Kitapcığımızı, başladığımız gibi Kur’ân-ı Kerîm’den bir âyetle bitirelim:
“Allâh, saygı duyulması gereken ev olan Kâbe’yi, insanların (insanlık değerleriyle) ayağa kalkışı için (kendi sembolü) kıldı, (Haccın yapılacağı) kudsal dönemi ve boyunlarında özel takı olan kurbanlıkları da (kendi rızasının sembolleri kıldı) . Bütün bunlar, Allâh’ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini ve her şeyi biliciliğini sürdüreceğini anlamanız içindir.”134
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134 Maide 95
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İkinci Kısım

Ana Metinden Harflerle Atıf Yapılan
Ekler ve Notlar
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Hac Peygamberlerin Ortak Tebliğidir
A

Hac ibâdetinin Hz. İbrâhim’le başladığı ve ondan sonra Peygamberler aracılığıyla yaşatıla geldiği, put perestliğin egemen olduğu İslâm öncesi Câhiliyet
döneminde bile varlığını koruduğu ve sürdürdüğü açık bir gerçektir.
Kur’ân’ın, Hacla ilgili olarak anlamlarını açıklamaksızın kullandığı Eşhürün Ma’lûmat, Arafat, Meşar-i Haram, Eyyam-ı Ma’dûdat, Eyyam-ı Ma’lûmat,
Beyt-i Atık ve Hac gibi kavramlarının, Onun ilk muhataplarınca bilinir ve anlaşılır olması da bu gerçeğin kanıtıdır.135
Sevgili Peygamberimizin kendisinden önceki peygamberlerin Hac yaptığını açıklaması da değinilen gerçeği doğrulamaktadır.
Salât ve Selâm üzerine olsun o şöyle buyurur:
“(Hac görevi olarak Şeytan sembollerinin taşlandığı ve kurbanların kesildiği) Minâ’da ki Mescid-i Hayf’da 70 peygamber namaz kılmıştır. Onlardan biri de
Mûsa peygamberdi.”136
Hz. Abdullah b. Abbas (r.a.) ’da şöyle anlatıyor:
(Vedâ Hacları sırasında) Mekke ve Medine arasında bir vadiden birlikte
geçiliyorken Allâh’ın Resûlü sordular:
-Bu hangi Vadidir?
-Ezrak Vadisidir (Ya Resulallâh!)
-Ben Mûsa peygamberi, iki parmağını kulaklarına koyup Telbiye duâsını yüksek sesle okuyarak Allâh’a yakarış halinde bu vadiden geçtiğini görür gibiyim.

135 Bakara 158, 196-203, Al-i Ümran 96-97, Maide 1, 2, 95, Hac 26-30
136 M.Zevaid 3/221
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Abdullah b. Abbas anlatımını şöylece sürdürüyor.
Daha sonra bir dağ geçidinden geçiliyorken de Allâh’ın Resûlü bu geçidin
hangi dağ geçidi olduğunu sordular. Herşa, denilince de şöyle buyurdular:
-Ben Yûnus peygamberi de, yuları hurma lifinden örülü bir sicim olan kırmızı bir
deve üzerinde, yünden mamul bir cübbe giyinmiş olduğu halde Telbiye duâsını okuyarak
bu vadiden geçerken izler gibiyim.137
Sevgili Peygamberimiz, Usfan vadisinden geçilirken de Hz. Hûd ve Salih
Peygamberleri anmış, onların bu vadiden Telbiye getirerek geçtiklerini görür gibi
olduğunu duyurmuşlardır.
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137 İ. Mâce Hn. 2891, Buhârî Hac 30

Hac Kur’ân ve Nebevi Sünnetle Asli Hüviyetine Kavuşturuldu
B

Hac Allâh’ın buyruğu olarak Hz. İbrâhim’le başladı. Ancak ondan sonra
giderek haccın yapısı bozuldu. Vahiy meleği Cibril’in yönetiminde Hz. Muhammed ile birlikte Hac yeniden Hz. İbrâhim’in uyguladığı özgün yapısına
kavuşturuldu. Yapılanları 8 madde halinde şöylece özetleyebiliriz.
1-Hz. İbrâhim tarafından Allâh’a ortak koşmayı sembolleştiren putlardan
ve putperest uygulamalardan arındırılarak ibâdete hazırlanan Kâbe138 Câhiliyet dönemi araplarınca putlarla doldurulmuştu. Putlar kırılıp atılarak, Hz. İbrâhim’le İsmâil’i fal oklarıyla resmeden resimler, onları yapanlar tel’in edilip çıkarılarak Kâbe temizlendi.139
2-Allâh’ın zatına nisbet ettiği bu tevhid evini puta taparlar tavaf etmeye
başlamıştı. Mekke dışından gelip de Kureyş’ten ödünç elbise alamayan kişiler
de çıplak tavaf ediyorlardı. Bu uygulamalar kaldırıldı ve Kıyâmet’e dek yasaklandı.140
3-“Biz Allâh’ın ailesi; Kâbe’nin asil çocuklarıyız, Harem’den çıkamayız.” diyerek diğer insanlarla Arafat’a çıkmayan ve Müzdelife’de bulunmakla yetinen
Kureyş’in bu uygulaması, Hz. Peygamberin Arafat vakfesiyle kaldırılarak ayrıcalık ilga edildi, eşitlik kökleştirildi.141
4-İhramlıyken evlere arkadan ve çatıdan girilmesi şeklinde haccın rûhundan uzak şekilci Câhiliyet tatbikatı, Kur’â’nın “... evlere kapılarından geliniz...”
buyruğu ile kaldırıldı.142
138
139
140
141
142

Hac 26
Buhârî Enbiya 13, Âdem 1
Buhârî Hac 67
Buhârî Hac 91, Fethul-Bari 3/603
Bakara 189, Buhârî Umre 18
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5-Güneş Sabir dağından yükselmeden Müzdelife’den Minâ’ya yürümeyen
putperestlerin uygulaması hilafına, Hz. Peygamber güneş doğmadan yürüyüşe geçti.143
6-Hacda kesilen kurbanın etlerinden, bâtıl inançlar sebebiyle yenilmiyordu. Bu uygulamaya da verilen “Yiyiniz ve yediriniz.” şeklindeki Kur’âni emirle
son verildi.144
7-Hac aylarında Umre yapılmazdı. Hz. Peygamberin emri ve de uygulamasıyla Umre yapıldı ve bunun Kıyâmet’e kadar süreceği bildirildi.145
8-Câhiliyet araplarının tavaf sırasında ıslık çalarak ve el çarparak yaptıkları derinliksiz ve şekilci âdetleri de tarihin çöplüğüne atıldı.146
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143
144
145
146

Buhârî Hac 100
Hac 28
Buhârî Hac 34, Hn.1564
Enfal 35

İlâhi Senaryo
C

Yüce Allâh, bütün evreni ve içindekileri hazırladığı kader senaryosuna göre yaratmıştır.147 Hiç şüphesiz yeryüzünü, melekleri, cinleri ve insanları da
yazdığı senaryoya göre halketmiştir. İnsanların, meleklerin ilhamı, şeytanların
vesvesesine maruz, sorumlu varlıklar kılınması da bu senaryoya göredir.
“Allâh yaptıklarından sorumlu değildir. İnsanlar ise sorguya çekilecektir.”148
Allâh, itiraz edilemeyecek senaryosuna göre insanları, görevlendirdiği
peygamberlerin rejisörlüğü altında değişik rollere çıkarmıştır ve Kıyâmet’e kadar da çıkaracaktır. Verdiği rollere göre değil,bir oyun kılınan dünya hayatı
için belirlenen daire içinde iradi tercihlerimizi katarak verilen rolü nasıl oynadığımıza bakacaktır. Rolümüzü, yasalarıyla belirlediği şekil ve ölçülere uygun
oynarsak bizi Cennet’le mükâfatlandıracak, egemenliğini tanımaz, ölçüleri
yalnızca kendimiz koymaya kalkışırsak, bizleri ateşle azablandıracaktır.
“(İnkârları ve zulümleri yüzünden helake uğrattıklarımızın) ardından sizleri yer yüzünde (ilâhi ölçülere göre yaşayıp yaşatacak) halifeler kıldık ki nasıl
davranacağınıza / rol yapacağınıza bakalım.”149
Bu girişten sonra bağlamımıza dönerek deriz ki, evrendeki tüm varlıklar
gibi insanın yaratılış ve dünya hayatına çıkarılış macerası da ilâhi senaryonun
bir gereğidir.
“... Onların çoğu akıllarını kullanamazlar. Kullanabilselerdi Dünya hayatının
başka değil ancak ilâhi senaryoya göre yazılmış) bir oyun-eğlence olduğunu anlarlardı. Âhiret Hayatı ise gerçek hayattır; keşke bunu bilselerdi.”150
147
148
149
150

Kamer 49
Enbiya 23
Yûnus 14
Ankebût 63-64
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Hz. Âdem’le Hz. Havva’ya Yasaklanan Ağaç, Cinsellik (Refes)dir
D
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Kur’ân, yaklaşılması yasaklanan ağacın türünü açıklamamaktadır. Ancak
bu yasaklanan ağacın cinsel birleşmeden kinaye olarak değerlendirilmesi veya
daha kabul edilebilir bir yaklaşımla, ürünlerinin yenilmesi cinsel duyguları
depreştireceği bilinen bir ağaç olarak algılanması, Kur’ân’la uzlaştırılabilir bir
yaklaşımdır. Zira bu yaklaşımı doğrulayıcı Kur’âni işaretler görebilmekteyiz.
Olayın özeti:
a- Hz. Allâh, Âdemle Havva’ya Cennet’te yaşamaları ve ondan diledikleri
gibi bolca yemelerini bildirir, fakat onlara, yasaklandıkları ağaca yaklaşmamalarını emreder.151
b- İblis “Birbirine cinsel organlarını göstermek için elbiselerini soymak” amacıyla onların genelde ikisine152 fakat özelde Hz. Âdem’e153 vesvese verir.
Taha suresinin 121. ayetine göre Âdem’le Havva yasaklı ağaçtan yerler. Araf
suresinin 22. âyetine göre de ağacı tadarlar. Yemeleri/ tatmaları ardından da cinsel organları açığa çıkar.
Yasaklı ağaçla ilgili işaretler:
A) Kur’ân insanlara onların anladığı dille hitap eder.
Herhangi yenilebilir bir maddeyi yeme “cinsel organları açığa vurdurma”
151 Bakara 35, Araf 19
152 Araf 21
153 Taha 120

şeklinde bir sonuç doğurmayacağından ilgili ayette kullanılan (Ekelâ) fiili, çağrışım yaptığımız yeme anlamında hakiki manasında kullanılmış olamaz. Bunu
doğrulayan işaret de Araf suresinin 22. Ayetinde (Ekelâ) yerine, tatdılar anlamında (Zâkâ) fiilinin kulanılmış olmasıdır.
Tatmak, yemek olmadığı gibi ağaç da tadılmaz. Kaldı ki Kur’ân-ı Kerim’de
(Zevk) tatmak fiili “sorumluluğu tatmak, ölümü tatmak, şiddeti tatmak ve azabı
tatmak” gibi duyu organlarının bütünüyle veya manen tatmak anlamında kullanılmıştır. Ağızla yemek manasına alınmasını gerektirecek bir karine de yoktur. Bu durum Ekela gibi Zaka fiilinin de mecazi anlamda kullanıldığını gösterir. Doğrusunu Allâh bilir. Bu mecazi anlamın cinsel ilişki veya ilişkiye götürücü sözler ve davranışlar anlamına Refes olabileceğini düşünüyoruz
B) Araf suresinin 27. ayetinde Rabbimizin “Şeytan (İblis) in cinsel organlarını birbirine göstermek için elbiselerini soyarak ana-babanız Âdem’le Havva’yı
Cennet’ten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın...” buyurarak aynı türden hatanın yapılmaması için bizi uyarması, bu hatanın bizim de yapabileceğimiz türden olduğunu göstermektedir. Bizim için yasaklı ağaç olmadığına göre, Âdem’le
Havva’nın hatâsının bizim de yapabileceğimiz türden cinsellik olduğu düşünülmektedir.
C) Araf suresinin 189. ayetine göre Hz. Allâh, ilk nefis (Âdem) i yaratmış,
kendisinde sukûnet bulması için de o ilk nefisten eşini halketmiştir. Âyetin devamında eşin yaratılışı akabinde ilişkiye girdikleri bildirilmektedir. Bu da İblis’in onlara cinsel ilişki yönünde duygu aşıladığını çağrıştırmaktadır.
D) İblis’in Hz. Âdem’in aklını çelerken yasaklı ağacı ona ebediyet ağacı ve
çökmeyecek saltanat olarak tanıtması, nesillenmeyi dolayısıyla ilişkiyi çağrıştırmaktadır. Çünkü ağaç gibi ilişki de ürün vermektedir.
E) Kur’ân’da “La tekrebû” formunun Fevahiş ve Zina’ya yaklaşılmaması ve
âdaletli eşle ilişkiye girilmemesi için kullanılması, ilgili ayette geçen “La tekrabâ” formunun da cinsellik anlamında kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.154
F) Yasaklı ağacın cinsellikle irtibatlı olduğuna ilişkin bir diğer işaret de
Hz. Âdem’le Havva’ya verilen ağaca yaklaşılmaması emri ile ihramlıya konulan
154 Enam 151, İsra 32, Bakara 35,222.
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Refes yasağı arasındaki ilişkidir. Biz bu çalışmamızda İslâm’ın özeti olarak
Haccı, meleklerin yanılgısı yanı sıra İblis’in insan üzerindeki başarısızlığını kanıtlama ibâdeti olarak değerlendirdiğimiz için Füsûk ve Cidal yasağını meleklerin yanılgısıyla, Refes yasağını da İblis’in başarısızlığıyla irtibatlandırıyoruz.
Özetle söylersek Hz. Âdem’e ve Havva’ya yasaklanan ağaç, ihramlıya yasaklanan Refes “cinsel ilişki veya ilişkiye götürücü sözlü-fiili eylem” dir155 Hiç
şüphesiz doğrusunu Allâh bilir.
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155 Refesin anlamı için bak, İ.Kesir Bakara 197

Hac İslâm’ın Özetidir
E

Hac görevlerinin Allâh’ı zikretmiş olmak için meşrulaştırıldığı gerçeğinden hareketle Haccı, Allâh’ı zikir / Onu yüceltme ile Kur’ân ve Sünnet kaynaklı ihram yasaklarından kaçınmak olarak iki maddede özetleyebiliriz.
Haccın İslâm’ın özeti olduğu gereğini şöylece de açıklayabiliriz:
Hac ortak koşmaksızın Allâh’a imandır. Onu çokça anmadır. Eşitliktir,
barıştır. Namaz ve oruç gibi bedeni ve rûhi, zekât gibi mali ibâdettir. Silahsız
fakat çetin bir cihaddır. Cuma ve Bayram namazları gibi sosyal ve siyasi nitelikli ibâdettir. Hac yasaklar dizisini içerir. Cezai yaptırımları vardır. Hac insanlara saygıdır, hayvanları, doğayı korumadır. Ferdi olmanın yanı sıra evrenseldir. Hac kültürel hamledir. Ekonomik atılımdır. Hac vermektir, ahlâken yükselmek, günahlardan arınmak ve Cennet’e ermektir.
Haccın bütün bu özellikleri incelememizde görülecektir.

125

Hacla Allâh’ı Birleyen Bütün İnsanlar Yükümlüdür
F

Ortak koşmaktan beri olarak Allâh’ı birleyecek, övgüyü varlıkların haliki
olarak yalnızca O’na sunacak bütün insanların Hacca katılabilecekleri hususu,
Kur’ân’ın ve Nebevi Sünnetin onaylayacağı görüştür.
126

Kurân Tevbe sûresinin 28. âyetinde, manevi pislikler içinde yaşadıkları
gerekçesiyle yalnızca müşriklerin; puta taparların Kâbe’ye yaklaşmalarını yasaklamıştır. Hz. Peygamber de sadece müşriklerin ve onlar yanı sıra çıplakların Kâbe’yi tavaf edemeyeceklerini ilan etmiştir.156
Namazın müminlere farz kılındığını, orucun önceki toplumlar gibi müminlere de görevleştirildiğini açıklayan ve zekâtı müminlerin özellikleri arasında zikreden Kur’ân’da157 Hac daha şümüllü bir dille ifadelendirilmekte, müminler yanı sıra muvahhid insanlara da çağrıda bulunulmaktadır. Zira Haccın farziyetini
bildiren âyet dahil olmak üzere Hacla ve Kâbe ile ilgili (bir tek istisna ile) bütün
âyetlerde “En-Nas” kelimesi ve insana raci “Men” lafzı kullanılmaktadır.158
Haccın farziyetini pekiştiren hadislerinde ve de Vedâ haccında yaptığı
hacla ilgili bilgilendirme ve uyarı hitaplarında Hz. Peygamber de hep En-Nas
tabirini kullanmıştır.
( “Ey insanlar! Allâh size Haccı görev kıldı. Hac yapınız.”
“Ey insanlar! Yürüyüşünüzde acele etmeyiniz; vakarınızı koruyunuz.”

156 Buhârî Hac 67
157 Nisa 103, Bakara 183, Müminün 4
158 Bakara 125, 197, Al-i İmran 97, Maide 97, İbrâhim 37, Hac 27

“Ey insanlar! Şeytan sembollerini taşlarken aşırılığa kaçmaktan korununuz.”)159
Tarih boyunca Müslümanların dışındaki şirkten uzak muvahhidlerin Hac
yapmaması, Kur’ân ve Sünnetten kaynaklanan bir engel sebebiyle değil, onların
Haccın farziyetine inanmamaları nedeniyledir.
Burada, Kur’âni emir ve yasaklarla Müslüman olmayanların dahi yükümlü olduklarını ileri süren bilginlerin ana delillerini Haccın “insanlara farz kılındığı” şeklindeki âyetten aldıklarına da işaret etmek isteriz.
Açıklamamızı bitirirken, görüşümüzü teyid eden Dehhak’ın rivayetini
nakletmeyi de faydalı buluyoruz:
Haccın farziyetini bildiren âyet indirildiğinde Allâh’ın Resûlü Hz. Muhammed, Müslümanları, Yahudileri, Hıristiyanları, Sabiileri, Mecusileri ve
Müşrikleri topladı ve onlara şöyle buyurdu; “Allâh size haccı farz kıldı, Hac yapın.”
Müslümanlar inandı ve kabullendi. Diğerleri inanmadı ve “Biz Hacca inanmıyoruz, Hac yapmayız.” dediler.
Bu gelişme üzerine Allâh, Âl-i İmran suresinin 97. âyetinin son bölümünü vahyetti.160
“... haccı inkâr edenler bilsinler ki Allâh yarattıklarından bağımsızdır ve her
bakımdan kendine yeterlidir.”

159 İ.Kesir Al-i İmran 97, 1/373 Kurtubi 2/120, Razi 8/143, M.Zevaid 3/265-8, Tirmizî Hac
54, İ. Mâce Hn.3109
160 F.Razi Al-i İmran 97
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Refes İlâhi Bir Denemedir
G

Refes -doğrusunu Allâh bilir- Hz. Âdem’le Havva’nın yaklaşmaları yasaklanan (cinsellik) ağacıdır. (D notuna bakınız.)
128

Hz. Âdem’le Havva konumunda olan cinsel iktidarlı hacıların Refes’den
tam anlamıyla korunmuş olmaları için imtihan şartlarının oluşması, bir diğer
ifadeyle eşleri yanında iken cinsellikten korunmaları, ayrıca göz zinasından sakınmaları gerekir.
Bu nedenledir ki Hz. Peygamber eşleriyle hac yapmış ihramlı kadınların
yüz ve ellerini örtmelerini yasaklamış ve göz zinasını sözleri ve bizzat elleriyle
engellemiştir.161
Allâh’ın Resûlü, Vedâ Haclarında Müzdelife’den Minâ’ya giderken devesi
üzerinde ve arkasında bulunan amcasının oğlu Fazl ile soru sormak için gelen
genç bir kadın bakışırlar. Allâh’ın Resûlü, bakışmaların şeytani duygulara sebeb olabileceği gerekçesiyle Fazl’ın başını çevirir.162
Refes imtihanına karşı yardımcı bir önlem de ihramdan önce ve farz tavafından sonra eşle ilişkiye girmektir ki bu uygulama da Hz. Peygamberin sünnetidir.163

161 Tirmizî Hn. 885
162 Tirmizî Hn. 885
163 Müslim Hac B.Tibil-Muhrimi... Hn.1192, Buhari Hac 129

Kur’ân ve Sünnet Kaynaklı İhram Yasaklarının Bir Bölümü
Geçici, Çoğunluğu Kalıcıdır

H

Allâh’ın ve peygamberinin yasaklamış olması sebebiyle ihlalleri “Füsûk”
kapsamına girerse de, “Hacıları ve hac görevlerini küçümseme” Maide suresinin
ikinci, “dilenmek” dolaylı olarak Bakara sûresinin 97., “avlanmak” ise Mâide suresinin 95. âyetiyle yasaklanmıştır.
“Dikişli / elbise, kokulanmak ve tıraş olmak gibi yasaklar” sahih hadislerle yasaklanmıştır.164
Kur’ân’la yasaklanan Refes ve avlanma ile Nebevi Sünnetle yasaklanan dikişli elbise, başlık ve ayakkabı giymek, koku sürünmek, saç-sakal-bıyık kesmek, vücud kıllarını gidermek ve bir kabule göre nikahlanmak ihrama özgü
yasaklardır. Bunlar ihramlılık dışında halâl işlemlerdir.
Örnek olarak sayılan diğer yasaklı fiiller ise hem ihramlılık halinde, hem
de ömür boyu kaçınılması gereken yasaklardır.
İhram yasaklarından Cidal’in ise özelliği vardır.
İhram yasağı olarak Cidal’ın aslî anlamı İblîs’in Âdem’e secde emrine gerekçeli itirazı benzeri Yaratanın buyruklarına eleştirel bir mantıkla baş kaldırıdır. Çünkü Kur’ân Cidali birinci derecede Allah’a veya âyetlerine karşı inkâr ve
isyan nitelikli tartışma anlamında kullanır. Cidal’in ikinci derecede anlamlarından biri ilmî tartışmadır. Cidal’in bu anlamda saygılı yöntemlerle ve ilmi
çerçevede hakkı savunmak için yapılanı, ihramlılık halinde de halâldır. Cidal’in diğer bir anlamı da düşmanlıklara, sözlü ve fiili saldırılara sebep olucu

164 Ebû Davûd Menâsik 32, Tirmizî 18-21
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ve de zulmü savunmaya götürücü tartışmadır. Bu manada cidal ise ihramlılık
içinde de, dışında da haramdır.165
Ancak terbiye edici konumda olan büyüklerin, kontrollü sözlü ve fiili şiddeti tavsiye olunamazsa da makul bulunabilir. Aşağıda sunulacak olay delil
olarak algılanabilir.
Vedâ Haccı yolculuğu sırasında Allâh’ın Resûlü’nün ve Hz. Ebû Bekir’in
eşyası, aynı deve üzerindeydi. Arc denilen yerdeki konaklama sırasında Hz.
Ebû Bekir, hizmetçisi ile birlikte onun güttüğü eşya yüklü deveyi bekler. Bu sırada hizmetçi gelir ve bir önceki gece deveyi kaybettiğini söyler.
Hz. Ebû Bekir de “Bir tek deveyi nasıl kaybedersin!” diyerek onu hafifçe
dövmeye başlar.
Durumu izleyen Allâh’ın Resûlü tebessüm buyurarak şöyle söylemekten
kendini alamaz.
130

“Bakınız hele şu ihramlı kişinin yaptığına.”166

165 Hac 3, 8, Mümin 56, Nisa 107, Nahl 114, Ankebut 46
166 Ebû Davûd Menâsik 30, İ.Mace Hn. 2933

Arafat Vakfesi Ancak Zilhicce’nin 9. Günü Yapılabilir
I

Şevval ve Zilkade aylarıyla Zilhicce’nin ilk dokuz günü ihrama girilebilirse de Arafat’ta vakfe, ancak Zilhicce’nin 9. gününde yapılabilir.
Bu konu Hz. Peygamberin uygulaması ve bu uygulamanın Kıyâmet
Günü’ne kadar geçerli olacağını kesin bir dille açıklaması ile sabittir.167
Kur’ân’ın Arafat’tan Müzdelife’ye ve Müzdelife’den Minâ’ya inişi feyezan hali
(topluca sel gibi akış) ile ifadelendirmesi ve bütün müvahhid insanları kucaklayıcı birlikteliğin ve hacdan beklenen faydaların ancak belirli günlerde bir araya gelmekle sağlanabileceği hakikati, ayrıca Arafat’tan geçerek Müzdelife gecesi sabah
namazına yetişemeyen kişinin Hacca yetişememiş olacağının Peygamberimiz tarafından açıklanması,168 Arafat Vakfesinin 9 Zilhicce’de yapılması gereğini kanıtlamaktadır.
Kur’an-ı Kerîm’de Hac da kurban kesim günleri olarak zikredilen Eyyam’ı
Malûmat’ın ve Allah’ın anılacağı günler olan Eyyam’ı Madûdat’ın Zilhiccenin
onuncu günü başlayan Kurban Bayramı günleri içinde yer alması da Arafat
Vakfesi’nin Zilhicce’nin dokuzuncu günü yapılması gereğine işaret etmektedir.169
Haram aylarda savaşı meşrulaştırmak ve haccı uygun mevsimlerde yaparak
ticarî kazançları çoğaltmak için ayların sırasıyla oynayıp sayılarını artırıp eksiltmek
şeklinde ki uygulamanın Kur’an’ın Tevbe sûresinin 36-7. âyetleriyle haram kılınışı da bu gerçeği doğrulamaktadır.
Sevgili Peygamberimiz Veda Haccı uygulaması ve aşağıda sunulacak Mina hi167 Buhârî Tevhid 24, Hn.7447
168 Nesâi 5/263-4
169 Bakara 203, Hac 28
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tabesi de Arafat Vakfesi’nin Zilhicce’nin 9. günü yapılması gerçeğini pekiştirmektedir.
Veda Haccı’nda bulunan Sahabî Ebû Bekre şöyle anlatıyor:
Kurban bayramının birinci ve de Kurban kesim günü olan Yevmün-Nahir’de,
yuları bir kişi tarafından tutulan devesi üzerindeyken Allah’ın elçisi Hz. Muhammed
(s.a.) bize hitab buyurdu. (Mesajları üzerine yoğunlaşmamız için bize sorular da
yönelttiği konuşmasına şöylece başladı.)
Saldırmazlık örfünün hakim olduğu Haram Aylar’da savaşı meşrulaştırmak ve
Haccı uygun mevsimlerde yaparak ticarî kazançları çoğaltmak için ayların sırası ile
oynayıp sayılarını artırıp eksiltmek şeklindeki uygulamalar Kurân’la (Tevbe 36-37)
yasaklandığından artık zaman Allah’ın gökleri ve yeri yarattığs dönemdeki yapısına büründü, aylar tabii sırasına girdi.
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Sene on iki aydır. Ard arda gelen Zül-Ka’de, Zül-Hicce, Muharrem ile CumadaŞaban arasındaki Recep ayından oluşan dört ay (saldırmazlık örfünün oluştuğu ve
taraf-ı ilahîden onaylandığı) haram aylardır.
(Şimdi size soruyorum.)
-Bu, hangi aydır?
Allah ve O’nun elçisi daha iyi bilir, dedik. Sükut etti. İsminin dışında bir adla isimlendireceğini zannettik ki, Zül-Hicce değil midir, dedi. Biz de onayladık.
Ardından,
-Bu hangi kenttir? sorusunu yöneltti:
Allah ve elçisi daha iyi bilir, dedik. Sustu. Adının dışındaki bir isimle adlandıracağını sandık ki, dokunulmaz saygın kent Mekke değil midir, dedi. Evet, öyledir dedik. Bu defa:
-Bu hangi gündür? diyerek sordu.
Allah ve Elçisi daha iyi bilir, dedik, yine sustu. Biz de isminden başka bir
isimle isimlendireceği zannına kapıldık ki Yevmün-Nahir (Kurban kesimi günü)
değil midir, dedi. Biz de doğruladık. (Yönelttiği sorulardan sonra Allah’ın Elçisi
Hz. Muhammed asıl vermek istedikleri mesaja geçerek) şöyle buyurdu;
-Bu ayınızın, bu kentinizin ve bu gününüzün haramlığı (dokunulmazlığı/saygınlığı) gibi canlarımız ve mallarımız da Rabbinize kavuşacağınız ölüm günü/kıyamet gününe kadar birbirinize haramdır.

Dikkatlerinizi çekerek soruyorum. Can ve mal dokunulmazlığı ile ilgili gerçeği size
tebliğ ettim/ilettim mi?
Sahâbîler tarafından, “evet tebliğ edip ilettin”, denilince, “Şahit ol Allah’ım!”
diyerek Rabbini tanık tuttu.
Sonra da konuşmasını şöylece sürdürdü;
-Burada bulunan bulunmayana iletsin. Zira kendisine ileten bizzat dinleyenden daha iyi kavrayabilir. Ama benden sonra birbirinizin boyunlarını vuracak şekilde kâfirliğe
dönüş yapmayın.
Yukarıda açıklanan bütün bu sebeplerle Arafat Vakfesinin ve onu takib edecek
diğer hac görevlerinin üç veya daha fazla aya yayılması şeklindeki görüş Kur’ân ve
Sünnet dışıdır. Ancak Arafat Vakfesinin Zilhicce’nin dokuzunda yapılması şartıyla
İhrama Şevval veya Zilka’de aylarında ya da Zilhicce’nin ilk 9 gününde girilebileceği hususu hiç şüphesiz Kur’ân’ın onayladığı bir hakikattir.
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Harem Bölgesini Çirkinleştirmek
J

Anlayışımıza göre Harem mıntıkasına tükürmek, sümkürmek, balgam atmak, açık alanlara çöp dökmek ve gürültü çıkarmak da haramdır. Bu hükme
şöyle varıyoruz.
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a- Mescidlere tükürmenin-balgam atmanın170 ve buralarda insanları rahatsız edici maddelerle kirlilik oluşturmanın ve bağıraşarak sükûneti bozmanın171 haramlılığı, Peygamberimizin ve sahâbilerinin yasaklayıcı buyruklarıyla bilinmektedir.
b- Kur’ân’ın açık işaretleri uyarınca172 İslâm bilginlerinin çoğunluğunun
kabullerine göre Mescid-i Haram Harem, Harem de Mescid-i Haram’dır. Bir
diğer ifadeyle Mescid-i Haram’ın sınırları Harem’in sınırlarıyla birebir örtüşmektedir.
Mescid-i Haram’da kılınan namazın diğer mescidlerde kılınan namazlardan 100 bin kat daha sevaplı olduğunu duyuran Hz. Peygamber173 namazlarını Kâ’be çevresinde değil, konakladığı Ebtah’da ve de Minâ’da kılmıştır.
Onun Vedâ Haclarında namazlarını bu iki Harem bölgesinde kılması174
açıkladığı büyük fazileti terk ettiği şeklinde yorumlayamayacağına göre
Kur’ân çizgisinde Harem bölgesini, onun da Mescid-i Haram olarak algıladığının işaretini vermektedir.

170
171
172
173
174

Buhârî Salât 3
Buhârî Salât 83, 91
Bakara 196, Tevbe 28
Et-Tac 1/234
Buhârî Hac 70

c- Harem bölgesi Mescid-i Haram olduğuna göre, mescidlerde haram olan
işlerin onların en şereflisi olan Mescid-i Haram’da da haram olacağı ve pisletme ve gürültü çıkarma şeklinde ki haramlılığın Harem bölgesini de içine alacağı anlaşılmış olur. Kaldı ki çevreyi pisletmenin ve gürültü çıkarmanın her yerde
haram olacağı görüşü de açık bir gerçektir.
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İnsanın Yeryüzü Hayatı Arafat’ta Başlamıştır
K

Kurân ve sahih sünnet Hz. Âdem’le Havvanın yeryüzü hayatına nerede
başladıklarına ilişkin açık ve kesin bir bilgi vermemektedir. Ancak Kurân’ın
işaretleri Mekke’yi ve Arafat’ı göstermektedir.
136

Kur’ân’a göre Hz. Âdem ilk insan ve ilk peygamberdir. Mekke ise ÜmmülKura (yeryüzünde ilk toplumsal hayatın kendisinde başladığı) şehirlerin anası
kenttir. Yeryüzünde Allâh’a ibâdet edilmek için kurulmuş ilk mâbed Kâbe de
Mekke’dedir.175
Bu Kur’âni bilgilerden hareketle şöylece bir değerlendirme yapabiliriz; İlk
insan ve peygamber olan, uzun süre yaşamış bulunan Hz. Âdem ve çocukları
ilk toplumsal hayatı başlatarak şehirlerin anası olan Mekke’yi kurmuşlar ve ilk
mabed olan Kâbe’yi de burada bina etmişlerdir. Kur’ân’ın, Hz. İbrâhim’in Kâbe’nin temellerini yükselttiğini, Hâcer’le oğlu İsmâil’i ekinsiz bir arazide bırakırken oranın Beyt-i Muharrem’in yanı olduğunu bildiğini açıklaması da Kâbe’nin Hz. Âdem’le oğulları tarafından yapıldığı görüşünü teyid etmektedir.176
Doğrusunu Allâh bilir, kabul edilebilecek en makul ve Kurân’a uygun görüş
bu olsa gerektir.
Kaldı ki Hz. Âdem’in Safâ’ya, Havva’nın da Merve’ye indirildiği177 ve Kâbe’nin Hz. Âdem tarafından bina edildiği ve Tavaf’ın onunla başladığı178 şeklindeki görüşler literatürümüzde özellikle de kaynak tefsirlerimizin Âl-i İmran
175
176
177
178

Al-i İmran 59, 33, 97, Şura 7
Bakara 127, İbrâhim 37, Buhârî Enbiya 9
İbn-i Ebi Hatun Tefsirul-Kur’ân 1/131
F.Razi Bakara 199

sûresinin ilgili 96. âyetinin açıklamasında yer verilen görüşlerdir. Bu görüşleri
özetleyen rivayet şöyledir;
“Allâh, Cibril’i Hz. Âdem’le Havva’ya göndererek Kâbe’yi bina etmelerini emretti. Onlar da yapıverdiler.”179
Biz vakfesiyle birlikte Arafat’ı ve Remy-i Cimar’ı insanın, insanlık değerini Meleklere ve İblis’e kanıtlaması için düştüğü yerden ayağa kalkması olarak
değerlendirdiğimiz için Arafat’ı ilk insanın hayata düşüşle başladığı alan olarak kabul ediyoruz. Bu kabul vakfe için Arafat’ın seçiliş nedenini de makul bir
şekilde açıklamaktadır.
Bilme-tanıma manasına gelen Arafat’a, bu ismin verilmesini, Hz. Âdem’le
Havva’nın yeryüzü hayatını burada bilip tanımalarına veya burada birleşmelerine bağlayan rivayet de bizi doğrulamaktadır.180
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179 İ.Kesir Âl-i İmran 96
180 F.Razi Bakara 197, 5/174

Minâ İblis’in Yerleşim ve Yönetim Merkezidir
L
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Bakara sûresinin 36. ve Araf sûresinin 24. âyetleri Hz. Âdem-Havva ve İblis’in birbirilerine düşman olarak birlikte (yer yüzüne) indirildiğini, onlar yanı sıra İblis’e de yeryüzünde yaşama onayı verildiğini açıklamaktadır. Birbirlerine düşman kılındıklarına göre düşmanlıklarını sürdürebilmeleri için aynı yere veya birbirine yakın mekânlara indirilmiş olmaları gerekir.
Hz. Âdem’le Havva’nın yer yüzünde Mekke’ye / Arafat’a indirildiğine ilişkin bir önceki notta sunduğumuz bilgiler ışığında Minâ’yı da İblis’in yerleşim
mekânı olarak değerlendiriyoruz. Böylece İblis’in sembolünün Minâ’da taşlanabilir olmasını kabul edilebilir bir temele oturtuyoruz.
Cibril’in, Hz. İbrâhim’e Hac menâsikini öğretirken Şeytanın ona, yalnızca
Minâ’da sembollerinin taşlandığı üç yerde görünmesi ile ilgili rivayet de İblis
Minâ ilişkisine ve İblis’in kendi yerleşim alanında taşlanacak olmasına karşı
başkaldırısına işarettir. Kesin doğruyu hiç şüphesiz Allâh bilir.
Bir sonraki Remy-i Cimar ekinin de okunmasını tavsiye ederiz.

Remy-i Cimar
M

Allâh’ın Resûlü’nün uygulamalarına dayanarak “Şeytan Sembollerini Taşlama” olarak nitelendirdiğimiz olgu, hadis ve fıkıh kaynaklarında Remy-i Cimar
olarak zikredilir. Bu işlemin Kur’âni dayanağı Bakara sûresinin 203. âyetidir.
Remy atmak anlamında olup Cimar da çakıl taşı anlamındaki cemretün
kelimesinin çoğuludur. Küçük çakıl taşlarını atmak veya küçük çakıl taşları
kümesine atmak manasına gelen Remy-i Cimar tamlamasıyla açıklanmak istenen gerçek, merkezinde Şeytan Sembolleri olarak kabullenilen sütunların bulunduğu cemreler denilen küçük taş yığınlarına, çakıl taşlarıyla veya toprak
asıllı küçük maddelerle atış yapmaktır.
Minâ’da bulunan cemreler üç tane olup Mescid-i Hayf yakınında olanına
küçük veya birinci, Hz. Peygamberle Ensar arasında gerçekleştirilen tarihi biatın yapıldığı Akabe tepesine nisbet edilenine Akabe cemresi, ikisi arasında
yer alanına da Orta cemre adı verilmektedir.
Kur’ân ve Sünnet gereği varlıklarına inanmakla yükümlü olduğumuz cin
asıllı Şeytanlar, genel olarak İblis ve onun yönetimindeki şeytanlar olarak sınıflandırılırlar.
-Doğrusunu Allâh bilir- Hz. Peygamberin Minâ’da kurban bayramının birinci günü taşladığı Akabe cemresi, ilâhi rûhsatla Kıyâmet Günü’ne kadar yaşayacak olan baş şeytan ve yönetmen İblis’i temsil eder. Bu kabulün sebebi,
Kur’ân ve Sünnet’te eliflamlı olarak kullanılan Şeytan sözcüğünün İblis anlamına da kullanılmış olması yanı sıra tekil Şeytan olarak İblis’in çağrışım yapı-
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lır olmasıdır.181 Nitekim ilâhi bir ilhamla olsa gerek İslâm ülkeleri halkları da
Akabe cemresini büyük şeytan İblis olarak algılamaktadırlar.
Tevbe suresinin 12. âyetinin yönlendirmesiyle öncelikli olarak zâlimleşen
kâfirliğin başlarıyla savaşılacağı için Hz. Peygamber, şeytanların bütününe karşı verilecek temsili savaşın ilk sembolik darbesini, şeytanların atası ve baş komutanı olan İblis’in sembolüne vurur.
Kurban bayramının ikinci, üçüncü ve istenirse dördüncü günü Akabe
cemresi ile birlikte taşlanacak olan birinci ve orta cemreler ise, ilâhi hikmet gereği İblis’in yönetiminde insanlar üzerine salınmış olan muhtelif dereceli şeytanları sembolize ederler.
Çünkü insanı yüceliğinden soyutlayarak Cennet’e dönüşünü engellemek
amacını güden şeytanlar, İblis tarafından şer aşılamadaki başarılarına göre derecelendirilirler.
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Allâh’ın Resûlü Hz. Muhammed bu gerçeği şöyle açıklar:
-Şeytan (İblis) tahtını su üzerinde kurar. Sonra da yönetimi altındaki şeytanları insanların arasına salar. İblis’in, katında en fazla yücelttiği şeytan, aşıladığı şerle
sonuç alabilen şeytandır. Örneğin onlardan biri gelir, şer aşılamaya çalıştığım kişiden, şu işleri yaparken ayrıldım, der. İblis ona, “Allâh’a yemin ederim ki sen bir şey
yapmamışsın” diyerek yapılanı küçümser. Sonra bir diğer şeytan gelir, o da “ben görevlendirildiğim kişiyi, eşinden ayırmış olarak bıraktım” der. İblis onu kendisine
yaklaştırıp bağrına basar ve onu şu sözleriyle onurlandırır:
-Evet, sen gerçekten başarı sağladın.182
İblis-Minâ ilişkisine getirdiğimiz açıklamayla birlikte değerlendirildiğinde
Remy-i Cimar’la ilgili olarak yaptığımız yorumun hata ihtimali olmakla beraber doğruya en yakın olan görüş olduğu belirecektir. Doğrusunu Allâh bilir.
Vahiy meleği Cibril tarafından götürüldüğü Minâ’da kendisine Hac görevleri öğretilirken cemrelerin bulunduğu alanda ortaya çıkan Şeytana, Hz. Cibril’in emriyle Hz. İbrâhim peygamber tarafından yedişer taş atılması şeklinde
özetlenecek olay da183 görüşümüzü teyid eder. Zira biz İblis’in Mekke içinde,
181 Bakara 36, Araf 20, Taha 120
182 M.Sahihi Müslim Hn.1901, 1.Kesir Bakara 102
183 Ahbar-u Mekke Lil-Fakihi 4/284, Benzeri rivayetler için bak. A.b.Hanbel Müsned 1/306,
Beyhaki Sünen 5/153

Kâbe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de değil de Minâ da ortaya çıkmasının sebebini
İblis’in kendi merkezi olan Minâ’da ibâdet için yerleşilmesine ve kendi ininde/
merkezinde vurulmak istenmesine gösterdiği tepki olarak yorumluyoruz.
İlk taşlamayı Hz. Âdem’in yaptığı ile ilgili şu rivayet de bu görüşü doğrulamaktadır:
Cemrelere, Cemreler denmesinin sebebi, Hz. Âdem’in İblis’e attığı taşların onun önünde birikmesidir.184
Daha açık ifadesiyle Şeytan (İblis) ın Minâ’da ortaya çıkması, Remy-i Cimar’ın sebebi
değil, Remy-i Cimar’ın Hac menâsıkı olarak Minâ’ya alınması, onun ortaya çıkmasının sebebidir.
Sonuç olarak deriz ki yapılan yorumlara gönül yatırılamayabilir. Ancak kabul edilmesi gereken hakikat, Remy-i Cimar’ın Allâh’ı zikretmenin bir sembolü
olarak, Bakara sûresinin 203. ayetiyle verilen “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz...”
şeklindeki ilâhi emre, tekbirlerle birlikte aracılık yapması ve Kıyâmet Günü’ne
kadar Hac görevi olarak varlığını koruyacak olmasıdır. Biz Remy-i Cimar’ın niçin
Minâ’da yapıldığını belirtmeye ve Remy-i Cimar’ın yaratılırken erdirildiğimiz yüceliğin İblis’e ve yönetimindeki Şeytanlara kanıtlama işlemi olduğunu açıklamaya
çalışıyoruz.

184 Suyuti, Ed-Dürrül-Mensûr... 1/23
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Canlı Yayın Aracılığıyla Kâbe’de Kılınacak Namazlara Uymak
N

Dünyanın bütün coğrafi bölgelerinden, kendisinde kılınacak, cemaat namazlarına uyulabilecek kudsal mekân olarak tavsif ettiğimiz Kâbe’nin bu özelliği ile ilgili yazdığımız ve son derece önemsediğimiz makaleyi aşağıda sunuyoruz:
142

Renkleri, dilleri ve doğup yaşadıkları coğrafyaları farklı olsa da bütün
müslümanlar kardeştirler. Bu kardeşliği belirleyen Yüce Allâh’tır.
Fertler, toplumlar ve devletler olarak müslümanların İslâmi ilkeler çerçevesinde birleşmeleri, birbirlerini dost edinmeleri, ayrılıklara düşmemeleri,
za’fa düşürücü eylemlerden kaçınmaları, sulh içinde yaşamaları, kendileri için
güç kazanmaları ve aralarında yardımlaşmaları Kur’ân ve Sünnet gereğidir ve
ibâdettir.185
Dünya ölçeğinde iktisadi ve siyasi birlikteliklerin önem ve yaygınlık kazandığı devrimizde, yukarıda açıklanan vazifelerin bir gereği olarak müslümanların da kültürel, iktisâdi ve siyâsi bloklar oluşturmaları hayati bir zarurettir. Muhtaç olduğu atılımcı aydınlarını ve yöneticilerini bir türlü yetiştiremeyen İslâm dünyası ne acıdır ki bu zarûreti algılayamamaktadır.
Ama bir yerden başlamak gerekir. Mevcut imkanları değerlendirerek kültürel alt yapıyı oluşturmada sivil insiyatifler olarak bizler de görev üstlenebiliriz.
Telif ve tercüme eserler, belgeseller ve medya yoluyla İslâm kültürünün
yayılması, Hac ve Umre ibâdetinin tanışma ve kaynaşmalara aracı kılınması,
185 Al-i İmran 103, 97, 28, Hucûrat 10

yaygın turizm faaliyetleri, oluşturulacak çok yönlü ve kapsamlı fuarlar, değindiğimiz sivil insiyatiflere örnek olarak değerlendirilebilir.
Teknolojinin gelişmesiyle doğan bir kültürel imkan da radyolar ve televizyonlar
aracılığıyla Mescid-i Haram’dan canlı olarak yayınlanan namazlara dünyamızın
bulunduğumuz noktalarından katılmaktır.
Peygamberimizin açıklamalarına göre bütün yeryüzü Sevgili Peygamberimize ve O’na inanlara ibâdetgâh kılındı.186 Kur’ân’ımızın emriyle Mekke’deki
Mescid-i Haram’ı kıble edinmekle emrolunduk.187 Güç yetirebilen bütün müminlere farz kılınan Hac ibâdeti için de Kâbe’yi tavafla vazifelendirildik.188 Kabe’yi içine alan Mescid-i Haram’da kılınan namazların yüzbin derece daha sevaplı olduğu bildirilerek orada namaz kılmaya yönlendirildik.189
Bütün bu gerçekler ışığında zaman zaman da olsa yeryüzü mescidinin
mihrabı olan ve Ka’be’yi içine alan Mescid-i Haram’ın imamına uyarak namaz
kılınmasının ne azim bir ibâdet ve ne ne büyük kültürel birliktelik olacağı
açıktır.
Dünyamızın değişik noktalarından aynı imama uyarak namaz kılmanın
siyasi ve iktisadi güce de dönüştürülebilecek ihtişamını tahayyül etmek bile
müslümanı vecde getirebilecek kültürel bir olgudur.
Bilindiği gibi namaz ana ibâdettir. İslâm’ın temellerinden birini oluşturur.
Gerçek müslüman olabilmek için namaz kılmak gereklidir.
Özellikle erkek müslümanlar için namazların cemaatle kılınması da İslâmi görevlerimizdendir.
Namazların ikame edilmesi şeklindeki Kur’âni emirler namazların cemaatle kılınması gereğine işaret ediyorsa da cemaat namazlarının önemi ve konu
ile ilgili ayrıntılar Yüce Peygamberimiz tarafından açıklanmıştır.
Önemine binaen altını çizerek ifade etmek isteriz ki yaşanılan muhitin camilerinde cemaat namazlarına devam etmek şüphesiz Kıyâmet Gününe kadar devam
edecek bir uygulamadır. Cemaat namazlarında fiilen birleşemeyen müslümanların
birlikteliklerini oluşturamayacakları da bir hakikattir.
186
187
188
189
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Al-i İmran 89
Et-Tac 1/232

143

Bizim gündeme getirmeye çalıştığımız konu, ümmet bilincini pekiştirecek, milyonların iştirak etmesi sebebiyle büyük sevablara erdirecek, kudsal
topraklara gidemeyecekler için özlem giderecek, yaşadıkları mahallin camiilerine gidemeyecek kadınlara, hastalara, yaşlılara ve özürlülere cemaat namazına katılma imkanlarını sağlayacak ve bütün bunların muhassalası olarak da İslâm birliğine kültürel katkı sağlayacak uygulamadır. Yani Mescid-i Haram’dan
radyo ve televizyonla canlı olarak yayınlanan namazlara ülkemiz dahil dünyamızın her noktasından katılmaktır. Bir diğer ifadeyle Mescid-i Haram’ın imamına iktida ederek (uyarak) namaz kılmaktır.
Bazı misaller vermeye çalışalım.
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1) Vaktin aynı olması şartıyla Mescid-i Haram’da kılınan beş vakit namazdan her hangi biri için imama uyulabilir. Mesela Mescid-i Haram’da kılınan
yatsı namazı ise Türkiye’de bulunan mahalde de yatsı namazı vakti girmişse
imama uyulabilir.
2) Vakit birliğinin sağlanması halinde Farz ve Vacib ibâdetlerimiz olan
Cuma ve Bayram namazları için de imama uyulabilir. Ancak bu tür uyuşların
yaygınlaşması Cuma ve Bayram namazlarının meşru kılınmasındaki hikmetlerle çatışabileceği için biz bu uygulamayı üzerlerinden farziyet ve vücûbiyet
düşmüş olan kadınlara, mahkumlara, yaşlılara ve özürlülere tavsiye edeceğiz.
3) Beş vakit namazını münferiden veya cemaatle edâ etmiş kişi, kendisi
için nafile ibâdet olması niyetiyle Mescid-i Haram’da kılınan her hangi bir namaz için imama uyabilir.
4) Vakit birliği halinde kişi yatsı ve teravih namazları için de uyabilir.
Muhitinin camiinde 8 veya 12 rek’at teravih kılan kişi, Kâbe imamına
uyarak 20 rekatı tamamlayabilir.
Terâvih namazını kılmış kişi, aynı gece Kâbe imamına uyarak 4, 8, 12, 16
rek’at veya tam bir teravih namazı daha kılabilir.
Uygulama ile ilgili olarak verdiğimiz örneklerden sonra irdelememiz gereken asıl konuya girelim.

Canlı yayın yoluyla imam uyuş caiz midir?
Kur’âni, Nebevi, ve Fıkhi bir engel olmadığı için biz câizdir diyoruz.
İmama uymanın şartları ile ilgili Kur’âni bir hüküm yoktur. Temel birkaç
hüküm dışında Nebevi Sünnette de ayrıntılı açıklamalar bulamıyoruz. Böyle
olması da tabidir. Zira Kıyâmet Günü’ne kadar geçerli kılınmış bir dinin gelişmeleri kucaklayacak genel kurallarla yetinmesi gerekirdi. Konumuzla ilgili sözü edilen genel kurallardan biri ve de başlıcası Buhâri ve Müslim’in rivayet ettiği şu hadistir:
“İmam kendisine uyulması içindir. İmam tekbir aldığı zaman tekbir alınız. Rukûa gittiği zaman rukûa gidiniz, secdeye vardığı zaman secdeye varınız. İmam ayakta kılarsa sizde ayakta kılınız.”190
Canlı yayın yoluyla nakledilen namazlarda imamın tabii sesi anında işitildiği ve imam tekbir aldığında tekbir alınabildiği, imam rukûa ve secdeye gittiğinde aynı anda rukû ve secde yapılabildiği için imama uyuş ile ilgili sünnetin öngördüğü ana şartlar gerçekleşmektedir.
Canlı yayın aracılığı ile imama uyuşla ilgili fıkhi bir engel de yoktur. İmama uyuşla alakalı olarak kişinin imama uymaya niyet etmesi, imamla, imama
uyanın namazlarının aynı olması gibi ictihâdi şarlar zaten gerçekleşmektedir.
İmamla imama uyanların aynı mekânda olmaları gibi mekân birliğini öngören ve engel gibi görülen fıkhi görüş ise İmam Mâlik gibi müçtehidlerin katılmadığı bir görüş olup Kur’ân ve Sünnet nassına dayanmaz.191 Kaldı ki mekân birliğini şart koşan müçtehidlerin amacı, yaşadığımız dönemlerde ortaya
çıkmış canlı yayın yoluyla imama uyma görüşünü reddetmek değildir. Amaç,
birlik ve beraberliğe vesile olması gereken cemaat namazlarının mekân farklılığı sebebiyle ihtilaf sebebi olmamasıdır. Canlı yayın yoluyla imama uyuşta ise
böyle bir sakınca yoktur.
Burada akla gelebilecek soru, şu veya bu sebeple yayının kesilmesi ve ekranın kararması durumunda imâmla bağlantısı kesilecek muktedinin (uyan
kişinin) ne yapılabileceği hususudur.

190 Buhârî Salât 18
191 Vehbe Züheyli İslâm Fıkhı Ansiklopedisi 2/33
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İmâmın namazdan ayrılması ve yerine imam belirlenememesi durumunda uygulanacak fıkhi usûl burada da aynen uygulanır. Eğer imama uyan kişi
tek ise kendisi namazını tamamlar. Eğer bir topluluk iseler, önceden belirledikleri kişi imâm olarak namazı devam ettirir.
Aralarında imâmlık yaparak namazı tamamlayacak kişi yok ise herkes
kendi başına namazını bitirir.192
Burada görüşümüzü kısmen de olsa teyid eden ve uzun yıllardır devam
etmekte olan bir uygulamayı hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Bilindiği gibi Mescid-i Haram’ın, imâmının görülemediği yerlerinden örneğin dış avlularından imama uyulması ancak teknolojik araçla bir diğer ifadeyle yalnızca ses bağlantısıyla mümkün olabilmektedir. Ses bağlantısının kesilmesi durumunda, imama uyan kişinin Mescid-i Haram’ın avlusunda olmasıyla Türkiye’de veya Nijerya’da olması arasında fiilen bir fark da yoktur.
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Açıklanan şartlar içinde Kâbe imâmına uyulabilirse de hiç şüphesiz bizzat
Mescid-i Haram’da bulunanla, canlı yayınla iktida edenin alacağı sevap farklı
olabilir.
Haberleşmenin ve hukûki akitlerin cep telefonları, fakslar ve internet bağlantıları ile yapıldığı, kongrelerin, sportif yarışmaların, eğlence programlarının ve açık
oturumların canlı yayınlarla hayatımıza girdiği bir dönemde yaşıyoruz.
Üstelik İslâm ülkeleri halkları olarak batı emperyalizminin kültürel, iktisadi,
askeri ve siyasi sömürüsü altındayız. İslâm ülkeleriyle ilgili sorunların anında öğrenilerek örneğin oluşturulacak İslâm bilginleri birliğinin kararları çizgisinde tavır belirlenmesi gibi hayati bir zarûretin içindeyiz. Bu sebeple dünya müslümanları olarak
bir merkezden bilgi ve talimat almak gibi bir eğitime muhtacız.
Bütün bu zarûretlerin kültürel alt yapısının oluşturulmasına büyük katkı sağlayacak bir girişim olarak Kur’ân, Sünnet ve Fıkh’ın onayladığı bir imkânı değerlendirmek için dünyanın her hangi bir noktasından Mescid-i Haram’ın imamına uyulabileceğini ifade ediyoruz.
Mescid-i Haram diyoruz çünkü “Âlemlere hidâyet kılınan”193 o dur. Duâ ve
namaz kıblesi kılınması onun hidayeti olduğu gibi, yaşadığımız dönemde
192 A.g.e. 2/360
193 Al-i İmran 96

dünyamızın herhangi bir yerinden imamına uyulabilir olması da onun hidayetindendir.
Bu makalenin yazarı böyle düşündüğü içindir ki yıllardır yaptığı uygulamayı paylaşmak için bu yazıyı kaleme alarak konuyu müslümanların gündemine getirmek istemiştir.
Sonuç olarak deriz ki hayata öncelikle Kur’ân ve Sünnet zaviyesinden
bakmalıyız. Nassa dayalı hükümler elbette değişmez. Ancak zamanın değişmesiyle ictihâda dayalı hükümlerin değişebileceği gerçeğini kavrayarak yukarıda değinilen mekân birliği gibi dönemleri için önem arzetmiş tarihi ictihâdları aşabilmeliyiz. Bu atılım fıkha karşı çıkmak değil, fıkha hayatiyet kazandırmaktır.
Doğruları en iyi bilen Allâh’dır.
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Meleklerin Kayıt ve Çekim İşlemleri
O

Kur’ân-ı Kerim, vazifeli melekler tarafından sözlerimizin kayda alındığıdavranışlarımız ve işlerimizin görüntülerinin birer nüshasının çıkarıldığını195 ve bu söz ve görüntü kayıtlarının Hayat-Amel dosyamıza konularak bize okutulacağı; dinletilip izletileceğini196 itirazımız halinde ise organlarımızın,
ciltlerimizin aleyhimize konuşturulacağını197 bildirmektedir.

nı194
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Bu sebeple hayatımızın her anı gibi Haccımızın her anı da sözlü ve görüntülü olarak tesbit edilmektedir.
Eşyanın putlaştırılmasına savaş açmış Peygamberimizin Hacerü-l Esved’i
tutarak, öperek ve işaret buyurarak selâmlaması ve onun Kıyâmet Günü’nde
görür ve konuşur bir varlık olarak getirileceğini ve istilam edenleri lehine hakkıyla şâhitlik edeceğini bildirmesi, değerinin sembolik olduğunu gösterdiği gibi, bulunduğu köşenin özel bir kayıt ve çekim merkezi olduğunu da çağrıştırmaktadır.
-En doğrusunu Allah bilir. Biz Hacerül-Esved’i istilam ederek/selâmlayarak
Tavafa başlarken onun bulunduğu köşede meleklere özel bir görüntü vererek
kulluk sözleşmemizi pekiştiriyor, kulluk imzalarımızı atıyoruz. Kıyamet Günü
konuşur bir varlık olarak gelecek olan Hacerül-Esved değil, Meleklere aldırdığımız kendi görüntümüz olacaktır.
Hacerül-Esved’in 317/929 yılında Kâbe saldırısında Karamatiler tarafın194
195
196
197

Kaf 18
Casiye 29
İsra 14
Nur 24, Yasin 65, Fussilet 20+11

dan alınıp yirmi yıl sonra iade edilmesi örneğinde olduğu gibi çalınır veya
tabîi âfetlere maruz kalır da yok olursa, Tavaf’ın durmayacağı ve istilamın devam edeceği gerçeği de yaklaşımımızı doğrulamaktadır.
Tavafın başlangıç noktasının belirlemek için Hz. İbrahim’in Kubeys dağından getirdiği siyah bir taştan ibaret olan Haceru-l Esved’in bizatihi bir değeri olmadığını tesbit eden Hz. Ömer’in şu sözleri de anlayışımızı doğrulamaktadır.
-Ey Siyah Taş! Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne fayda ne de zarar verebilirsin.
Peygamberimizin (sembolik bir anlam yükleyerek) seni öptüğünü görmeseydim,
ben de öpmezdim.198
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198 Buhârî Hac 50-57

Remel’in Tarihçesi ve Anlamı
P

Hicretin altıncı yılında Mekke yönetimin engellediği ve yapılan Hudeybiye Andlaşması gereği Allâh’ın Resûlü’nün ikibine yakın sahâbileriyle birlikte
Hicretin 7. Yılında yaptığı Umreyi, Mekke’nin merkezini boşaltan putperest
Mekkeliler, yönetim merkezleri Darun-Nedvenin önünden ve yakın çevredeki
yüksekçe yerlerden izlemişlerdi.199
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Onlar, aralarında, müslümanların Medine’de ağır şartlar içinde yaşadıkları ve de uğradıkları yaygın sıtma hastalığı sebebiyle zayıf düştüklerini de propaganda ediyorlardı.
Bu sebeple Hz. Peygamber, tavafının ilk üç dönüşünde sağ omuzu açık
(ızdıba’) bir şekilde güç gösterişi yaparcasına koşarımsı adımlarla dönüş yapmış (Remel) dı. Sahâbilerine de Remel yapmalarını emir buyurmuş ve onları
“Bu gün putperestlere kendisini kuvvetli gösteren kişiye Allâh rahmet etsin” şeklinde yaptığı duâları ile de coşkulandırmıştı. Remel tavafa böylece girdi.
Halifeliği döneminde Hz. Ömer önceleri “Güçlüyüz. Remel yapmaya ihtiyacımız yoktur” şeklinde ki bir yaklaşımla Remeli kaldırmak istemişse de
bu yanılgılı görüşünden dönüş yapmıştı.
Bize göre de doğru olan, Remelin bir ibâdet olan tavafa Hz. Peygamber tarafından vahye dayalı olarak konulmuş olmasıdır. Zira putperestliğin çökertildiği dönemde, Vedâ Haclarında Allâh’ın Resûlü’nün Remeli tekrarlamış olması, onun Hac ibâdetlerinden olduğunu gösterir.
Bu sebeple Remel geçmişin hatırasını yaşatmaya dönük olmaktan çok, tavaf yapan fertlerin ve toplumların geleceğine yöneliktir. Onları yaşadıkları toplumda güçlü olmaları gereğine yönlendirmektir.
199 Buhârî Hac 57, 2/161, F.Bari 3/550, Tahirul-Mevlevi Olgun Müslümanlıkta İbâdet Tarihi
1967 191-197

Makam-ı İbrâhim’in Anlamı ve Mescid-i Haram Oluşu
R

Taberi, Kurtubi ve İ. Kesir gibi kaynak tefsirler incelendiğinde Makam-ı
İbrâhim’in sahâbiler ve ilk müfesirlerden bu yana, Harem bölgesi, Hac görevlerinin yapıldığı alanlar, bütünüyle Hac, Mescid-i Haram ve Hz. İbrâhim’in
ayak izlerini taşıyan Taş’ın bulunduğu alan şeklinde yorumlandığı görülecektir.
Bu yorumlar içinde Kur’ân’ın lafzı ve rûhu ile hiç mi hiç bağdaşmayacak
olan yorum sonuncusudur. Bir diğer ifadeyle Hz. İbrâhim’in ayak izlerini taşıyan taşın mahfazayla birlikte Makamı İbrâhim olarak değerlendirilerek çevresinde namaz kılınmasıdır.
Peygamberlere ait hiçbir maddi hatırayı takdis etmemiş olan Kur’ân’ın
ayak izlerini taşıyan fakat her an tabii ve yapay etkilere maruz kalarak varlığını yitirebilecek olan bir Taş’a ayrıcalık tanıması ve Onu Kıyâmete kadar korunacak bir kudsal olarak değerlendirmesi mümkün değildir. Böylesi bir anlayış
Kur’âna yakıştırılmaz.
Kur’ân ayak izlerinden söz etmemektedir. Bu sebeple Bakara süresinin
125. ayetinde yer alan “İbrâhim’in Makamından duâ / namaz yeri edinin” anlamındaki müminlere yönelik ilâhi emre konu yer, ayak izlerinin bulunduğu taş
olarak algılanamaz. Çünkü ayak izlerinin mahfazasıyla birlikte işgal ettiği alanın değil bir bölümünde, bütünün de bile bir kişinin namaz kılması mümkün
değildir.
Ayak izlerinin bulunduğu taşın Kâbe’ye bitişik olduğu yerin yanı başında
Sevgili Peygamberimizin namaz kıldığı rivayeti doğrudur,200 Ancak bu rivayet
çağrışım yapılmak istenenin aksine Makam-ı İbrâhim’in Mescid-i Haram olarak algılandığını, Makam-ı İbrâhim’in zuhur alanı olan Mescid-i Haram’ın ter200 Buhârî Hac 72
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cihen o bölgesinde de namaz kılınabileceğinin kanıtıdır. Kaldı ki Hz. Peygamber Hacerul-Esved köşesinin hizasında; tavaf yapılan alanın bir kenarında da
tavaf namazını kılmıştır.201 Sahâbilerin bile Makam-ı İbrâhim’le ilgili görüşlerinin farklılığı, ayak izlerini muhtevi taşın Makam-ı İbrâhim olduğu şeklinde
Peygamberi bir tesbitin olmadığını gösterir ki aşağıda Kur’ân’dan delillendireceği üzere böyle olması da gerekirdi.
Âl-i İmran süresinin Makam-ı İbrâhim sözcüğünün geçtiği 97. ayetinde
“Fihi” zamirinin mercii ilk beyt olan Kâbe’dir.
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Merci Kâbe olduğuna ve Kâbe içinde böyle mekâni bir makam bulunmadığına göre onda bulunan ve manevi boyutlu olan apaçık belgeler (AyatünBeyyinat) gibi bu belgelerden biri olan Makam-ı İbrâhim’in de manevi boyutlu olması ve Kâbe’de bulunması gerekir. Ancak işaret edildiği üzere Makam-ı
İbrâhim Kâbe içinde mekân boyutu olan maddi bir varlık değildir. O, tıpkı
Kâbe’nin insanlık için Kıyam kılınması gibi202 bir kıyamdır, bir diğer ifadeyle
manevi olarak ayağa kalkıştır, ancak manen izlenebilir bir belirginliktir. Çünkü Hz. İbrâhim insanlığın izlemesi gereken bir ulu şahsiyettir.
Kur’ân’ın açıklamalarına göre Hz. İbrâhim aklı ile Allâh’ı tanıyan ve birleyendir.203 Putlara, haklar ve özgürlükleri tanımaz putperest zalim yönetimlere başkaldırandır.204 Tevhidi mücadelesinden ötürü ateşe atılan fakat yanmayandır.205 Oğlunu kurban etmekle206 ve eşini, çocuğunu ıssız bir vadiye bırakmakla denenendir.207
O, insanlık önderidir,208 güzellikler örneğidir.209 Başlı başına bir ümmetpeygamberdir, Hz. Mûsa, Hz İsa ve Hz Muhammed gibi Ülül-Azm pey-

tir,210
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gamberlere atadır. Kâbe’yi temelleri üzerinde yükselten, Haccı ilan edendir211
Allâh’ın dostudur.212
“Beni sonrakilerin dilinde hayırla andır”213 şeklindeki duâsı bereketiyle takriben 4000 yıldır saygıyla anılandır. Yaratılmış insanların en ünlüsüdür. Ünü
gibi ayak izleri de korunandır.
Onun bütün bu özellikleri Makam-ı İbrâhim dir. Namazlarımızda okuduğumuz Salât-i İbrâhimiyye ile “Allâhım! Hz. İbrâhim’e salât ettiğin gibi Hz. Muhammed’e de salât et” derken efendimiz Hz. Muhammed için istediğimiz de
Makam-ı İbrâhim gibi bir makamdır.
Özetlersek sevgili peygamberimizin de izinden gitmekle emrolunduğu214
Hz. İbrâhim’in bütün bu muhteşem özellikleri onun makamıdır. Bir diğer ifadeyle tıpkı Hz. Muhammed’e verilecek Makam-ı Mahmud gibi Makam-ı
İbrâhim de bir mekân değil, üstün özellikler bütünüdür.215 Ve bu makam ziyaretçiler için Kâbe’de zuhur etmektedir.
O, Kâbe içinde makamdır. Kâbe’de insanlık için vesile-i Kıyam dır. Makam-ı İbrâhim Kâbe’de, Kâbe de Mescid-i Haram da olduğu için Mescid-i Haramın her hangi bir yerinde namaz kılmak Makam-ı İbrâhim den bir yerde kılmaktır.
-Doğrusunu Allâh bilir- Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere Makam-ı İbrâhim Kıyam-ı İbrâhim’dir. Ancak terkibin Kur’ân’da Kıyam manasını da ihtiva eden İsm-i zaman, İsm-i mekân, Masdar mimi kalıbında gelmesi,
manevî bir hal olan Kıyamın, mekâni boyutları olan ve onu çevreleyen Mescid-i Haram’da ve özellikle de Hac döneminde zuhura gelmesiyle irtibatlıdır.
Böylece Kur’ân mucizevi bir üslupla İbrâhim’in Kâbe’de kıyam halinde olduğunu, bu kıyamın Kâbe’de ve onu çevreleyen Mescid-i Haram’da ve özellikle de Hac günlerinde izlenebileceğini açıklamış olmaktadır.
Sahâbi İbn-i Abbas, ilk müfessirlerden Mücahid, Ata ve Said b. Cubeyrin
Makam-ı İbrâhim’i Mescid-i Haram olarak kabul etmeleri ve Mescid-i Hara211
212
213
214
215

Bakara 127, Hac 26
Nisa 125
Şuara 84
Nahl 123
İ.Kesir Isra 79
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mın da Harem bölgesi olarak kabullenilmesi Kıyam-ı İbrâhim’in burada zuhur
eder olması sebebiyle olsa gerektir.216
Mescid-i Haram da kılınan namazın diğer mescitlerde kılınan namazdan
yüzbin kat daha sevablı olduğunu217 açıklayan Hz. Peygamberin Vedâ haclarında Mekke’de konakladığı Ebtah’ta namazlarını kılması218 da Hz. Peygamberin Mescid-i Haram’ın sınırlarını Harem sınırları olarak algıladığını gösterir
ki Kur’ân da buna işaret etmektedir.219
Aynı görüşü benimsemiş olduğu için olacak Hz. Ömer sabah namazından
sonra yaptığı tavafının namazını, mekrûh vaktin dışında kılmak için gittiği Zituva’da kılmıştır.
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Yaptığımız bütün bu açıklamalar ışığında, günümüzde Makam-ı İbrâhim olarak algılanmakta olan ayak izlerini taşır mahfazayı Kâbe’yle aramıza alarak tavaf
namazı kılmaya şartlanmak doğru değildir. Tavaf edenleri engelleyici ölümcül izdihamlara sebep olacağı için de nefsimize ve hacılara zulümdür.

216 Kurtubi Tevbe 28, 8/104, F.Razi, I.Kesir 1/234-5 Tevbe 28, 16/27
217 M.Zevaid 4/6
218 Buhârî Hac 70
219 Bakara 196, Tevbe 28

Kadınlar da Hervele Yapabilir
S

Hervele, bunalan bir rûh haleti içinde telaşlı ve koşarımsı adımlarla yürümektir ki Hz. Hâcer’in insan ve de su arayan koşuşturmasını temsil eder.
Bu nedenle Tavafta yapılan Remelin yalnızca erkekler, Hervele’nin ise
erkeklerle birlikte özellikle de kadınlar tarafından yapılması daha uygundur.
Hervele’yi erkeklere özgü kılan ve kadınlara yasaklayan bir peygamberi
yasak olmadığına göre, kadınların Hervele yapmasını ahlâken sakıncalı bulmak, mezun olmadığımız yerde mantık yürütmek olsa gerektir.
Oysaki tek tek ve de yüzeysel olarak incelendiğinde meşruiyet nedenlerini aklın gereğince kavrayamayacağı Hac menakisi ile verilmek istenen ana mesaj, şeytanlaşmaktan bir diğer ifadeyle seküler mantık yürütmekten korunarak
ilâhi buyruklara kayıtsız şartsız itâat edilmesidir.
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Şeytanların Varlığına İnanmakla Mükellefiz
T

Şeytan sembollerini taşlama haccın en uzun süreli ve onu cihada dönüştüren amelidir. Ancak bilgisizlik taşlama işlemini hacılar arasında bile magazinselleştirebilmektedir. Bu sebeple “Şeytan” konusu ile ilgili yayınlanmış bir
yazımızı buraya almakta fayda görüyoruz.
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Melekler gibi insanlar tarafından kafa gözü ile asli hüviyetleri içersinde
görülemeyen varlıkların bir bölümü cinler, bir bölümü de şeytanlardır. Cinler
ve şeytanlar yeryüzünde insanlarla müştereken olarak yaşarlar. Onların varlığı
Kur’ân-ı Kerim’le bildirilmiş, Peygamberimiz tarafından açıklanmıştır. Bu sebeple cinlerin ve şeytanların mevcudiyetine inanmayan kişi kâfir olur. Kâfir ise
ebedi Cehennemliktir.
Burada şeytanlar ve cin asıllı olmaları sebebiyle cinlerle ilgili öğrenmememiz farz olan bazı bilgiler sunmayı gerekli görüyoruz.
Hz. Allâh melekleri ve cinleri insanlardan önce yarattı. Yeryüzünde yaşayacak varlık olarak ilk insan Hz. Âdem’i ve eşini, onlardan da insan neslini
halk etti. Yüce Allâh Hz. Âdem’i ve soyunu âhiret hayatının varisi kıldığı; onlara sonsuz hayat taktir ettiği için onları yeryüzünde kulluk denemesine tabi
tutmayı diledi. Bu ilâhi iradeden kaynaklanan bir gelişme sonucudur ki ilk
şeytan İblis, ilk insan Hz. Âdem’e musallat edildi, İblis’in soyu da insan neslinin üzerine salındı. Bu gelişmeyi Kur’ân âyetlerine göre özetleyelim:
Müstesna özelliklerle Hz. Âdem’i ve eşini yaratan Hz. Allâh, soyunu yeryüzüne egemen kılacağı bu ilk insana saygı secdesine varılmasını meleklere
emir buyurdu.

Melekler ihtiram secdesine vardılar. Fakat cin asıllı olup üstün bilgisi ve
derecesi sebebiyle melekler arasında yaşayan ilk şeytan İblis secde etmedi. Yaradanın emrine isyan eden İblis, sorgulanması sırasında bir de gerekçe göstererek; “(Rabbim!) Beni ateşten, Âdem’i topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm”
dedi. Günahında diretti. Direttiği içinde Allâh’ın üstün kulları arasından çıkarıldı.220
Düşüşüne Hz. Âdem’i sebep gören İblis, Hz. Âdem’i Allâh katındaki mevkiinden düşürmek, onun saygıya değer olmadığını ispatlamak için Allâh’a duâ
etti.
Burada sözü doğrudan Kur’ân ayetlerine bırakalım.
Araf Sûresi Âyet 14-18
“İblis şöyle talep etti:
(Huzurunda muhakeme olunmak için insanların) yeniden diriltilecekleri
güne kadar bana süre ver.
Allâh cc (bu talebi kabul etti de;) Haydi sen süre verilmişlerdensin, buyurdu.
Bu defa İblis (gayesini açıklayıp şöyle) dedi.
Beni (Âdem’e secde etmediğim için işlediğim suçlardan ötürü) azgınlığa
mahkum ettin. And olsun ben de onları (saptırmak için rızana erdirecek) doğru
yolunun üzerinde oturacağım.
Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve onların çoğunluğunu şükredenlerden bulmayacaksın.
Allâh şöyle buyurdu:
Durma, verilmiş ve kovulmuş olarak (melekler arasından; bulunduğun Cennetten) çık. Andolsun ki onlardan sana kim uyarsa bilin ki onları (toplayıp) Cehennem’i dolduracağım.”
İlâhi takdir böyle bir gelişmeyi dilediği içindir ki İblis’e ve soyuna Hz.
Âdem ve nesline şer aşılama rûhsatı verildi. Fakat yüce Allâh insan nesline de
peygamberleri gönderdi. Emirleri ve yasaklarına göre yaşanılmasını; meleklerin saygısına layık bir hayat sürülmesini emretti. Kulluğunu bilerek yaşayanların ebedi mutluluğa erdirileceğini bildirdi. Şeytanın vesveselerine uyulmama220 Bakara, 34, Hicr 30-33, Sad 78-83
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sını da emretti. Şeytanların insanları saptırarak Cehennem’e düşürmek için
çağrılarda bulunacağını duyurdu.
Yaradanın hikmeti gereği şer saçma gücüne erdirilen İblis, ilk atılımını
Hz. Âdem’i ve eşini kandırıp Allâh’ın yaklaşılmasını yasakladığı ağaçtan yedirerek yapmıştır.
İşlediği bu ilk günah sebebiyle Hz. Âdem ve eşi de Cennet’ten çıkarılarak
İblis’le yeryüzüne sürülmüştür.
Yukarıda özetlediğimiz gelişme sonucu şeytan insana düşman olmuştur.
Hz. Âdem’e saygı secdesinde bulunmayan İblis bir tane idi. Hz. Âdem’den
farklı olarak Kıyâmet gününe kadar yaşayacak olan İblis de Âdem gibi nesillendi. Her insana bir şeytan eşlendi.221
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Şeytanların ilki ve atası olan İblis cinlerdendir. Hz. Allâh, cinleri dumansız olup vücudun gözeneklerine nüfuz eden bir ateşten yarattığını bildiriyor.222
Bu ateşin elektrik dalgaları türünden bir madde olabileceği ileri sürülüyorsa
da gerçeği yalnız Allâh bilir.
Şeytanlar yerler, içerler, ürerler, çeşitli şekillere ve sûretlere girebilirler,
uzun mesafeleri kısa sürede alabilirler. İnsanların yapamayacağı pek çok ve de
zor işleri yapabilirler. Ömürleri insanlara nazaran uzuncadır.
Allâh’ın takdiri olmaksızın zarar veremezler. İnsanlara ve diğer varlıklara
ait sırları da bilmezler. Ne var ki süratle gidip gelebildikleri ve insanların giremedikleri yerlere girebildikleri için bazı bilgileri rahatlıkla sağlayabilirler.
Şeytanlar va’d ederek, hülyalara düşürerek, inançsızlıkları, ibâdetsizlikleri ve türlü ahlâksızlıkları güzelleştirerek insanlara telkinde bulunurlar.223
Burada şöyle bir soru sorulabilir.
Kur’ân’ın açıklamasına göre şeytanlar insanların görmedikleri yerlerden
insanları gördüklerine ve dört yönden insanlara gelebildiklerine ve vücudun
gözeneklerine nüfuz edebildiklerine göre nasıl telkinde bulunuyorlar? İnsanların beyin hücreleri üzerinde yaptıkları fiziksel bir etki ile mi, yoksa uzaktan
bir tesirle mi telkinde bulunuyorlar?
221 İsra 50
222 Hicr 27, Rahman 15
223 Nisa 119, Muhammed 15

Bunu bilmiyoruz. Çünkü mevcut bilgilerimiz Kur’ân ve Sünnetin şeytanla ilgili açıklamalarını yorumlayacak düzeyde değildir. Bildiğimiz ve inanmaya
mecbur olduğumuz şeytani vesvesenin (Şer fısıldamasının) varlığıdır.
Şeytanlar imansızlığa yöneltici ve ilâhi haramları yaptırıcı vesveselerini insanlara verirlerse de gerçek müslümanlar üzerinde hakimiyetleri yoktur.
Mü’min kişi aklını kullanır, Allâh’ın ve Peygamberininin emirleri ve yasaklarını uygularsa kulluk denemesi gereği kendisine musallat edilen şeytanını kontrol altına alabilir. Kur’ân’ın açıklamasına göre insan için pek büyük ve
aşikâr bir düşman olan şeytan, böylece telkin ve sapıtma gücünü tamamiyle
yitirebilir.
Nevar ki mü’min ilâhi buyrukları tanımaz ve itâat etmezse, şeytan onun
üzerinde etkinliğini arttırır ve onu tamamiyle hakimiyeti altına alabilir.224
Rabbimiz bu gerçeği Zuhruf suresinin 36. ayetinde şöyle açıklıyor:” Kim
Rahman (olan Allâh) ın emirlerine ve yasaklarına aykırı giderek yaşarsa ona şeytanı
saldırtırız. Artık o, onun (sürekli olarak kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur.”
Sorulabilecek bir diğer soru da şudur.
Şeytanlar şer ürettiklerine ve insanları sürekli olarak şerre yönelttiklerine
göre niçin yaratılmışlar ve insanlara musallat edilmişlerdir? İnsanları kulluk
denemesine tabi kılan Allâh, onları meleklerin ilhamlarına maruz kıldığı gibi
şeytanların şer fısıltılarına da maruz bırakmayı dilemiştir.
Dilemiş ve yaratmıştır. Verilebilecek en doğru cevap bu ise de İslâm bilginleri niçin yaratıldıkları konusunda görüşler ileri sürmüşlerdir.
Bu görüşler şöyle özetlenebilir: Allâh zıtları yaratmaya gücü yeten Rabdır.
Hayat ile ölümü, gece ile gündüzü, güzel ile çirkini, sıcak ile soğuğu yarattığı
gibi melekler ile şeytanları da yaratarak kudretini açığa vurmuştur. Şerlileri yaratmak Yaradan’ın gücüne delil ise de şanına eksiklik değildir.
Ruh, akıl, elektromanyetik dalgalar, atomlar ve spermalar gibi pek çok
varlığı göremediğimiz gibi meleklerin yanı sıra cinleri ve şeytanları görememekte isek de onlar bizi görür. Ancak görememek genel kaidedir. Başta Peygamber olmak üzere onları gören insanlar vardır. Cinleri gören ve onlarla temas olan insanlar da mevcuddur.
224 Hicr 40, Nahl 99-100, Zuhruf 36, Mücadele 19
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Sonuç olarak söyleyeceğimiz şudur:
Kulluk denemesi içinde ve Peygamberimizin hadislerine göre meleklerin
hayır, şeytanların da şer telkinatı altında olduğumuzu bilmeli, melekleri saygı
secdesine vardıracak öz’ü taşırken şeytani çağrılara uymamalıyız.
Yücelmek ve Cennet’e ermek için Rabbimizin şu buyruklarını dinlemeliyiz.
[“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim onun adımlarına uyarsa şeytan ona kötülükleri ve olgun aklın red ettiklerini emreder...”
“(Çünkü) Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman edininiz. O kendisine taraf olanları alevli ateş olan Cehennemliklerden olmaya çağırır.”225]
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225 Nur 21, Fatır 6.

İbâdet Amacıyla da Olsa Zarar Verilmemelidir
U

Değinildiği üzere şeytanlar en büyük düşmanlıklarını insanları birbirine
zarar verdirerek yapmaya çalışırlar. Bu yöndeki çalışma alanlarından biri de
Harem bölgesidir. Daha fazla ibâdet edilmesi gibi bir amaç göstererek gayelerine ulaşmaya çalışırlar.
Bu sebeple hacı, Şeytan sembollerini taşlamada, Tavaf’da, Hacer-i Esved-i
öperek selâmlamada Sa’y’de ve de her zaman ve her yerde insanlara zarar vermekten kaçınmalıdır.
Bunun için Hac’da Hz. Peygamberin uygulaması ve uyarılarını özümsememiz gerekir.
Sevgili Peygamberimiz Vedâ haclarında Mekke’de ikamet buyurdukları226
on günlük süre içinde, biri Umre diğeri Hac, üçüncüsü de Vedâ tavafı olmak
üzere üç tavaf yapmışlardır. Namazlarını da Mekke’de konakladıkları Ebtah’ta,
Arafat’a çıkışta ve dönüşte ise ikamet ettikleri Minâ’da kılmış-kıldırmışlardır.227
-Doğrusunu Allâh bilir-on günlük sürede Mescid-i Haram’da kıldıkları
namazların sayısı da yaklaşık olarak üçdür.
Tavaf ve namaz uygulamasıyla izdihama sebebiyet verilmemesini örneklendiren Peygamberimiz, Arafat’tan inişlerinde sükuneti tavsiye etmiş; acele
ettiği için devesine bağırıp çağırıp onu kamçılayan adamın çıkardığı gürültü- yü
işitince de, “Sakin ve vakarlı olun, çabucak gitmeye çalışmakta bir hayır yok- tur.”
buyurmuşlardır.228 Cemre-i Akabe’yi taşlamada kendisine yol açılması
226 4-13 Zilhicce
227 Buhârî Hac 70, 84
228 Buhârî Hac 91
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için insanların itilip kakılmalarını engellemiştir.229 Ayrıca Tavaf sırasında Hacer-i Esved çevresinde izdihama sebep olunmaması yönünde sahâbilerini
uyarmıştır. Örneğin Hz. Ömer ve onun şahsında iri-yarı sahâbilerine şöyle buyurmuştur:
-Ya Ömer! Sen güçlü kuvvetli adamsın, Hacer-i Esved’e yaklaşarak insanları sıkıştırma. Yaklaşıp sıkıştırırsan insanlara zarar verirsin. Boşluk bulursan yaklaş, bulamazsan uzaktan selâmlayarak tekbir ve tehlil getir.230
Örneklendirilen Peygamberi terbiyeyi aldıkları için Hz. Âişe (r.a.) annemiz de kalabalıkta erkekler arasına ve Hacer-i Esved çevresine girmez, girilmesini de onaylamazdı.
Sonuç olarak deriz ki çokça ibâdetli olmak gibi bir amaçla da olsa şeytani
telkinlere uyarak insanlara zara vermemeliyiz.
162

229 Nesâi 5/270
230 Müsned-ü Ahmed 1/28, M.Zevaid 3/241

Hac’da Ekonomik Faaliyetler Sakındırılmamış, Teşvik Edilmiştir
V

İslâm öncesi câhiliyet döneminde hac görevlerinin yapıldığı alanlarda kurulan Zül-Mecaz ve Ukaz panayırlarıyla Hac, ticari etkinliklere aracı kılınıyordu. İslâmi dönemde müminler, aynı mantıkla hareket edilerek Haccın ekonomik girişimlere vasıta kılınmasını sakıncalı buldular.231
Anlamını sunduğumuz Bakara sûresinin 198. ayeti bu gelişme üzerine indirildi ve böylece Hac’da iktisadi girişimler için bir engelin bulunmadığı bildirilmiş oldu.

231 Buhârî Hac 150
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Üçüncü Kitab

Yorumları ve Duâlarıyla
Hac ve Umre
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Önsöz

“Şüphesiz insânların ibâdet edebilmesi için kurulan ilk ev Mekke’de olan
(Kâbe) dir. O, giderek ünü ve ziyaretçileri çoğalan ve de insanlar için
doğrulara yönlendiren Allah’ın özgür evidir. Orada apaçık belgeler vardır. İbrahim’in sergilenen ihtişamı vardır. Oraya giren kişi güvencede olur.
Yoluna gücü yeten insanların Kâbe’yi hac etmeleri Allah’ın yüklediği görevdir. Hac emrini tanımayıp uygulamayan kişi bilmelidir ki Allâh (hac emrinin uygulanması dahil) yarattıklarına ihtiyaçlı değildir.”
Âl-i İmran 96-97

 والصالة والسالم على محمد سيد المرسلين،ل رب العالمين

Hac, İslâm’ın özetidir. Onun belirli günlerde İhramlanma, Arafât’ta Vakfe
ve Tavaf gib özgün amellerle özgürce yaşanmasıdır. Bu sebeple Hac, Yüce Rabbimizin emrine mutlak itâattir. Hz. İbrahim’den Hz. Muhammed’e kadar bütün
Peygamberleri ve çağrılarını tanımaktır. Tüm renkleri ve dilleri içinde insânlığı
bir bütün halinde hür ve eşit görmektir.
Hac, eş, çocuk, ana, baba ve sosyal statü gibi tüm sevgililerimizi bırakarak, bedenî, rûhî ve maddî varlığımızla Allâh’a koşmaktır. O’nunla sözleşmektir.
Hac, benlikten ve beşerî yargılardan soyutlanmak, değer ölçüsü olarak
yalnızca ilâhî kanunları benimsemektir.
Hac, canlılara saygıdır. Bitkiler dahil bütün yaratıklarla barıştır. Şeytânlar
ve şeytânî güçlerle mücadele eğitimidir. Silahsız cihâddır. Ferdilik içinde içtimaîliktir.
Ümmet şuurunu pekiştirip kültürel, iktisadî ve siyasi birliği kurmaya çalışmaktır. Dış görünüşü ile birliğin, iç hakikati ile Kıyamet Günü’nün provasıdır.
Bütün bu özellikleri içinde bedeni, rûhi, malî, sosyal ve siyasî vasıflı ve
görünümlü Hac, İslâm’ın beş ana temelinden biridir. Günahlardan aklayan
ana ibâdettir. Cennet’e açılan fiilî duâdır.
Takriben dört bin yıl önce Rabbimizin “İnsanlara Haccı ilan et...” buyruğu
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ile Hz. İbrahim Peygamberle başlayan, son ve cihanşumûl (evrensel) Peygamber Hz. Muhammed’le de aslî hüviyetine bürünerek varlığını sürdüren Hac,
Kıyamet Günü’ne kadar devam edecek İslâmî bir mu’cizedir.

Allâh’ın Resûlü Hz. Muhammed’in (s.a.) açıklamasına göre küçük Hac
olan Umre de bir ölçüde haccın husûsiyetleri ile özelliklidir.
Biz bu kitapçığımızda âyet ve hadîslerle haccın ve umrenin önemini ve
fazîletlerini açıkladık. Bu iki ibâdetin nasıl yapılacağını Hz. Peygamberin Vedâ
Haccı uygulaması ve bu uygulamayı Hanefi mezhebi müctehidlerinin değerlendirmeleri ışığında ana çizgileri ile beyan ettik. Yer yer Şafii mezhebinin yaklaşımlarına da değindik. İç ve dış güzellikleri ve hikmetleri ışığında kavranılabilmeleri için Hac ve Umre vazifelerini (menasik) Kur’an çizgisinde yorumladık.
Duânın önemine işaret ederek Kur’ân-ı Kerîm’den ve Yüce Peygamberimiz
Hz. Muhammed’den (s.a.) seçip tercüme ettiğimiz duâlarla Hac ve Umre’de
yapılabilecek duâları örneklendirdik.
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Kabul olunur bir Umre ve Hac yapabilmek için insânlara saygı duyulup
ikramlarda bulunulması gerektiği için kitabımızın yedinci kısmını müslümanın yüceliğini ve ona yönelik güzel ameller yapılmasının önemini yansıtan
hadîslere ayırdık.
İçeriği, düzeni, baskı tekniği ve kullanım rahatlığı ile gerçekten orjinalitesi olan bu çalışmamızın Rabbimizin rızasına vesîle olmasını diliyoruz.
Önsözümüzü Allâh’ın Resûlü’nün bir hadîsiyle bitiriyoruz:
-Rabbinize ibâdet edin. Beş vakit namaz kılın. Ramazan orucunu tutun. Rabbinizin evi Kâbe’yi hac edin. Gönül hoşluğu ile mallarınızın zekatını da verin ki Rabbinizin Cennet’ine giresiniz.
Gayemiz Mevlâmıza kulluktur.
Ali Rıza Demircan
11 Nisan 2007

Birinci Kısım

Umre’yi ve Hacc’ı
Nasıl Anlamalıyız?
Nasıl Yapmalıyız?
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Allâh’ın Kitabı’ndan

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
“Şüphesiz insânların ibâdet edebilmesi için kurulan ilk ev Mekke’de olan
(Kâbe) dir. O, giderek ünü ve ziyaretçileri çoğalan ve de insanlar için
doğrulara yönlendiren Allah’ın özgür evidir. Orada apaçık belgeler vardır. İbrahim’in sergilenen ihtişamı vardır. Oraya giren kişi güvencede olur.
Yoluna gücü yeten insanların Kâbe’yi hac etmeleri Allah’ın yüklediği görevdir. Hac emrini tanımayıp uygulamayan kişi bilmelidir ki Allâh (hac emrinin uygulanması dahil) yarattıklarına ihtiyaçlı değildir.”
Âl-i İmran 96-97

Hac İslâm Dîni’nin beş temelinden biridir

، وإقام الصالة، شهادة أن الاله اال ال وان محمدا عبده ورسوله:على خمس
«بني االسالم
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» وحج البيت وصوم رمضان،الزكاة
وإيتاء
Abdullah b. Ömer (r.a.) anlatıyor:
Allâh’ın Resûlü Hz. Muhammed (s.a.) insân hayatını bütünüyle kuşatan
İslâm Dini’nin üzerinde kurulduğu temelleri şöyle açıklıyor:
-İslâm Dini Allâh’dan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve
elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak olmak üzere beş temel üzerine kurulmuştur.
Îman ve cihâd yanısıra en değerli amel Hac’dır

 وجهاد الغلول، «إيمان ال شك فيه:النبي صلى ال عليه وسلم اى االعمال افضل؟ قال
«سئل
» وحجة مبرورة،فيه
Abdullah İbn-ü Habeşî (r.a.) anlatıyor.
Allâh’ın Resûlü’ne (s.a.) soruldu:
-Amellerin hangileri daha üstün ve sevablıdır? (Ya Resûlellah!)
Şöyle buyurdular:

-Şüphe karışmayan îman, (ganîmet mallarından) aşırmaksızın yapılan cihâd
ve (maddî ve manevî şartlarına riayet olunarak ihlâsla yapıldığı için) kabul olunan Hac’dır.
Hac, Hac öncesi dönemin günahlarını giderir

علمت يا عمرو! ان االسالم يهدم ماكان قبله وان الهجرة تهدم ماكان قبلها وان الحج
 اما...«
» ...يهدم ما كان قبله
Íman etmek ve ilâhî yasalara bağlı kalacağına dair bîat etmek için huzuruna gelen ve -Rabbim tarafından bağışlanmak istiyorum- diyen Amr b. Âs’a Yüce Peygamberimiz şöyle buyurur:
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-Ya Amr! İslâm (Dini’ne îman etmen) in daha önceki inançsızlık döneminin
günahlarını giderdiğini, hicret etmenin hicretten önceki devrin günahlarını bağı-ş
lattığını, hac yapmanın da hac öncesinin günahlarından akladığını hâlâ öğrenmedin mi?
Makbûl Hacc’ın karşılığı cennet’tir

» اطعام الطعام وطيب الكالم: ومابره؟ قال:المبرور ليس له جزاء اال الجنة قيل
«الحج
Allâh’ın Resûlü Hz. Muhammed (s.a.), müslümanları hacca teşvik etmek
için haccın mükâfatını dile getirerek şöyle buyurur:
-Mebrûr olan haccın mükâfatı hiç şüphesiz Cennet’tir.
Bu müjdeyi alan müslümanlar tarafından soruldu:
-Ya Resûlellah! Hac nasıl mebrûr olur?
-(Günahlara bulaşmaksızın görevlerini arzuyla yerine getirip) hac süresince fakîrlere, dostlara yemek yedirmekle ve herkesle tatlı tatlı konuşmakla (ve bir de
bolca selâm verip barışı yaygınlaştırmakla) mebrûr olur.

Haccı mazeretsiz olarak terk etmek kâfirliğe götürebilir

مات ولم يحج حجة االسالم لم يمنعه مرض حابس او سلطان جائر او حاجة ظاهرة
«من
.»فليمت على اي حال شاء يهوديا او نصرانيا
Allah’ın Resûlü ürpertici uyarılarında şöyle buyurur:
-Bir müslüman görülür bir yoksulluk, engelleyici bir hastalık ve zâlim bir yönetici ve yönetim baskısı olmaksızın İslâm Dini’nin farz kıldığı haccı yapmadan
ölürse o, iki ölüm halinden biri üzerinde dilerse Yahûdi, isterse Hıristiyan olarak ölsün (fark yoktur) .
Haccı ertelemenin büyük sorumluluğundan ötürü Peygamberimiz bir diğer hadîslerinde “Hacca gitmek isteyen acele etsin.” buyurmuşlardır.
Hacılar ve umreciler Allâh’ın huzuruna çıkarılmış temsilcilerdir

.»«الحجاج والعمار وفد ال ان دعوه اجابهم وان إستغفروه غفر لهم
Sahâbi Ebû Hüreyre’nin rivayetine göre Allâh’ın Resûlü hacıları ve umrecileri insânlığın temsilcileri olarak şöylece tanıtır:
-Hacc’a ve Umre’ye giden müminler, insânların Allâh’ın huzuruna çıkarılmış
temsilcileridir. Onlar duâ etseler Allâh duâlarını kabul buyurur. Bağışlanmalarını
dileseler onları bağışlar.
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Umre ve Hac Nasıl Yapılır?

Umre’ye gidecek kişilerin Umre bölümünü, Hacc’a gidecek kişilerin
ise Umre bölümü ile birlikte Hac bölümünü birkaç defa okumaları,
bizzat okuyamıyorlarsa okutturarak dinlemeleri gerekir.

Umre
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Umre; ihrâm, tavâf, sa’y ve saçları dipten kesme veya kısaltmadan ibaret
olan pek çok sevablı bir ibâdettir. Arefe günü ile Kurban Bayramı günleri dışında her zaman ve istenildiği kadar yapılabilir.
Ön hazırlık ve ihrâma girmek
Umre veya Hac yolculuğuna çıkmadan önce, başta akrabamız olmak üzere ilişkili olduğumuz başlıca şahsiyetler ziyaret edilir. Duâları alınır.
Gerekiyorsa vücud temizliği yapılır. Tırnaklar kesilir. Bıyıklar ve sakallar
düzeltilir. Gusül abdesti alınır. Erkekler güzel kokular sürünür.
Hac gibi Umre de Peygamberimizin belirlediği “Mîkat” denilen belirli
yerlerde ihrâmlanma ile başlar. Mîkat sınırından önce de ihrâma girilebilir.
Mîkatlar -doğrusunu Allâh bilir- Hz. Âdem’den sonra yeryüzüne dağılan insanlığın çıkış noktalarını oluşturur.
İhramlanmak umre’nin şartı, Hacc’ın da bağımsız vaciblerinden biridir.
Umre için uçakla Cidde üzerinden doğrudan Mekke’ye gidecek kişi,
Türkiye’de havaalanında veya uçakta ihrâmlanır. Önce Medîne’ye gidecek kişi de Medîne’den Mekke’ye hareketinden önce konakladığı yerde veya uçakta ya da Medîne’ye takriben 10. km. mesafedeki Mîkat yerinde (Zülhuleyfe)
ihrâmlanır.
İhramlanmak için mümkünse gusül, değilse abdest alınır. Elbiseler, ayakkabılar ve başlıklar çıkarılır. İki parçadan oluşan beyaz ihrâm giysisine bü-

rünülür. Arkadan topukları, önden de ayak parmaklarını açıkta bırakan bir
ayakkabı veya terlik giyilir. İhramlılık halinde saat, gözlük, kulaklık, kemer
kullanılabilir.
Kadınlar ihrâmlanmak için, ilgi odağı olmayacak şekilde sade ve imkânlar
ölçüsünde renksiz giysiler giyinirler.
Kerahat vakti değilse iki rekat ihrâm namazı kılınır. Biliniyorsa ilk rekatta
“Kâfirün” ikinci rekatta da “İhlas” sûresi okunur. Ardından “Allâh’ım! Umre
yapmak istiyorum, kolaylaştır ve kabul buyur.” denilerek niyet edilir ve Telbiye
duâsı okunur. Niyet ve Telbiye ihrâmın rukün vasıflı; olmazsa olmaz farzlarıdır. Telbiye ile birlikte tekbîr, tehlil ve salât getirilebilir. (Kitabımızın 198-199.
sayfalarına bakınız.) Uçakta ihrâma girecekler ihrâm namazını koltuklarında
otururken rûkü için biraz, secde için biraz daha fazla eğilerek îma ile kılabilirler.
Telbiye duâsı, yüksekçe fakat kontrollü bir sesle vasıtalara binerken, inerken, dostlarla ve topluluklarla karşılaşılırken ve hatırlandıkça sık sık tekrarlanır. Hz. Âişe yüksek sesle Telbiye getirirdi.
Türkçesiyle de olsa Telbiye duâsının ihrâmlanırken bir defa okunması
farz, arzedilen vesîlelerle tekrarlanması sünnettir.
Kadınların ihrama girmesi
Kadınlar üzerlerine giydikleri süs olma niteliği taşımayan sade ve mümkünse renksiz elbise ve ayakkabılarla ihrâma girerler. Adet hali görenler ihrâm namazını kılmaksızın yalnızca niyet edip Telbiye duâsını okuyarak
ihrâmlanırlar. Ancak adetli de olsalar temizlik için yıkanmaları öğütlenir.
İhrâm ve yasakları
İhramlanma, benlikten soyunarak ve bütün canlılarla barışa girerek Allah’a yönelmektir. Umre veya Hac için ihramlanan kişi ihram yasaklarına titizlikle uymaya çalışır. Kur’an-ı Kerim’in Refes-Füsûk ve Cidal yasakları ve Peygamberimizin buyrukları ile belirlenen ihram yasakları şunlardır:
Refes: Cinsel duyguları uyarıcı sözler söylemek, sevişmek ve cinsel ilişkide bulunmak.
Füsûk: ınsanların hak ve özgürlüklerini çiğnemek, onlara saygısızlık et-
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mek, yalan ve gıybet gibi haramlar işlemek, sözlü ve fiilî olarak kavgaya tutu-ş
mak, sövmek, dövmek, hoş kokular sürünmek, vücuddaki kılları gidermek,
saç, sakal ve tırnak kesmek, kara hayvanları ile avlanmak, harem bölgesinin
bitkilerini koparmak ve erkekler dikilmiş elbise, başlık veya topukları kavrayıcı ve ön kısmı kapalı ayakkabı giymek.
Cidal: Maddeci bir mantıkla İslâmî kuralları eleştirmek, uygulanmalarına
gerek olmadığını ileri sürmektir.
İhrâm cezâları
Bu yasakları unutarak olmaksızın, bilinçli olarak çiğnemek, avlanılan
hayvanın bedelini ödemek, koyun-keçi kurban etmek veya kurban değerinde
sadaka vermek ya da üç gün oruç tutmak gibi cezaları gerektirir. Onbeş-yirmi
riyal sadaka vermekle yetinilebilecek ihram cezaları da vardır.
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Bu cezalardan avlanmak ve başı traş etmenin cezası Kur’ân’la belirlidir.
Diğerleri ise sahâbe görüşleri ve uygulamalarından hareketle İslâm bilginlerinin ictihadlarıyla konulmuştur. Buna göre mesela; bir organın tamamına güzel
koku sürülmesi kurbanı, bir kısmına sürülmesi sadakayı gerektirdiği gibi bir
elin veya ayağın beş parmağının tırnaklarının kesilmesi kurbanı, beşden az sayıda kesilmesi de sadakayı gerektirir. Aynı şekilde erkeklerin tam bir gün veya gece süresince dikişli elbise veya normal ayakkabı giymesi kurbanı, daha az
bir süre giymesi ise sadakayı gerektirir.
Eşle sevişme, saçı sakalı veya bir başka organı tıraş etmek ise kurban kesmeyi gerekli kılar. Vücuddan kıl koparmak ve bir tırnak kesmek gibi yanılgılarla ise, Onbeş-yirmi riyal gibi basit bir miktar sadaka verilir.
Ceza kurbanları harem bölgesi sınırları içinde kesilir. Sahipleri, anababaları, çocukları ve torunları ceza kurbanının etinden yiyemezler. Sadakalar ise her yerde verilebilir.
İyice bilinmelidir ki, ictihâdi cezalar, onları kabûl edenler için geçerlidir.
Umreci, ihrâmlı olarak Mekke’ye girerken Harem bölgesi sınırlarına gelindiğinde veya girildikten sonra 201. sayfadaki ilgili duâyı okuyabilir.
İkamet mahalline yerleşildikten sonra mümkünse gusul abdesti veya sadece abdest alınır. Mescidi Harâm’a, (201. sayfadaki) giriş duâsı okunarak gi-

rilir. Kâbe ile karşılaşınca kabul olunacağı inancıyla istenildiği gibi veya 76.
sayfadaki örneği verilen şekilde duâ edilir.
Tavâf
Kâbe’ye yaklaşılarak, Umrenin rüknü (farzı) olan tavâfını yapmak için
“Allâh’ım! Umremin tavâfını yapmak istiyorum. Kolaylaştır ve kabul buyur” denilerek niyet edilir. Bu arada erkekler ihrâm elbisesinin üst parçasını sağ omuzlarını açıkta bırakacak şekilde örtünürler. Izdıba denilen ve sünnet olan bu
tarz örtünüş tavâfın sonuna kadar sürdürülür. Tavaf namazı omuzlar örtülü
olarak kılınır.
Tavafa başlama noktasını belirleyen siyah bir taş olan ve Allah bilir bulunduğu köşeden Meleklerin, hacıların ve Umrecilerin özel kulluk görüntülerini aldığı Hacerul-Esved’e elle dokunulup öpülerek tavafa başlanır. Genelde kalabalık sebebiyle öpme ve dokunma mümkün olmadığından HacerulEsved karşıdan selâmlanır. Selâmlama sünnettir. Eller kulaklar hizasına kadar kaldırılır, Hacerul-Esved üzerine konur gibi yapılarak selâmlanır ve elin iç
yüzleri öpülür. Selâmlama ile tavâfa başlanırken “Bismillahi Allâhu Ekber” denilir. Selâmlama, yedi dönüşten ibaret olan tavâfın her bir dönüşüne (şavt)
başlarken tekrarlanır. Kadınlar namaza giriş tekbîri alır gibi ellerini kaldırarak
Hacerul-Esved’i selâmlarlar.
Onu selâmlama Rabbimizle tokalaşıp kulluk üzerine yaşanacağına dair
bîatlaşma gibidir. Hacerul Esved’den bir önceki köşeye Rukn-i Yemânî denir.
Mümkünse bu köşe elle temas edilerek selâmlanır.
Umre tavâfının ilk üç dönüşünde erkek umreciler sağ omuzları açıkta olduğu halde kısa ve çalımlı adımlar atarak koşar gibi dönüş yaparlar. Buna Remel denir ve sünnettir. Izdıba ve Remel yalnızca -Hac ve Umre tavâfı gibi- ardından Sa’y yapılacak tavâflarda yapılır.
Tavaf sırasında kitapçığımızda sunulan duâlar yapılabileceği gibi, içimizden geldiği gibi de duâ edilebilir. İsteyen tavâf sırasında Kur’ân okuyup, değişik zikirler de yapabilir. Ancak Rükn-ü Yemani ile Hacerül-Esved köşeleri
arasında Peygamberimizin okudukları “Rabbena Atina...” duâsının okunması
onun sünnetini izlemek olur.
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Haccın farz tavâfı dahil bütün tavâflar Umre tavâfı gibi yapılır. Tavaf namaz gibidir. Ancak tavaf sırasında zaruri, faydalı ve öğretici sözler söylenebilir.
Tavaf bitince Makam-ı İbrahim’in bir diğer ifadeyle Mescid-i Harâm’ın
namaz kılınabilecek uygun bir yerinde tavâf namazına niyet edilerek aynen
ihrâm namazı gibi iki rekat tavâf namazı kılınır. Bu namaz vâciptir. Ardından
duâ edilir.
(Örnek duâ için 213. sayfaya bakınız.)
Tavaf Namazı ve duâsından sonra bir miktar zemzem içilir. Bir miktar da
başa serpilebilir. Daha sonra da Hacerul Esved el işareti ile selâmlanarak Sa’y
yapmak için Safâ tepeciğine gelinir.
Umre’nin sa’yi
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Sa’y takriben dört yüz metre uzunluğundaki Safâ ve Merve tepecikleri arasında yapılır. Safâ’dan Merve’ye dört gidiş, Merve’den Safâ’ya üç gelişten ibaret
olan Sa’y, Safâ tepeciğinde başlar ve Merve tepeciğinde biter. Vacib olan Sa’y’e
niyet edilerek başlanır.
Sa’y yapılırken yeşil ışıklı işaretler arasında kısa adımlarla ve alımlı tavırlarla koşarcasına yürünür. Buna Hervele denir ve sünnettir. Hervele Hz.
Hâcer’in hâtırasını sembolize ettiği için kadınlar arzu ederlerse vücut organlarını kontrol altında tutarak Hervele yapabilirler.
Sa’y’in gidiş ve gelişlerinde kitapçığımızda sunduğumuz Müşterek Zikirler’in okunması sünnettir. (218-231 sayfalara bakınız.) Sunulan duâların veya benzerlerinin yapılması ise Sa’y’in bereketlerini artırır. Sa’y yaparken Kur’ân
okunabildiği gibi değişik zikirler de yapılabilir.
Yapılış bakımından Haccın Sa’yi aynen Umrenin Sa’yi gibidir. Niyet dışında aralarında fark yoktur.
(Sa’yin bitiminde yapılabilecek örnek dua için 232. sayfaya bak.)
Saç kesmek/kısaltmak
Sa’y’in Merve tepeciğinde bitirilmesinden sonra duâ edilir. Oracıkta veya
ikamet mahallinde erkekler daha fazîletli olduğu için saçlarını dipten keserek

veya uçlarından bir parmak boğumu kısaltarak, kadınlar ise yalnızca kısaltarak Umrelerini tamamlamış olurlar. Vacib olan saç kesme işini umreci bizzat
kendisi de yapabilir.
Saçların kesilmesi ile birlikte ihrâmlılık hali sona ermiş ve ihrâm yasakları da kalkmış olur.
(Örnek dua için 233. sayfaya bak.)
Umre’de âdetli kadınlar
Değinildiği gibi âdet gören kadınlar ihrâm namazı kılmaksızın yalnızca
niyet edip Telbiye Duâsı’nı okuyarak ihrâmlanırlar. Yasaklarından sakınarak
ihrâmlı olarak beklerler. Umrenin açıklanan Tavaf, Sa’y ve Saç Kısaltma gibi
vazifelerini temizlenip boy abdesti (ğusül) aldıklarında yaparlar.
Çocuklar
Erkek olsun kız olsun çocuklara da Umre veya Hac yaptırılabilir. Yaptıran
veliler büyük sevab kazanırlar.
Küçük çocuklar için velileri ihrâma niyet eder, Telbiye getirirler. Tavaf ve
Sa’y’de taşıdıkları çocukları için de niyet ederler. Takriben yedi yaş gibi temyiz yaşına varmış çocuklara ise öncülük yapılır. İhram yasaklarından sakındırılarak bütün görevler onlara yaptırılır. Hac da Şeytân sembollerini taşlama gibi bizzat yapamayacakları görevler onlar adına ifa edilir.
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Hac

(Önce Umre Bölümü Okunmalıdır.)

Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk 10 günü Kur’ân-ı Kerîm’le
belirlenmiş Hac mevsimidir.
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Hac mevsiminde önce Umre yapıldıktan sonra yapılan Hacc’ca Hacc-ı Temettü, Umre yapılmaksızın yapılan Hacc’a Hacc-ı ıfrad ve bir ihrâmla umre ile
birleştirilerek yapılan Hacc’a da Hacc-ı Kıran denir.
Peygamberimizin vedâ haclarını ve hacla ilgili açıklamaları ve tavsiyelerini değerlendiren İslâm Bilginleri üç türlü Hacc’ın da yapılabileceğini ifade buyururlar.
Hacc-ı Temettü
Peygamberimizin Vedâ Haccı uygulaması ve öğütleri çizgisinde kurbanlık hayvanlarını Mekke dışından beraberlerinde getiremeyecek olan kişilere
Hacc-ı Temettu tavsiye olunabilir.
Hacc-ı Temettü yapacak kişi yukarıda umre bölümünde açıklandığı şekilde umresini yapıp ihrâmdan çıkar. Umreden sonra Mekke’de günlerini ibâdetle
geçirir. Daha önce ihrâma girmediyse arefeden bir gün önceki Zilhicce’nin sekizinci Terviye günü sabah namazından sonra konakladığı yerden ihrâma girer. Hacc’ın hangi türü olursa olsun niyetin dışında Hac için ihrâmlanma ile
Umre için ihrâmlanma arasında hiç bir fark yoktur. Umre ihrâmına girerken
yapılan işlemleri aynen yapar ve “Allâh’ım! Hac yapmak istiyorum, kolaylaştır ve
kabul buyur.” diyerek niyet eder ve Telbiye duâsını okur. İhramlandıktan sonra Minâ’ya hareket eder.

Hacc-ı İfrad
İfrad Haccı yapan kişi Cidde üzerinden doğrudan Mekke’ye gidiyorsa Türkiye’de havaalanında veya uçakta ihrâmlanır. Önce Medîne’ye gidiyorsa Medîne’den karayoluyla Mekke’ye geçerken Zulhuleyfe denilen Mîkat mahallinde ihrâma girer. Uçakla intikal ederken ise havalanında veya uçakta
ihrâmlanır. İhrama girerken “Allâh’ım! Hac yapmak istiyorum. Kolaylaştır ve kabul buyur” diyerek niyet eder ve Telbiye duâsını okur.
Mekke’ye gelince, Kâ’be’yi selâmlama tavâfı olan ve sünnet olan Tavaf-ı
Kudûm’ü yapar. Sonra da ihrâmlı olduğu halde Mekke’de günlerini ibâdetle
geçirerek Arefe’den bir gün önceki Zilhicce’nin sekizinci günü Minâ’ya gider.
Hacc-ı Kıran
Hacc-ı Kıran yapan kişi de aynen Hacc-ı ıfrat yapan kişi gibi ihrâmlanır.
Ancak o, Umre ile Haccı birleştireceğinden, şöyle niyet eder; “Allâh’ım! Beraberce umre ve hac yapmak istiyorum. Kolaylaştır ve kabul buyur.”
Mekke’ye geldiğinde umresinin tavâfını ve sa’yini yapar. Ancak saçlarını
keserek veya kısaltarak ihrâmdan çıkmaz. İhramlı olarak Mekke’de günlerini
ibâdetle geçirir. Zilhicce’nin sekizinci günü Minâ’ya gider.
***
Yapılan açıklamalardan açıkça anlaşılacağı üzere umre ile olan ilgisi veya
bağımsızlığı sebebiyle Hac üç sınıfa ayrılıyorsa da temelde birdir ve Hac Zilhiccenin sekizinci günü Minâ’ya çıkmakla başlar. Minâ’ya çıkış sonrasındaki
Hac görevleri de aynıdır.
Bu sebeple açıklanan üç tür Hac, fazîlet yönünden birbirlerine eşittirler.
Üstünlük hac yapan kişinin ihlâsının derinliğinden kaynaklanır.
Minâ’ya gitme ve Arafât’a çıkma
Minâ’ya giden hacı namzedi o günün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını ve Arefe günü dahil Mekke’ye dönünceye kadar namazlarını Peygamberimiz sünnetini izleyerek dört rekatlı namazları iki rekat olarak ve mümkünse cemaatle kılar. Mekke’den Mina’ya çıkan herkes seferi konumundadır.
(393. sayfaya bak.) Peygamberimiz dört rekatlı namazları kısaltarak kıldığın-
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da sabah namazının sünneti dışında sünnet namazlarını kılmazdı. O da yalnızca sabah namazının sünnetini kılarak dört rekatlı farzları kısaltır. İki rekat kılar. Tartışmaya girmemek için Peygamberimizin uygulamasına aykırı olsa da kısaltmaksızın kılınan namazlara da uyabilir. Arefe günü sabah namazını kıldıktan sonra Telbiye ve Tekbîr getirerek Arafât’a doğru Minâ’dan ayrılır.
Zilhicce’nin sekizinci günü Minâ’ya gitmeden Arefe günü doğrudan Arafât’a çıkmak
caiz ise de peygamberî uygulamaya aykırıdır. Zarûret olmadıkça bu sünnet ihmal
edilmemelidir. Zira Arafât’a çıkışta Minâ’da geceleme hac görevlerinden kabul edilmese de rûhî hazırlık bakımından önemlidir.
Arefe günü Arafât sınırları içine giren kişi Haccın ana farzlarından birini
yapmış olur. Ancak Arafât Vakfesi dediğimiz bu bir an için olsun Arafât’da bulunmuş olma görevinin öğle vaktinden akşam güneşin batışına kadar sürdürülmesi de vâciptir.
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Arafât’da öğle ile ikindi namazı öğle namazı vaktinde bir ezan ve iki ikametle kısaltılarak; ikişer rekat olarak ard arda kılınır. Bu namazlar, tek tek kılınabilirse de cemaatle kılınmaları daha sevablıdır.
Her an abdestli olmaya özen gösterilerek Arafât’da gün boyu ibâdet edilir.
İslâm’ın; başta can, mal ve ırz dokunulmazlıkları olmak üzere insân hakları ve
hürriyetlerine verdiği değer üzerinde bilgi alışverişi yapılır. Kur’ân okunur, zikir yapılır, tövbe edilir, Rabbimize yalvarılır. İlâhî rahmeti celbederek daha ziyade kabule vesîlesi olabileceği için beraberce de duâ edilir. (Örnek duâ için
238-243. sayfalara bakınız.)
Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan sükûnetle Müzdelife’ye
doğru yol alınır. Yolda Telbiye duâsı sık sık okunur. Müzdelife sınırları içinde konaklanır.
Arafat ile Mina arasında yer alan Müzdelife Harem mıntıkası içinde olup
sınırları belli bir alandır. Akşam namazı ile yatsı namazı yine kısaltılarak, yatsı namazı vaktinde tek tek veya cemaatle ard arda kılınır. Yakın çevrede okunmamışsa bir ezan okunur, akşam namazı ikamet alınarak üç rekat olarak kılınırken yatsı namazı ikamet alınarak iki rekat olarak kılınır. Peygamberimizin
uygulaması bu şekildedir. İstenirse Vitir namazı kılınabilir.

Müzdelife’de geceleme
Müzdelife’de gece daha çok istirahatle geçirilir. Zira Peygamberimiz böyle yapmıştır. Bu bayram gecesinde tan yerinin ağarmasından güneşin doğmasına kadar geçen süre içinde bir an için olsun Müzdelife sınırları içinde bulunmak vacib ise de bütün bir geceyi Müzdelife’de geçirmek kuvvetli bir sünnettir. Sabah namazı erkence kılınır. Ortalık ağarıncaya kadar zikir yapılır. Tek veya toplu olarak duâ edilir. (Örnek duâ için 244. sayfaya bakınız.) Güneş doğmadan önce de Mina’ya hareket edilir. Telbiyelerle Mina’ya doğru yol alınırken Şeytan Sembolleri’ni taşlamada atılacak iri nohut büyüklüğünde 49, bayramın 4. gününe kalınacaksa 70 adet taş toplanır. Bu taşların Mina’da toplanması da mümkündür. Kadınlar, çocuklar, hasta veya yaşlı erkekler, görevliler
geceden Mina’ya gelebilirler. Kadınlar sabah namazından önce geceden taşlama da yapabilirler.
Büyük şeytan sembolünü taşlama
Artık Kurban bayramının birinci günü başlamıştır. Müzdelife’den Mina’ya
gelen hacı doğrudan veya bir süre dinlendikten sonra büyük şeytan sembolü olan Cemre-i Akabe’ye gelerek 7 taş atar. Taşlar tek tek ve “Bismillahi Allahüekber” denilerek atılır. Bu birinci gün yalnızca Cemre-i Akabe taşlanır, küçük
ve orta şeytan sembolleri taşlanmaz. Remy-i Cimar denilen Şeytan sembollerini taşlama vacib görevdir.
Taşlama, sembolik bir görevdir. Büyükçe taşlar ve eşya atılması Peygamberimiz tarafından yasaklanmış ve dinde aşırılık olarak nitelendirilmiştir.
Taşlama sembolik bir eylemdir. Bizzat şeytan taşlanıyormuş gibi öfke ve
şiddetle değil tabii bir tavırla yapılır.
Taşlama ve diğer hac görevlerinde aslolan hiç kimseye zarar ve sıkıntı vermemektir.
İlk taşın atımı ile birlikte haccın sembolü olan telbiye duâsına son verilir.
Öğlene kadar veya zaruret halinde öğlenden sonra Cemre-i Akabe’nin taşlanmasının ardından temettü ve kıran haccı yapanlar vacib bir görev olarak kurban keserler. Av hayvanları dışındaki hayvanları ihramlılık halinde de kesebilecekleri için kurbanı bizzat kesebilecekleri gibi vekalet vererek de kestirebilirler. Kur’an’ın emri olduğu için mümkünse kurban etinden yerler, yedirirler.
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Kurban kesme ve traş olma
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Kurban kesildiği veya kesildiği haberi alındığında saçlar dipten kesilerek
veya bir parmak boğumu kısaltılarak traş olunur. Traş olduğunda gerekiyorsa bıyıklar kısaltılıp koltuk altı ve etek bölgesi uzantıları da giderilir ve böylece ihramdan çıkılır. Kadın hacılarımızın tamamen kesmeleri Peygamberimiz tarafından yasaklandığından kadın hacılar saçlarını kısaltmakla yetinirler.
Haccın vaciblerinden olan traşla birlikte artık cinsel ilişki dışındaki bütün ihram yasakları son bulmuştur. Normal elbise ve ayakkabılar da giyilebilir. Peygamberimizin yaptığı gibi sırasıyla yapılması gereken ve “taş-baş-traş” şeklinde ifade olunan bu görevlerden sonra Mekke’ye gidilir. Sıralamada yer değiştirme Peygamberimiz tarafından “la harace; zorluk yok” ifadesiyle karşılandığı için aşırı izdihamların doğurduğu zaruretler sebebiyle sıralamada değişiklik yapılabilir. Örneğin Akabe Cemre’si taşlandıktan sonra kurban kesilmeden
traş olunarak ihramdan çıkılabilir. İhramdan çıkılmadan Hacc’ın farz tavafı da
yapılabilir. Zarûretler sebebiyle sıraya uyulamaması Allah’ın Rasûlü’nün açıklamalarına göre Kurban cezasını gerektirmez.
Farz tavaf
“Allah’ım! Hac tavafımı yapmak istiyorum. Kolaylaştır ve kabul buyur” denilerek niyet edilip Haccın farz olan tavafı yapılır. Tavaf namazının ardından da
Haccın vacip olan sa’yi yapılır. Tavafdan sonra cinsel ilişki de helal olur.
Medine’den kurbanlık getirdiği için Kıran Haccı yapan Peygamberimiz,
Umre ve haccı için bir Sa’y yaptığından Umre tavafından sonra sa’y yapan kıran hacca niyetli hacı, farz tavafından sonra Sa’y yapmayabilir. Daha sonra
Minaya dönülür. Kurban bayramının birinci ve ikinci günü akşamları Minâ’da
gecelemek sünnettir. Dördüncü günü taşlamasına kalacaklar üçüncü günü akşamı da Minâ’da gecelerler. Açıklanan akşamlarda Minâ’da gecelemek Şafiilere
göre sünnet kaynaklı fakat vâcip hükümlü bir görevdir.
Burada önemli olan, gecelemenin kolaylaştırma amaçlı veya sünnet ya da
vâcip hükümlü görev olarak değerlendirilmesi değil, Peygamberimiz tarafından gecelenmiş olmasıdır.
Kurban Bayramı’nın bu birinci günü haccın farz tavâfını ve sa’yini yapamayan-

lar ikinci veya üçüncü günü yapabilirler. Âdeti sebebiyle farz tavâfını ve sa’yini erteleyen kadınlar da temizlendikten sonra bu görevlerini yaparlar.
Küçük, orta ve büyük şeytân sembollerini taşlama
Kurban bayramının ikinci ve üçüncü günleri öğle ile akşam güneş batımı arasında sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytân sembolleri cemrelere tek tek
yedişer taş atılır. Yalnızca küçük ve orta şeytân sembolleri taşlandıktan sonra Kâ’be’ye dönülüp eller kaldırılarak bir süre duâ dilir. (Örnek duâlar için
248-249. sayfalara bakınız.)
Yaşlılık, hastalık, hamilelik ve kalabalık gibi zaruri durumlarda taşlama işlemi
fecrin doğuşuna kadar geceye de ertelenebilir. Güç yetiremeyenler taşlama görevini
vekalet vererek de yaptırabilirler.
Vedâ tavafı
Kurban Bayramı’nın dördüncü günü tan yeri ağarmadan Mina’dan ayrılacak Hacı için üçüncü gün taşların atımı ile artık hac bitmiştir. Kalan tek bir
vacib görev vardır. O da Mekke’den ayrılırken yapılacak Veda Tavafı’dır. Vedâ
tavafının, Mekke’den ayrılmadan yapılan en son iş olmasına özen gösterilir.
Ancak, farz tavafından sonra yapılan herhangi bir tavaf Vedâ tavafı yerine de
geçebilir. (Örnek duâ için 251. sayfaya bakınız) Vedâ tavafından sonra mümkünse Mültezem’de duâ edilir.
Hac’da âdetli kadınlar
Âdet gören kadınlar ihram namazını kılmaksızın Hac’ca niyet edip Telbiye Duâsı’n okuyarak ihramlanırlar Zilhicce-nin sekizinci günü Mina’ya, Arafe
Günü de Arafat’a çıkarlar. Müzdelife’de geceler, Şeytan sembollerini taşlarlar.
Temmetû veya Kıran Haccı yapanlar kurbanlarını kestirirler ve saçlarını kısaltıp ihramdan çıkarlar.
Onlar âdetleri devam ettiği sürece haccın yalnızca tavafını (ve sa’yini) ertelerler. Temizlenip boy abdesti (ğusül) aldıklarında bu vazifelerini de yaparlar. Mekke’den ayrılış gününe kadar âdetleri bitmeyen kadınlar ilgililere ba-ş
vurarak ülkeye dönüşlerini veya Medine’ye gidişlerini erteletemezlerse zarûret
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sebebiyle boy abdesti alarak Farz Tavaflarını yapabilirler. Ceza olarak kurban
kesmeleri de gerekmez.
Âdet gören kadınlar Kudüm tavafı gibi Veda tavafı ile de mükellef değildirler.
Önemli bir nokta
Özet açıklamalarımızı bitirirken önemli bulduğumuz bir noktaya daha
değinmek isteriz.
Umre’nin ve Hacc’ın nasıl yapılacağını bize öğreten Yüce Peygamberimizdir.
Bu itibarla Umre ve Hac görevleri aynıdır.
Hanefi ve Şafiî gibi fıkhî mezheblerimiz aynı olan bazı görevleri hüküm
bakımından farklı değerlendirmektedirler. Mesela Hanefi Mezhebi Sa’yi ve traş
olmayı vacib olarak görürken Şafii Mezhebi rukün (farz) olarak görmektedir.
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Bu değerlendirmelerin tabii sonucu olarak rükün vasıflı farz bir görev yapılmadığında haccın bozulacağı, vacip bir görev yapılmadığında ise kurban
kesmek gerekeceği görüşündedirler.
Mezheb görüşleri Kur’an ve Sünnet buyrukları gibi değildir. Ancak müntesibleri için bağlayıcı kabul edilebilirler.
Davamız Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ve senadır.

Haccı Nasıl Anlamalıyız?
Kur’ânî Bir Yaklaşım

Önsözümüzde dış görüntüsüyle çerçevelemeye çalıştığımız Hac, İhrama girme,
İhram yasaklarına uyma, Arafat ve Müzdelife’de vakfe, Şeytan sembollerini taşlama, Saç kesme, Kurban, Tavaf ve Sa’y görevlerinden oluşmaktadır.
Nasıl yapılacağını açıkladığımız bu görevleri Kur’an çizgisinde nasıl anlayabilir ve yorumlayabiliriz?
İslam bütün varlıkların yaratıcısı ve tüm güzelliklerin kaynağı olan Allah’ın
insanlar için koyduğu ve Peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilâhi düzendir.
Hac, nihai şekli Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği Kur’ân’la belirlenen
İslâm’ın özetidir ve bu özetin ömrün hulâsası olan Hac günlerinde yaşanmasıdır.
Hac İslâm’ın özetidir. En güzel kıvamda yaratılan insanın kader senaryosuna göre şekillenen yaratılış macerası bilinmeden İslâm anlaşılamayacağı gibi onun özeti olan Hac da kavranılamaz. İnsanın yaratılış macerasını Kur’ân’a
göre şöylece hulâsa edebiliriz:
Yüce Allah ibadetle yükümlü Halîfe varlık olarak ilk insan Âdem’i yaratacağını meleklerine bildirir. Onlar da yeryüzünü ifsat ederek başta temel haklar
ve özgürlükler olmak üzere ilahi buyrukları çiğneyecek ve kan dökecek, özetle Füsûk yapacak bir canlı mı yaratacağını sorarlar ve “Biz Seni hamd ile tesbîh
ve takdîs ediyoruz.” derler.
Allah insanı yaratır. Füsûk yapacak olmakla nitelendirdikleri ilk insana
Âdem’e saygı secdesine varmalarını Meleklerine emreder.
Melekler arasında yaşayan İblîs Cidal yaparak bir diğer anlatımla toprak
menşeli yaratık olan Âdem’den üstün olduğu gerekçesiyle ihtiram(saygı) sec-
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desine varmaz. Varmadığı için de yerilir, taşlanmaya mahkûm edilerek ilâhi
huzurdan kovulur. Talebi üzerine Allah tarafından İblîse Kıyamet Günü’ne
kadar yaşama ve Âdem oğullarının saygı secdesine layık halis ve de şükredici
kullar olamayacaklarını kanıtlama ruhsatı verilir.
Allah Âdemi ve eşi Havva’yı Cennet’e koyar. Onlara diledikleri gibi yiyip içmeleri, fakat İblîs’i düşman tanımaları ve gösterilen ağaca yaklaşmamaları, Kur’ânî anlatımla Refes yapmamaları (cinsel ilişkiye girmemeleri) emredilir.
(“Hac Yüceliğe Çağrıdır” kitabımıza bak.)
İblîs ilk icraatını yaparak Âdem’i etkiler, ona ilâhi yasağı unutturur ve
onlara yasaklanan ağaçtan yedirir; Refes yaptırır. Böylece kendisi ile birlikte
Âdem’le Havva’nın bulundukları Cennet’ten çıkarılmasına sebep olur. Birbirlerine düşman olarak (yeryüzüne) indirilirler.
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Kur’ânın işaretlerine göre Adem’le Havva Mekke’de Arafat’ta hayata başlarken İblîs de Mina ‘da mekân tutar ve nesillenir. (Arafat/261, ve İblis neden
Minada taşlanır/245 bölümlerine bak.) Âdem’le Havva (yaptıkları Refes’ten
ötürü) tövbe ederler.
Allah tarafından onlara ve onların şahsında Adem oğullarına Peygamberler
aracılığıyla İslâm Hidayeti geldiğinde, ona inanıp uyacaklara korku ve hüzün
duymayacakları ve Cennet’le mükâfatlandırılacakları vadi yapılır. Yaradan’ın
egemenliğini tanımayıp buyruklarını yalanlayacakların da Cehennem’lik olacakları bildirilir. Ve böylece İslâm Dîni, ilk insan topluluğuna Peygamber kılınan Hz. Âdem aracılığıyla insan hayatına girer.
Yukarıda özetlediğimiz Kur’ânî açıklamalar doğrultusunda ifadelendirilirse
insana İslâm’la yüklenen ana görevler şunlardır:
A- Allah’ın hidayeti olan İslâm’ı kabul etmek.
B- Yeryüzünü ifsat ile başta haklar ve özgürlükleri çiğneyerek ve kan dökerek Füsûk yapmamak.
C- İblîs gibi Yaratan’ın buyruklarına eleştirel bir mantıkla baş kaldırarak
Cidal’de bulunmamak.
D- Yasaklanan Refes türü ilâhi buyruklara aykırı davranarak Cennet’ten çıkarılmaya neden olacak şekilde Şeytanî telkinlere uymamak. Uyulması halinde tövbe etmek.

E- Kader programı gereği insanlara şer aşılama ile görevlendirilen İblîs’i
ve ona bağlı Cin şeytanlarını düşman bilmek.
F- Yukarıda özetlenenler yanı sıra Allah’a hamd ile O’nu tesbîh ve takdîs
ederek yaratılış sebebimiz olan İbâdet görevimizi yapmak.
Bütün bu vazifeleri yaparak Allah’ın rızasını ve O’nun ebedî Cennet’lerini kazanmaktır.
Hac bu ana İslâmî görevlerin yaşanmasıdır. Bunun içindir ki Hac İslâm’ın özetidir.
Allah’ın kendisini birleyen kulları için İslâm’ın özeti olarak yüklediği Hac
ihrama girmekle başlar. Hac’la kişi erkek olarak Âdem ve kadın olarak Havva
rolüne çıkarılır. Mekke-Mina-Arafat çizgisinde O’na yaratılış, Cennet’ten çıkarılış ve İblîs’le birlikte sürülüş macerası yaşatılır. Cennet’e dönüş için yaratılış
amacı olan ıbâdetin ancak İslâm’la gerçekleştirilebileceği gerçeği öğretilir.
Hac ihramlanma ile başlar ve ihram yasaklarına uyularak sürdürülür.
Kur’ânın koyduğu ve Hz. Peygamberin örneklendirdiği İhram yasakları
Refes, Füsûk ve Cidal’dir.
Refes. kişinin eşi ile sevişmesi ve cinsel ilişkiye girmesidir. Bu yasak kişinin yalnızca kendisine yöneliktir.
Füsûk genelde Allaha isyandır. Ona itaat etmemektir. Özelde ise temel hak
ve özgürlükleri çiğnemek ve cana kıymaktır. Bu yasak genelde diğer insanlara ve doğaya dönüktür.
Cidal ise İblîs’de örneklendiği üzere Allah’ın emirleri ve yasaklarını eleştirmek; uygulanmalarına gerek olmadığı mantığını işletmektir. Cidal’in
Kurândaki aslî manası budur.1 Bu yasak da Allah’a karşıdır.
a- Kişi ihrama girerek Allah’ın gönderdiği İslam hidayetini kabul ve bu
kabulü sembolize eden Telbiye ile Hac’ca başlamış olur.
b- Füsûk’tan sakınarak Meleklerin zannettiği gibi yeryüzünde haklar ve
özgürlükleri çiğnemeyeceğini,bir diğer anlatımla bozgunluk yapıp kan dökmeyeceğini, üstelik küçücük bir canlıyı öldürmeyeceği, bitkiciği koparmayacağı ve üzerinden bir kıl bile yolmayacağını kanıtlar.

1 Hac 3,8, Mümin 56.
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c- O, Cidal’den kaçınarak İblîs gibi maddeci bir mantıkla Yaratan’ın buyruklarını eleştirmeyeceğini fiilî olarak açıklar.
d- İhramlılığı süresince eşle sevişmek ve ilişkiye girmek olan Refes’ten
uzak kalarak da Âdemle Havanın ilâhi yasağı unutarak düştüğü eşle cinsel ilişki hatasına düşmeyeceğini ispatlar.
Böylece dört ana İslâmî görevi yapmış olur.
İhram yasaklarına riayetle kişi haccın ilk ana görevini yapmak üzere insanlık hayatının başladığı Arafat’a gider. Evrensel nitelikli bir insanlık kongresi
olarak dirilişi ve Kıyamet ictimaını da çağrıştıran Arafat Vakfesi’nde hazır bulunur. Meleklerin bozgunculuk yapıp kan dökecekleri şeklindeki yanılgılarını
kanıtladığı için de Allah’ın Meleklerine karşı iftihar ettiği kullar arasına girer.
Peygamberimiz şöyle buyurur: “Arefe günü geldiğinde Yüce Allah rahmetiyle
dünya semasını kuşatır. Arafat’ta toplanan kullarıyla meleklerine karşı övünür. ”
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e- Adem veya Havva rolündeki kişi Arafat’tan sonra Baş şeytan İblîs’in yerleşim ve yönetim merkezi edindiği Mina’ya gelir. Hz. Ademin şahsında insana
yönelik saygı secdesi emrine aykırılığı sebebiyle Allah’ın recme (taşlanmaya)
mahkûm ettiği İblîsi Hac görevi olarak taşlar. Onu küçümsediği toprak kökenli Âdem oğlu olarak çakıl taşı türü topraktan bir madde ile taşlar. İblîs’in yönetiminde insanlara şer aşılamak için görevlendirilmiş olan küçük ve büyük Şeytan sembollerine de taş yağdırır.
Taşlaması ile Cin şeytanlarının ve şeytanlaşmış insanların, ilkeler ve kurumların düşman edinilmesi ve izlerinden gidilmemesi ve de insan oğluna saygı gösterilmesi ile ilgili ilâhî emirleri uygulamış olur. Yaratan’a karşı Cidal’den
kaçınma şuuruyla donanır.
İblîs’i ve ona bağlı şeytanları taşlayıp düşman bilmekle de bir diğer ana İslâmî
görevi yapmış olur.
Hac öncesi döneminin günahlarından arındıracağı inancıyla saçlarını keser-kısaltır. Erdirildiği hac yapma nimetinden ötürü kurban keser.
f- Taşıdığı öze Meleklerin saygı secdesine vardırıldığı en güzel kıvamda
yaratılmış varlık olarak yüceliğini koruyabilmenin ve Cennet’e dönüş yapabilmenin ancak Allah’ın buyruklarına itaatle sağlanabileceği inancıyla Allah’ın
varlığı, birliği ve rızasını temsil eden Kâbe’yi tavafa yönelir.

Allah’a hamd ile O’nu Tesbîh ve Takdîs ederek ibâdet görevini yapmak
için Tavafa başlarken yapacağı Tekbîr’li selamlama ile görevli meleklere özel
kulluk görüntüsü verir ve kulluk sözleşmesi imzalar. Tavafıyla hayatını halk
içinde ve halkla beraber ibâdet bilinciyle yaşayacağının uygulamasını yapar.
Çokluğu yansıtan dönüşleriyle Allah’a kulluğunu bir ömür boyu sürdüreceği
bilincini pekiştirir. Tavafın ilk üç dönüşünde güç yansıtıcı dönüşleriyle yaşadığı toplumda kuvvetli olmanın gerekliliğine inancını yeniler. Bir önceki köşe ile Hacerul-Esved köşesi arasında Hz. Peygamberin yaparak örneklendirdiği Kur’an öğretisi olan dua ile birini diğerine feda etmeden dünya ve âhiret
güzelliklerini birlikte ister. Kulluğunu sürdürebilmesi için göstermesi gereken
sabrın eğitimini almak üzere siyahî bir cariye ve de sabır âbidesi olan Hacer’in
manevi izinde Sa’ye koyulur. (Sa’yin Yorumu/216 bölümüne bak.)
Ve...Kulluk şuuru içinde yaşayacağı andını pekiştirmek için Veda tavafını yapar. Allah’a hamd ile O’nu tesbîh ve takdîs etme ana İslâmî görevini de yapmış
olarak Mekke’den ayrılır.
Yukarıda değinildiği üzere İslâm’ın özeti olan Hac’la onun yüklediği ana
görevler örtüştüğünden İslâm’ın bütününün sağladığı günahlardan arınmayı ve Cennet’e girmeyi Hac da sağlar. Bu gerçek sevgili Peygamberimiz Hz.
Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından söylece müjdelenmiştir.
“Bir kimse Allah’ın rızasını gaye edinerek Hac yapar ve Hac sırasında ihramlı iken cinsel eylemlerden ve günah işler ve sözlerden korunursa o, anasının onu doğurduğu günkü gibi günahsız olur.”
“Kabul olunacak Hac’cın mükafatı ancak Cennet’tir.”
Böylece Haccı İslâmi çizgide dünya ve ahiret mutluluğuna talip olarak yepyeni bir hayata başlamak üzere yurduna döner.
En doğrusunu Allah bilir.
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K I Z I L D E N İ Z

Hil Bölgesi
Harem Bölgesi

RABİG
CUHFE

ZÂTÜIRK
NAHLE
Cİ’RÂNE
KARLÜLMENÂZİL
TE’NİM

CİDDE

HUDEYBİYE
(SUMEYSİ)

MÎNA

ARAFAT

MEKKE
MÜZDELİFE

EDÂETÜLİBN
(HÜSEYNİYE)

YELEMLEM

Harem Bölgesi ve İhama Girilen Yerler

İkinci Kısım

Umre-Hac Görevlerimizdeki Sıraya Göre
Yorumlar ve Duâlar

Umre’de ve Hac’da ihrâm, Tavâf ve Sa’y gibi yapılacak vazifelerden önce
o vazife ile ilgili yorumlar okunmalı ve duâlar gözden geçirilmelidir.
***
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Kitapçığımızın bu üçüncü kısmında duânın dinimizdeki önemi
açıklanmış, duâlarla ilgili bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. İhramlanma ve Telbiye ile birlikte Umre ve Hac’cın müşterek ibâdetleri
olan tavâf, sa’y ve saç kesmenin yorumları ve duâlarına yer verilmiştir. Ayrıca, gerekli bazı yorumlar ve duâlar da sunulmuştur.

Hac ve Umre Fiilî ve Sözlü Duâdır

Íbâdetlerin özü olan duâ inanmaya, güvenmeye ve istemeye ihtiyaçlı olan
insânı; bilgisi, kudreti, rahmeti ve ikramı sonsuz olan Allâh’a bağlayan kulluk
rabıtasıdır. İnsânlık çizgisinde tutan, yücelten, ilâhî sevgiye erdiren vesîledir.
Duâ, ümit ve huzur menbaıdır. Izdı-raplardan, manevî öksüzlükten kurtuluştur.
Duâ, yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Rûhun gıdası, kalbin nurudur.
Duâ, ilâhî bir emirdir:
A’raf Sûresi âyet 186:
“Rabbinize yalvararak için için duâ edin. Şüphesiz O, duâdan uzaklaşarak sınırları aşanları sevmez.”
Duâ etmemizi emir buyuran Mevlâmız, duâlarımızı kabul buyuracağını
da vadetmiştir. Ayrıca duâlarımızın, katındaki değerimizi belirleyeceğini de
açıklamıştır.
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.) hayatının her anı ve safhasında duâ etmiştir. Her bir ibâdet gibi fiili bir duâ olan Hac ve Umre’yi de sözlü duâlarla değerlendirmeye çalışarak ihrâmlanırken, Tavaf yaparken, Sa’y’de,
Arafât ve Müzdelife vakfelerinde, Şeytân sembollerini taşlamada çok çok duâ
etmiştir. Ne var ki Peygamberimiz, yaptığı duâların aynen yapılmasını gerekli görmemişlerdir.
Hiç şüphesiz Peygamberimizin yaptığı duâlar, Kur’ân-ı Kerîm’de Peygamberlerin ve güzel kulların diliyle yapıldığı ve yapılacağı açıklanan duâlarla,

195

kendilerine has olup sık sık yaptıkları için sahâbilerin öğrenip bize öğrettiği duâlardı.
Biz bu kitapçığımızda Hz. Peygam-berimizin haccı ve umrelerinde tespit
edilebilen duâlarla, Kur’ân-ı Kerîm’den ve Yüce Peygamberimizden seçtiğimiz
duâları biraraya getirdik. İslâm bilginleri bu duâların, duâların en güzelleri olduklarında görüş birliği içindedirler.
Duâlarla ilgili bazı tavsiyeler
• Duâya başlarken önce Allâh’a hamd etmeli ve Peygamberimize salât getirilmelidir.
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• Eğer mânaları biliniyorsa, duâların Arapça orijinal kelimeleriyle yapılması tercih edilmelidir. Bilinmiyorsa türkçeleriyle beraber okunmalıdır. Arabça kısımlar hiç okunamıyorsa türkçe kısımları okumakla yetinmelidir. İyice
bilinmelidir ki duâların kabulüne vesîle olacak olan, arabça veya türkçe olmaları değil, şuurlu ve içten gelen arzularla huzurlu bir şekilde Rabbimizin katına sunulmalarıdır.
• Hacılarımız-Umrecilerimiz bir arada Tavaf ve Sa’y yaparken duâları tekrarlıyorlar. İçlerinden bir kişi duâ ettiğinde diğerlerinin “âmîn” demesi daha
uygun ve bereketlidir.
• Duâlar birlikte yapıldığında mesela “Ya Rab! Senden Cennet’ini isterim.”
şeklinde değil de “... Cennet’ini isteriz.” şeklinde çoğul kipi kullanılmalıdır.
• Tavafta beraberce ve yüksek sesle yapılan duâların diğer müminlerin
ihlâslarını bozduğu ölçüde sakıncalar içereceği de unutulmamalıdır.
• Biri birinden nurlu olan bu duâlar arasında halimize uygun düştüğü
için gönül hazları ve göz yaşları içinde yapabildiğimiz duâları seçerek her zaman ve her yerde okuyabiliriz.
• Bilinmesi gereken bir husus da sunulan duâların okunmasının haccın
ve umrenin farzlarından ve vâciplerinden olmadığı gibi çok az bir kısmı dışındakilerin aynen okunmasının Sünnet görevi bile olmadığıdır. Bu sebeple, içimizden geldiği gibi ve dilediğimiz şekilde de duâ edebiliriz.
Bu duâların bir bölümünü olsun mutlaka ezberlemeli, çocuklarımıza, torunlarımıza ve talebelerimize de mutlaka ezberletmeliyiz.

Umrecilerimiz ve hacılarımızdan bizi de duâlarına katmalarını istirham
ederiz.
İhrâmlanma ve telbiye duâsı
Hac-Umre bedenî ve rûhî tam bir disiplin içinde Allâh’a gidiştir. Bu gidiş
Mîkat’ta eşitliği ve kefeni sembolize eden örtüler, sade giysiler, kalbî yönelişler
ve coşkular içinde ihrâmlanarak başlar. Bu hak yolculuğun gerektirdiği disiplin bedenî hazlar ve öfkeleri, benlik duyguları ve üstünlük iddialarını gidermeyi, günahlardan ve zararlardan korunmayı gerektirir. Duâları çoğaltmayı, Yaradandan ötürü yaratılanları sevmeyi ve sevdiklerimizden vermeyi gerektirir. İhram yasakları bu gaye ile konulmuştur.
İhramlanmanın amaçlarını pekiştirerek gerçekleştirebilmek için dilimizle de yüksek fakat kontrollü bir sesle Telbiye getirilir. Telbiye Haccın özüdür.
Hacıların marşıdır. Haccın amacı olan Allâh’a teslimiyetin ifadelendirilişidir.
Soyut akılla yorumlanamayan Hac ibâdetlerinin ilâhî emirlere itâat şeklindeki tek yorumudur. Her getirilişinde üçer defa tekrarlanması daha sevablı olan Telbiyelerin ardından tekbîrler getirilerek, tehliller çekilerek ve salât-ü
selâmlar edilerek Mevlaya yakarılır, sevgisi ve Cennet’i istenir. Cehennem azabından O’na sığınılır.
Telbiye duâsı
Kişi Umre veya hac için ihrâmlanmaya niyet eder ve aşağıdaki Telbiye
Duâsını okur.

. الشريك لك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لبيك ال شريك لك لبيك،لبيك
لبيك اللهم
Okunuşu:
“Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnelhamde ven-ni’mete leke vel-mülk. Lâ şerîke lek.”
Manası:
“Buyur Allâh’ım buyur; Emir Senin, kulluk benimdir. Buyur (Allâh’ım!) Senin
hiçbir ortağın yoktur. Buyur; buyruğuna boyun eğer, itâat ederim. Bütün övgüler sa-
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nadır. Tüm nimetler sendendir. Varlıklar da senindir. Senin yaratıcılığın, yaşatıcılığın ve yasa koyuculuğunda hiçbir ortağın yoktur. (Allâh’ım!)”
Sevgili Peygamberimizin öğrettiği Telbiye duâsının ihrâmlanırken türkçesiyle de olsa bir defa okunması farzdır. Sık sık okunması ise sünnettir.
Peygamberimiz, kadın erkek ayırımı yapmaksızın Telbiye duâsının yüksekce bir sesle okunmasını emir buyurmuş, yüksek fakat kontrollü bir sesle
okunmasını Haccı ve Umreyi daha fazîletli kılacak amellerden biri olarak açıklamıştır. Hz. Âişe annemiz yüksekçe bir sesle Telbiye getirirlerdi.
Peygamberimizin Telbiye duâlarına şu ilaveyi yaptıkları da bilinmektedir.

إله الحق
لبيك
“Lebbeyke ilâhel-Hak”
Buyur; (Allâh’ım) ! Buyruk Senindir. Sen Hak ilâhsın.
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Tekbîr
Bağımsız olarak, Telbiye duâsından sonra, Sa’y’de ve Şeytân sembollerini
taşlamada getirilmesi sünnet olan Tekbîr her zaman ve her yerde yapılabilecek
en güzel zikirlerdendir ve şöyledir:

 ال اكبر ال اله اال ال وال اكبر ال اكبر ول الحمد،ال اكبر
Okunuşu:
“Allâh’ü Ekber, Allâh’ü Ekber. Lailâhe illellahü Vellahü Ekber. Allâhü
Ekber Ve Lillahil-hamd.”
Manası:
Allâh en büyüktür. Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak, yasalarına uyulacak hiçbir ilâh yoktur. Allâh en büyüktür. Hamd yalnızca O’nadır.
Tekbîrin en kısa şekli “Allâhü Ekber”dir.

Tehlîl
Telbiye duâsından sonra tekbîrle birlikte ve de tek olarak getirilmesi pek
sevablı olan Tehlîl, Yüce Peygamberimizin, (her zaman ve özellikle Arefe günü
Arafâtta) yaptığı ve O’ndan önceki Peygamberlerin yapmaya devam ettiği en
bereketli zikirdir ve şöyledir:

 له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير،ال اله اال ال وحده ال شريك له
Okunuşu:
“Lâ ilâhe illellahü vahdehu la şerike leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve
hüve ala külli şey’in kadir.”
Manası:
Allâh’dan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak hiç bir ilâh yoktur. O,
birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur. Hamd de yalnızca O’nadır. O
herşeye gücü yetendir.
Hz. Peygamber’e salât
Salât: Peygamberimizin adı anıldığında, Telbiye duâsından sonra, Rabbimizin rahmetini celbetmek için her zaman ve her yerde ve de duâlarımızın başında hamd ü senâdan sonra yapılması gereken özel bir duâdır. Salâtların en
güzeli namazlarda selâmdan önce getirdiğimiz salâttır.
Bizzat Peygamberimizin öğrettiği ve haccın dört bin yıllık kahramanı Hz.
İbrahim’i de içine alan bu salât şöyledir:

على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
انك حميد مجيد اللهم صل
على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
انك حميد مجيد اللهم بارك
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Okunuşu:
“Allâhümme salli alâ Muhammed’in ve alâ âl-i Muhammed’in kema sallayte alâ İbrahime ve alâ âl-i İbrahim’e inneke Hamîdün Mecîd.
Allâhümme barik alâ Muhammed’in ve alâ âl-i Muhammed’in kema barekte alâ İbrahim’e ve alâ âl-i İbrahim’e inneke Hamîdün Mecîd.”
Manası:
Allâh’ım! Hz. İbrahim’in ve O’na inananların şanını yücelttiğin gibi Hz. Muhammed’in ve O’na inananların şanını da yücelt.
Hz. İbrahim’in ve O’na inananların etkinliğini ve saygınlığını artırdığın gibi
Hz. Muhammed’in ve O’na inananların etkinliğini ve saygınlığını da artır.”
Mekke Haremi
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Mekke haremi Kâ’be merkezli 550 km2’lik mukaddes bir alandır.
Sınırlarını takriben 4000 yıl önce aldığı vahiy doğrultusunda Hz. İbrahim çizmiştir. Kuzeyde Ten’im (6 km) batıda Hudeybiye (20 km), doğuda Cirane ile
sınırlıdır. Çevresi 127 km’dir.
Harem bölgesi insânların, hayvanların, tabîi bitki örtüsünün dokunulmaz
kılındığı alandır.
Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Ey insânlar! Allâh, gökleri ve yeri yarattığı dönemde Mekke’yi haram; dokunulmaz (insânına, hayvanlarına ve bitki örtüsüne tecavüz edilemez) klmıştır. O
Kıyamet Günü’ne kadar da dokunulmaz kalacaktır. Onun ağacı kesilmez, av hayvanı ürkütülüp kovalanılmaz, duyuru yoluyla sahibini bulma amacı dışında hiçbir
kişi orada yitirilen malı bulunduğu yerden alamaz.”
Harem bölgesinde yapılan hayırlı ameller kat kat sevaplıdır. Yalnızca bu
bölgeye has olmak üzere günahlı işleri düşünmek bile insânı günahkâr kılar.
İslâm ümmetinin doğallığı korunması gereken sit alanı olan Harem bölgesini, tükürerek, balgam atarak, çöp dökerek kirletmek de keffaret olarak sadaka vermeyi gerektirir.
Yüce Peygamberimiz (s.a.) haremle ilgili müjdeleyici bir hadîslerinde de
şöyle buyurur:

-Mekke ve Medîne’nin harem sınırlarından birinin içinde ölen kişi Kıyamet
Günü’nde güvenlik içine alınmış kişilerden biri olarak diriltilir.
Tarihî dokusu ve tabîi bitki örtüsü tahrîp edilen ve Kâbe’yi bile çepeçevre kuşatan estetikten yoksun betonarme binalarla rûhu karartılmakta olan
Harem bölgesi, günümüzde bilgi, bilinç, güzellik ve amaçtan yoksun bırakılmış İslâm Ümmeti’nin hal-i perişanını yansıtmaktadır.
Harem bölgesine girerken yapılacak duâ
Kur’ân’ın işaretleri doğrulusunda İslâm bilginlerinin çoğunluğunun kabullerine göre Mescid-i Harâmın sınırları Harem’in sınırlarıyla örtüşür.
Harem bölgesine girilirken şöyle duâ edilebilir:

حرمك وامنك فحرمنى على النار وامنى من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنى من
اللهم هذا
.اوليائك واهل طاعتك
Allâh’ım! Bu bölge senin haremindir. Güvenlik alanındır. Beni, Cehennem ateşinden koru. Kullarını dirilttiğin Kıyamet Günü’nde azabından korunanlardan kıl.
Beni dostlarının, sana itâat eden kullarının arasına kat.
Mescid-i Harâm’a, Mescid-i Nebî’ye ve diğer bütün camilere girilip
çıkılırken okunacak duâ
Girilirken:

.اعوذ بال العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
Okunuşu:
“Eûzü billâhil-azîmi ve bivechihil-kerîmi ve bi sultânihil-kadîmi mine-ş
şeytânirracîm.”
Manası:
Taşlanmaya mahkûm edilerek katından kovulmuş şeytândan (ve şeytânlaşmış
insânlardan), Yüce Allâh’a, O’nun cömert zatına ve ezelî hâkimiyetine sığınırım.
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Çıkılırken:

.اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك
Okunuşu:
“Allâhümmeğfirlî zünûbî vefteh lî ebvâbe rahmetike.”
Manası:
Allâh’ım! günahlarımı bağışla, rahmet kapılarını aç bana.
Kâbe’yi içine alan Mescid-i Harâm ve Peygamberimizin kabrini bağrında
taşıyan Medîne’deki Mescid-i Nebî’de kılınacak namazların fazîleti hakkında
Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
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-Kâbe’yi içine alan Mescid-i Harâm’da kılınan bir namaz diğer mescidlerde kılınan yüzbin namaz gibi sevab kazandırır.
Benim mescidimde (Mescid-i Nebî) kılınan bir namaz da diğer mescidlerde kılınan bin namaz gibi sevab sağlar.
Kâbe’nin yorumu
Dörtgenimsi (10,70x12 m) şeklinde tarihî ünlü bina mânâsına gelen
Kâ’be, yeryüzünde Beytullah: Allâh’ın Evi şeklinde Allâh’a nisbet edilen tek
ve de ilk mabettir.
15 m yükseklikteki Kâbe’nin ilk banîsi Hz. Âdem olup ikinci ve meşhur
banisi onu tarihî temelleri üzerinde yükselten Hz. İbrâhim’dir.
Hz. Âdem’den beri Allâh’ın varlığını birliğini ve rızasını temsil eder.
Bütün hayatın Allah’ın rızası çevresinde dönülerek yaşanması gereğini de
sembolize eden Kâ’be, ebedîlik sırrına erdirilerek Muhammed çağı insânlığı
için namaz ve duâ kıblesi kılınmıştır. Tavaf edilmesi ise Kıyamet gününe kadar
devam edecek Hac ve Umre ibâdetinin ana rüknünü oluşturmuştur.
Kürevi olan yer yüzünün her bir mekânında ve her bir anında tek tek ve
cemaatler halinde kılınan namazların ve yapılan duâların toplayıcı ve ilâhî huzura yükseltici câzibe merkezi gibi olan Kâbe’ ve çevresi (metaf), ilâhî aşk ve
rûhaniyet merkezi olarak mucizeviyetini sürdürmektedir.

Kâ’be görülünce yapılacak duâ
Mescid-i Harâm’a girildiğinde Kâ’be görülünce kabul olunacağı inancıyla
kişi dilediği şekilde duâ edebilir.
Hiç şüphesiz kutsal olan onun maddî yapısı değil, bu yapının sembolize
ettiği manevî hakikatıdır.
Özel istekli bir duâ yapılmayacaksa veya yapıldıktan sonra Hz. Ömer’in
(r.a.) yaptığı gibi şöylece de duâ edilebilir:

.اللهم انت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم
Okunuşu:
“Allâhümme Entes-selâm ve minkes-selâm. Feheyyina Rabbena bis-selâm.”
Manası:
Allâh’ım! Güvenlik sendendir. Güvenliğe erdirecek olan da ancak Sensin. Ey
Rabbimiz! Bizi güvenlik içinde yaşat; bizi güvenlik yurdu olan Cennet’le selâmla.
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Tavâf ve Duâları

Önemli Bir Hatırlatma

Tavaf pek yüce ve sevablı bir ibâdettir. İzdihamın olmadığı dönemler ve vakitlerde
çokça yapılmalıdır. Ancak Hacda kalabıkların zirveleştiği günlerde diğer mü’minlere
engel olmamak için Hz. Peygamberin uygulaması izlenerek tavaflar azaltılmalıdır.
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O (s. a) Vedâ Haclarında on gün süreyle kaldığı Mekke’de, Umre ve Hac tavâfları ile
Vedâ Tavafı olmak üzere yalnızca üç tavâf yapmışlardır.
-Salât ve selâm üzerine olsun- Peygamberimizin on günlük süre içinde Mescid-i
Harâm’da Kâbe çevresinde kıldığı namazlar da muhtemelen dörttür.

YEMEN KÖŞESİ

ALTIN OLUK
SAFA TEPESİ
YÖNÜ

KÂ’BE’NİN KAPISI
MÜLTEZEM
HACER-İ ESVED
(DOĞU) KÖŞESİ

ŞAM KÖŞESİ

TAVAFA
BAŞLAMA ÇİZGİSİ
TAVAFA
BAŞLAMA
YÖNÜ

MAKAM-I İBRAHİM

HİCR-İ İSMAİL
HATİM

IRAK KÖŞESİ

TAVAF ALANI (METAF)

Tavâf ’ın yorumu
Ka’be; bizzat Rabbımızın kendi Zâtına nisbet ettiği ilk mabettir. O’nun
birliğini ve rızasını temsil eder.
Tavaf; Ka’be etrafında yedi defa dönüştür. Yedi oluşun sırrını Allâh bilir.
Gaye insânın Rabbine yaklaşmak ve kavuşmak ihtiyacını ve aşkını tatmindir.
Kafa ve gönül gücüne göre anlamı güzelleşen ve derinleşen ilâhî bir sema olan
tavâfda her bir dönüş Hacerul-Esved hizasından O’nu selâmlayarak başlar.
Selâmsa Rabbimiz Allâh ile biatlaşmadır. O’na îman ve kulluk üzerinde yaşayacağımıza söz vermedir. Ferdîlik içinde içtimaî niteliği olan bu dönüşler, geciktirmeksizin beraberce kesintisiz kulluk yapılması gereğine işarettir.
Hareketli dönüşleri fiilî bir zikir olan tavâfı sunulan Kur’ânî ve Nebevî
duâlarla yapmak bedenî, rûhî ve lisanî tüm varlığımızla Allâh’a yönelmektir.
Bu sevdalı yönelişin duâlarımızın kabulüne özel bir sebep olacağı inancıyla duâ etmeliyiz.
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ـ1
ال ال اكبر
بسم
 والحمد ل وال اله اال ال والصالة، سبحان ال،بك وتصديقا لما جاء به محمد
اللهم ايمانا
.محمد رسول ال
على
 اللهم انى اعوذ بك من الشك والشرك والنفاق،القلوب ثبت قلبى على دينك
اللهم يامقلب
. اللهم اغفر لى وارحمنى وارزقنى وعافنى.وسوء االخالق
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار
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1.
Bismillâhi Allâhü ekber
Allâh’ım! Sana îmanımı pekiştirerek ve elçin Hz. Muhammed’in getirip tebliğ buyurduklarını doğrulayarak tavâfıma başlıyorum. Allâh’ım! Sana
hamdeder, Peygamberimizin yüceliğini artırmanı dilerim.
Ey kalbleri dilediği yöne çeviren Allâh’ım! Kalbimi dinin üzerine çevir.
Allâh’ım! İnancımda şüpheye düşmekten, insânları, kurumları ve beşerî
ilkeleri Sana ortak koşmaktan, içi kâfir dışı Müslüman olmaktan ve de ahlâkın
kötüsünden sana sığınırım.
Allâh’ım! Beni bağışla, bana acı, bana sıhhat ver, beni (halâlden) rızıklandır.
Ey Rabbimiz! Bize (eşimize, çocuklarımıza, ana-babamıza ve bütün mü’min
dostlarımıza) dünyada güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.2

2 Hz. Peygamberimiz Yemani ve Hacerul-Esved köşeleri arasında Rabbena Atina... duâsını
yapmış, bu duâyı, meleklerin aminleriyle pekiştirdiklerini müjdelemiştir.
Telbiye Haccın şiar zikri, bu da ana duâsıdır.

ـ2
ـ
، وانا على عهدك ووعدك مااستطعت، خلقتنى وانا عبدك، ال اله اال انت،انت ربى
 فاغفر لى انه ال يغفر اللهم، وابوء بذنبى، ابوء لك بنعمتك على،شر ما صنعت
اعوذ بك من
.اال انت
الذنوب
.اللهم انى اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار
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2.
Bismillâhi Allâhü ekber
Allâh’ım! Rabbim Sensin. Senden başka ibâdet olunacak hiçbir ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm ölçüsünde sana îman ve
ibâdet üzerindeyim.
Allâh’ım! Sözlerim, davranışlarım ve işlerimden doğacak şerlerden sana
sığınırım. Bana verdiğin nimetleri durmaz söyler, günahlarımı da itiraf ederim.
Beni bağışla. Günahları bağışlayacak ancak sensin.
Allâh’ım! Dünya hayatının sıkıntılarından, Ahiret gününün bunalımlarından sana sığınırım.
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem
azabından koru.

ـ3
ال ال اكبر
بسم
.اللهم انى اسئلك حبك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى حبك
.اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى واهلى ومن الماء البارد
.اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعنى حبه عندك
،اللهم اهدنى الحسن االخالق ال يهدى الحسنها اال انت
. اليصرف عنى سيئها اال انت،واصرف عنى سيئها
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ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار

3.
Bismillâhi Allâhü ekber
Allâh’ım! Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve sevgine ulaştıracak
amelleri isterim.
Allâh’ım! Seni canımdan, ailemden (malımdan) ve kana kana içilecek berrak sudan daha çok sevebileceğim bir şekilde beni sevginle sevdalandır.
Allâh’ım! Beni sevginle ve sevilmeleri katında yarar sağlayacak kişilerin
sevgisiyle rızıklandır.
Allâh’ım! Beni ahlâkın en güzeline erdir. Ahlâkın en güzeline erdirecek
ancak Sensin. Ahlâkın en kötüsünden uzaklaştır. Ahlâkın kötüsünden uzaklaştıracak da ancak Sensin.
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem
azabından koru.

ـ4
ـ
. انت وليها وموالها، وزكها انت خير من زكاها،اللهم ات نفسى تقواها
 ومن، ومن نفس ال تشبع،اللهم انى اعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع
.ال يستجاب له
دعوة
اللهم فايما مؤمن اذيته او شتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صالة وزكاة وقربة تقربه بها
.يوم القيامة
اليك
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار

4.
Bismillâhi Allâhü ekber
Allâh’ım! Nefsimi İslâmî inanç, amel ve kıymet ölçülerine erdir. Onu batıl inançlardan, çirkin sözler ve kötü işlerden temizle. Nefsimi arındıracakların en hayırlısı Sensin.
(Allâh’ım!) Nefsimin dostu ve sahibi de sensin.
Allâh’ım! Faydasız ilimden, Sana saygı ve korkudan yoksun kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duâdan sana sığınırım.
Allâh’ım! Ben bir insânım. Hangi mü’mine eziyet etmiş, sövmüş, dövmüş
ve lânetlemişsem benim bu yaptıklarımı onun için namaz ve zekât gibi sevaplı
amellere dönüştür. Kıyamet gününde Sana yaklaştıracak yakınlık vesîlesi eyle.
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem
azabından koru.
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ـ5
ال ال اكبر
بسم
رحمة اسعد بها فى الدارين وتب على توبة نصوحا ال انكثها ابدا
اللهم ارحمنى
 اللهم انقلنى عن ذل المعصية الى،سبيل االستقامة ال ازيغ عنها ابدا
والزمنى
.الطاعة
عز
من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك ال احصى ثناء عليك انت
اعوذ برضاك
...اثنيت على نفسك
كما
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار
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5.
Bismillâhi Allâhü ekber
Allâh’ım! Dünya ve Ahiret’imi mutlu edecek bir rahmetle beni kuşat. Beni
asla bozamayacağım bir tevbeye erdir. Tevbemi de kabul et. Hiç mi hiç sapmayacağım şekilde doğru yola yönlendir.
Allâh’ım! Beni günahlara dalmanın aşağılığından sana itâat etmenin yüceliğine ulaştır. Harâm kıldıklarına muhtaç kılmaksızın helâl kıldıklarınla yetindir. Lütfunla beni Senden başkasına muhtaç etme, kalbimi ve kabrimi nurlandır.
Allâh’ım! Öfkenden sevgine, azabından affına, Senden de Sana sığınırım.
Ben Seni gereğince övemem. Sen, kendini vasıfladığın gibi yüceler yücesisin.
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem
azabından koru.

ـ6
ـ
اللهم اشرحلى صدرى ويسرلى امرى واعوذ بك من وساوس الصدر
.االمر وفتنة القبر
وشتات
.اللهم يسرنى لليسرى وجنبنى العسرى وارزقنى طاعتك ما ابقيتنى
.اللهم اجعل الحياة زيادة لى في كل خير والموت راحة لى من كل شر
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار
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6.
Bismillâhi Allâhü ekber
Allâh’ım! Gönlümü aç; huzura erdir. İşlerimi kolaylaştır.
Allâh’ım! İçimi kemiren kuruntulardan, işlerimi başarısızlığa uğratacak
dağınıklıktan ve kabir azabından Sana sığınırım.
Allâh’ım! Kolaya erdir. Zordan koru. Yaşattığın sürece beni itâatinle nimetlendir.
Hayatımı her türlü hayrımın artışına sebep kıl. Ölümümü bütün şerlerden kurtuluş eyle.
Allâh’ım! Beni hayatımın düzeni olan dinine göre yaşat. Yaşadığım dünyamı düzene koy. Dönüş ve ebediyen kalış yurdum olan âhiretimi mesud eyle.
Allâh’ım! Senden Cenneti isterim. Cehennem ateşinden Sana sığınırım.
Ey Rabbimiz! Bize Dünyada güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.

ـ7
ال ال اكبر
بسم
 فاصلح لى شأنى وال تكلنى الى نفسى،ياحى ياقيوم برحمتك استغيث
.عين
طرفة
، لك مخبتا، لك مطواعا، لك راهبا، لك شاكرا،رب اجعلنى لك ذاكرا
.اواها منيبا
اليك
رب تقبل توبتى واغسل حوبتى واجب دعوتى وثبت حجتى واهد قلبى
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.وسدد لسانى واسلل سخيمة صدرى
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار

7.
Bismillâhi Allâhü ekber
Ya Hayy! Ya Kayyum! Ey diri olan Rabbim! Ey bütün varlıkların varlığıyla varolduğu Mevlam! Senden yardımını ve rahmetini diliyorum. İşlerimi düzelt; başarıya ulaştır. Beni göz açıp kapayıncaya kadar olsun nefsimin idaresine bırakma.
Yüce Rabbim! Beni Sana şükreden, Seni çokça anan ve Senden saygıyla
korkan kullarından eyle. Sana pek çok itâat eden, boynunu büken, gönlünü
veren ve yalnızca Sana yönelen kulların arasına kat.
Allâh’ım! Tevbemi kabul eyle. Günahlarımı temizle. Duâmı kabul buyur. Kulluk şuurumu pekiştir. Kalbimi hayırlara yönelt. Beni doğru sözlü kıl.
Müminlere karşı yüreğimi kinden arındır.
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.

Tavâf namazından sonra yapılabilecek duâ

.اللهــم انى أسئلك بأن لك الحمــد ال إله اال أنت وحدك الشريك لك
.اللهم انى اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما ال اعلمه
.اللهم انى اعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر
.اللهم اقض اجلى في طاعتك واختم لى بخير عملى واجعل ثوابه الجنة
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار

Tavaf Namazından Sonra Yapılabilecek Duânın Türkçesi:
Allâh’ım! Sana hamd, Peygamberimiz Muhammed’e salât olsun.
Allâh’ım! Övgünün ancak sana yapılabileceğini, Senden başka hiç bir ilâh
olmadığını, bir olduğun ve ortağın bulunmadığını doğrulayarak Senden (güzellikler) dilerim.
Allâh’ım! Bilerek Zatına, hâkimiyetine ve kanunlarına ortak koşmaktan
sana sığınırım. Bilmeyerek ortak koşmalarımdan ve günahlara dalmalarımdan
ötürü de Senden affını dilerim Rabbim!
Allâh’ım! Kâfirlikten ve fakîrlikten keremli zatına ve yüce ismine sığınırım.
Allâh’ım! Sana itâat ederken canımı al. Amellerimin en hayırlısı ile hayatımı sonlandır. Armağanımı cennet eyle.
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.
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Zemzem
Günahlarından aklanarak yeniden doğmuş olmak ve Cennet’e yükselmek
için Kâbe çevresine düşen umreci ve hacı için bir rahmet sütü olan zemzem
hem su, hem gıda, hem de şifadır.
Allâh’ın Resûlü şöyle buyurur:
-Zemzem, içilmesindeki amacı gerçekleştirir. Tedâvi için içersen Allâh sana şifa verir. Doymak için içersen Mevla seni doyurur Susuzluğunu gidermek için içersen susuzluğunu giderir.
O, (ciğer paresi İsmail’e su bulabilmek için Safâ ile Merve arasında çırpınıp duran Hz. Hâcer’in çabasına bir armağan olarak) vahiy meleği Cibrîl’in
(Cebrâil) ortaya çıkardığı sudur. O, Allâh’ın -geleceğin peygamberi yavru- İsmail’e
ikramıdır.
Zemzem içildikten sonra yapılacak duâ
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Peygamberimizin açıklamasına göre Zemzem yeryüzündeki en hayırlı sudur.
Tavaflardan sonra veya Sa’yden önce ve sonra ya da zaman zaman ayakta
veya otururken Besmele ile zemzem içildikten sonra şöyle duâ edilir:

.اللهم انى اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
Okunuşu:
“Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin.”
Manası:
Allâh’ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve bütün hastalıklara karşı şifa diliyorum.

Mültezem’de yapılabilecek duâ

.ياذا الجالل واالكرام ياحى يا قيوم انى اسئلك الجنة واعوذ بك من النار
Ey azamet ve kerem sahibi olan Mevlam!
Ey bütün varlıkların kendisiyle varolduğu ölümsüz diri olan Allâh’ım!
Senden Cennet’ini istiyor, Cehennem azabından sana sığınıyorum.
Mültezem:
Hacerul-Esved köşesi ile Kâ’be kapısı arasındaki yere Mültezem denir.
Mültezem’de sağ yanağı, göğsü ve yukarı kaldırarak elleri Kâbe duvarına
yapıştırıp duâ etmek sünnet’tir.
Zarar verme veya zarar görme kaçınılması gereken farz nitelikli dini görevimiz olduğu için izdihamlı zamanlarda bu sünnet ertelenmelidir.
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Sa’y
Yorumu ve Duâları

Sa’yın her bir şavtının bir numaralı bölümünde Bakara sûresinin
158. âyeti yer almaktadır. İki numaralı bölümdeki zikirler ise
sa’yde bizzat peygamberimiz tarafından yapılmış zikirlerdir.
Üç numaralı bölümdeki duâlarla sa’yin bitimindeki duâlar Kur’ân-ı
Kerîm’den, dört numaralı bölümdeki duâlar ise Peygamberimizin
duâlarından seçilmiştir.
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Sa’yin yorumu
Íslâm; Allâh’a ve O’nun yasalarına teslim olmaktır. Bu teslimiyet en ümitsiz
durumlarda bile kulca çabalar içinde güveni gerektirir.
İlâhî deneme gereği Rabbimizin emriyle eşi şanlı Peygamber Hz. İbrahim
tarafından küçücük yavrusu Hz. İsmail ile birlikte insânlar tarafından henüz
bilinmeyen kudsi Kâ’be’nin yanıbaşında ıssız ve kurak Mekke vadisinde yapayalnız olarak Allâh’ın koruyuculuğuna bırakılan Hz. Hâcer, su bulabilmek arzusuyla Safâ ile Merve tepecikleri arasında ümidini yitirmeden çabalar durur.
Sonuçta vahiy meleği Cibrîl aracılığıyla zemzemle mükâfatlandırılır.
İnsânlar katında bir cariye olan Hz. Hâcer’in, ilâhî rahmeti cezbeden gayret ve sabır dolu bu güveninin hatırasını ebedîleştiren yüce Rabbimiz Safâ ile
Merve’yi, Yüce Zatının anılmasına vesîle şiar=nişan mekânlar kılmıştır.
Bu mekânlar arasında yapılacak sa’y soyut aklın sebebini kavrayamayacağı
teslimiyeti içeren bir ibâdet olmuştur.
Umreci ve Hacı, Safâ tepeciğine gelirken, ilâhî yardıma ancak teslimiyet,
sabır ve güven dolu çabalarla erilebileceğine ve Hervele’de sembolize edildiği
gibi bu çabaların sık sık da artırılması gerektiğine inancını pekiştirmelidir.
Mağfiret zemzemine ermek ve İslâmi inancın egemen olduğu kültürel siyasi, ekonomik ve estetik güç emellerine kavuşmak amacıyla ümit dolu duâ-

larla sa’ya koyulmalıdır. Ayrıca Yüce Peygamberimizin verdiği şu müjdeyi de
hatırlamalıdır.
-Ey (mümin!) Safâ ile Merve arasında sa’y yapman pek çok esiri hürriyetine
kavuşturmak gibi sevab kazandırır.
Sa’ydeki müşterek zikir ve duâlarla ilgili önemli bir açıklama
Sa’y yedi şavttır. Safâ’dan Merve’ye gidiş bir şavt, Merve’den Safâ’ya geliş de bir şavttır. Şavtlara başlamadan önce ve başlarken birbirinin aynı olan
“Müşterek Zikir ve Duâlar” yapılır. Daha sonra da yürürken yapılacak duâlar
okunur.
Okunacak müşterek zikirleri ve duâları sırasıyla koyduk. Ancak önce
Arabça orjinallerini, ardından da Türkçe mânalarını sunduk. Arabçaları okuyup mânalarını anlayanlar sadece bunları okurlar. Arabça orjinalleri okuyup da mânalarını anlamayanlar arabçaları ile birlikte türkçelerini de okurlar.
Yalnızca türkçeleri okuyabilenler ise bunları okumakla yetinirler.
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1.
Safâ’dan Merve’ye
1- Safâ tepeciğine iyice yaklaşıldığı zaman aşağıdaki âyet okunur:

اعوذ بال من الشيطان الرجيم بســـــــم ال الرحمن الرحيم
والمروة من شعائر ال فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف بهما
﴿ان الصفا
﴾ومن تطوع خيرا فان ال شاكر عليم
Katından kovulmuş şeytânın şerrinden Allâh’a sığınırım. Sa’yime Rahman
ve Rahim olan Allâh’ın adıyla başlarım.
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“Şüphesiz Safâ ve Merve Allâh’ı hatırlatan nişanlardandır. (Câhiliyet döneminde putperest ayinleri ve kurban törenleri yapıldığı için) Hac veya Umre yapan
kişinin bu tepecikler arasında Sa’y etmesinin sakıncası yok; (Allâh’ın nişanlarına saygı olarak sevabı vardır.) Rızası için (Sa’y gibi bir) hayır yapan kişiyi Allâh
mükâfatlandırıcı ve hayrını bilicidir.”
2- Aşağıdaki zikirleri Safâ tepeciğinde Kâbe’ye dönülerek üç defa tekrarlanır.
Üç defa tekrarlama Sünnet ise de aşırı kalabalıklarda bir defa okuma ile de
yetinilebilir.

، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير،ال اله اال ال وحده ال شريك له
،ال اكبر
. ونصر عبده وهزم االحزاب وحده،ال اله اال ال وحده انجز وعده
Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak
hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur.
Hamd da yalnız O’nadır. O her şeye gücü yetendir. Allâh’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, birdir. Kulu ve elçisi Muhammed’e va’dini yerine getirip yardım
ederek düşmanlarını kudretiyle hezimete uğrattı(ğı gibi sa’y edip yardım dileyen kuluna da yardım eder) .

3- Safâ tepeciğinde Kâbe’ye yönelik olarak yapılan zikirlerden sonra eller
kaldırılır ve aşağıdaki duâ üç defa tekrarlanır.
Üç defa tekrarlama Sünnet ise de kalabalıklarda bir defa ile yetinilebilir.

.ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
Ey Rabbimiz! Bizler indirdiğin Kur’ân’a inandık. Elçin Hz. Muhammed’e
uyduk. Bizleri, (varlığını, birliğini, Kur’ân’ını ve Peygamberin Muhammed’i
(s.a.) tanıyanlar arasına yaz.
4- Duâdan sonra Merve’ye doğru yürümeye başlanır. Yürüme sırasında Merve
tepeciğine iyice yaklaşılıncaya kadar aşağıdaki duâalar tekrar edilir.

.رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت ال االعز االكرم
.وجهت وجهى للذى فطر السموات واالرض حنيفا وما انا من المشركين
انى
. توفنى مسلما والحقنى بالصالحين،واالرض انت ولي في الدنيا واالخرة
فاطر السموات
Rabbim! Bağışla, merhamet et, bildiğin günahlarımı ört, Sen Allâh’sın. En
güçlü olan ve en çok veren Sen’sin.
(Allâh’ım!) Ben varlığımı, gökleri ve yeri yaratan (San) a yönelttim. Ben
Seni birliyenlerdenim. Tabîat varlıklarını, insânları, kurumları ve beşerî ilkeleri Sana ortak koşanlardan değilim.
Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allâh’ım!
Dünya’da ve Ahiret’te benim dostum ancak Sensin. Müslüman olarak canımı al. Beni iyi kullarının arasına kat.
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2.
Merve’den Safâ’ya
1- Merve tepeciğine iyice yaklaşıldığı zaman aşağıdaki âyet okunur:

اعوذ بال من الشيطان الرجيم بســـم ال الرحمن الرحيم
والمروة من شعائر ال فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف بهما
﴿ان الصفا
﴾ .ومن تطوع خيرا فان ال شاكر عليم
Katından kovulmuş şeytânın şerrinden Allâh’a sığınırım. Sa’yime Rahman
ve Rahim olan Allâh’ın adıyla başlarım.
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“Şüphesiz Safâ ve Merve Allâh’ı hatırlatan nişanlardandır. (Câhiliyet döneminde putperest ayinleri ve kurban törenleri yapıldığı için) Hac veya Umre yapan
kişinin bu tepecikler arasında Sa’y etmesinin sakıncası yok; (Allâh’ın nişanlarına saygı olarak sevabı vardır.) Rızası için (Sa’y gibi bir) hayır yapan kişiyi Allâh
mükâfatlandırıcı ve hayrını bilicidir.”
2- Aşağıdaki zikirler Merve tepeciğinde Kâbe’ye dönülerek üç defa
tekrarlanır:

، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير،ال اله اال ال وحده ال شريك له
،ال اكبر
. ونصر عبده وهزم االحزاب وحده،ال اله اال ال وحده انجز وعده
Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak
hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur.
Hamd da yalnız O’nadır. O herşeye gücü yetendir. Allâh’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, birdir. Kulu ve elçisi Muhammed’e va’dini yerine getirip yardım
ederek düşmanlarını kudretiyle hezimete uğrattı(ğı gibi sa’y edip yardım dileyen kuluna da yardım eder) .

3- Merve Tepeciğinde Kâbe’ye yönelik olarak yapılan zikirlerden sonra eller
kaldırılır ve aşağıdaki duâ üç defa tekrarlanır:

.ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
Ey Yüce Mevlamız! (Emirlerini yapabilmek, yasaklarından sakınabilmek ve
denemelere dayanabilmek için) üzerimize sabır yağdır. Canımızı da Müslüman
olarak al.
4- Duâdan sonra Safâ’ya doğru yürümeye başlanır. Yürüme sırasında Safâ tepeciğine iyice yaklaşılıncaya kadar aşağıdaki duâlar tekrar edilir:

اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم
اللهم انى
.والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال
.اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك
اللهم انى
.انى اعوذ بك من الفقر والقلة والذلة واعوذ بك من ان اظلم او اظلم
اللهم
Allâh’ım! Sıkıntılardan ve elemlerden Sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Günahlara dalmaktan, borca
düşüp ağırlığı altında ezilmekten ve insânların baskısına uğramaktan sana sığınırım.
Allâh’ım! Verdiğin nimetlerin zevalinden, lütfettiğin sıhhatin hastalıklara
dönüşmesinden, öfkene uğramaktan ve ansızın cezâna yakalanmaktan sana
sığınırım.
Allâh’ım! Fakîrlikten, azlıktan, aşağılanmaktan, zulmetmek ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.
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3.
Safâ’dan Merve’ye
1- Safâ tepeciğine iyice yaklaşıldığı zaman aşağıdaki âyet okunur:

اعوذ بال من الشيطان الرجيم بســــم ال الرحمن الرحيم
والمروة من شعائر ال فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف بهما
﴿ان الصفا
﴾ومن تطوع خيرا فان ال شاكر عليم
Katından kovulmuş şeytânın şerrinden Allâh’a sığınırım. Sa’yime Rahman
ve Rahim olan Allâh’ın adıyla başlarım.
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“Şüphesiz Safâ ve Merve Allâh’ı hatırlatan nişanlardandır. (Câhiliyet döneminde putperest ayinleri ve kurban törenleri yapıldığı için) Hac veya Umre yapan
kişinin bu tepecikler arasında Sa’y etmesinin sakıncası yok; (Allâh’ın nişanlarına saygı olarak sevabı vardır.) Rızası için (Sa’y gibi bir) hayır yapan kişiyi Allâh
mükâfatlandırıcı ve hayrını bilicidir.”
2- Aşağıdaki zikirler Safâ tepeciğinde Kâbe’ye dönülerek üç defa tekrarlanır:
İzdiham halinde bir defa okuma ile de yetinilebilir.

، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير، ال اله اال ال وحده ال شريك له،
ال اكبر
. ونصر عبده وهزم االحزاب وحده،ال اله اال ال وحده انجز وعده
Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak
hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur.
Hamd da yalnız O’nadır. O herşeye gücü yetendir. Allâh’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, birdir. Kulu ve elçisi Muhammed’e va’dini yerine getirip yardım
ederek düşmanlarını kudretiyle hezimete uğrattı(ğı gibi sa’y edip yardım dileyen kuluna da yardım eder) .

3- Safâ tepeciğinde Kâbe’ye yönelik olarak yapılan zikirlerden sonra eller kaldırılır ve aşağıdaki duâ üç defa tekrarlanır:
Üç defa tekrarlama sünnet ise de kalabalıklarda bir defa ile yetinilebilir.

.ربنا التزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
Ya Rab! Bizi doğru yola erdirdikten sonra (nefislerimizle başbaşa bırakarak) kalblerimizi yolundan saptırma. Katından bize rahmet ver. Şüphesiz bağışı pek çok olan Sensin.
4- Duâdan sonra Merve’ye doğru yürümeye başlanır. Yürüme sırasında Merve
tepeciğine iyice yaklaşılıncaya kadar aşağıdaki duâlar tekrar edilir:

 واصلح لى شأنى كله،رحمتك ارجو فال تكلنى الى نفسى طرفة عين
اللهم
اال انت أسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار
ال اله
.قرب اليها من قول او عمل واسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا
وما
Allâh’ım! Rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar olsun
nefsimin yönetimine bırakma. Bütün işlerimi düzene koy Allâh’ım! Senden
başka güvenilip yardımı beklenecek hiçbir ilâh yoktur.
Allâh’ım! Senden Cennet’ini ve Cennet’e götürecek sözleri ve işleri dilerim. Cehennem ateşinden ve Cehennem ateşine yaklaştıracak sözler ve işlerden sana sığınırım. Allâh’ım! Senden benim için takdir buyurduklarını hakkımda hayırlı kılmanı isterim.
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4.
Merve’den Safâ’ya
1- Merve tepeciğine iyice yaklaşıldığı zaman aşağıdaki âyet okunur:

اعوذ بال من الشيطان الرجيم بســــم ال الرحمن الرحيم
والمروة من شعائر ال فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف بهما
﴿ان الصفا
﴾ومن تطوع خيرا فان ال شاكر عليم
Katından kovulmuş şeytânın şerrinden Allâh’a sığınırım. Sa’yime Rahman
ve Rahim olan Allâh’ın adıyla başlarım.
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“Şüphesiz Safâ ve Merve Allâh’ı hatırlatan nişanlardandır. (Câhiliyet döneminde putperest ayinleri ve kurban törenleri yapıldığı için) Hac veya Umre yapan
kişinin bu tepecikler arasında Sa’y etmesinin sakıncası yok; (Allâh’ın nişanlarına saygı olarak sevabı vardır.) Rızası için (Sa’y gibi bir) hayır yapan kişiyi Allâh
mükâfatlandırıcı ve hayrını bilicidir.”
2- Aşağıdaki zikirler Merve tepeciğinde Kâbe’ye dönülerek üç defa
tekrarlanır:

، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير،ال اله اال ال وحده ال شريك له
،ال اكبر
. ونصر عبده وهزم االحزاب وحده،ال اله اال ال وحده انجز وعده
Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak
hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur.
Hamd da yalnız O’nadır. O herşeye gücü yetendir. Allâh’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, birdir. Kulu ve elçisi Muhammed’e va’dini yerine getirip yardım
ederek düşmanlarını kudretiyle hezimete uğrattı(ğı gibi sa’y edip yardım dileyen kuluna da yardım eder) .

3- Merve tepeciğinde Kâbe’ye yönelik olarak yapılan zikirlerden sonra eller
kaldırılır ve aşağıdaki duâ üç defa tekrarlanır:

.ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا
Ya Rab! Bize katından bir rahmet ver. İşlerimizde doğruya erdir; başarı ihsan et.
4- Duâdan sonra Safâ’ya doğru yürümeye başlanır. Yürüme sırasında Safâ tepeciğine iyice yaklaşılıncaya kadar aşağıdaki duâlar tekrar edilir:

 واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب،اسألك خشيتك فى الغيب والشهادة
اللهم انى
، واسئلك قرة عين ال تنقطع، واسئلك نعيما ال ينفد،القصد فى الغنى والفقر
وأسئلك
 واسئلك لذة النظر الى وجهك، واسئلك برد العيش بعد الموت،بعد القضاء
واسئلك الرضا
.الى لقائك
والشوق
Allâh’ım! Görülür ve görülmez durumlarda saygına ermeyi, rıza ve öfke halinde doğru söylemeyi, zenginlik ve fakîrlikte orta yollu yaşamayı Senden isterim.
Allâh’ım! Senden tükenmez rızıklar, hayırlı nesiller dilerim. Kaderine ve
kazana razı olmayı, ölümden sonra rahatlığa ermeyi niyaz ederim.
Allâh’ım! Sana engelsiz bakmanın mutluluğunu ve sana kavuşmayı dilerim.
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5.
Safâ’dan Merve’ye
1- Safâ tepeciğine iyice yaklaşıldığı zaman aşağıdaki âyet okunur:

اعوذ بال من الشيطان الرجيم بســــم ال الرحمن الرحيم
والمروة من شعائر ال فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف بهما
﴿ان الصفا
﴾ومن تطوع خيرا فان ال شاكر عليم
Katından kovulmuş şeytânın şerrinden Allâh’a sığınırım. Sa’yime Rahman
ve Rahim olan Allâh’ın adıyla başlarım.
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“Şüphesiz Safâ ve Merve Allâh’ı hatırlatan nişanlardandır. (Câhiliyet döneminde putperest ayinleri ve kurban törenleri yapıldığı için) Hac veya Umre yapan
kişinin bu tepecikler arasında Sa’y etmesinin sakıncası yok; (Allâh’ın nişanlarına saygı olarak sevabı vardır.) Rızası için (Sa’y gibi bir) hayır yapan kişiyi Allâh
mükâfatlandırıcı ve hayrını bilicidir.”
2- Aşağıdaki zikirler Safâ tepeciğinde Kâbe’ye dönülerek üç defa tekrarlanır:

، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير،ال اله اال ال وحده ال شريك له
،ال اكبر
. ونصر عبده وهزم االحزاب وحده،ال اله اال ال وحده انجز وعده
Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak
hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur.
Hamd da yalnız O’nadır. O herşeye gücü yetendir. Allâh’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, birdir. Kulu ve elçisi Muhammed’e va’dini yerine getirip yardım
ederek düşmanlarını kudretiyle hezimete uğrattı(ğı gibi sa’y edip yardım dileyen kuluna da yardım eder) .

3- Safâ tepeciğinde Kâbe’ye yönelik olarak yapılan zikirlerden sonra eller kaldırılır ve aşağıdaki duâ üç defa tekrarlanır:

ربنا اغفرلنا و الخواننا الذين سبقونا با اليمان وال تجعل في قلوبنا غال للذين امنوا
.انك رؤف رحيم
ربنا
Ya Rab! Bizi ve bizden önce îman etmiş bulunan mümin kardeşlerimizi
bağışla. Müminlere karşı yüreğimizde kin bırakma.
Ey Rabbimiz! (Duâlarımızı kabul et.) Hiç şüphesiz Sen pek çok şefkatli ve
pek çok merhametlisin.
4- Duâdan sonra Merve’ye doğru yürümeye başlanır. Yürüme sırasında Merve
tepeciğine iyice yaklaşılıncaya kadar aşağıdaki duâlar tekrar edilir:

اللهم انى اسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسئلك من خير ماتعلم
.واعوذ بك من شر ماتعلم واستغفرك لما تعلم انك عالم الغيوب
.رب اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
Allâh’ım! Senden bozuk inançlardan, kötü duygu ve düşüncelerden arınmış bir kalb, dosdoğru konuşan bir dil isterim.
Rabbim! Senden bildiklerinin hayırlılarını dilerim. Bildiğin şerlerden sana sığınırım. Bildiğin günahlarım için de affını dilerim. Şüphesiz bilinmeyenleri; bilinemezleri en iyi bilen de Sensin.
Yüce Rabbim! Seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibâdet edebilmem için bana yardım et.

227

6.
Merve’den Safâ’ya
1- Merve tepeciğine iyice yaklaşıldığı zaman aşağıdaki âyet okunur:

اعوذ بال من الشيطان الرجيم بســـم ال الرحمن الرحيم
والمروة من شعائر ال فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف بهما
﴿ان الصفا
﴾ومن تطوع خيرا فان ال شاكر عليم
Katından kovulmuş şeytânın şerrinden Allâh’a sığınırım. Sa’yime Rahman
ve Rahim olan Allâh’ın adıyla başlarım.
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“Şüphesiz Safâ ve Merve Allâh’ı hatırlatan nişanlardandır. (Câhiliyet döneminde putperest ayinleri ve kurban törenleri yapıldığı için) Hac veya Umre yapan
kişinin bu tepecikler arasında Sa’y etmesinin sakıncası yok; (Allâh’ın nişanlarına saygı olarak sevabı vardır.) Rızası için (Sa’y gibi bir) hayır yapan kişiyi Allâh
mükâfatlandırıcı ve hayrını bilicidir.”
2- Aşağıdaki zikirler Merve tepeciğinde Kâbe’ye dönülerek üç defa tekrarlanır:

، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير،ال اله اال ال وحده ال شريك له
،ال اكبر
. ونصر عبده وهزم االحزاب وحده،ال اله اال ال وحده انجز وعده
Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak
hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur.
Hamd da yalnız O’nadır. O herşeye gücü yetendir. Allâh’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, birdir. Kulu ve elçisi Muhammed’e va’dini yerine getirip yardım
ederek düşmanlarını kudretiyle hezimete uğrattı(ğı gibi sa’y edip yardım dileyen kuluna da yardım eder) .

3- Merve tepeciğinde Kâbe’ye yönelik olarak yapılan zikirlerden sonra eller
kaldırılır ve aşağıdaki duâ üç defa tekrarlanır:

.ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها سآءت مستقرا ومقاما
Ya Rab! Azabı sürekli ve acı olan cehennem azabından bizleri uzaklaştır.
Şüphesiz kötü bir yer ve durak olan Cehennem’de bizi bırakma.
4- Duâdan sonra Safâ’ya doğru yürümeye başlanır. Yürüme sırasında Safâ tepeciğine iyice yaklaşılıncaya kadar aşağıdaki duâlar tekrar edilir:

.اللهم انى اسئلك علما نافعا وررقا طيبا وعمال مستقبال
، الحمد ل على كل حال.انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما
اللهم
.بال من حال اهل النار
اعوذ
.اللهم اجعل سريرتى خيرا من عالنيتى واجعل عالنيتى صالحة
Allâh’ım! Senden faydalı ilim, helal rızık ve kabul olunacak amel dilerim.
Allâh’ım! Bana faydalı bilgileri öğret. Öğrettiklerinden faydalandır. Bilgimi artır. Herhalde hamd sanadır; Sana hamdederim. Cehennemliklerin halinden sana sığınırım.
Allâh’ım! İçimi dışımdan daha güzel eyle. Dışımı da güzelleştir.
Allâh’ım! İnsânlara verdiğin hayırlı mallardan, sapmak ve saptırmaktan
uzak iyi eşler ve çocuklardan bana da ver.
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7.
Safâ’dan Merve’ye
1- Safâ tepeciğine iyice yaklaşıldığı zaman aşağıdaki âyet okunur:

اعوذ بال من الشيطان الرجيم بســـم ال الرحمن الرحيم
﴿ان الصفا والمروة من شعائر ال فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه
﴾ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان ال شاكر عليم
Katından kovulmuş şeytânın şerrinden Allâh’a sığınırım. Sa’yime Rahman
ve Rahim olan Allâh’ın adıyla başlarım.
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“Şüphesiz Safâ ve Merve Allâh’ı hatırlatan nişanlardandır. (Câhiliyet döneminde putperest ayinleri ve kurban törenleri yapıldığı için) Hac veya Umre yapan
kişinin bu tepecikler arasında Sa’y etmesinin sakıncası yok; (Allâh’ın nişanlarına saygı olarak sevabı vardır.) Rızası için (Sa’y gibi bir) hayır yapan kişiyi Allâh
mükâfatlandırıcı ve hayrını bilicidir.”
2- Aşağıdaki zikirler Safâ tepeciğinde Kâbe’ye dönülerek üç defa tekrarlanır:

، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير،ال اله اال ال وحده ال شريك له
،ال اكبر
. ونصر عبده وهزم االحزاب وحده،ال اله اال ال وحده انجز وعده
Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak
hiçbir ilâh yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur.
Hamd da yalnız O’nadır. O herşeye gücü yetendir. Allâh’tan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, birdir. Kulu ve elçisi Muhammed’e va’dini yerine getirip yardım
ederek düşmanlarını kudretiyle hezimete uğrattı(ğı gibi sa’y edip yardım dileyen kuluna da yardım eder) .

3- Safâ tepeciğinde Kâbe’ye yönelik olarak yapılan zikirlerden sonra eller kaldırılır ve aşağıdaki duâ üç defa tekrarlanır:

.ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفرلنا ربنا انك انب العزيز الحكيم
Ya Rab! Bizi inkarcılarla deneme; zulümlerine uğratıp kâfirlere boyun eğdirtme. Bizi bağışla. Hiç şüphesiz güçlü olan Sensin. Hikmet sahibi olan Sensin.
4- Duâdan sonra Merve’ye doğru yürümeye başlanır. Yürüme sırasında Merve
tepeciğine iyice yaklaşılıncaya kadar aşağıdaki duâlar tekrar edilir:

.رب اغفر لى وارحمنى واجبرنى وارفعنى وارزقنى واهدنى
.اللهم اغننى بالعلم وزينى بالحلم واكرمنى بالتقوى وجملنى بالعافية
.اللهم اجعل خير عمرى اخره وخير عملى خواتمه وخير ايامى يوم القاك
Yüce Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et. Beni düzelt, beni yücelt,
bana rızık ver ve beni doğruya erdir.
Allâh’ım! Beni ilminle zenginleştir. Yumuşak huylulukla süsle. Kulluğuna
erdirerek ikramlandır. Afiyet vererek güzelleştir.
Allâh’ım! Hayatımın son bölümünü ömrümün en hayırlı dönemi kıl.
Ölüm öncesi amellerimi işlerimin en hayırlısı eyle. Sana kavuşacağım ölüm
günümü de günlerimin en hayırlısı yap.
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Sa’y bitince yapılabilecek duâ

ربنا آتنافى الدنيا حسنة وفى االخرة حسنة وقنا عذاب النار
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.
Allâh’ım! İlmimi artır.
Rabbim! Kalbime genişlik ver; iç huzurumu artır; beni yüreklendir. İşlerimi kolaylaştır. İnsânların beni anlayabilmesi için dilimdeki düğümü çöz; anlatımdaki yetersizliğimi gider.
Yüce Mevlam! Bana Hak ve halk insânı olabileceğim bir olgunluk ver. Beni
iyilerin arasına kat. Benden sonra gelecek nesillerin beni hayırla anmalarını sağla. Beni Naim Cennet’ine gireceklerden eyle. Huzurunda muhakeme edilmek üzere
insânların diriltileceği gün beni zelil etme.
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Allâh’ım! Bana ve ana-babama verdiğin nimetlere karşı şükretme duygusunu
bana ilham et. Razı olacağın hayırlı işleri yapma arzusunu bana ver. Rahmetinle beni güzel kulların arasına kat.
Rabbim! Neslimi benim için hayırlı eyle; onları da güzel kullardan kıl. Ben ancak sana dönüp yöneldim. Gerçekten ben yalnızca Sana teslim olanlardanım.
Allâh’ım! Beni, çocuklarımı ve torunlarımı namaz kılanlardan, cemaat namazlarına devam edenlerden eyle.
Ey Rabbimiz! Duâmı kabul eyle. (Sa’yımı da kabul et.)
Uyarı
Doğrudan veya Temettü Haccı sebebiyle yapılan Umre’de Sa’y’den sonra
saçlar kesilerek veya kadınlarda olduğu gibi kısaltılarak ihrâmdan çıkılır. Ancak Kıran Haccı’nda Sa’y’den sonra saçlar kesilerek-kısaltılarak ihrâmdan çıkılmaz.

Saç kesmenin yorumu
Saçların dipten kesilmesi veya kısaltılması Peygamberimizin sünnetine ve
-kirlerini gidersinler- şeklinde ifade buyurulan Kur’ânî bir emre dayanmaktadır. Umreyi sona erdiren ve Hac’da cinsel ilişki dışındaki bütün ihrâm yasaklarını kaldıran bir çıkış için herkesin yükümlü olduğu bir emrin verilmesi, disiplin için gerekliydi. Ancak bu emrin saç kesilmesi veya kısaltılması şeklinde verilmiş olmasının gerçek sırrını ise yalnız Allâh bilir. Bize düşen mutlak
bir itâattir.
Böyle olmakla beraber maddî kirleri sembolize eden saçların kesilerekkısaltılarak giderilmesini, ihrâm süresi boyunca temizlenme işlemleri tamamlanan manevî kirlerden de arınıldığına bir işaret olarak değerlendirebiliriz.
Yüce Peygamberimizin düşen her bir kılın bir günaha kefaret olacağını
müjdelemesinin ve saçlarını kesenlere kısaltanlardan daha fazla duâ buyurmasının sırrı üzerine düşünülürse, saç kesme veya kısaltma işleminin günahlardan arınma işlemi ile irtibatlı olduğuna gönül yatırabiliriz.
Saç keserken yapılacak duâ
Umre’de Sa’y’den, İfrad haccında büyük şeytân sembolünü taşladıktan,
Temettü ve Kıran haclarında ise kurban kestikten sonra ihrâmlılık halinden
çıkmak için saçlar dipten kesilir veya kadınların yapması gerektiği gibi kısaltılır.
Bu işlem yapılırken de şöyle duâ edilir:

اللهم ارحمنى والمحلـقين والمقصـرين
Okunuşu:
“Allâhümmerhamnî vel-muhallikîne vel-mukessirîne.”
Allâh’ım! (Dökülen saçlarımızla birlikte bizleri günahlarımızdan akla.) Bana, saçlarını kesenlere ve kısaltanlara merhamet eyle.
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Üçüncü Kısım

Arafât Vakfesi ve Diğer Görevler
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Kitapçığımızın bu dördüncü kısmında Arafât’ın, şeytân sembollerini taşlamanın ve Kurbanın yorumlarıyla birlikte duâlarına
yer verilmektedir. Ayrıca, Müzdelife duâsı örneklendirilmektedir.
Duâlar, Kurân-ı Kerîm’den ve şanlı peygamberimizin duâlarından
seçilmiştir.
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Arafât’a çıkmadan önce bu kısımla birlikte ikinci kısmın Hac bölümü bir defa daha okunmalıdır.

Arafât’ın Yorumu

Arafât, cihanşumül (evrensel) dinimizin cihanşumûl bir ictima (vakfe)
alanıdır.
-Doğrusunu Allâh bilir.- İnsânlık hayatının da başladığı yerdir.
Arafât, binlerce yıldan beri onbinlerce peygamberin ve evliyanın yakarışta
bulunduğu mekândır. Her renk ve kültür seviyesindeki mü’minlerin milyonlar
halinde Haccın vakfesine durduğu, birlik gösterisinde bulunduğu, Yaratan’a
kulluktan yana tavır koyduğu ve gönül açıp el kaldırdığı açık mabettir.
Duâların en hayırlısı burada yapılır. İlâhî Rahmet burada sağnaklaşır. Kullar en çok burada bağışlanır.
Şeytân burada hezimeti yaşar. Arefe günü Arafât mahşerin, ilâhî huzurda
toplanışın remzidir.
Burada kalbler ellerle, gönüller dillerle birleştirilerek duâlar edilmeli, zikirler yapılıp Kur’ân’lar okunmalıdır.
Arafât, Allâh’ın Rûhu’ndan değerler katarak verdiği yüceliğin korunduğunun meleklere kanıtlandığı yerdir.
Bunun içindir ki Yüce Peygamberimiz, Mevlamızın Arafât’ta toplanacak
kullarıyla meleklerine karşı iftihar edip şöyle buyuracağını müjdeler:
-Uzak yerlerden yorgun argın ve üstü başı perişan bir şekilde yüksek sesle Telbiyeler getirerek rahmetimle kucaklaşmaya gelmiş olan kullarıma bir bakın. Onları
bağışladığıma sizleri şahit tutuyorum.
• 261. sayfanın ve “Hac Yüceliğe Çağrıdır” isimli kitabımızdan Arafât’la ilgili (83-89) bölümün
okunmasını tavsiye ederiz.
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Arafât’ta yapılabilecek duâ

ال اكبر ،ال اكبر ال اله اال ال وال اكبر ،ال اكبر ول الحمد.
ال اله اال ال وحده ال شريك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير.
لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ،ال شريك لك.
لبيك اللهم
رب العالمين ٭ الرحمن الرحيم ٭ مالك يوم الدين ٭ اياك نعبد واياك نستعين ٭
الحمد ل
المستقيم ٭ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين.
اهدنا الصراط
والصالة والسالم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
ربنا اننا امنا فاغفرلنا وارحمنا وانت خير الراحمين.
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع االبرار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ان نسينا او اخطأنا ربنا وال تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا
لنا به واعف عنا واغفرلنا ،وارحمنا انت مولينا فانصرنا وبنا ال تؤاخذنا
ربنا وال تحملنا ماالطاقة
القوم الكافرين.
على
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير.
ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفرلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم.
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ربنا ال تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا.
ربنا اغفرلى ولولدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
اللهم زينا بزينة االيمان واجعلنا هداة مهتدين.
اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السالم ونجنا
من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
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لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب
اللهم بارك
الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتمها علينا.
لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
علينا به مصائب الدنيا ،ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا اللهم اقسم
على من ظلمنا ،وانصرنا على اعدائنا ،وال تجعل مصيبتنا ومن اليقين ما تهون
واجعله الوارث منا ،واجعل ثأرنا
وال تجعل الدنيا اكبر همنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا من ال يرحمنا.
في ديننا،
موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسالمة من كل اثم والغنيمة من كل بر
اللهم انا نسئلك
والفوز بالجنة والنجاة من النار.
عقبتنا في االمور كلها واجرنا من خزى الدنيا وعذاب االخرة.
وارض عنا وتقبل منا رادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم احسن
اللهم اغفر لنا وارحمنا
لنا شأننا كله.
واصلح

نسئلك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه
اللهم انا
.نبيك محمد وانت المستعان وعليك البالغ وال حول وال قوة اال بال
.ربنا اتن في الدني حسنة وفى االخرة حسنة وقنا عذاب النار
.وصلى ال على محمد سيد المرسلين والحمد ل رب العالمين
Arafât duâsı’nın Türkçesi:
Allâh en büyüktür. Allâh en büyüktür. Allâh’tan başka ibâdet olunacak,
yasalarına uyulacak hiçbir ilâh yoktur. Allâh en büyüktür. Hamd yalnızca
O’nadır.
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Allâh’tan başka ibâdet olunacak ve yasalarına uyulacak hiçbir ilâh yoktur.
O, birdir. Hiç bir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur. Hamd de yalnızca
O’nadır. O herşeye gücü yetendir.
“Buyur Allâh’ım buyur; Emir Senin, kulluk benimdir. Buyur (Allâh’ım!).
Senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur; buyruğuna boyun eğer, itâat ederim. Bütün övgüler sanadır. Tüm nimetler sendendir. Varlıklar da senindir. Senin hiç
bir ortağın yoktur. (Allâh’ım!)
Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm, Ceza ve Mükâfat Günü’nün Maliki
olan Allâh(ım! Sana) a hamd olsun.
Ancak Sana ibâdet ederiz ve ancak Senden yardım isteriz.
Bizi dosdoğru yola, nimetlendirdiğin, gazabına uğramamış ve sapmamı-ş
ların yoluna ilet. (Peygamberler, gerçek mü’minler ve şehitler gibi güzel kullarının yoluna erdir.)
Allâh’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed’in şanını artır. O’na inananları
çoğalt. O’nun sünnetini; yaşayışını yaygınlaştır. O’na bizlere şefâat etme hakkını ver. O’nu O’na va’dettiğin Cennet’in en yüksek makamına ulaştır.
Ya Rab! (Bütün yüceliklerle vasıflı ve tüm eksikliklerden beri olduğuna
inandık.) Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru.
Ey Rabbimiz! Sana, sınırsız ilmine, kudretine ve rahmetine inandık. İnancımızın bereketiyle bizi yarlığa, bize acı. Sen acıyanların en hayırlısısın.

... Ey (yücelik ve kerem sahibi olan) Rabbimiz! Biz (sana, elçin Muhammed’e
ve Onun getirdiklerinin bütününe) îman ettik. Günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört. Canımızı iyilerle beraber al.
Ya Rab! Bizler emirlerine ve yasaklarına gereğince uymayarak nefislerimize zulmettik. (Sen bizleri bağışla, bize merhamet et.)
Bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen elbette zarara uğrayanlardan;
bunalımlara ve azablara düşerek kaybedenlerden oluruz.
Ya Rab! Eğer emirlerini ve yasaklarını unutacak ve işlerimizde yanılacak
olursak bizi sorumlu tutma.
Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme.
Ya Rab! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla,
bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kâfirlere karşı bize yardım et.
Ya Rab! Bizi doğru yola erdirdikten sonra (nefislerimizle başbaşa bırakarak) kalblerimizi yolundan saptırma. Katından bize rahmet ver. Şüphesiz bağışı en çok olan Sensin.
Ey Yüce Mevlâmız! (Emirlerini yapabilmek, yasaklarından sakınabilmek
ve denemelere dayanabilmek için) üzerimize sabır yağdır, Canımızı da Müslüman olarak al.
Rabbimiz! Yalnızca Sana güvendik. Ancak Sana yöneldik. Hiç şüphesiz
dönüş Senin huzurunadır.
Ya Rab! Bizi inkarcılarla deneme; zulümlerine uğratıp kâfirlere boyun eğdirtme. Bizi bağışla. Hiç şüphesiz güçlü olan Sensin. Hikmet sahibi olan Sensin.
Yüce Mevlâmız! Zâlim topluluklarla da bizleri sınama. Kâfir topluluklar (ve
kâfir düzenler) den rahmetinle bizleri kurtar.
Ey Rabbimiz! Bizlere eşlerimiz, çocuklarımız ve torunlarımızdan bizi mutlu edecek hayırlı nesiller ver. Bizi olgunlaştırarak sana karşı gelmekten sakınacaklara; senin dinin üzerinde yaşayacaklara önder yap, rehber eyle.
Ya Rab! Bize katından bir rahmet ver. İşlerimizde doğruya erdir; başarı ihsan et.
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Yüce Mevlâmız! İnsânların hesaba çekileceği Kıyamet Günü’nde beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.
Allâh’ım! Bizi îmanın zinetiyle güzelleştir. Bizi İslâm üzerinde yaşayan hidayet davetçileri kıl.
Bizi insânlara (mahkum kılma). Borçlu bırakma. Fakîrlikten kurtar. Razı
olacağın zenginliğe erdir.
Allâh’ım! Biz mü’min kullarının arasını düzelt. Kalblerimizi birleştir. Bizi güvenlik yollarına erdir. Zulmetlerden aydınlığa çıkar. Kötülükler ve çirkinliklerin gizlisinden de açığından da bizleri koru. Kulaklarımızı, gözlerimizi,
kalblerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı bereketlendir. Onlardan bizi faydalandır. Tevbelerimizi kabul et. Sen tevbeleri kabul eden ve pek
çok acıyansın.
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(Allâh’ım!) Bizleri nimetlerini kabullenen, hamdini yapan ve şükrünü sunan kullarından eyle. (Cehennem’den koruyup Cennet’ine koyarak) üzerimizdeki nimetlerini tamamla.
Allâh’ım! Bizleri güzel işler yaptığında sevincini duyan, günahlara daldığında tevbe eden kullarından eyle.
Allâh’ım! Ölümün şiddetlilerine ve sarhoşluklarına karşı bize yardım et.
Kabir azabından sana sığınırız. Sen bizleri koru.
Allâh’ım! Günahlara düşmemizi engelleyecek şekilde saygına ve korkuna
erdir. Cennet’ine ulaştıracak ölçüde itâatinle nimetlendir. Dünyevî felaketleri
sarsılmadan göğüsletecek îmanî güç ver.
Bizleri yaşattığın sürece kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden faydalandır. Ölünceye dek organlarımızdan yararlandır, intikam duygularımızı bize zulmedenlere çevir. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimizin ölçülerine aykırı yaşamak bahtsızlığına uğratma. Dünya hayatını ilgimizin merkezi, bilgimizin gayesi kılma. Bize merhamet etmeyecekleri üzerimize salma.
(Allâh’ım!)
Allâh’ım! Senden rahmetine erdirecek amelleri, affına uğratacak işleri dileriz. Günahlardan korunmayı, hayrın her bir türüne kavuşmayı isteriz.
Allâh’ım! Cehennem’den kurtuluşu, Cennet’e ermeyi talep ederiz.

Allâh’ım! Bütün işlerimizi hayırla sonuçlandır. Dünya’nın zilletinden, ahiretin azabından Sen bizi kurtar.
Ey Rabbimiz! Bize (eşimize, ana-babamıza, çocuklarımıza ve bütün mü’min
dostlarımıza) Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi (anamızıbabamızı) Cehennem azabından koru.
Allâh’ım! Bizi bağışla, bize merhamet et. Bizden razı ol. Bütün işlerimizi
razı olacağın şekilde düzene koy. Haccımızı ve duâlarımızı kabul et. Bizi Cehennem azabından kurtar. Bizi Cennet’ine koy.
Allâh’ım! Biz senden elçin Muhammed’in (s.a.) senden dilediği hayırları dileriz.
Peygamberin Hz. Muhammed (Aleyhis-Salâtu ves-Selâm) in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınırız. Yardımı istenecek olan ancak sensin. İstenilene kavuşturabilecek olan da ancak Sensin. Zira senin gücün ve kuvvetinden
başka hiç bir gerçek güç ve kuvvet yoktur.
(Ey azamet ve ikram sahibi olan Mevlamız! Duâlarımızı kabul et.)
... ve sallallahu alâ seyyidina Muhammed. Bi hürmeti seyyidil-Murselîn.
Vel-hamdülillahi Rabbil-Alemin.
Bir tavsiye:
Sunulandan daha uzunca bir Arafât duâsı yapmak isteyen hacılarımıza ve rehber hocalarımıza tavâf ve sa’y duâlarından seçecekleri bölümleri, çoğul kipi kullanarak okumalarını tavsiye ederiz.
Bir diğer tavsiyemiz de şudur: Arafât duâsının önce Arapça orjinali okunabilir. Daha sonra da Türkçe kısmının her bir duâ cümlesi ikişer defa tekrarlanabilir.
Bu tavsiyemizi Peygamberimizin duâlarını üçer defa tekrarlamalarından ilham alarak yapıyoruz.
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Müzdelife’de yapılabilecek duâ

 ولك الحمد انت قيم السموات،الحمد انت نور السموات واالرض ومن فيهن
اللهم لك
، ولقاؤك حق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولك الحمد انت الحق،ومن فيهن
واالرض
. والساعة حق، ومحمد صلى ال عليه وسلم حق، والنبيون حق، والنار حق،حق
 واليك والجنة، وبك خاصمت، واليك انبت، وعليك توكلت،وبك امنت
،اللهم لك اسلمت
. انت الهى ال اله اال انت، وما اسررت وما اعلنت،فاغفرلى ماقدمت وما اخرت
،حاكمت

Müzdelife’de Yapılabilecek Duâ’nın Türkçesi:
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Allâh’ım! Hamd Sanadır. Gökler, yer ve içlerindeki yaşayan canlılar Senindir. Sen göklerin, yerin ve içindeki varlıkların nurusun.
Övgü Sanadır (Rabbim!) Göklerin, yerin ve içindeki yaratıkların hayatı Seninledir.
Sözlü ve fiili kulluk Sanadır Mevlam! Sen haksın. Va’din hakdır. Sözün hakdır, Sana kavuşmak hakdır. Kıyamet günü hak, Cennetin hakdır. Cehennem’in
hakdır. Peygamberlerin hakdır. Muhammed Peygamber de hakdır.
Allâh’ım! Sana teslim oldum. Sana inandım, Sana yöneldim. Senin ölçülerine göre tavır koydum. Senin kanunlarını hakem edindim. Yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne çıkaran da, geri bırakan da Sensin. İlahım Sensin. Senden başka ibâdet edilecek hiçbir ilâh
da yoktur.

Şeytân Sembollerini Taşlama (Remy-i Cimar) ve Yorumu

Şeytân sembollerini taşlama Hacc’ın temel görevlerindendir.

Niçin taşlama yapılır?
Her bir insan için bir Şeytan görevlendirilmiştir.
Şeytanlar Cin asıllı olup ataları İblîstir. İblîs Hz. Âdem gibi nesillenmiştir.
Fakat O yaşamaktadır ve Kıyamet Gününe kadar da yaşayacaktır.
Yüce Rabbimizin en güzel kıvamda yarattığı Âdeme saygı secdesi buyruğuna mantık yürüterek karşı çıkan İblîs ilahi huzurdan Recm (taşlanma) cezasına mahkûm edilerek kovulur. Bu cezayı uygulama görevi toprak kökenli olduğu için İblîs tarafından küçümsenen Âdem oğluna verilir. Ve bu sembolik
ceza Haccın belirli günlerinde Remy-i Cimar görevi ile çakıl taşları türünden
toprak menşeli bir maddeyle Mina’da uygulanır.
Taşlama niçin Minâ’da yapılır?
İblîs’le birlikte birbirlerine düşman olarak (yeryüzüne) sürülen Âdemle
Havva (Arafat bölümünde açıklandığı üzere) Mekke’de Arafat’a yerleşip nesillenirken İblîs de onları görerek şer aşılayabilmek için onlara yakın mekân olarak Mina’yı yerleşim, çoğalım ve yönetim merkezi edinir. En doğrusunu Allah bilir, böyle olmakta da devam etmektedir. Bunun içindir ki taşlama cezası Mina’da uygulanır.
İblîs ve ona bağlı olarak çalışan Şeytanlar Allah’a isyana yönlendirici faaliyetlerini yapabilmek için insanlara yakın olmaya ve onları görmeye muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan ötürü insanların kendilerini göremedikleri yerden insanlara
yaklaşabilir ve etki edebilirler. Başta tuvalet, yatak odası, sofra ve çarşı olmak

245

üzere her yerde ve hatta Kur’ân okur ve namaz kılarken bile insanlarla bir arada olabilirler. İlâhi Kader senaryosu gereği biz insanlara refakat ettirilen Cin
şeytanlarından ancak Allah’ı anarak ve İslâmî çizgide kalarak korunabiliriz.
Şeytân sembollerini taşlamanın yorumu
Minâ’da baş şeytân İblis ve yönetimindeki küçük ve orta dereceli şeytânların sembolleri olan mekânları taşlamak, yaratılırken erdirildiğimiz yüceliğimizi koruduğumuzu cin Şeytânlarına ve Şeytânlaşmış insânlara kanıtlamaktır.
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Allâh’ın buyruğu gereği, O’na îman ve buyruklarını yaşayarak “En güzel
biçimde” yaratılmış olma özelliğimizi koruduğumuzu ve sürdüreceğimizi, özbenliğimize-meleklere-şeytânlara ve insânlara kanıtlamak olan Haccın, hac
öncesi günahları bağışlatacağını Yüce Peygamberimiz müjdelemiştir. Bağışlanma Arafât’ta ve Müzdelife’de gerçekleşir. Artık yeni bir dönem başlamıştır.
Bu dönemde günahlara dalmamak için başta bizim için görevlendirilen
özel cin şeytânı olmak üzere bütün şeytânlarla ve şeytânlaşmış şahıslar, ilkeler
ve kurumlarla mücadele etmek gerekir.
En az üç gün sürecek olan taşlama eylemi bu mücadelenin gerekliliğini,
sürekli olmasının ve beraberce yapılmasının lüzumunu öğretmektedir.
İlâhî hikmet gereği saptırıcı telkinlerine maruz kaldığımız şeytânları biz
görmüyoruz. Onlar aleyhimizdeki faaliyetlerini görünmeden yaptıkları gibi
biz de onları görmeden sembollerini taşlayarak düşmanlığımızı açığa vuruyoruz.
Şeytân sembollerini taşlama da asıl gaye Allâh’ı anmaktır. Seküler bir mantık yürütmeksizin ilâhi emirlere uymak teslimiyetini göstermektir.
Yaşadığımız sürece İblîs’i ve ona bağlı olup bizim için görevlendirilmiş
şeytanları düşman bilmekle yükümlü olduğumuz için “İslâm İnancında Şeytan” başlığı altında gerekli bazı bilgileri sunuyoruz.

İslâm İnancında Şeytân
Yüce Allâh’ımızın sınırsız hikmeti gereği insânlar yeryüzünde kulluk denemesine tabi tutulmuş varlıklardır. Onlar bir taraftan peygamberler ve mukaddes kitablara yönlendirilip meleklerin ilhamlarıyla aydınlatılmışlar, diğer
taraftan da şeytânın telkinlerine açık tutulmuşlardır.
İnsânlar tarafından kafa gözü ile aslî hüviyetleri içerisinde görülemeyen
varlıkların bir bölümünü de cinler ve cin asıllı şeytânlar oluşturur.
Şeytânların varlığı, insânlara düşmanlığı, onlardan korunulması ve Allâh’a sığınılması gereği Kur’ân-ı Kerîm’le bildirilmiş ve Peygamberimiz’in hadîsleriyle açıklanmıştır. Bu sebeble şeytânların mevcudiyetine ve insânlara şer
aşılayıcı vesveselerine inanmakla mükellefiz. İslâm inanç sisteminin her bir
esasına inanmış olsa da şeytânların mevcudiyetine inanmayan kişi kâfir olur.
Tövbesiz kâfir ise ebedi cehennemliktir.
Şeytânlar cin asıllı olup ataları İblis’tir. İblis de Hz. Âdem gibi nesillenmiştir.
Şeytânlar vücûd gözeneklerine nüfuz edebilen elektrik dalgaları gibi bir
tür ateşten yaratılmışlardır. Yerle, içerler ve ürerler. İnsânlara, onların görmediği yönlerden yaklaşarak telkinlerde bulunurlar.
Şeytânlar Allâh’ın takdiri olmaksızın zarar veremezler. Onlar yalnızca
düşmanlık yapar, vesveseleriyle insânlara şer aşılamaya çalışırlar.
Kur’ân’ın açıklamasına göre şeytânlar sapıttırarak, hülyalara düşürerek,
Allâh’ın yarattığı düzeni değiştirmeyi telkin ederek, dinin, bilimin ve olgun
aklın çirkin bulduklarını güzel gösterip emrederek, fakîrlikten ve kendi dostları olan kâfirler ve isyankârlardan korkutarak... düşmanlıklarını yaparlar.
İnsânları cehennem azabına düşürecek amellere yöneltebilen şeytânlar
vesveselerini insânların beyin hücreleri üzerinde yaptıkları doğrudan fiziksel
bir etki ile mi yoksa uzaktan bilemediğimiz bir metodla mı vermektedirler,
bunu bilemiyoruz.
Materyalizme yöneltici ve ilâhi haramları işletici vesveseleri insânlara verebilirlerse de şeytânların bilgili, amelli ve ihlâslı müminler üzerinde yaptırıcı hâkimiyetleri yoktur.
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Küçük şeytân sembolünü taşladıktan sonra yapılabilecek duâ

السموات واالرض عالم الغيب والشهادة ال اله اال انت رب كل شيء
شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسى اللهم فاطر
 اعوذ بك من،ومليكه
.او اجره الى مسلم
سوء
.اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى امرى وما انت اعلم به منى
Küçük Şeytân Sembolünü Taşladıktan Sonra Yapılabilecek Duâ’nın Türkçesi:
Hamd Sana, salât Peygamberimiz Muhammed’e olsun Allâh’ım!
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Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gizliyi ve açık olanı bilen Allâh’ım! (İbâdet olunacak emirleri ve yasaklarına uyulacak Senden başka) hiçbir ilâh yoktur. Ancak Sen varsın. Sen bütün varlıkların Rabbi ve sahibisin.
Nefsimin (yaptığı ve yapabileceği kötülüklerin) şerrinden, Şeytân’ın şerrinden ve onun koştuğu şirkten (sana sığınırım) .
Nefsim aleyhine kötülük yapmaktan, bir müslümanı kötülüğe uğratmaktan sana sığınırım.
Allâh’ım! Hatalarımı, cehaletimi, işlerimdeki aşırılıkları ve senin benden
daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla.
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi
Cehennem azabından koru.

Orta şeytân sembolünü taşladıktan sonra yapılabilecek duâ

.رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون
.ال تذرنى فردا وانت خير الوارثين
على القوم المفسدين رب
رب أنصرني
اعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصري ومن شر لساني
ومن ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم انى
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
Orta Şeytân Sembolünü Taşladıktan Sonra Yapılabilecek Duâ’nın Türkçesi:
Allâh’ım! Sana hamd ederim. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ederim.
Allâh’ım! Şeytânın kıştırtmalarındn sana sığınırım. Yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
Yüce Rabbim! Beni tek başıma (yardımsız, maddî ve manevî dölsüz) bırakma. Sen vârislerin en hayırlısısın.
Ben mağlubum, yardımını gönder. Zâlimlerle birlik kılma.
Rabbim! Senin emirlerini ve yasaklarını tanımayan bozgunculara karşı bana yardım et.
Rabbim! Beni bağışla, bana acı, Sen acıyanların en merhametlisisin.
Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da güzellik ver. Ahiret’te de güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru.
Not: Peygamberimizin Sünneti gereği büyük şeytân sembolünü taşladıktan sonra durup duâ edilmez.
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Vedâ tavâfından sonra yapılabilecek duâ

 منزل التوراة واالنجيل، ربنا ورب كل شيئ، ورب العرش العظيم،السبع
اللهم رب السموات
 اللهم انت.فالق الحب والنوى أعوذبك من شر كل شيئ أنت آخذ بناصيته
. إقض والقرآن العظيم.اآلخر فليس بعدك شيئ وانت الظاهر فليس دونك شيئ
 وانت، ولك االول فليس قبلك شيئ، واليك مآبى،ونسكى ومحياي ومماتى
 اللهم لك صالتى.عنى الدين وأغننى من الفقر
. رب تقبل حجى ويسر رجوعي،ربى تراثى
Vedâ Tavafından Sonra Yapılabilecek Duâ’nın Türkçesi:
Allâh’ım! Sana hamd, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salât ederim.
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Yedi göğün ve bu gökleri kuşatan arşın Rabbi olan Allâh’ım!
Bizim ve bütün varlıkların Rabbi, daneleri ve çekirdekleri yaratan, Tevrat’ı,
İncil’i ve yüce Kur’ân’ı indiren Mevlam! Tasarrufun altında olan bütün varlıkların kötülüklerinden Sana sığınırım. Sen Ezelisin. Senden önce olan hiçbir
varlık yoktur. Sen ebedisin. Senden sonraya kalacak hiçbir varlık yoktur. Sen,
bilgisi, kudreti ve rahmetiyle apaçıksın. Senden daha belirgin bir varlık yoktur. Sen, bütünüyle idrak edilemeyecek olansın. Senden daha kavranılamaz
hiçbir varlık yoktur.
Allâh’ım! Namazım, haccım, kurbanım, hayatım ve ölümüm sana kulluk
içindir. Dönüşüm ancak Sanadır. Vârisim de Sensin.
Allâh’ım! Haccımı kabul et, beni günahlarımdan arındır, Cennet’ine erdir. Kâ’be’ni tekrar tekrar ziyarete muvaffak kıl. Dönüşümü kolaylaştır. (Karşılaşılabilecek her türlü şerlerden de beni koru.) Borçlarımı ödet. Fakîrlikten
zenginliğe erdir.

Kurban’ın Yorumu

Kurban; Yüce Mevlamızın yaratıp hizmetimize sunduğu bin bir çeşit hayvanlardan, binbir çeşit yollarla yararlanmamızın bir şükrüdür.
Kurban; bir ilâhî armağan olan canımız, ailemiz, çocuklarımız, mallarımız, mevkilerimiz ve diğer sevgililerimizi Yaradanın rızasına gereğince yönlendiremeyeşimizden ötürü bir acz itirafı ve fidyeli bağışlanma başvurusudur.
Kurban; Umre ve haccı bir arada ve bir hac mevsiminde yapabilmiş olma
özel nimetine de bir teşekkürdür.
Kurbanlık hayvanlar Haccın şiarı; nişanıdır. Haccın daha fazîletli olmasının sebebidir.
Kurbanlık hayvanlarımızı açıklanan gayeler doğrultusunda bu amaçları
belirginleştiren tekbîrler ve duâlarla Rabbimize sunmalıyız. Kurbanlarımızın
kanları yere dökülürken Allâh’a yükseleceği inancıyla duâlar etmeliyiz.
Kurban keserken yapılabilecek duâ
Kurban bayramının birinci günü önce Cemre-i Akabe taşlanır. Sonra kurban kesilir.
Kişi av hayvanları dışındaki mesela koyun ve tavuk gibi ehlî hayvanları
ihrâmlı iken de kesebileceği için ihrâmlı olarak kendi kurbanlığı yanısıra ba-ş
kasının kurbanlığını da kesebilir.
Nefsi müdafaa uğrunda ve saldırıya uğrayan vatanını koruma yolunda öldürme mecbûriyetinde kalabilecek insâna eğitim kazandırması yanısıra Allâh’ın Resûlü’nün uygulamasına uygunluğu sebebiyle kurbanlıklar bizzat
kesilmelidir. Ancak kişi bizzat kesemiyorsa vekâlet verip kestirebilir.
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Kurban kesilirken şöylece tekbîr getirilip duâ edilir:

.بسم ال وال اكبر اللهم منك ولك وتقبل منى
Allâh’ım! Bu kurbanlık hayvan senin bize verdiğin bir nimettir. Rızan için Sana
sunulmuştur. Kurban ibâdetimi kabul et.3
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3 Not: Kurban kesildikten sonra saçlar dipten kesilerek veya kısaltılarak traş olunur. Ancak
Akabe cemresi taşlandıktan sonra kurban kesilmeden/kesim haberi alınmadan önce de traş
olunarak ihramdan çıkılması caizdir. (Kadınlar yalnızca kısaltır. Saç kesmenin yorumu ve
duâsı için 233. sayfaya bak.)

Hz. Peygamberi Ziyaret ve Duâlar

Kitabımızın bu kısmında Hz. Peygamberin kabrini ve diğer kabirleri ziyaret
ederken nasıl selâm verip duâ edeceğimizi açıkladık. Ayrıca Hz. Peygamber’in
huzurunda ve onu aracı kılarak nasıl duâ edilebileceğini Peygamberimizden
aldığımız duâlarla örneklendirdik.

Hz. Peygamberi ve iki büyük sahâbiyi ziyaret
Mümkünse önceden gusül abdesti alınır. Tertemiz elbiseler giyilir. Erkekler koku sürünür. Camiye giriş duâsı okunarak Mescid-i Nebî’ye girilir. İki rekat mescidi selâmlama namazı kılınır. Daha sonra salât getirilerek sükûnetle
Yüce Peygaberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.) kabrine yaklaşılır. Arkamız kıbleye ve yüzümüz kabrine dönük olarak Yüce Peygamberimizin huzurunda durulur. Kabirden hiç bir yeri öpmeksizin ve de el sürmeksizin yalnızca:

السالم عليك ايها النبي ورحمة ال وبركاته
“Es-selâmü Aleyke Eyyühen-Nebîyyü ve Rahmetüllâhi ve Berakâtüh” denilerek hafifce bir sesle selâm verilir. Allâh’ın Resûlü, Allâh’ın Lütfuyla kendisine ulaştırılacağı için verilen selâmı alacağını ve karşılığını vereceğini müjdelemektedir. Sonra salât getirilir.
Yüzümüz kabre yönelik iken bulunulan yerden sağa doğru gidilip Hz.
Ebubekir ve Hz. Ömer’in yanyana duran kabirleri önünde Hz. Peygamberin
müminlerin kabirlerinde verdiği gibi şöylece selâm verilir:

!عليكم ياأهل القبور
السالم
يغفر ال لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن باألثر
Ey yatırlar! Allâh’ın koruması altında olunuz. Allâh bizi ve sizi bağışlasın. Siz
bizden önce hayat sürdünüz. Biz de sizin izinizdeyiz; inşaallah size kavuşacağız.
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Daha sonra ziyaretçileri engellemeyecek uygun bir yerde kıbleye dönülüp Hz. Peygamber (s.a.) vesîle edilerek kendi duyabileceğimiz bir sesle istenildiği gibi duâ edilir.
Önemli not
Yüce Peygamberimizi ve iki büyük sahâbiyi vasıflarını sayıp dökerek selâmlamanın ve ziyaret akışını engelleyecek şekilde durup kıbleye sırt çevirerek yüksek sesle duâ etmenin dinî bir temeli ve gereği olmadığı gibi Kurân ve
Sünnet adabına aykırılık gibi sorumluluğu da vardır.
Kişisel mantığımıza ve kalbî arzularımıza göre değil, bize bildirilen Kur’ân
ve Sünnet ölçülerine göre yaşamakla mükellefiz.
Hz. Peygamberin huzurunda çokça yapılabilecek duâ
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.وجهت وجهى للذى فطر السموات واالرض حنيفا وما انا من المشركين
 ال شريك له وبذلك امرت اللهم، ومماتى ل رب العالمين،ومحياى
،ان صالتى ونسكى
.من المسلمين
وانا
 ظلمت نفسى واعترفت بذنبى، انت ربى وانا عبدك،انت الملك ال اله اال انت
اللهم
.فاغفر لى ذنوبى جميعا انه ال يغفر الذنوب اال انت
Hz. Peygamberin Huzurunda Çokça Yapılabilecek Duâ’nın Türkçesi:
Allâh’ım Sana hamd eder, Peygamberimiz efendimize bize şefâat etme
hakkını vermeni dilerim.
Allâh’ım! Ben varlığımı gökleri ve yeri yaratan Sana yönelttim. Ben Seni birleyenlerdenim. Zatına ve Hâkimiyetine ortak koşanlardan değilim Rabbim!
Şüphesiz namazım, haccım, kurbanım, hayatım ve ölümüm Alemlerin
Rabbi olan Allâh içindir. (Senin içindir Rabbim!)

Ben Sana yönelmekle emrolunduğumu biliyorum. Sana teslim olanlardanım Rabbim.
Allâh’ım! Bütün varlıkların sahibi ve yöneteni Sensin. Senden başka hiçbir
ilâh yoktur. Benim Rabbim de Sensin. Ben Senin kulunum.
Ben emirlerine ve yasaklarına aykırı giderek nefsime zulmettim. Ama günahlarımı itiraf ediyorum. Bütün günahlarımı bağışla. Günahları bağışlayacak
ancak Sensin.
Hz. Peygamber vesîle edilerek yapılabilecek duâ

.اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة
اللهم رب النبي محمد عليه الصالة والسالم اغفر لى ذنبى واذهب غيظ قلبى
.واعذنى من مضالت الفتن ما ابقيتنى
اللهم ان نسئلك من خير ما سئلك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر
.منه نبيك محمد وانت المستعان وعليك البالغ وال حول وال قوة اال بال
ما استعاذك
Hz. Peygamber Vesîle Edilerek Yapılabilecek Duâ’nın Türkçesi:
Peygamber Muhammed’in Rabbi olan Allâh’ım!
Sana hamd ederim. Güzel örnek kıldığın Peygamberimize salât ederim.
Rahmet Peygamberi olan elçin Muhammed’le sana yönelerek senden istiyorum.
Günahlarımı bağışla, kalbimin, insânlara karşı oluşan ve oluşacak olan kinini gider.
Beni yaşattığın sürece emirlerin ve yasaklarından saptırıcı fitnelerden kurtar (Allâh’ım!)
Allâh’ım! Biz Senden elçin Muhammed’in Senden dilediği hayırları dileriz. Peygamber’in Muhammed’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınırız.
Yardımı istenecek olan ancak Sensin. İstenilene de ancak Sen kavuşturabilirsin. Zira, Senin gücün ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
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Hz. Peygambere salât ve selâm getirmek

.وصلوا على فان صالتكم تبلغنى حيث كنتم
-Salât ve selâm üzerine olsunAllâh’ın Resûlü Hz. Muhammed Allâh’ın emri gereği kendisine getirilmesi gereken salât (ve selâm) la ilgili olarak şöyle buyurur:
-Kabrimi tören alanı haline getirmeyin. Ama bana salât getirin. Getirdiğiniz
salât nerede olursanız olunuz bana ulaşır.
Allâh’ın kulu ve son elçisi olan Peygamberimiz Hz. Muhammed, yaratılan ve yaratılacak olan bütün insânların en büyüğüdür. Peygamberliği bütün
insânlığı kuşattığı ve de Kıyamet gününe kadar devam edeceği için peygamberlerin de sultanıdır. O’nun tebliğ ettiği Kur’ân mucizesi ise varlığını sürdürmektedir ve de sürdürecektir.
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Bütün insâni değerleri ve ahlâki fazîletleri üstün şahsiyetinde toplayan
Allâh’ın sevgilisi Peygamberimiz’e karşı ana görevlerimizden biri, O’na inanmak ve izinde yaşamaktır. Bir diğer görevimiz de O’nu daima saygıyla anmaktır. O’nu saygıyla yad etmek ise salât ve selâm getirmekle olur.
Salât ve selâm getirmek Ahzab sûresinin onaltıncı âyetiyle Rabbimizin
emridir. “Allah ve melekleri, şüphesiz Peygambere salât etmektedirler. O halde ey
mü’minler, siz de ona salât getirin ve selâm verin.”
Aziz peygamberimize salât getirmek O’nunla ilgili duâda bulunmaktır;
Allâh’dan tebliğ ettiği şeriatın güçlenmesini, şanının artmasını dilemek ve
Cennet’teki Makam-ı Mahmûd’u ve ümmetine şefaat etme hakkını O’na vermesini istemektir.
Hz. Peygambere selâm vermek ise birbirimize verdiğimiz gibi kabrini ziyaret ettiğimizde O’na selâm vermek ayrıca zaman zaman ve özellikle ismi
anıldığında manevî şahsiyetini selâmlamaktır.
Salât için 199. sayfaya bakınız.

Dördüncü Kısım

Mekke ve Medîne’deki Bazı Ziyaret Yerleri
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Mescid-i Harâm • Sevr Dağı • Arafât • Müzdelife • Minâ
Hira Dağı • Cennetül-Muallâ • Umre Mescidi • Cin Mescidi
***
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Mescid-i Nebî • Cennetül-Beki’ • Uhud Şehitliği • Hendek;
Yedi Mescitler • Mescid-i Kıbleteyn • Kubâ Mescidi

Mekke’deki Bazı Ziyaret Yerleri

Mescid-i Harâm
Yeryüzünde Allâh’a ibâdet edilmek üzere yapılan ilk mabed Kâbe’dir.
Mescid-i Harâm Kâbe’yi çevreleyen caminin adıdır. Bu mukaddes mabed
içinde müminlerin birbirlerinin haklarına tecavüz etmeleri ve saygıyla çelişen
davranışlarda bulunmaları yasaklı olduğu için bu adı almıştır.
Mescid-i Harâm Kurân-ı Kerîm’de yukarıda açıklanan özel manası yanısıra Harem bölgesi manasına da kullanılmaktadır.
Mescid-i Harâm Sevgili Peygamberimiz tarafından Mekke’nin fethedilmesiyle birlikte Kâbe’nin putlardan arındırılmasıyla İslâmî yüceliğine kavuşmu-ş
tur.
Kâbe’yi içine alması sebebiyle müslümanların namaz ve duâ kıblesi olan
Mescid-i Harâm, başta Kâbe olmak üzere tarihi dönemlerde tamir görmüş ve
alanı genişletilmiştir.
Osmanlı Devletinin 4. Murat döneminde köklü bir tamir görmüş, yenilenmiştir. Devrimizde mevcut olan ve tarihi vasıf taşıyan küçük kubbelerle
örülü revaklı yapı Osmanlı eseridir.
Suudlular döneminde yapılan büyütme çalışmalarıyla birlikte Safâ ile
Merve arasını da içine alan şekliyle Mescid-i Harâm Asrımız İslâm mimarisinin bir şaheseri olmuştur.
Ancak çok yakın çevresinde onu kuşbakışı gören yarı gökdelenlerin inşaası bu mimari şaheseri gölgelemiş ve aydın müslümanların sebeb-i ızdırabı olmuştur.
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Peygamberimizin açıklamasına göre içinde kılınacak bir namaz’ın yüzbin
namaz sevabına erdireceği Mescid-i Harâm’da dış avlular dahil takriben 1.000.
000 insân bir anda namaz kılabilmektedir.
Sevr Dağı
İkisi kadın yetmişi aşkın Medîneli müslümanın Akabe’de Peygamberimizle (s.a.) yaptıkları ikinci gizli görüşmede kayıtsız şartsız itâat edeceklerine
ve canları gibi koruyacaklarına söz vererek O’nu ve zulüm altındaki Mekkeli
müslümanları Medîne’ye davet ettiler.
Mekkeli mazlum müslümanlara hicret izni veren Peygamberimiz, kendisini öldürtme kararı alan Mekke yönetiminin evini kuşattırdıkları gece, aziz
dostu ve ilk müslüman Hz. Ebubekirle birlikte Medîne’ye hicret etmek üzere
gizlice Mekke’den ayrılır.
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Takip edecekleri yanıltmak için aksi yöndeki Sevr Dağı’na gelirler ve zirvesindeki mağaraya sığınarak üç gece burada kalırlar.
Girişini örümceklerin ağlarıyla ördüğü ve kuşların yuva yaptığı bu mağaraya kadar gelen suikastçi düşman takipçiler amaçlarına ulaşamazlar.
Kuran-ı Kerîm’in Tevbe sûresinin 40. âyetinin açıklamasına göre ölümle
uc uca gelindiğinde korkuyla hüznü birarada yaşayan Hz. Ebubekir’e Sevgili
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“Üzülme, Şüphesiz Allâh bizimle beraberdir.”
Sevr Dağına yapılacak ziyaret vesîlesiyle aşağıda sunulacak bilgileri hatırlamamız gerekir.
Peygamberler, Allâh tarafından seçilmiş en yüce insânlardır.
Böyle olmakla birlikte diğer bütün Peygamberler gibi Sevgili Peygamberimiz de (s.a.) alaya alınmış, tehdit ve işkencelere maruz kalmış ve suikastlere
uğramıştır. Ama o, Rabbinin emirleri gereğince sabır göstermiş, ümidini yitirmemiş, savaş dahil bütün atılımları yapmıştır.
Şanlı Peygamberimizin çektiği bütün ızdıraplar, yaşayacakları toplumlarda değişik siyasi, iktisadi ve kültürel baskılara, hapis ve suikastlere maruz kalabilecek müslümanlara, tabîi şartlar içinde örnek olabilmek içindir. İlahi hikmet budur.

Bilinmesi gereken bir diğer hakikat de şudur; Allâh’ın yardımı Hicret, Bedir ve Hendek örneklerinde olduğu gibi yapılabilecekler yapıldıktan ve bütün
çarelere başvurulduktan sonra gelir.
Arafât
Arafât, Mekke’nin 21 km. doğusunda yer alan ve Harem sınırları dışında
kalan ova görünümlü bir alandır. Sınırları yaklaşık 4000 yıl önce Hz. İbrahim
Peygamber tarafından çizilmiş ve Sevgili Peygamberimiz tarafından da peki-ş
tirilmiştir.
Kuran-ı Kerîm Mekke’yi şehirlerin anası olarak vasıflandırır.
Kur’ân’ın açıklamasına göre Hz. Âdem ilk insân ve Peygamber, Mekke ilk yerleşim merkezi ve Kâbe de ilk mabed olduğuna göre -en doğrusunu Allah bilir- insânlık
hayatı Mekke’de Arafât çevresinde başlamıştır.
İnsânlık Hz. Âdem ve Havva ile birlikte yeryüzü hayatını bu alanda bildiği, tanıdığı veya hacılar birbirini tanıdığı içindir ki, bu sınırları belirli bölgeye
bilme tanıma anlamına Arafât denilmiştir.
Hz. İbrahimle başlayan Hac ibâdeti için her yıl özel vaktinde dünyamızın değişik bölgelerinden gelen farklı dilli ve renkli insânlar Arafât’ta toplanırlar. Arafât toplantısı, gerekliliğini Bakara sûresinin 198. âyetinden alır. Peygamberimiz;
“Hac Arafât’ta vakfedir.” buyurarak Kıyamet günü ilâhi huzurda toplanışı
sembolize eden bu ictimaın farz bir görev olduğunu açıklamıştır.
Arafât yeryüzünde pek çok Peygamberin iştiraki ile en azim toplulukların
bir araya gelip ibâdet ettiği, duâlar yaptığı, en kutsal alandır. Arafât’ın bu mucizevi özelliği milyonlarca insânın katılımı ile yapılan vakfelerle dönemimizde de devam etmektedir.
Açıklanan özellikleri sebebiyledir ki Kıyamet gününe kadar her yıl Arefe
günü Arafât, duâların en ziyade kabul olunacağı ve hacıların bütün günahlarından arınabileceği bereketli bir alan olma hususiyetini koruyacaktır.

261

Müzdelife
Arafât’la Minâ arasında Harem mıntıkası içinde bulunan bir alandır. Sınırları işaretlerle belirlenmiştir.
“...Meş’ar i Harâmda Allâh’ı anınız...” anlamındaki Bakara sûresinin 198.
âyetinde geçen Meşar-i Harâm Müzdelife’dir. Bir kabule göre de Müzdelife sınırları içinde yer alan özel bir alandır. Arafât vakfesinden sonra Kurban Bayramı gecesinin Müzdelifede geçirilmesi Hac görevlerimizdendir.
Minâ
Minâ, (Arafât, Müzdelife, Minâ) zincirinin Mekke’ye en yakın halkasıdır.
Mekke’ye 7, Arafât’a 14 km. mesafededir. Minâ günümüzde sınırları işaretlenmiş bir alandır. Mekke döeminde Peygamberimizle Medîneli müminlerin gizlice buluşup biatlaştıkları Akabe tepesi Minâ sınırları içindedir.
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Taşlanılmaları Hac görevlerinden olan Büyük, Orta ve Küçük şeytân sembolleri de buradadır. Hac kurbanları da Minâ sınırları içerisinde kesilir.
Yüce Peygamberimiz Arefe’den birgün önce Minâ’ya gelerek, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını burada kılıp gecelemişler, Arefe günü sabah namazını Minâ’da kıldıktan sonra Arafât’a çıkmışlardır. Arafât dönüşünde ilk
geceyi Müzdelife’de geçiren Peygamberimiz, bayram sabahında Minâ’ya gelerek burada konaklamıştır. Şeytân sembollerini taşlama günlerinin gecelerini
Minâ’da geçirmiştir.
Hira Dağı
Mekke’nin kuzeydoğusunda yeralan bir dağdır. Nur dağı olarak da anılır.
İklim sebebiyle pek az dikenli çalıların dışında her türlü bitkiden yoksundur.
Kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce Peygamberimiz (s.a.) bu dağa çıkar, bu dağın Kâbe’ye ve çevreye hâkim olan Hira mağarasında Yaradanın
gücü ve insânlığın geleceği üzerinde tefekkür buyururlardı.
Bir tefekkür dönemi sonrası Hira’dan inerken sevgili Peygamberimize
Cibrîl isimli vahiy meleği aslî hüviyetiyle görünmüş ve kendisine bu melek
aracılığıyla Kur’ân’ın Alak sûresinin ilk beş âyeti indirilmiştir:

-Yaratan Rabbinin adıyla Oku! O, insânı bir yumurta hücresinden yarattı.
Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsâna bilmediğini belletendir.”
Hira dağı ziyareti vesîlesiyle alınması gereken temel ders, İslâmın ilk emri olan “Oku”nun iyice bellenmesi, dini ilimler, sosyal ve teknolojik bilimlerde, gelişilmedikçe onurlu ve mutlu bir hayatın oluşturulamayacağı hakikatinin bilinmesidir.
Cennetül-Muallâ
Cennetül-Muallâ İslâm öncesi cahiliyet döneminden beri Mekke mezarlığı olarak bilinmektedir. Peygamberimizin dedesi Abdül-Muttalib, Amcası Ebu
Talip, Eşi Hz. Hatice ve pekçok sahabi burada medfundur.
Peygamberimiz “Bu Kabristan ne güzeldir.” buyurduğu ve eşi Hz. Hatice ile
bazı sahabiler burada yatır olduğu için olacak Cennetül-Muallâ tarihi dönemlerden günümüze kadar ziyaret edilegelmiştir. Başta Hz. Hatice’nin Türbesi olmak üzere bu tarihi kabristanda türbeler ve mezar taşları vardı. Bid’at olarak
görülüp Suûdiler tarafından yıkıldıkları için günümüzde hiçbir türbe ve mezar taşının bulunmadığı Cennetül-Muallâ, kullanılır bir mezarlık olarak varlığını sürdürmektedir.
Umre (Hz. Âişe) Mescidi
Bu Mescid Mîkat değildir. Tam Harem sınırında olduğu için Mekkeliler ve
Mekke’de iken Umre yapmak isteyenler Harem mıntıkasının Kâbe’ye en yakın
yeri olan (6 km) bu sınır mescidinde ihrâma girerler.
Cin Mescidi
Peygamberimizin bir cin topluluğuna Kur’ân-ı Kerîm’den okuyarak İslâm’ı
tebliğ buyurduğu tarihi mekân üzerinde yapılmış mesciddir. Şimdiki mescid
son yıllarda inşa edilmiştir.
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Mescid-i Nebî
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Mescid-i Nebî Sevgili Peygamberimizin Medîne’ye hicret buyurmalarından sonra Medîne’nin merkezinde yapım çalışmalarına bizzat katılarak yaptırdığı camidir.
Hz. Peygamberin dönemi imkânlarıyla pek basit malzemelerle yapılan ve
ihtişamını sadeliğinden alan bu mabet, 1050 m2 üzerinde kuruldu. Hayber’in
fethinden sonra büyütüldü ve 3.856 m2 oldu. (57x68 m.) Uzun İslâm tarihi
boyunca da değişikliklere uğramıştır.
Şanlı Peygamberimizin ve sahâbileri ve iki büyük halife Hz. Ebubekir’in
ve Hz. Ömer’in kabirleri Mescid-i Nebî içinde ve yeşil kubbe altındadır.
Hz. Peygamberin kabri ile minberi arasındaki alana Ravzay-ı Mutahhare
denilmektedir. Bu alanın Peygamberimiz tarafından Cennet bahçelerinden bir
bahçe olarak vasıflandırılması Ravzay-ı Mutahhare’yi asırlardan beri ilgi merkezi haline getirmiştir.
Mescid-i Nebî Osmanlı Padişahı Abdülmecid tarafından tarihi temelleri
üzerinde yeniden inşa ettirilmiştir. (1861) Hattat Abdullah Zühtü Efendi tarafından özellikle kubbeler Yasin, Mülk ve Meryem gibi Kur’ân sûrelerinin hatlarıyla tezyin edilmiştir. Mescid-i Nebî’nin bu Osmanlı mimarisi özelliği varlığını sürdürmektedir. (2002)
Suudlular döneminde yapılan büyütme çalışmalarıyla dünyanın en büyük İslâm mimari eserlerinden biri haline dönüşen Mescid-i Nebî ve mermer
döşeli avlularında takriben 698. 000 insân bir anda namaz kılabilmektedir.

Mescid-i Nebî, kendisinde namaz kılınması fazîleti ile içinde Hz. Peygamberin kabrini bulundurma fazîletini bir arada taşımaktadır.
Mescid-i Nebî’den namaz kılmanın fazîleti ile ilgili olarak yüce Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır;
“Kâbe’yi içine alan Mescid-i Ha-râm’da kılınan bir namaz diğer Mescidlerde
kılınan yüzbin namaz gibi sevap kazandırır. Benim, bu Mescidimde kılınan bir namaz da bin namaz gibi sevap sağlar.”
Sevgili Peygamberimiz, kendisinin ziyaret edilmesiyle ilgili hadîslerinde
de şöyle buyurmuşlardır;
“Mükâfatını Allâh’dan alacağı inancıyla kim beni Medîne’de ziyaret ederse Kıyamet Günü’nde ben onun îmanına şahit ve günahlarına şefaatçi olurum.”
Cennetül-Beki’
Cennetül-Beki’ ünlü Medîne kabristanıdır. Bir tür çalılarla kaplı iken
Peygamberimiz tarafından mezarlığa dönüştürülmüştür. İlk İslâm mezarlığıdır. Peygamberimiz, zaman zaman Cennetül-Beki’’ye gider, yatırları olan müminlere duâ buyururlardı. Bazı sahâbilerin cenaze namazlarını da CennetülBeki’’de kıldırırlardı.
Cennetül Beki’’de yatan bazı sahabiler şunlardır:
Osman b. Mazun, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebu Vakkas, Eb; Hureyre,
Halife Osman b. Affan, Peygamberimizin süt annesi Halime, amcası, Hz. Abbas, eşlerinden Hz. Aişe, Hz. Hafsa, Hz. İmmü Seleme, kızlarından Hz. Fatıma, Rukiye, İmmü Gülsüm ve torunu Hz. Hasan.
Kerbela’da şehid edildikten sonra Şam’a götürülen Hz. Hüseyin’in başı
Yezid tarafından Medîne’ye gönderilince, annesi Hz. Fatıma’nın yanına gömülmüştür.
Tarihi dönemlerde Hz. Hasan, Hz. Abbas ve Hz. Aişe için türbeler yaptırılmış, bazı sahabiler için mezar taşları dikilmiş ise de bütün bunlar İslâm
Dini’ne sonradan sokulmuş bidatlar olarak vasıflandırılarak Suûdiler tarafından yıktırılmıştır.
Günümüzde hiç bir türbe ve mezar taşının bulunmadığı Cennetül-Beki’
hala mezarlık olarak kullanılmaktadır.
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Uhud Harbi ve Uhud Şehidliği
Bedir Harbinde 70 ulu kişisini yitiren Mekke putperestleri, intikam krizleri içinde matem tutuyorlardı. Güçlenen Hz. Peygamberin, kendileri için hayati olan Şam ticaret yolunu kesebileceği ve oluşturacağı bir orduyla Mekke
üzerine yürüyüp yaptıkları zulümleri cezâlandırabileceği korkusunu da taşıyorlardı. Bütün bu sebeplerle Ebu Süfyan komutasında oluşturdukları yediyüzü zırhlı 3000 kişilik bir kuvvetle Medîne üzerine yürüyüp Uhud dağı çevresinde mevzilendiler. Başından beri Mekke putperestlerinin faaliyetlerini takip
ettiren Peygamberimiz yüzü zırhlı 1000 kişilik bir orduyla onları karşıladı.
İslâm ordusunun arkasına ve Medîne merkezine sızılmasını engellemek
için Peygamberimiz Abdullah b. Cubeyr kumandasında 50 kişilik okçu mücahidler grubunu stratejik Ayneyn geçidine yerleştirdi. Kendisinden bir emir
gelmedikçe mevzilerini bırakmamalarını emir buyurdu.
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İslâm ordusunun galibiyeti ile başlayıp gelişin harp, ganimet alma ihtirasına kapılan okçular grubunun büyük çoğunluğunun mevzilerini terk etmeleri sonucu müslümanlar aleyhine seyretmeye başladı.
En dehşet verici çatışmaların Hz. Peygamberin çevresinde cereyan ettiği Uhud’da Hz. Peygamber yaralanırken müslümanlar başta Peygamberimizin amcası yiğit Hz. Hamza ve Musab b. Umeyr olmak üzere 70 şehid verdiler. Bu şehidlerin gömüldüğü alanı günümüzde Uhud Şehitliği olarak ziyaret
ediyoruz.
23 ölü veren Mekke ordusu, Bedrin intikamını aldığı inancıyla sloganlar
atarak savaş alanından çekildi.
Uhud’a yapılan bu ziyaret vesîlesiyle hatırlatılabilecek bazı gerçekleri şöyle özetleyebiliriz:
1- Hz. Peygamber kendi görüşleri aksine çoğunluğun görüşlerini benimseyerek Kureyş ordusunu Uhud dağı eteklerinde karşılayarak bütün
önemli kararların danışma ve dayanışma yoluyla alınmasını örneklendirdi.
2- İslâm’da savaş emperyalist gayelerle değil ancak savunma amacıyla yapılır. Uhud örneğinde olduğu gibi gelen düşmanlarla savaşılmıştır.

3- Kumandanı bir peygamber de olsa disiplini bozulan ve Allâh’ın rızası
dışında amaç güden bir ordu mağlup olabilir.
4- Uhud Harbi’nde, Hz. Peygamberin bilgisi ve onayı ile kadınların geri
hizmetlerde kullanılması ve bazılarının bilfiil çatışmalara girmesi, kadınların toplumsal faaliyetlere katılması gereğini öğretmektedir.
5- Uhud’da inanır göründükleri halde kalben inanmamış 300 kişilik münafıklar grubunun İslâm ordusundan ayrılması, hiçbir alanda gerçek
müslüman olmayanlara güvenilemeyeceğine işaret etmektedir.
6- Peygamberimiz zaman zaman Uhud şehidliğini ziyaret eder, duâ buyururlardı.
Bir ziyaretinde, Uhud şehidlerini kefenlemek için bez bulamayacak ölçüde yoksul olduklarını hatırlayarak derin bir hüzün içinde bugün bizim de ibret almamız gereken şu sözleri söylemişlerdi:
“Ben sizin artık putperest olabileceğinizden endişe etmiyor, fakat dünyaperest
olmanızdan korkuyorum.”
Hendek Harbi ve Yedi Mescidler
Yaptıkları antlaşmaları çiğnedikleri için Peygamberimiz tarafından sürgün
edilen Benî Nadir yahûdilerinin entrikaları ile Kureyş, Gatafan ve Benî Esed
gibi düşman gruplarının oluşturdukları 24000 kişilik bir ordu Medîne üzerine yürüdüler.
İran asıllı Hz. Selman’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Peygamberimiz
hendekler kazdırarak ve bu hendeklerin gerisinde mevzilenerek düşman ordusunu karşıladı.
Sağnaklar halinde akan düşman hendekleri aşamadı. Aşma girişimleri
püskürtüldü.
20-22 gün süren muhasara sırasında Peygamberimiz’le yaptıkları güvenlik antlaşmalarını çiğneyen Benî Kureyza yahûdileri de müslümanları arkadan
vurmaya çalıştılar. Müslüman kadınlar ve çocukların korunduğu kalelere saldırdılar.
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Mevsim kışdı. Hendekleri aşamayan düşman güçler kalblerine çöken yılgınlığa ve kamplarını alt-üst eden kavurucu rüzgarlara dayanamayarak dağılıp çekildiler.
Kur’ân-ı Kerîm’de Ahzab sûresinin 9. âyetinde bu duruma şöylece işaret
buyrulur:
Ey îman edenler! Allâh’ın üzerimize olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman
size ordular saldırmıştı da biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz
ordular göndermiştik. Allâh yaptıklarınızı görmektedir.
Muhasaranın şiddetlendiği günlerde Hz. Peygamberin Medîne’nin ürünlerinin üçte birini vererek Gatafanı yanlarına çekmek istedi. Bu amaçla görü-ş
lerine baş vurduğu Sa’d b. Ubade gibi Ensarın temsilcileri, İslâmî izzet içinde
böyle bir zillete katlanamayacaklarını beyanla rıza göstermediler.
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Düşman güçlerin çekilmesinden sonra Medîne’ye döner dönmez Peygamberimiz hiyanet ederek müslümanları arkadan vuran Benî Kureyza Yahudileri üzerine yürüdü.
Bir ay süren muhasaradan sonra bir çıkış yolu bulamayacaklarını anlayan yahûdiler, eski müttefikleri Evs’in reisi Sa’d b. Muaz’ın hakemliğini kabul ettiler.
Sa’d tarafından Tevrat’ın Tesniye kitabının, “Tanrınız Rab kenti elinize teslim edince orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin.” anlamındaki yirminci
babının 13. cümlesine göre verilen hükümle biri kadın dörtyüz kadar yahûdi
muharip ölüme mahkum edildi ve bu cezâ uygulandı.
Günümüzde ziyaret edilmekte olan Yedi Mescitler daha sonraları Hendek
Harbinin cereyan ettiği değişik noktalara muhtelif isimlerle inşa edilmiş mescitlerden oluşmaktadır.
Mescid-i Kıbleteyn
Yüce Peygamberimiz bu mescidde ilk kıblemiz olan Kûdus’teki Mescid-i
Aksa’ya yönelik olarak sahabilerine namaz kıldırıyordu. Kıblenin Kâ’be’yi çevreleyen Mescid-i Harâm’a çevrildiği vahyini alınca, yönünü namaz sırasında
Mescid-i haram’a çevirdi. Bir namazda iki kıbleye yönelik olarak namaz kılındığı için bu mescide iki kıbleli mescid anlamına Mescid-i Kıbleteyn denilmek-

tedir. Kıblenin Kâbe’ye çevrildiği namazda 19 erkek ve 13 kadın sahâbi vardı.
İlgili Kur’ânî Emir:
Biz (Ey Peygamber) Senin sık sık yüzünü arayış içinde göğe çevirdiğini görüyoruz ve şimdi seni tatmin edecek bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i
Haram’a çevir; ve siz (Ey müminler!) hepiniz nerede olursanız olun yüzünüzü namazda o yöne döndürün. (Bakara 144)
Kuba Mescidi
Gönüller dolusu salât ve selâm üzerine olsun, Sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in hicret etmesinden hemen önce, Medîne’de içinde bir müslümanın bulunmadığı ev kalmamış gibiydi.
Medîneli müslümanlar kendilerine hicret buyuran Peygamberimizi günlerce süren bekleyişten sonra defler çalarak, O’nu öven şarkılar söyleyerek büyük bir coşku ile karşıladılar. Sevinç gösterileri içindeki müslümanlara Peygamberimiz ilk öğütlerini Kuba’da şöyle verdi;
“Ey insânlar! Aranızda; selâmlaşmayı yayın. Çevrenizdeki insânlara yemek
yedirin.
Ziyaret ederek, yardımda bulunarak akrabanızla ilişkilerinizi sürdürün. Bir de
insânlar uykuda iken, kalkıp Rabbinize ibâdet edin. Bu söylediklerimi yapınız ki,
güvenlik içinde Cennet’e giresiniz.”
Yüce Peygamberimiz Kuba’da 14 gün kaldı. Bu süre içinde kendisi de
amele gibi çalışarak Kuba mescidini inşa ettirdi.
Bir kabule göre Kuran-ı Kerîm’in Tevbe Sûresinin 108. âyetinde “Allâh’ın
rızası amaçlanarak yapılmış mescid” olarak vasıflanan bu mabed İslâmî dönemde yapılan ilk mescittir. Bu özelliği sebebiyle olacak ki, Peygamberimiz Kuba
mescidi’nin fazîleti ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
“Kim evinde güzelce temizlenip abdest alır, sonra da yalnızca Allâh’ın rızasını
amaçlayarak Kuba Mescidi’ne gelerek namaz kılarsa Umre sevabı kazanmış olur.”
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Müslüman, Kâbe’den Daha Çok Saygıya Layıktır

Kitabımızın 172. sayfasında sunulan hadîsten açıkça anlaşılabileceği gibi
Hac ve Umre ibâdeti insâna saygılı olmak, yedirip içirmek ve güzel güzel
konuşmak gibi hayırlarla beraber yapılırsa Allâh katında daha
çok kabûle layık olur.
Gereğince anlaşılamayan fakat pekçok önem verilmesi gereken bu mevzû
gerçek müslüman olmak için de gereklidir.
Bu sebeple, genelde insâna ve özelde müslümana saygı ve ikramı içeren
bazı hadîsleri ezberlenip uygulanması ümidiyle aktarıyoruz.
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Müslüman Kâbe’den daha çok saygıdeğerdir
Abdullah b. Ömer anlatıyor:
Allâh’ın Resûlü’nü (s.a.) Kâbe’yi tavâf ederken şöyle derken görüp işittim:
-Ey Kâbe! Sen pek güzelsin, kokun da pek hoştur. Yüceliğin, saygınlığın,
dokunulmazlığın da erişilmezdir.
Ancak hayatımı tasarrufu altında bulunduran Allâh’a yemin ederim ki
müminin canının, malının ve saygı duymamız gereken şahsiyetinin yüceliği,
saygınlığı ve dokunulmazlığı seninkinden çok daha büyüktür.
Allâh ve Peygamberi nasıl sevilir?
Íbn-ü Ebi Kurad (r.a.) anlatıyor.
Bir gün Allâh’ın Resûlü (s.a.) abdest alıyorken etrafındaki sahâbileri, abdest azalarından dökülen suyu alıp bereketlenmek için kendi vücutlarına sürmeye başladılar.
-Böyle yapmanızı gerektiren nedir? buyurdu. Onlar da:
-Allâh’ı ve O’nun Peygamber’ini sevmiş olmak, dediler.

Bu cevap üzerine Hz. Peygamber şu açıklamayı yaptı:
-Allâh’ı ve Peygamberini sevmek veya Allâh veya Peygamberi tarafından sevilmekten ötürü mutluluk duyacak kişinin konuştuğu zaman sözü dosdoğru olsun.
Kendisine sır, vazife veya eşya gibi bir emanet bırakıldığı zaman emanetini korusun
ve sahibine versin. Bir de çevresindeki komşuları; dostları ve arkadaşlarına gücü nispetinde ikramda bulunsun.
Allâh’ın en çok sevdiği insan
İbn-ü Ömer (r.a.) anlatıyor:
Bir adam Allâh’ın Resûlü’ne (s.a.) geldi ve sordu:
-Ya Resûlellah! Allâh’ın en çok sevdiği insân hangisidir? O’nun en çok
sevdiği ameller hangileridir?
-Allâh’ın en çok sevdiği insân insânlara en çok fayda sağlayandır. Allâh’ın
en çok sevdiği ameller de bir müslümanı sevindirmen veya üzüntüsünü gidermen veya borcunu ödemen ya da açlığını giderip-doyurmandır.
Bir mümin kardeşimin ihtiyacını gidermem için onunla beraber yürüyüp işini
takib etmeyi, Medîne Mescidi olan bu mescitte kendimi ibâdete verip bir ay itikâfa
girmekten çok severim.
Allâh’ın Resûlü daha sonra da şöyle buyurdu:
-Kişi öfkesini giderirse Allâh onun hatasını örter. Gereğini uygulamayı dileseydi uygulayacağı öfkesini yutan kişinin ise Kıyamet Günü’nde Allâh kalbini mutlulukla doldurur.
İçi dışından görülen cennet yurtları güzel konuşanlara verilecektir
Hz. Ali rivayet ediyor.
Allâh’ın Resûlü Cennet’i ve Cen-net’likleri tasvir eden bir açıklamalarında şöyle buyurdu:
-Cennet’de dışı içinden, içi dışından görünen özel daireler vardır.
Allâh’ın Resûlü’nün (s.a.) bu açıklamasını dinleyen ve coşku ile dolan bir
arabi ona doğru ayağa kalktı ve sordu:
-Bu özel daireler kimlere verilecek Ya Resûlellah?
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-Onlar, tatlı tatlı konuşan, dostlara ve fakîrlere bolca yemek yediren, farz ve
nafile oruçlara devam eden ve insânlar uykuda iken geceleri kalkıp Allâh için namaz kılanlara verilecektir.
Ölçüyü nefsinden al
Íbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor.
Sahabilerin “En iyimizi en kötümüzden ayırarak bize tanıt Ya Resulellah!”
dediklerinde Allâh’ın Resûlü (s.a.) şöyle buyurdu:
-En iyiniz, yararı umulan ve zarar gelmeyeceği hususunda kendisine güven duyulanınızdır.
En kötünüz ise faydası umulmayan ve zararından emin olunmayanınızdır.
***
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Sahabî Muaz b. Cebel öğüt isteyince Allâh’ın Resûlü ona şöyle öğüt verdi:
-Ya Muaz! Nefsin için sevdiğini bütün insânlar için sevmeni, nefsin için arzu etmediğini onlar için de arzu etmemen’i tavsiye ederim.

Dördüncü Kitab

Allah Resûlü’nün Dilinden
Hac ve Umre’nin Fazîletleri
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Önsöz

Allah’a hamd, Resûlü Hz. Muhammed’e salât ve selam ederim.
Allah’ın Resûlü’nün ifadesiyle İslâm binasının beş temelinden biri olan
Hac, Allah’ın (c. c.) Kur’ân-ı Kerim’in Âl-i İmran sûresinin 97. âyeti ile müminlere yüklediği farz bir görevdir.
Hac, şartlarının gerçekleştiği ilk yılda yapılması zarûrî olan, cihad vasfını
haiz ruhî, malî ve bedenî bir ibadettir.
Hac mümin fertleri günahlarından arındırıp âhiret şuûru ve sevdasıyla
bürüyecek, müslüman ülkeleri de kültürel, iktisadî ve siyasî ittifaka yöneltecek ilâhî ve cihan şümûl bir müessesedir.
Dört bin yıl önce Hz. İbrahim Peygamberle başlayan, son ve cihanşümûl
(evrensel) peygamber Hz. Muhammed’le de aslî kudsiyetine bürünerek varlığını sürdüren hac Kıyamet Günü’ne kadar devam edecek İslâmî bir mu’cizedir.
Cennet’e götürücü yol kılınan bu canlı mu’cizeye kafa ve gönül gözü ile
şahid olabilmek ve sağlayacağı maddî ve manevî faydaları devşirebilmek için
hacca yönelmek ve peygamberimizin diliyle “Küçük Hac” olan Umre’ye rağbet
göstermek müminler olarak vazifemizdir.
Takriben 70 kadar hadisle hazırladığımız üç bölümlük bu kitabcıkla Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’in dilinden Hacc’ın ve Umre’nin önemini, maddî ve manevî bereketlerini ve bu iki büyük ibâdete alakasızlığın vebalini ve
mahrumiyetlerini göstererek işaret ettiğimiz vazifemizin îfasına yardımcı olmaya çalıştık.
Gayemiz Beyt-i Atîk olan Yüce Kâbe’nin hizmetçileri arasına girerek Rabbimizin rızasına doğru yol almaktır.
16. 06. 1992
A. Rıza Demircan
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Birinci Bölüm

Hac-Umre
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Allah’ın Kitabı’ndan:
“Şüphesiz insanların ibâdet edebilmesi için kurulan ilk ev Mekke’de
olan (Kâ’be) ’dir. O, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur.
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Orada apaçık alâmetler vardır. İbrahim’in makâmı vardır. Oraya giren kişi güvencede olur. Hacc’a yol bulabilenlerin O Evi mutlaka hacc
etmesi Allah’ın insanlara yüklediği görevdir. Hac emrini tanımayıp
uygulamayan kişi bilmelidir ki Allah (hac emrinin uygulanması dahil)
yarattıklarına ihtiyaçlı değildir.”1
Âl-i İmran 96-97

1 Hacla alakalı diğer âyetler için bakınız. Bakara 196-203, Maide 2, 95, Hac 27-30

Hac

Hac İslâm Dini’nin Beş Temelinden Biridir
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Abdullah b. Ömer (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü insan hayatını bütünüyle kuşatan İslâm Dini’nin üzerinde
kurduğu temelleri şöyle açıklıyor:
-İslâm Dini Allah’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve
elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi hacc etmek ve Ramazan orucunu tutmak olmak üzere beş temel üzerine kurulmuştur.2
Açıklama:
Hakikî Müslüman olabilmek için bu temellere işlerlik kazandırmak zarûridir.
Maddî ve manevî varlıklarımız üzerinde Allah’ın yaratıcılığı ve hakimiyetini fiilî tasdik olan bu temeller, İslâm Dini’ni bir hayat düzeni olarak bütünüyle yaşayabilmenin gücünü kazandıracak ana vazifelerdir.
İslâm’ın bütünüyle kaynaştırıcı husûsiyetleri sebebiyledir ki Allah’ın Re2 Buharî İman 1, Müslim İman 19-22

sûlü veda haclarına bu ana görevlerimizi Cennet’e kavuşturacak ameller olarak şöylece açıklamaktadır:
-Rabbinize ibâdet edin. Beş vakit namazı kılın. Ramazan orucunu tutun. Rabbinizin evi Kâ’be’yi hac edin. Gönül hoşluğu ile mallarınızın zekâtını da verin ki
Rabbinizin Cennet’ine giresiniz.
Hac için acele edilmelidir

.»أراد الحج فليتعجل
«من
Sevgili Peygamberimiz müminleri şöylece uyardılar.
-Hac yapmak isteyen acele etsin, ertlemesin.3
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İman ve cihad yanısıra en değerli amel Hac’dır

Abdullah İbn-ü Habeşî (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) soruldu:
-Amellerin hangileri daha üstün ve sevablıdır? (Ya Resûlellah!)
Şöyle buyurdular:
-Şüphe karışmayan iman, (ganîmet mallarından) aşırmaksızın yapılan cihâd
ve (maddi ve manevi şartlarına riayet olunarak ihlasla yapıldığı için) kabul olunan Hac’dır.4

3 Ebû Davud Menasik 6
4 S. Nesâî K. İman ve Şerâı’ih 8/94, Buharî İman 18, Hac 4

Hac kime farzdır?

Yüce Allah Âl-i İmran Sûresi’nin doksanyedinci âyetinde şöyle buyurur:
“Hacc’a yol bulabilenler için (Allah’ın) evi (Kâbeyi) ziyaret etmek Allah’ın insanlara yüklediği görevdir...”
(Hacc’ın farziyetini bildiren bu âyet inince sahâbiler tarafından âyetle ilgili olarak Allah’ın Resûlü’ne şöyle) soruldu:
-Hacc’ın yapılabilmesi için gerekli olan “yol bulabilmek” şartı nedir, açıklar mısınız Ya Resûlellah?
Allah’ın Resûlü (s.a.) şöyle buyurdu:
-“Yol bulabilmek” (kişinin kendisi ve geride bıraktığı ailesi için) yiyecek ile
(kendisini götürüp getirecek) binek (vasıta bulabilmesi) dir.
(Bu iki ihtiyacı karşılayacak mal varlığı veya parasının olmasıdır).5
Hac, hac öncesi dönemin günahlarını giderir

Âmr İbn-ü As (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) geldim ve şu ricada bulundum:
-Ya Resûlellah! Sağ elinizi uzatınız da size biat edeyim.
Sağ elini uzattı. Fakat ben elimi vermedim. (Vermeyince şöyle) buyurdu:
-Hayrola ya Amr! (Biat etmek istemedin mi? Niçin elini vermiyorsun?
Yoksa) bir arzun mu var?
5 İ. Mace Hn. 2896, Bülûğul-Meram K. Hac Hn. 4
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-Şart koşmak istemiştim (Ya Resûlellah!)
-Ne şart koşuyorsun?
-(Rabbim tarafından) bağışlanmamı (Ya Resûlellah!)
-İyi ama Ya Amr! İslâm (Dini’ne iman etmen) in daha önceki inançsızlık döneminin günahlarını giderdiğini, hicret etmenin hicretten önceki devrin günahlarını bağışlattığını, hac (yapman) ın da hac öncesinin günahlarından akladığını (hâlâ) öğrenemedin mi?6
Hac harcamaları yediyüz kat sevablanacaktır
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Hz. Büreyde (r.a.) rivayet ediyor:
Hac için yapılacak harcamaların kazandıracağı sevabı açıklamak için Allah’ın Resûlü (s.a.) şöyle buyurdular:
-Hac yapabilmek için yapılacak bütün harcamalar Allah yolunda yapılan harcamalar gibi yediyüz katı sevabla mükafatlandırılacaktır.7
Hac savaşsız cihaddır

Sevgili Peygamberimiz’in torunu Hz. Hüseyin (r.a.) anlatıyor:
Müslümanlaran biri Allah’ın Resûlü yüce Peygamberimiz Efendimiz’e
(s.a.) gelerek şöyle der:
6 M. Sahih-i Müslim Hn. 64. M. Mesâbîh Hn. 28
7 Müsned-ü Ahmet 5/354, M. Zevaid 3/208
Amellerin yedi yüz katına kadar mükâfatlandırılabileceği gerçeği için bak. Bakara 261.

-Ben ruhen korkak ve vücutça da zayıf bir kişiyim. Bu sebeple Allah yolunda cihad yapamıyorum. Ne buyurursunuz?
-Öyleyse sen gel, silahlı savaşı olmayan; yiğitliği gerektirmeyen cihad olan Haccı yapmaya çalış.
***
Allah’ın Resûlü bir diğer hadislerinde haccın yaşlılar, çocuklar ve kadınlar
gibi zayıf olan müslümanların cihadı olduğunu şöylece açıklar:

-Zayıf her bir Müslüman’ın cihadı Hac’dır.8
Kadınlar için en faziletli cihad Hac’dır

Saygıdeğer eşi Hz. Âişe (r.a.) Allah’ın Resûlü’ne sordu:
-Ya Resûellah! Biz cihadı amellerin en değerlisi olarak görüyoruz. (Böyle
iken) biz cihâd yapmayacak mıyız?
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
-Hayır. (Sizin için) cihadın en faziletlisi şartlarına uygun hac (yapmak) dır.9
Açıklama:
Silâhlı savaş mânâsına cihad erkeklere farz kılınmıştır. Ancak kadınların
geri ve özellikle sağlık hizmetlerinde istihdam olunmaları caiz olup Peygamberimizin tatbikatı ile sabittir.
8 Mecmeüz-Zevaid ve Menbeu-l Fevaid 3/206, S.İ. Mace Hn. 2902
9 Buharî Hac 4, Cihad 1, Et-Tac 2/100
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Hac ve Umrenin kadınlar için cihâd sevabına erdirecek bir amel olması,
husûsiyle onlar için güçlüklerle dolu birer ibâdet olmalarındadır.
Hacılar Peygamber duasına eren kullardır

Yüce Peygamberimiz (s.a.) bir defasında hacılar ve hacıların duâ ettiği kişiler hakkında şöylece yakarır:
-Allah’ım! Hacıları bağışla. Onların bağışlanmasını istediği kulları da bağışla.
***
Allah’ın Resûlü bir diğer hadislerinde de, benzeri duâların kabul olunacağını müjdelercesine şöyle buyurur:
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-Allah’tan bağışlanmasını isteyen hacı bağışlanır. Onun af edilmesini istediği kişiler de günahlarından arındırılır.10
Yasaklardan korunarak hac yapan bağışlanır

Ebu Hureyre (r.a.) Allah’ın Resûlü’nün şöyle buyurduğunu anlatıyor:
-Bir müslüman hac yapar ve hac sırasında sözlü ve fiili olarak cinsel eylemlerden kaçınır ve açık haramlara düşmekten, dil ve el çatışmalarına bulaşmaktan korunursa (geçmiş bütün günahları bağışlanır da) anasının onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur.11
Açıklama:
Eşler yalnızca ihramlı iken cinsî ilişkiye girmekten, cinsî duyguları tahrik edici ölçüde konuşmaktan ve sözlü ve fiilî çatışmalara girmekten sakınmak
mecburiyetindedirler.
10 Hakim Müstedrek 1/441, M. Zevaid 3/211
11 Buharî Hac 4, S. Darimî Hn. 1803

Makbul Hacc’ın karşılığı Cennet’tir

Cabir b. Abdulah’dan... (r.a.)
Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed (s.a.), dönemindeki müslümanları hacca
teşvik buyurmak için haccın mükâfatını dile getirerek şöyle buyurur:
-“Mebrûr olan haccın mükâfatı hiç şüphesiz Cennet’tir.
Bu müjdeyi alan müslümanlar tarafından soruldu:
-Ya Resûlellah! Hac nasıl mebrûr olur?
-Günahlara bulaşmaksızın görevlerini arzuyla yerine getirip, hac süresince fakirlere ve dostlara yemek yedirmekle ve herkesle tatlı tatlı konuşmakla ve (bir de
bolca selâm vermekle) mebrûr olur.12
Hac Cennet’e yaklaştırır

Süveyd İbn-ü Hacir (r.a.) dayısından naklen şöyle anlatıyor:
Arafat ile Müzdelife arasında Hz. Peygamber’le (s.a.) karşılaştım. Devesinin yularına yapışarak şu ricada bulundum.
-Ya Resûlellah! Beni Cennet’e yaklaştıracak ve de Cehennemden uzaklaştıracak (ameller) nelerdir? (Bana öğretir misiniz?)
Allah’ın Resûlü (s.a.) şöyle buyurdu:

12 S.İ. Mace 2/968, M. Zevaid 3/207, Müslim Hac 79
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-Allah’a yemin ederim ki, sen meseleyi özetleyerek (sordun) . Fakat büyük bir gerçekten, kelimelerle izahı uzun bir hakikatten söz ederek cevap istedin. (O halde iyi dinle:)
-Beş vakit namazı kıl, (farz olduğunda) zekâtı ver. Kâbeyi hac et ve bir de insanların sana yapmalarını sevip-istediklerini onlara karşı yap, insanların sana karşı yapmalarını sevip-istemediklerini de onlara karşı yapma...13
Hacc’ı mazeretsiz olarak terk etmek kâfirliğe götürür
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Hz. Ebû Umame (r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğunu açıklıyor:
-Bir müslüman görülür bir yoksulluk, engelleyici bir hastalık ve zalim bir yönetici ve yönetim baskısı olmaksızın İslâm Dini’nin farz kıldığı haccı yapmadan ölürse o, iki ölüm halinden biri üzerinde dilerse Yahûdi, isterse Hıristiyan olarak ölsün
(fark yoktur.)14
Açıklama:
Bu hadis farz bir görev olduğuna inanıldığı halde mazeretsiz olarak haccı ertelemenin ne büyük bir sorumluluğu olduğunu açıklamaktadır. Ölüm her
an gelebileceğine ve sahip olunan imkânlar da yitirilebileceğine göre hac bir
an önce hayat programı içine alınmalıdır. Bunun içindir ki Yüce Peygamberimiz bizleri şöylece uyarıp teşvik buyurmaktadır:
“Hac yapmak isteyen acele etsin.”

13 M. Zevaid 1/45
14 S. Darimî Hn. 1792, Mişkâtül-Mesâbîh Hn. 2535, Benzeri Tirmizî Hac 3

Güçsüz kişi bir başkasını Hacc’a veya Umre’ye gönderebilir

İlk müminlerden Rezin El-Ukeyli isimli bir sahâbi, -salât ve selâm üzerine
olsun- Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’e geldi. Babası ile ilgili şöylece açıklamalarda bulunarak ne yapması gerektiğini sordu:
-Ya Resûlellah! Babam iyice yaşlandı. Artık hac da umre de yapamaz, her
hangi bir yolculuğa da çıkamaz. (Oysa ki o, hac da umre de yapmadı.) Ne yapmamı emir buyurursunuz?
-Sen onun adına hac ve umre

yap.15

Açıklama:
Sakat, ileri derecede yaşlı ve güç yetiremeyecek derecede müzmin hasta
olan kişiler, erkek veya kadın çocuklarından birini veya hacca gitmiş olsun
veya olmasın her hangi buluğa ermiş akıllı bir müslümanı vekil tutup bedel
olarak hacca gönderebilirler. Pek tabii ki hacca gönderdikleri gibi Umre’ye de
gönderebilirler. Ne var ki gönderilen kişinin, gönderen kişi adına niyet ederek
hac yapması lazımdır.
Çocuğa da Hac sevabı verilir

15 Tirmizî Hac 87, Ebû Davûd Menasik 26, Et-Tac 2/159
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Cabir b. Abdullah (r.a.) rivayet ediyor.
Veda haccı sırasında bir kadın çocuğunu Allah’ın Resûlü’ne doğru uzatarak sordu:
-Ya Resûlellah! Hac yaptırılırsa bu çocuğa hac sevabı verilir mi?
Allah’ın Resûlü (s.a.) cevab olarak şöyle buyurdular:
-Evet, bu çocuğa hac sevabı verilir. Ona hac yaptırdığın için sana da sevab yazılır.16
Ölen ananın Hac adağını yerine getir
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İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor. Cüheyne kabîlesinden bir kadın Allah’ın Resûlü’ne gelerek şöyle sordu:
-Anam hac yapmayı adamıştı. Fakat hac yapma adağını yerine getiremeden öldü. Ben anamın yerine hac yapabilir miyim?
Allah’ın Resûlü ona şöyle cevab verdi:
-Evet yapabilirsin. (Durma) ananın yerine hac yap.
Hele bir düşün bakalım. Anan borçlu olsaydı sen onun borcunu ödeyecek miydin? Öyleyse onun Allah’a olan borcunu da öde. Zira Allah, borcun ödenmesine daha layıktır.17
Açıklama:
Bu hadisden de anlaşılacağı üzere vasiyet edilmemiş olsa bile ölen kişi yerine bir başkası hacca gidebilir ve sevabı da ölünün ruhuna ulaşır. Eğer kişi
ölmeden önce kendi adına hacca gidilmesini vasiyet etmiş olup bıraktığı mal
16 Tirmizî Hac 83, S.İ. Mace Hn. 2909
17 Buharî Hac B. Haccı... Ani’l-Meyyiti 2/217

varlığının üçte biri de hac masraflarını karşılayabilecek miktarda ise vârislerin
hac vasiyetini yerine getirmeleri dinî vazifeleridir. Bu vasiyetin yerine getirilmemesi bütün vârisleri günahkâr kılar.
Ticarî amaçla da gitsen hacı olursun

Ebû Umâmetüt-Teymî (r.a.) anlatıyor.
Ben Hac Yolu’nda ücretle adam taşıyan bir kişi idim; (Alâkalı olduğum)
insanlar (bana) sen (ticarî bir amaçla Mekke’ye gidiyorsun, bu sebeble) hacı
olamazsın, diyorlardı.
Ben de karşılaştığım İbn-ü Ömer’e bu meseleyi sordum.
O da bana sordu:
-Sen ihrama giriyor, telbiye duâsını yapıyor, Kâbe’yi tavaf ediyor, Arafat’ta vakfeye duruyor ve oradan Müzdelife’ye, Müzdelife’den de Mina’ya iniyor, şeytan sembolleri olan cemreleri taşlıyor musun?
Ben de:
-Evet, (bütün bunları yapıyorum) dedim.
Bu cevabım üzerine:
-Sen hacı olursun, dedi ve şu hadisi rivayet etti.
Mümin bir adam (senin bana sorduğun) bu meseleyi Allah’ın Resûlü’ne
(s.a.) sordu. Fakat O sorulanla ilgili (bir açıklamada bulunmayıp) sükût buyurdu.
Sonra da Bakara sûresinin şu anlamdaki 198. âyeti nazil oldu:
“(Ticarî atılımlarla) Rabbinizin lûtfunu aramanızda sizin için bir günah yoktur...”
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Allah’ın Resûlü soruyu yönelten adama haber saldı. Gelince de, ona indirilen âyeti okudu ve de şöyle buyurdu:
-Sen hacı olursun.18
Açıklama:
Bu hadis hac organizasyonunda yer almak, ithalat ve ihracat yapmak, ilmî veya siyasî bir kongreye katılmak gibi gayelerle Mekke’ye gelinmiş olsa bile
Haccın Kâ’be’yi tavaf, Arafat’ta vakfe gibi farzlarını ihramlanma ve şeytan sembollerini taşlama gibi vaciblerini yerine getiren mü’minlerin diğer mü’minler
gibi hacı olacaklarını açıklamaktadır.
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Arefeden bir önceki Tevriye Günü’nden Kurban Bayramı’nın dördüncü günü akşamına kadar yalnız zaruri gıda maddeleri üzerinde alış-veriş yapılarak
nefsi ibâdete vermek, kafayı ve kalbi meşgul edecek, ihlası törpüleyecek meşguliyetlerden kaçınmak haccın feyzinden daha çok yararlanmak için gereklidir.
Önce borcunu öde

” قال رجل يا رسول ال علي حجة السالم وعلي دين؟ قال “فاقض دينك:قال
عن أبي هريرة
Ebu Hüreyre (r.a.)’den...
“Bir Adam Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) sordu:
-Ya Resûlellah! Hac görevimi yerine getiremedim. Borcum da var. (Ne buyurursun?)
-(Önce) borcunu öde.”19
Önce nefsin için Hac yap
İbn-ü Abbas (r.a.) rivayet ediyor.
“Allah’ın Resûlü (s.a.), bir adamın “Lebbeyk an şübrüme” diyerek telbiyede bulunduğunu işitti. (İlgilendi de adama) sordu:
18 Ebu Davûd Menasik 7, Et-Tac 2/112
19 M. Zevaid 4/129

-Şübrüme kimdir?
-Kardeşimdir... Ya Resûlellah!
-Peki sen kendi adına hac yaptın mı?
-Hayır (Yapmadım, ya Resûlellah!)
-Önce nefsin için hac yap. Sonra da Şübrüme için yaparsın.”20
Karına yetiş ve onunla Hac yap
İbn-ü Abbas (r.a.) anlatıyor:
“Allah’ın Resûlü şöyle emir buyurdu:
-(Gerektiği zaman mü’min) kişi ancak ve ancak yanında mahremi bulunan
kadınla bir arada bulunsun
Allah’ın Resulü’nü (s.a.) dinleyen bir sahâbî ayağa kalktı ve şöyle dedi:
-Ya Resûlellah! Karım hac yapmak için (yanında bir mahremi olmaksızın
yalnız yola) çıktı. Ben de şu şu askerî sefer için orduya yazıldım. (Şimdi ne
yapmamı emredersiniz.
-Hemen yola çık; karına yetiş ve onunla hac yap.21
Açıklama
Kişi, Kurânın belirlediği ihram yasaklarından eşle cinsel ilişkide bulunma
olan Refes’ten korunabildiğini kanıtlamak için eşi ile beraber hac yapmalıdır.
Ayrıca yol güvenliği olsa da genç ve özellikle güzel olan kadınların eşleri veya
mahremlerinden biri ile hac yapmaları daha doğru olur.

20 Ebu Davud Menasik 26, İ. Mace Menasik 9
21 Buharî Nikah 111, Et-Tac 2/329
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Umre

292

Cabir b. Abdullah (r.a.) anlatıyor.
Çöl sakini bir mümin tarafından Allah’ın Resûlü’ne (s.a.) şöyle soruldu:
-Umre (yi tavsiye buyuruyorsunuz. Umre mutlaka yapılması gereken) vacib
dinî bir vazife midir?
Allah’ın Resûlü bu suali şöylece cevablandırdılar:
-Hayır, vacib değildir. Fakat umre yapmanız, çok çok sevablı bir ibâdettir.22

Umre ve Hac iki büyük ameldir

Sahâbî Amr b. Abese (r.a.) anlatıyor.
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne gelerek sordu:
-İslâm Dini’ndeki amellerin en yücesi hangisidir (Ya Resûlellah!)
-İman’dır.
-(Ya Resûlellah!) İman nedir?
-İman; Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ölümden
sonra dirilmeye inanmandır.
-(Ya Resûlellah!) İman (derecelerinin) en yükseği hangisidir?
22 Tirmizî Hn. 931

-Hicret derecesidir.
-Hicret nedir?
-(Dinin, ilmin ve olgun aklın kaçınılmasını istediği) kötülükler; günahlardan kaçınmaktır.
-Hicretin hangi nevi daha üstündür?
-Cihad.
-Peki cihad nedr? (Ya Resûlellah!)
-(İslâmî yönetimce savaş kararı alındığı ve savaşa gönderildiğinde) kâfirlerle karşılaştığın zaman onlarla vuruşmandır.
-Hangi tür cihâd daha üstündür?
-Kişinin atının vurulduğu ve kendisinin şehid edildiği cihâd’dır.
Allah’ın Resûlü daha sonra şöyle buyurdu:
-Amellerinin en değerlilerinden iki amel daha vardır. Onlar da şartlarına riayet edilerek yapılan Hac ve Umre’dir. Bu iki amelin derecesine ancak benzerlerini
yapanlar yükselebilir.23
Kâ’be yolcusu Allah’ın garantisindedir

Hz. Cabir b. Abdullah Allah’ın Resûlü’nün kendilerine şöylece öğüt verdiğini açıklıyor:
-Bu Kâ’be İslâm’ın ana sütunlarından bir sütundur.
Kim hac veya umre yapmak için girişimde bulunur yola çıkarsa Allah’ın
garantisi altına girmiş olur.
Eğer ölürse Allah onu Cennet’ine koyar. Sağlıcakla ailesine döndürülürse
pek büyük sevablarla mükâfatlandırmış olur.
23 Müsned-ü Ahmed 4/114, M. Zevaid 3/207
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Allah’ın Resûlü bir diğer teşvik edici hadislerinde de şöyle buyurur:
-Hacca, Umre’ye veya silahlı cihada çıkan ve bunları yapamadan ölen kişiye
Allah, hacıya, umreciye ve mücahide verdiği sevabı verir.24
Açıklama:
Kâ’be:
Dörtgen şeklinde tarihî ünlü bina mânâsına gelen Kâ’be yeryüzünde Beytullah: Allah’ın evi şeklinde Allah’a nisbet edilen tek mabettir.
Allah’ın Resûlü’nün açıklamasına göre insanların sultasından korunmuş
olup zalimlerin, egemen olamayacağı mabet mânâsına “Atîk” olarak da vasıflandırılan Kâ’be ve onun yakın çevresi (metaf) mekânlar mekânı olup bir kabule göre dünyamızın kendisinden yaratılmaya başlandığı merkez alandır.25
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Çoğunluktaki İslâm âlimlerinin kabulüne göre ilk banisi Hz. Adem’dir.
Yeryüzünde ibadet için yapılmış ilk mabet olduğunun Kur’ân’da açıklanmış
olması bu kabulü doğrulamaktadır.
İkinci ve meşhur banisi onu tarihî temellerin üzerinde yükselten Hz. İbrâhim’dir.
Tabiat güzelliklerinden mahrum güneş ışınlarıyla kavrulan kurak bir vadide yapılmış sadeler sadesi, siyah örtülü bu taş bina Hz. İbrâhim’in duâsı bereketiyle Allah’ın yücelik ve manevî güzelliklerle donattığı, dört bin yıldan beri de insanların akın akın kendisine koştuğu görülür mucize bir mabed olmuştur.
Allah’ın birliğini ve bütün hayatın onun rızasına yöneltilmesi gereğini
sembolize eden Kâ’be ebedilik sırrına erdirilerek Muhammed çağı insanlığı
için namaz ve duâ kıblesi kılınmış, tavaf edilmesi ise kıyamet gününe kadar
devam edecek Hac ve Umre ibâdetinin ana rüknünü oluşturmuştur.
Kürevi olan yer yüzünün her bir mekânında ve her bir anında tek tek ve
cemaatler halinde kılınan namazların ve yapılan duâların toplayıcı ve ilâhî hu-

24 M. Zevaid 3/209, M. Mesâbih Hn. 2539
25 Tirmizî Menakıb 16

zura yükseltici câzibe merkezi gibi olan Kâ’be ve çevresi (metaf) ilâhî aşk ve
ruhaniyet merkezi olarak mucizeviyetini sürdürmektedir.
Hacılar ve umreciler Allah’ın huzuruna çıkarılmış temsilcilerdir

Sahâbi Ebû Hüreyre’nin rivayetine göre Allah’ın Resûlü hacıları ve umrecileri şöylece tanıtır:
-Hacc’a ve Umre’ye giden müminler, insanların Allah’ın huzuruna çıkarılmış
temsilcileridir. Onlar duâ etseler Allah duâlarını kabul buyurur. Bağışlanmalarını
dileseler onları bağışlar.26
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Hac yapmadan ölen kişiye sevabı verilir

.»«من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة
Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
-Hacca giden kişi hac yapmadan ölürse, Kıyamet gününde ona hac sevabı verirli. Umre’ye giden kişi Umre yapmadan ölürse Kıyamet gününde ona da Umre sevabı verilir.27
Umre bağışlatır

Sahâbî Ebû Hureyre’den (r.a.) ...
26 S.İ. Mace Hn. 2892, Nesâî 5/113
27 Camius-Sağir Harf-u men

Allah’ın Resûlü (s.a.) Umre’ye yüreklendirici bir hadislerinde şöyle buyurur:
-Umre, bir önceki Umre ile arasında işlenmiş bulunan -kişi ve toplum hakları dışındaki- günahları bağışlatır.
Kabul olunacak haccın mükâfatı ise hiç şüphesiz Cennet’tir.28
Hac ve Umre fakirliği giderir

Abdullah b. Mesud (r.a.) anlatıyor:
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Allah’ın Resûlü Hacc’ın ve Umre’nin maddî ve manevî faydalarına şöylece işâret buyurur:
-Ard arda Hac ve Umre yapınız. Zira Hac ve Umre fakirliği giderir. Çünkü Hac
ve Umre ateşin altını, gümüşü ve demiri yabancı maddelerinden arındırdığı gibi kişiyi de günahlarından arındırır.29
Umresizlik mahrumiyet sebebidir

Ebu Saîd El-Hudrî’nin (r.a.) açıklamasına göre Sevgili Peygamberimiz bizlere Yüce Rabbimiz’in şöyle buyurduğunu bildiriyor:
-Sıhhat ve gerekli maddî güç verdiğim bir kulum eğer (bir önceki ziyareti ile

28 S. Tirmizî Hn. 933, Nesaî 5/112, Buharî Umre 1
29 S. Tirmizî Hn. 810, M. Mesâbih Hn. 2524

arası) dört yılı aştığı halde bana yönelip Kâbe’mi ziyaret etmezse bu sebeble vereceğim armağanlarımdan mahrum kalmış olur.30
Kâ’be’yi tavaf eden sağlığına kavuşturulur ve bağışlanır
Sahâbî Ebû Zer (r.a.) anlatıyor:
Allâh’ın Resûlü şöyle buyurdu:
Hz. Davûd Peygamber Allâh’a şöylece yalvarıp sordu:
-Allâh’ım! Senin evin olan Kâ’be’yi ziyaret edene armağanların nelerdir?
Rabbimiz ona vahiy buyurdu:
-Hiç şüphesiz ziyaretçinin ziyaret edilen yer üzerinde hakkı vardır. Benim ziyaretçilerime ödeyeceklerim de onları sağlıklı kılmam, bana kavuştuklarında ise onları bağışlamamdır.31
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Ramazan Umresinin sevabı hac sevabına eşittir

Sahâbî İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor.
Allah’ın Resûlü kocası ve oğlu hacca giden Ensarî bir kadına “Niçin bizimle beraber sen de hac yapmadın” diyerek sormuş, o da sahib oldukları iki
deveden biri ile kocasıyla oğlunun hacca gittiğini, diğer deve ile ise yardımcılarının su taşıdığını beyan ederek bineksizlikten hac yapamadığını bildirince
Allah’ın Resûlü ona şöyle emir buyurmuştur:
-Ramazan ayı geldiğinde umre yap. Zira Ramazan ayında yapılan Umre(nin
sevabı bu ayın bereketiyle) hac(cın sevabın) a eşit olur.
***

30 M. Zevaid 3/206
31 M. Zevaid 3/208

Allah’ın Resûlü bir diğer hadislerinde Ramazan’da yapılan Umre’nin sevabının kendisiyle beraber yapılan bir haccın sevabına denk olacağını bildirmektedir.32
Açıklama
Ramazanda yapılmış olsa da Umrenin sevabı Farz olan Haccın sevabına
ulaşamaz. Hz. peygamber bu ifadeleri aynen kullanmışsa Ramazan Umresinin
sevabının çokluğuna işaret buyurmak istemiştir.
Umreci duâ istenecek kişidir
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Bizzat kendisinin anlattığına göre Hz. Ömer (r.a.) Umre yapmak için Allah’ın Resûlü (s.a.) Peygamberimiz’den izin istedi. Ona izin veren Peygamberimiz (duâ isteyerek) şöyle buyurdu:
-(Ya Ömer!) Ey kardeşcağızım! Bizleri de duâlarına kat; bizi de duâdan unutma.33
Çilen ölçüsünde Umreden sevab alırsın
Allâh’ın Resûlü, eşi Hz. Âişe’ye, Umresi ile ilgili olarak şöyle buyurdu:
-Ya Âişe! Sana, yaptığın harcamaların, çektiğin yorgunluğun ve sıkıntıların ölçüsünde sevab verilir.34
***

32 Buharî Umre 4, M. Zevaid 3/280
33 S.İ. Mace Hn. 2894
34 Hakim Müstedrek 1/471

Umumi Açıklama
Hadislerle faziletlerini açıklamaya çalıştığımız Umre, şanlı peygamberimizin Küçük Hac olarak vasıflandırdğı bereketli bir ibadettir.
Hac günleri olan arefe günü ve kurban bayramının dört gününde yapılması mekrûh ise de yılın her gününde yapılabilir.
Umre ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y
edip saçların bütününü veya bir kısmını traş etmekten ibarettir.
Hac ile Umre arasındaki ana farklar haccın ancak açıklanan hac günlerinde yapılabilmesi, ihram, tavaf, sa’y ve traşın yanı sıra arafat ve müzdelife vakfelerini, şeytan sembolleri olan cemreleri taşlamayı ve kurbanı ihtiva etmesidir.
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İkinci Bölüm

Hac ve Umre Amellerinin Sevabları ve Çocuklar
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Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed’in Sünneti’nden:
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“Hac’da Kâ’be’yi tavaf, Safâ ile Merve arasında sa’y,
şeytan sembollerini taşlama (ve benzerleri)
Allah’ı zikretmek/anmak içindir.”35

35 Tirmizî Hac 64. Hn. 902

Telbiye duâsına bütün varlıklar katılır
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Sehl b. Sa’d (r.a.) ’den...
Allah’ın Resûlü mu’cizevî bir gerçeği açıklayarak şöyle buyuruyor:
-İhrama giren her bir mümin “Buyur Allah’ım buyur, senin ortağın yoktur.
Buyur Allah’m! Bütün övgüler sanadır. Tüm nimetler Sendedir. Varlıklar da Senindir. Senin ortağın yoktur (Allah’ım!)” diyerek telbiye getirdikçe sağında ve solunda yer alan ve bu yönlerden yeryüzünün nihaî sınır noktalarına kadar uzayıp giden taşlar, ağaçlar ve yerleşim birimleri (gibi bütün varlıklar) da telbiye getirirler.36
Açıklama
Telbiye duâsının Peygamberimizin öğrettiği orjinal şekli şöyledir.

، لبيك ال شريك لك لبيك،«لبيك اللهم لبيك
.» الشريك لك،ان الحمد والنعمة لك والملك

36 Tirmizî Hac 14, Mişkâtül-Mesâbîh Hn. 2550

Telbiye getiren Cennet’le müjdelenir

.» نعم:«ما أهل مهل قط وال كبر مكبر إال بشر قيل يا رسول الل بالجنة؟ قال
Allâh’ın Resûlü, “Telbiye ve tekbir getiren kişi müjdelenir” buyurunca soruldu:
-Cennetle mi Ya Resûlellah!
-Evet Cennetle müjdelenir.37
İhramlı iken ölen ihramlı olduğu halde diriltilecektir
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İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor:
İhramlı iken bineğinde düşüp boynu kıralarak ölen müminle ilgili olarak
Allah’ın Resûlü şöyle emir buyurdu:
-Onu su ve sidir ağacının yaprağı ile yıkayınız, ihramları ile kefenleyiniz, başını ve yüzünü de örtmeyiniz. Çünkü o, Kıyamet Günü’nde telbiye getirir olduğu halde diriltilecektir.38
Mescid-i Aksa’dan ihramlanmanın Sevabı

أهل بحجة أو عمرة من المسجد االقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه
«من
.»وما تأخر أو وجبت له الجنة
Ümmü Seleme (r.a.) Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu anlatıyor:
-Hac veya Umre için Mescid-i Harama gitmek üzere (Kudüs’teki) Mescid-i
Akasa’da ihrama giren kişinin (kul hakları dışındaki) geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır, cennetliklerden olur.39
37 M. Zevaid 3/224
38 S.İ. Mace Hn. 3084
39 Ebû Davûd Menasik 9, Hn. 1734

Haremler güvenlik alanlarıdır

Allah’ın Resûlü (s.a.) müjdeleyici bir hadislerinde şöyle buyurur:
-Mekke ve Medîne’nin harem sınırlarından birinin içinde ölen kişi Kıyamet Günü’nde güvenlik içine alınmış kişilerden biri olarak diriltilir.40
Açıklama:
Harem: Mekke’de Kâ’be, Medine’de Mescid-i Nebi merkezli sınırları belirli alanlara Harem denir. Mekke hareminin sınırlarını vahiy meleği Cibrîl (Cebrail) Hz. İbrahim’e öğretmiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.) tekid ederek gösterdiği ve bu gün de korunan bu sınırlar Mescid-i Haram’a kuzeyden (Ten’im) altı, güneyden oniki, doğudan (Ci’rane) onaltı, kuzeybatıdan onbeş kilometre
uzaklıktadır. 550 km2 lik bir alanı kapsar.
Medine hareminin sınırlarını Peygamberimiz Hz. Muhamed (s.a.) belirlemiştir. Uhud dağını içine alacak şekilde bu kutlu şehrin merkezini kuşatır.
Harem bölgelerinin bitkileri koparılmaz, hayvanları ürkütülüp avlanmaz.
Harem bölgelerinde yapılan ameller kat kat sevablıdır. Yalnız bu bölgelere has
olmak üzere günah tasavvuru da günahkâr kılabilir.
Mekke’nin harem bölgesi içinde kılınan namazlar Mescid-i Haram’da kılınmış namazlar gibi sevablıdır. Çünkü Kur’an’da geçen (Bakara 196. Tevbe
28) Mescid-i Haram ifadesi Harem bölgesi anlamındadır.
Kâ’be’ye yaklaşmak ve ona bakmak sevablara dalmaktır

40 M. Zevaid 3/224, Mişkâtül-Mesâbih Hn. 2755
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İbn-i Abbas (r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.) şöyle buyurduğunu müjdeliyor:
-Kâ’be’yi içine alan Mescid-i Haram’a giren kişi sevablara dalmış, bağışlanmış olarak günahlardan sıyrılıp çıkmış olur.

Allah’ın Resûlü mevzu ile ilgili bir diğer hadislerinde de şöyle buyurur:
-Kâ’be’ye bakmak ibâdettir. Ananın-babanın yüzüne bakmak ibâdettir. Allah’ın kitabı Kur’ân’a bakmak da ibâdettir.41
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Tavaf günahları bağışlatır

.»«من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
İbn Abbas (r.a.) anlatıyor:
Allâh’ın Resûlü çok tavâf yapmaya yönlendirerek şöyle buyurdu:
Kâ’be’yi elli defa tavâf eden kişi günahlarından aklanır. (Kul hakları dışında)
anasının onu doğurduğu günkü gibi pâk olur.42
Açıklama:
Hadisimizde geçen elli ifadesi çokça tavaf yapmaya yönlendiricidir.
Allah’ın Resûlü’nün bu ve konumuzla ilgili diğer hadîslerinden de anlaşılacağı üzere Kabe’yi tavaf etmek pek çok sevablı ameldir.
Bu sebeble Mescid-i Haram’ın kalabalık olmadığı ve tavaf alanında izdiham
yaşanmadığı vakitlerde sık sık tavaf etmeye çalışılmalıdır. Ancak Ramazan’ın
özellikle son on gününde ve Hac mevsiminde çokça tavaf etmeye kalkışmamız
41 Alûsî Rûhul-Meâni 4/7, Keşfü’l Hafâ Hn. 2858
42 Tirmizî Hn. 866

zayıfların, hastaların, kadınları, yaşlıların, çocukların ve de yeni geldikleri için
Umresinin veya Haccının tavafını yapmak mecburiyetinde olanların görevlerini yapmalarını son derece zorlaştıracağı için, bizi mümin kardeşlerimizin haklarını çiğneme konumuna düşürebilir. Daha çok ibadet edelim derken günahkâr
da olabiliriz.
Sevgili Peygamberimiz Veda Haclarında, Umre, Hac ve de Veda tavafı olmak üzere yalnızca üç tavaf yapmışlar, bu haclarında Mekke’de ikamet ettikleri
on gün içinde de namazlarını Mescid-i Haram’ın takriben üç kilometre uzağında
ikamet buyurdukları Ebtah’da ve Mina’da kılmışlardır. Onun Mescid-i Haram’da
kıldığı namazlann sayısı da takriben üç veya dört kadardır. (Buharî Hac 70, 72)
Hz. Peygamber’in uygulaması bize örnek olmalıdır. Çokça tavaf etmeye
yönlendirci emirlerini, O’nun uygulamaları ışığında değerlendirmeli, tavaflarımızı tenha zamanlara münhasır kılmalıyız.
Tavaf etmek esiri salıvermek gibi sevab kazandırır

.»«من طاف بهذا البيت أسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة
İbn-i Ömer (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:
Yedi dönüş yaparak Kâ’be’yi tavaf eden ve ardından iki rek’at tavaf namazı kılan kişi bir esiri salıvermiş kişinin alacağı sevabın benzeri sevab alır.
Kaldırıp indirdiği her adımı için bir hatası silinir ve ona bir birim sevab verilir.43
Açıklama:
Beled sûresinin 13. âyetinde işaret buyurulduğu gibi esiri salıvermek pek
büyük bir ameldir. Elbetteki sevabı da çoktur.
Hadis, Tavafın sağlayacağı sevabın büyüklüğüne değinmektedir.

43 Tirmizî Hn. 959, S.İ. Mace Hn. 2906

307

Tavaf, zikir ve duâ ile değerlendirilmelidir

Ebû Hureyre’den (r.a.) ...
Hz. Peygamber Tavaf’ın faziletini şöylece dile getirir:
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-Her kim tavaf eder ve tavafı sırasında “Sübhanellahi velhamdülillahi ve lâ
ilâhe illellâhu vellahu ekberu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.” diyerek zikreder (veya benzeri peygamberî zikir ve duâ cümlelerini söyler) se her bir adımından ötürü on birim günahı silinir, ona on birim sevab yazılır ve derecesi
on birim yükseltilir.
Tavafı sırasında zikir ve duâ dışı konuşan kişi ise yalnızca ayaklarıyla suya
girmiş kişi gibi sadece ayaklarıyla rahmet deryasına dalmış olur.44
Açıklama:
Tavaf Yüce Kâbe’nin etrafında yedi defa dönüştür. Şavt adı verilen her bir
dönüş Hacerül-Esved hizasından başlar ve aynı çizgide biter. Mukaddes Kâ’be
sola alınarak yapılan dönüşlerin her biri fiilî bir zikirdir. Bu itibarla Kur’ân
okumaksızın, zikir yapmaksızın ve duâ etmeksizin yapılacak tavaflar da makbuldur. Ancak açıklanan hadisde de anlaşılacağı üzere zikirler yapılarak ayrıca Kur’ân’lar okunarak ve dualar edilerek yapılan tavaflar daha sevablıdır.
Peygamberimiz konuyla ilgili hadislerinde şöyle buyururlar:
-Kâbe’yi tavaf namazdır. Ancak Allah tavafta konuşmayı helal kıldı. Tavafta
konuşacak kişi yalnızca faydalı, bilgilendirici ve sevindirici sözler söylesin.45
44 S.İ. Mace Hn. 2906, Mişkâtül-Mesâbih Hn. 2591
45 Kurtûbi 4/148

Hadis’te işarat edildiği üzere tavaf sırasında konuşmak haram değil ise de
gereksiz konuşmalar tavafın faziletini giderip sevabını azaltır.
Hacerül-Esvedi selamlamak Allah’ın sevgisine erdirir

Yüce Peygamberimiz ancak kendisinin açıklayabileceği bir gerçeği şöylece dile getiriyor:
-Hacerül-Esved yeryüzünde Allah’ın eli gibidir. (Sizden birinizin bir mümin
kardeşiyle el ele tutuşup müsafaha ettiği gibi) Allah da Hacerül-Esved aracılığıla kullarıyla müsafaha eder.46
Hacerül-Esvedi öpen Rahman olan Allah’ın elini öpmüş gibi olur.
***
Allah’ın Resûlü (s.a.) Hacerul-Esved’le ilgili bir diğer hakikati de şöyle
açıklıyor:

-Allah’a yemin ederim ki Allah Kıyamet Günü Hacerül Esvedi gözleriyle
görür ve diliyle konuşur bir şekilde yaratacak ve o da kendisini selamlayanların lehine hakkıyla şahitlik yapacaktır.47
Açıklama:
Hacerül-Esved: Siyah taş anlamındadır. Kâ’be’nin, kapısı yakınındaki köşesinde bulunan ve tavafın başlangıç noktasını belirleyen 18-19 cm. çapındaki
bir taştır. Yerden 1,5 metre yükseklikte ve gümüş mahfaza içinde bulunmaktır.
Kâ’be’nin temellerinin yükseltilmesi sırasında Hz. İsmail tarafından Ebu Kubeys dağından getirildiği de rivayet olunmaktadır.

46 M. Zevâid 3/242, İ. Mace Menasik 32.
47 Tirmizî Menasik B. Fi Haceril-Esvedi Hn. 961
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Tavaf sırasında öpülmesi veya el sürülmesi ya da karşıdan elle selamlanması sünnettir.
Hacerül-Esved’in bizatihî bir kudsiyeti yoktur. Tıpkı bayrakların taşıdığı
anlam gibi sembolik bir değeri vardır. Bu değer de Yüce Peygamberimiz’in uygulamasından gelmektedir.
Hz. Ömer’in tavrı gerçeği yansıtır bir misal olması itibarıyla hatırlatılmaya
layıktır. O, Hacerül-Esved’e bakarak şöyle der:
-Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne fayda ve ne de zarar verebilirsin. Hz. Peygamberimiz’in (sembolik bir anlam yükleyerek) seni öptüğünü görmeseydim,
ben de öpmezdim.48
Hadiste geçen “Allah’ın eli, Allah’ın müsafaha etmesi ve Allah’ın elinin
öpülmesii gibi ifadeler mecazîdir. Zira Allah biz insanlar gibi maddî uzuvlara
sahip olmaktan ve de zamandan ve mekândan beridir.
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Bu ifadeler Hacerül-Esvedi öperek, el sürerek veya karşıdan işaret ederek
selamlamanın Allah’n (c.c.) sevgisine erdirecek davranışlar olabileceğini öğretmektedir.
Hadislerin tarafımızdan yapılan orjinal yorumu için 148-9. sayfaları okuyunuz. Ayrıca bak. T.D.V. İslam Ansiklopedisi 14/434.
Farz tavafı günahlardan arındırır

Enes b. Malîk (r.a.) anlatıyor:
Farz tavafı ile ilgili bir suale Allah’ın Resûlü şu cevabı verir:
-Farz tavafını günahlarından arınmış olarak yaparsın. Alakalı bir melek de gelir, elini iki omuzunun arasına koyarak şöyle der:
48 Buhâri Hac 50.

Hac öncesindeki (kul hakları dışındaki) günahların bağışlandı. Artık geleceğin
için güzel işler, hayırlı ameller yapmaya çalış.49
Tavaf sonrasında kıldığı iki rekat tavaf namazı için de sana bir müslüman esiri azat etmenin sevabı verilir.
Zemzem, içilmesindeki amacı gerçekleştirir

İbn-i Abbas’ın rivayet ettiği bir hadislerinde Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
-Zemzem, içilmesindeki amacı gerçekleştirir.
Tedâvi için içersen Allah sana şifa verir. Doymak için içersen Mevla seni
doyurur. Susuzluğunu gidermek için içersen susuzluğunu giderir.
O, (ciğer paresi İsmail’e su bulabilmek için Safa ile Merve arasında çırpınır duran Hz. Hacer’in çabasına bir armağan olarak) vahiy meleği Cibrîl’in
(Cebraîl) ortaya çıkardığı kuyudur. O, Allah’ın -geleceğin peygamberi yavruİsmail’e su ikramıdır.50
En hayırlı duâ Arafat’ta yapılan duâdır

Bütün hayatı sözlü ve fiilî bir duâ olan Yüce Peygamberimiz Arafat duâsı
ile ilgili bir hadislerinde şöylece öğüt verir:
-En çabuk kabul olunan ve en çok sevaba erdiren duâ arefe günü Arafat’ta
yapılan duâ’dır.

49 Feyzül-Kadir Hn. 3804, Tirmizî Hn. 961
50 S.İ. Mace Hn. 3062, K. Hafâ Hn. 2168
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Benim ve benden önceki peygamberlerin yaptığı en bereketli zikir ise tehlildir:
La ilâhe illellahu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül-hamdu ve
hüve alâ külli şeyîn kadir.
(Tehlil adı verilen bu zikir cümlelerinin manası şöyledir.)
Allah’dan başka ibâdet olunacak hiç bir ilâh yoktur. O birdir. Hiçbir ortağı yoktur. Bütün varlıklar O’nundur. Hamd de yalnız O’nadır. O, herşeye gücü yetendir.51
Allah Arafat’taki kullarıyla meleklerine karşı övünür

Cabir b. Abdullah’ın nakline göre Yüce Peygamberimiz şöyle buyurur:
312

-Arefe günü geldiğinde Yüce Allah rahmetiyle dünya semasını kuşatır.
Arafat’ta toplanan kullarıyla meleklerine karşı övünür de onlara şöyle buyurur:
-Uzak yerlerden yorgun argın ve üstü başı perişan bir şekilde yüksek sesle telbiyeler getirerek rahmetimle kucaklaşmaya gelmiş olan kullarıma bir bakın. Onları
bağışladığıma sizleri şahit tutuyorum.
Melekler de -Ya Rab! Onların arasında bulunan günahlara batmış falan erkekle filan kadını da mı bağışladın, derler. Yüce Allah -Onları da, onları da bağışladım- buyurur.
Allah’ın Resûlü anlatımını şöylece sürdürür:
-Arefe gününde olduğu gibi hiçbir günde kullar böylesine çok Cehennem’den
bağışlanmazlar.52

51 S.İ. Mace Menasik 56, Mişkâtül-Mesâbîh Hn. 2598
52 Mişkâtül-Mesâbih Hn. 2601, Benzeri S.İ. Mace Hn. 3011

Allah dilerse vakfeler kul haklarını da bağışlatır

Abbas İbn-ü Mirdas (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü Peygamberimiz Arefe günü vakfe duâsında ümmetinin
haclarının bağışlanması için duâ etti... Rabbimiz tarafından ona şöyle buyruldu:
-Onların kul hakları dışındaki günahlarını bağışladım. Ama, adâletimi
gerçekleştirmek için mazlumun hakkını zalimden alacağım.
Hz. Peygamber (s.a.) duâsını şöylece sürdürdü:
-Ya Rab! Sen istersen mazluma Cennet nimetlerinden vererek onu razı eder, zalimi de azablandırmaksızın bağışlarsın.
Ne var ki duâsının bu ikinci bölümü kabul edilmedi.
Hz. Peygamber Müzdelife vakfesinde duâsını tekrarlayarak Rabbine yalvarınca bu defa isteği kabul buyruldu. Kabul edildiği müjdesini alınca güldü.
Onu gülerken gören Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’den her biri şöyle dedi:
-Anam-babam sana feda olsun. Bu vakitte gülmezdiniz. Allah mutluluğunuzu artırsın. Sizi güldüren nedir?
Hz. Peygamber gülmesinin sebebini şöylece açıkladı:
-Allah’ın düşmanı baş şeytan İblîs duâmın kabul olunarak ümmetimin
hacılarının bağışlandığını öğrenince feryadı basarak dövünmeye başladı.
Onun bu hal-i perişanı beni güldürdü.53
Açıklama:
Bu ve benzeri hadislerle yapılan müjdeli açıklamalar genelde Hacları kabul edilen hacılara yöneliktir.
53 S.İ. Mace Hn. 3013, Mişkâtül-Mesâbîh Hn. 2603
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Şeytan’ın en bedbaht günü Arefe günüdür

Bilemiyeceğimiz bir gerçeği dile getirmek için Yüce Peygamberimiz şu
müjdeli açıklamayı yapar:
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-Müslümanlar’ın yardımına koşmaları için vahiy meleği Cibril’in (Cebrail) melekleri saf düzenine soktuğunu gördüğü Bedir Günü dışında şeytan Arefe günü Arafat’ta görüldüğünden daha aşağılık, daha bedbaht, daha perişan ve daha öfkeli hiç
bir gün görülmedi.
Bunun sebebi Şeytan’ın Arefe günü ilâhi rahmetin Arafat’a yağdığını görmesi ve
Allah’ın -bağışlanması istenen- büyük günahları da bağışladığını bilmesidir.54
Açıklama:
Yüce Allah’ımızın sınırsız hikmeti gereği insanlar yer yüzünde kulluk denemesine tabi tutulmuş varlıklar olduğu için onlar bir taraftan peygamberler
ve mukaddes kitablarla yönlendirilip meleklerin ilhamlarıyla aydınlatılmışlar,
diğer taraftan da şeytanların telkinlerine açık tutulmuşlardır.
Bütün insanlar tüm şeytanların vesveselerine açık olduğu gibi her bir insan için görevlendirilmiş özel bir şeytan da var olduğu için ilâhî emirler ve yasaklar izinde yaşayarak şeytanlarla, şeytanlaşmış fikir ve düzenlerle mücadele
etmek müslümanların önemli bir vazifesidir.
Kur’ân’da ve Hz. Peygamber’in dilinde pek çok defa tekrarlanan bu görev,
hayata yeni bir dönem açacak olan Hac’da remy-i cimarla müslümanın gündemine getirilmiştir.

54 Mişkâtül-Mesâbîh Hn. 2600

Burada bu vesile ile şeytanlarla ilgili bilinip inanılması gereken bazı hususları özetlemeye çalışacağız:
İnsanlar tarafından kafa gözü ile aslî hüviyetleri içerisinde görülemeyen
varlıkların bir bölümünü de cinler ve cin asıllı şeytanlar oluşturur.
Şeytanların varlığı, insanlara düşmanlığı, onlardan korunulması ve Allah’a sığınılması gereği Kur’ân-ı Kerîm’le bildirilmiş ve Peygamberimiz’in hadisleriyle açıklanmıştır. Bu sebeble şeytanların mevcudiyetine ve insanlara şer
aşılayıcı vesveselerine inanmakla mükellefiz. İslâm inanç sisteminin her bir
esasına inanmış olsa da şeytanların mevcudiyetine inanmayan kişi kafir olur.
Kâfir ise ebedi cehennemliktir.
Şeytanlar cin asılı olup ataları İblis’tir. İblis de Hz. Adem gibi nesillenmiştir.
Şeytanlar vücûd gözeneklerine nüfuz edebilen bir tür ateşten yaratılmışlardır. Yerler, içerler ve ürerler. İnsanlara, onların görmediği yönlerden yaklaşarak telkinlerde bulunurlar.
Şeytanlar Allah’ın takdiri olmaksızın zarar veremezler. Onlar yalnızca
düşmanlık yapar, vesveseleriylle insanlara şer aşılamaya çalışırlar.
Kur’ân’ın açıklamasına göre şeytanlar sapıttırarak, hülyalara düşürerek,
Allah’ın yaratığı düzeni değiştirmeyi telkin ederek, dinin, bilimin ve olgun aklın çirkin bulduklarını güzel gösterip emrederek, fakirlikten ve kendi dostları
olan kâfirler ve isyankârlardan korkutarak... düşmanlıklarını yaparlar.
İnsanları cehennem azabına düşürecek amallere yöneltebilen şeytanlar
vesveselerini insanların beyin hücreleri üzerinde yaptıkları doğrudan fiziksel
bir etki ile mi yoksa uzaktan bilemediğimiz bir metodla mı vermektedirler,
bunu bilemiyoruz.
Materyalizme yöneltici ve ilâhi haramları işletici vesveseleri insanlara verebilirlerse de şeytanların bilgili, amelli ve ihlaslı müminler üzerinde yaptırıcı hâkimiyetleri yoktur.
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Atacağın her taş büyük bir günahı siler

Enes b. Malik’den (r.a.) ...
Bir sahâbî remy-i cimarla (şeytan sembollerini taşlama) alakalı bir sual sorunca Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
-(Şeytanları sembolize eden) cemreleri taşlarken alacağın sevaba gelince:
Atacağın her bir taş (faiz alıp yemek, sihir yapmak ve namuslu kadınlara
zina iftirasında bulunmak... gibi) cehenneme düşürecek büyük günahlardan
birini bağışlatabilecektir.55
316

Şeytan’ın sembollerini taşlamak Allah’ı yüceltmektir

Allah’ın Resûlü’ne haccın vaciplerinden olan remy-i cimarın (şeytanı sembolize eden taş sütunları veya taş yığınlarını küçücük taşlarla taşlamanın gerçek) anlamından sorulduğunda şöyle buyurdu:
-Siz bu amelinizle Rabbınız olan Allah’ı (c. c.) yüceltiyor, manevi babanız Hz.
İbrahim’in yolunu izliyor ve de Şeytan’ın yüzünü taşlamış (gibi) oluyorsunuz.

Allah’ın Resûlü bir diğer hadislerinde de şöyle buyurur:
-Şeytan sembolleri olan cemreleri taşlaman Kıyamet Günü’nde senin için
nura dönüşecektir.56
55 M. Zevaid 3/275
56 M. Zevaid 3/260

Açıklama:
Günümüzde şeytanı geniş taş sütunlar sembolize etmektedir.
Şeytanı semolize eden sütunlar küçük, orta ve büyük olmak üzere üç tanedir.
Haccın vaciblerinden olan Remy-i cimar Allah’ı zikretmek amacıyla Hz.
İbrahim’im izinde şeytanı taşlamak gibidir.
Hacda remy-i cimarla Hz. İbrahim’in rolüne çıkarılan hacı, aslında kendisiyle vazifeli şeytanla ve şeytanî amaçlarla kurulmuş düzenlerle mücadele vermenin şuuruna erdirilmektedir.
Remy-i Cimar konusunu gereği şekilde öğrenip anlamlandırabilmek için
139-141. sayfalardaki açıklamalarımıza bakınız.
Kurban kesmek en makbul ibâdetlerdendir
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Her bir Ümmet topluluğuna emrolunmuş Kurban ibâdeti hakkında sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur:
-İnsanoğlu Kurban Bayramı günlerinde Allah katında kurban kesmekten daha
makbul bir amel-ibâdet yapamaz.
Kurbanlarınız Kıyamet Günü’nde boynuzları, tırnakları ve kılları ile Allah’ın
huzuruna gelecek...
Çok iyi biliniz ki kurbanlarınızın kanı yere düşmeden kurban ibâdetiniz Allah
katında varacağı yere yükselir.57

57 S.İ. Mace Hn. 3126

Kesilen her bir saç teli için bir birim sevap verilir

Enes b. Malîk (r.a.) anlatıyor:
Bir sahâbî Allah’ın Resûlü Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gelerek sorar:
-Başımızı traş etmemizden ötürü bize sevap var mıdır Ya Resûlellah?
-Başını traş etmenden ötürü kısalttığın veya kestiğin her bir saç telin için
sana bir birim sevab verilir ve bir birim günahın da silinir.
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-Peki ama Ya Resûlellah! Eğer günahlar saç tellerinden az olursa...
-Bu durumda sevabların çoğaltılır.
Ubâde b. Samit’in bu mevzuda rivayet ettiği bir diğer hadiste ise Allah’ın
Resûlü şöyle buyurur:
-Başından yere düşen her bir saçın Kıyamet Günü’nde senin için nura dönüşecektir.58
Sevgili Peygamberimiz Veda Haclarında saç kesme/kısaltma görevini yapacaklara şöylece dua ederdi:
Allah’ım, saçını kesenleri bağışla.
Sahabiler, saçını kısaltanlara da duâ buyurunuz, derler. Peygamberimiz
tekrar Allah’ım saçını kesenleri bağışla, duasını tekrarlar.
Sahabiler, kısaltanlara dua buyurulması isteğini pekiştirirlerse de Peygamberimiz üçüncü defa yine Allah’ım saçını kesinleri bağışla duasını yapar.
Sahabiler isteklerini tekrarlayınca peygamberimiz kısaltanlara da duâ buyurur.59

58 M. Zevaid 3/276-7
59 M. S. Müslim 729

Çocuklar da Hacc’a ve Umre’ye Götürülmelidir

Bu bölümde diğer bölümlerden farklı bir usul uygulayarak çocuklarımızı
İslâmî esaslar üzerinde ve hususiyle de Hac ve Umre ibâdet üzerinde terbiye etmenin gereğini bir bütün halinde açıklamaya çalıştık.
Ufkumuzu açacağını ve hayırlara vesile olacağını ümit ediyoruz.

İbâdetlere alıştırma
Çocuklarımıza İslâm dininin iman esaslarını, farz kıldığı görevleri ve haram kıldığı sözleri davranışları ve işleri öğretmek farz görevimizdir.
Bizzat veya bilvasıta öğretmekle görevli olduklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıştırarak öğütlemek de vazifemizdir.
Allah’ın Rasûlü’nün hayatımıza ışık tutan sünneti alıştırmalara ağırlık vermemizi öğretmektedir.
Yedi yaşlarından itibaren yataklarını ayırmak, namaz kıldırmaya başlamak, bülûğa ermeden oruç temrinleri yaptırmak, örtünme terbiyesini vermek,
haram lokma yememek ve yalan söylememek gibi hususlarda örnek olarak
alıştırmalarda bulunmak bu cümledendir.
Mesuliyetini idrak eden ana-babalar olarak yukarıda örneklerini verdiğimiz hususlarda gayret göstermekte isek de en az bu İslâmî görevler kadar
önemli olan ve İslâm dininin beş ana temelinden birini teşkil eden Hacc’a alıştırma hususunda gerektiği şekilde arzu ve atılım gösterememekteyiz.
Hacc’a da alıştırmalıyız
Zamanımızda ulaşım vasıtaları geliştiğine ve çocuklarımızın hacca götürülmeleri büyük bir problem ve meşakkat olmaktan çıktığına göre artık hacc
alıştırmalarına da başlamamız gerekmektedir. Bugüne kadar hacc alıştırmala-
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rına önem verilmediği içindir ki ülkemizde hacc, yaşlılık dönemi ibâdeti olarak uygulanagelmiştir. Oysaki hacc akıl-baliğ olup şartları tahakkuk eden her
müslümana farzdır.
Maddî ve manevî yüceliklerle dolu olan hacc, ümmet şuurunu pekiştiren,
dünya müslümanları arasında kültürel, siyasî ve iktisadî birliğe ortam hazırlayan ve cennete yol olan bir ibadettir.
Çocuklarımıza hac yaptırmak bizler için ciddî bir ahiret yatırımı olduğu
gibi çocuklarımıza da hayatlarını olumlu yönde etkileyecek çok yönlü bir gelişmenin yolunu açmaktır. Zira henüz çocukluk yaşlarında dünyamızın her
bölgesinden gelen ve muhtelif renklerde olup farklı diller konuşan müslümanlar arasında hac yapacak çocuğun hafızasında yer edecek hatıraların bir
ömür boyu onu besleyeceği ve yönlendireceğinde şüphe yoktur.
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Tarihî asırlardan bugüne kadar Peygamberlerin ve evliyaullahın uğrak yeri ve buluşma merkezi olmuş vahiy topraklarında yüzbinlerce hacı ile birlikte tavafa sokabileceğimiz, Arafat ve Müzdelife vakfelerinde bulundurabileceğimiz, müşterek duâlara el ve gönül açtırabileceğimiz ve sağnak sağnak yağacak ilâhî rahmetle yıkayabileceğimiz çocuklarımıza karşı -eğer gücümüz varsa- neden fedakâr olmayalım? Kaldı ki Allah’ın Rasûlünün aşağıda örneklerini
sunacağımız sünneti, çocuklarımıza hac alıştırmalarının yaptırılmasını da teşvik buyurmaktadır.

Bir kadın Allah’ın Rasûlü’ne (s.a.) gelerek şöyle sordu:
-Ya Rasûlallah! Henüz emme çağında olan çocuğumla hac yapabilir miyim?
Allah’ın Rasûlü “evet yapabilirsini60 buyurdu.
Bu hadis süt çocuğunun varlığının farz olan haccın tehirine sebep kılınmaması gerektiğine işaret buyurduğu gibi çocuklara hacc yaptırabileceğine de
işaret buyurmaktadır.

60 M. Zevaid 3/282

Cabir b. Abdullah (r.a.) anlatıyor:
(Veda haccı sırasında) bir kadın çocuğunu Allah’ın Rasûlü’ne doğru kaldırdı
ve -Bu çocuğa da hac var mı? (“Ona da hac sevabı verilir mi?”) diyerek sordu.
Allah’ın Rasûlü şöyle buyurdu:
-Evet çocuğa hac sevabı vardır. Ona hac yaptırdığın için sana da sevap vardır.61
Bu hadis çocukların da haccın faziletleri ve bereketlerinden yararlanabileceğini, onlara hac yaptıran ana-babanın da sevap alacağını öğretmekte, böylece çocukların hacca götürülmesini teşvik etmektedir.
Allah’ın Rasûlü mevzuumuzla ilgili bir diğer hadislerinde çocukların haccının bir nevi cihad olduğuna işaret buyurarak onlara hac yolunda cihad eğitimi yaptırılmasına dikkatlerimizi çekmektedir. Salat ve selam üzerine olsun,
O şöyle buyurur:
“Yaşlı kişilerin, bulûğa ermemiş çocukların (yaratılıştan veya hastalık sebebiyle) zayıf olanların ve de kadınların cihadı Hac ve Umre’dir.62
Bu hadis haccı ve umreyi cihad olarak vasıflarken pek tabii ki cihadın sevabını sağlayacağını da açıklamış olmaktadır.
Hazreti Peygamber (s.a.) çocuklara hac yaptırılmasını takriri sünnetiyle
tasvip ve sözlü sünnetiyle teşvik buyurdukları gibi fiili sünnetiyle de örneklendiriyorlardı.
Peygamberimizin amcasının oğlu olan İbn-i Abbas çocukluk döneminde
hac yaptırıldığını açıklama sadedinde şöyle buyurmuştur:
Hazreti Peygamber’in Müzdelife gecesinde (fecirden çok önce) Mina’ya gönderdiği ailesinin zayıfları (kadınları ve çocukları) arasında ben de vardım.63
Allah’ın Rasûlü’nün sünneti yönlendirdiği içindir ki sahabe-i kiram çocuklarını namaza ve oruca alıştırdıkları gibi hac da yaptırıyorlardı.

61 Tirmizî Hac 83, Müslim Hac 409
62 M. Zevaid 3/206
63 Buharî Hac B. Haccıs-Sıbyan, 2/218
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Hazreti Cabir (r.a.) şöyle anlatıyor:

Biz Rasûlullah ile birlikte hac ettik. Beraberimizde kadınlar ve çocuklar da vardı. Biz çocukların yerine telbiye ettik. (Hacca niyet edip telbiye duasını okuduk)
ve onlar yerine cemrelere taşlar attık.
Saib b. Yezid de yedi yaşında iken Allah’ın Resûlû ile birlikte Veda Haclarında Hac yaptırıldığını anlatıyor.64
Kız çocukları da unutulmamalıdır
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Bu arada bilvesile ifade edelim ki çocuklara hac yaptırılması ile alakalı teşvik, erkek çocukların yanısıra kız çocuklarını da içine alır.
Çocuklara yaptırılan hac bülûğa erdikten sonra şartlarının gerçekleşmesiyle kendilerine farz olacak haccı da düşürmez. Değindiğimiz üzere çocukluk dönemindeki hac bir alıştırmadır. Ümmet şuurunu mayalandırmaktadır.
Hacda tecelli edecek ilahî rahmetten çocuğu nasiblendirerek geleceğine müsbet bir katkıda bulunmaktır. Ayrıca da ana-baba olarak nefislerimiz için âhiret yatırımı yapmaktır.
Çocukluk döneminde yapılacak hacca değinmişken önemli bir noktaya
daha dikkat çekmekte fayda görüyoruz.
İslâm’da yükümlülükler bulûğla (ergenlik) başlar.
Eğer ana-babası, bülûğa ermiş, meselâ 14-15 yaşlarındaki akıl-baliğ çocuğuna hac parasını verirse o çocuğa hac farz olmuş olur... Daha sonra ona vekâletle hac işlemleri yapılır. Akıl-baliğ çocuk (genç) böylece hacca giderse artık ondan hac farîzası da düşmüş olur.
İncelememizi Hazreti Ömer’in (r.a.) bir öğüdü ile bitirelim:
-Ey müminler! Çocuklarınıza ve torunlarınıza hac yaptırınız.

64 Buharî a.g. bab, Sayd 25

Üçüncü Bölüm

Hz. Peygamber ve de Mescidi
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Allah’ın Kitabından:
“Şüphesiz Allah ve O’nun melekleri Peygamber Muhammed’e salât
etmektedir. Ey müminler! Siz de O’na salât getirin ve selâm verin.”65
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Ahzab 16

65 Hz. Peygamberimiz efendimize salât etmek O’nunla ilgili duada bulunmakdır; Allâh’dan,
tebliğ ettiği islâm Dini’nin güçlenmesini istemek, şanının artmasını dilemek ve Cennet’teki
Makam-ı Mahmud’u ve Ümmetine şefaat etme hakkını O’na vermesini taleb etmektir.

Allah’ın Resûlü’nü Kabrini Ziyaret Şefâatine Erdirir
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Salât ve selâm üzerine olsun kendisiyle alakalı hadislerinde Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
-Mükâfatını Allah’dan alacağı inancıyla kim beni Medine’de ziyaret ederse
(Allah’ın izniyle) Kıyamet Günü’nde ben onun imanına şahit ve günahlarına şefâatçi olurum.66

Allah’ın Resûlü bir diğer hadislerinde de şöyle buyururlar:
-Ölümümden sonra kim haccını yapar, sonra da gelir kabrimi ziyaret ederse
hayatımda iken beni ziyaret etmiş gibi olur.67
***

66 Et-Tac 2/190
67 Mişkâtül-Mesâbîh Hn. 2756, Et-Tac 2/190

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi’de kılınan namazlar
pek çok sevablıdır

Yüce Peygamberimiz, hayat önderimiz Hz. Muhammed (s.a.) bir hadisleriyle ziyaret edilmelerini tavsiye ettiği Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa’da namaz kılmanın faziletini de şöyle açıklıyor:
-Kâ’be’yi içine alan Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz diğer mescidlerde kılınan yüzbin namaz gibi sevab kazandırır.
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Benim mescidimde (Mescid-i Nebî) kılınan bir namaz da diğer mescidlerde kılınan bin namaz gibi sevab sağlar.
Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz ise diğer mescidlerde kılınan beş yüz
namaz gibi mükâfatlandırılır.68
Açıklama:
Kudüs’deki Mescid-i Aksa/Beyt-i Makdis müminlerin ilk kıblesi olup aziz
peygamberimizin İsra mu’cizesinin noktalandığı ve Mi’rac mu’cizesinin başladığı mabettir. Günümüzde yahudi hakimiyeti altında bulunan bu mabet, İslâm dünyasının kültürel, siyasî ve iktisadî zaaflarını belgelercesine esaretini
sürdürmektedir.
Mescid-i Nebi’de namaz kılmak koruyucudur

68 El Camius-Sağîr Harfus-Sâd

Allâh’ın Resûlü şöyle buyurur:
Ara vermeksizin ard arda bu mescidimde kırk vakit namaz kılan kişi Cehenem ateşinden ve (diğer) azab (türlerin)’den kurtulanlar arasına alınır. Münafıklığa düşmekten de korunmuş olur.69
Açıklama:
Yüce kitaımız Kur’ân-ı Kerîm’in kudsiyetini açıkladığı Mekke’den sonra
müslüman için en bereketli şehit hiç şüphesiz Medine’dir.
Şanlı peygamberimiz ve ilk müminler uğradıkları tahammül edilemez zulümler sonucu Medine’ye hicret buyurmuşlardır. Kur’ân’ımızın medenî sûreleri bu mukaddes şehirde nazil olmuştur. İslâm’a güç kazandıran Bedir, Uhud ve
Hendek gibi büyük savaşlar bu bereketli şehrin çevresinde yapılmıştır. İlk İslâm cemiyeti ve devleti Medine’de kurulmuştur. İslâm Dini bütün dünyaya bu
kutlu şehirden yayılmıştır. Peygamberimizin kabri de bu nurlu şehirdedir.
Aziz Peygamberimizin ve saygı değer sahâbilerinin hatıralarıyla dopdolu olan bu şehirde bir süre kalmak, Mescid-i Nebî’de namazlar kılmak her bir
müslümanın gayesi olmalıdır.
Hadisimiz bizleri bu gayeyi gerçekleştirmeye, cemaat namazı alışkanlığına erdirmek teşvik buyurmaktadır. Zamanı ve maddî gücü olan müminlerin
bir süre Medine’de kalarak ardarda kırk vakit namazı Mescid-i Nebî’de kılmaları müjdelenmiş bir amel olup şayan-ı tavsiyedir. Ancak bunun farz veya vacib bir görev olmadığı bilinmelidir. Bilinmesi gereken bir diğer önemli husus
da Yüce Peygamberimiz’i gerçek anlamda mutlu kılacak davranışın O’nun birbirimize karşı ahlâkî görevler yükleyen emirleri ve tavsiyelerini uygulamak olduğudur.
Sunacağımız hadis bu gerçeğe bakınız nasıl işaret etmektedir.
Salât ve selâm üzerine olsun Peygamberimiz şöyle buyururlar:
“Bir mümin kardeşinin ihtiyacını gidermek için onunla beraber yürüyerek işini
takib etmeyi Medine Mescidi olan bu mescid’de bir ay itikâfa girerek kendimi ibâdete vermeye tercih ederim.”70
69 Et-Terğîb ve’t-Terhîb 2/214. Hadis senedi ve içeriğiyle eleştirilmektedir.
70 M. Zevâid 8/191
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Evimle minberim arası cennet bahçesidir

İnsanlar yanısıra cinlerin de peygamberi olan Yüce Peygamberimiz mescidinin ziyaret edilmesini teşvik eden bir hadislerinde de şöyle buyurur:
-Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim de
Havz-ı Kevserim’in üzerindedir.71
Açıklama:
İslâm alimleri bu hadisi şöylece açıklamışlardır:
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a- Hz. Peygamber’in evi ile minberi arasındaki işaretli sütunlarla belirlenmiş Ravza denilen bu alan olduğu gibi cennete nakledilecektir.
b- Ravzaya “Cennet bahçesi” buyurulması burada yapılan ibâdetin cenete
götürücü olması sebebiyledir.
c- Hz. Peygamber’in minberi cennetteki Havz-ı Kevseri üzerinde kurulacaktır.
Hz. Peygambere salât ilahî rahmete erdirir

Bana bir salât getirene Allah (c.c.) on salât getirir. (On katı rahmetini yağdırır.)72
Açıklama:
Allah’ın kulu ve son elçisi olan Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed yaratılan ve yaratılacak olan bütün insanların en büyüğüdür. Peygamberliği bütün insanlığı kuşattığı ve de Kıyamet Günü’ne kadar devam edeceği için pey71 S. Müslim Hn. 1390
72 Tirmizî Hn. 484

gamberlerin de sultanıdır. Kur’ân mucizesi ise varlığını sürdürmektedir ve de
sürdürecektir.
Bütün insanî değerleri ve ahlâkî faziletleri üstün şahsiyetinde toplayan Allah’ın sevgilisi Peygamberimiz’e karşı ana görevlerimizden biri O’na inanmak
ve izinde yaşamaktır. Bir diğer görevimiz de O’nu daima saygıyla anmaktır.
O’nu saygıyla yad etmek ise salât ve selam getirmekle olur.
Salât ve selam getirmek tercümesini sunduğumuz Ahzab sûresinin onaltıncı âyetiyle Rabbimizin emridir. Azîz Peygamberimiz’e salât getirmek O’nunla ilgili duâda bulunmakdır; Allah’dan tebliğ ettiği şerîâtın güçlenmisini, şanının artmasını dilemek ve Cennet’teki Makam-ı Mahmûd’u ve ümmetine şefâat etme hakkını O’na vermesini istemektir.
Hz. Peygamber’e selâm vermek ise birbirlerimize verdiğimiz gibi kabrini
ziyaret ettiğimizde O’na selâm vermek, ayrıca zaman zaman ve özellikle ismi
anıldığında manevî şahsiyetini selâmlamaktır.
Namazların ikinci ve dördüncü rekâtlarında okuduğumuz “Et-Tahiyyatüi
duâsında geçen “Eyyühen-Nabiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhü” cümlesi Hz.
Peygambere selâmdır. Bu duayı okuyan mü’min Allah’ın Resûlüne selâm vazifesini ifa etmiş olur.
Hz. Peygamberin dışındaki örneğin Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in kabirleri gibi kabirlere, diğer kabir sahiblerine verildiği gibi Allah’ın Resûlü’nün öğrettiği üzere şöylece selam verilir.

.» أنتم سلفنا ونحن باألثر،عليكم يا أهل القبور! يغفر ال لنا ولكم
«السالم
Ey yatırlar! Allah’ın koruması altında olunuz. Allah bizi ve sizi bağışlasın. Siz
bizden önce yaşadınız. Ancak biz de sizin izinizdeyiz. (İnşaallah size kavuşacağız.)73
İsmi her anıldığında Yüce Peygaberimiz’e salât getirmek vacibdir. Ancak
bir meclise ismi çok defa anılsa da bir defa salât getirmek kâfidir.
Salâtın en kısası “Allahümme Salli Ala Muhammed’dir.” En güzel şekli ise
namazlarda okuduğumuz “Allahümme Salli ve “Allahümme Bariki duâlarıdır.
199. sayfaya bakınız.
73 Tirmizî Hn. 1053
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Yaptığımız bu özet açıklamayı Allah’ın Resûlünün kendisine salât ve selâm getirmemizi öğütleyen hadîsleri ile bitirelim.
“Yazılı (veya basılı mektup, gazete, mecmua ve kitab gibi) bir eserde bana
salât getiren kişiye ismim o eserde kaldığı sürece melekler salât ederler.”
“Kıyamet Günü’nde bana en yakın olan kişi bana en çok salât getirendir.”
Peygamberler kabirlerinde diridirler

.»«ال تجعلوا قبري عيدا وصلوا على فإن صلتكم تبلغني حيث كنتم
Allah’ın Resûlü kendisine getirilecek salât ile ilgili olarak şöyle buyurur:
-Kabrimi tören alanı haline getirmeyin. Ama bana salât getirin. Getirdiğiniz
salâtınız nerede olursanız olunuz bana ulaşır.74
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Açıklama:
Şehidlerin diri olduklarını ve Allah katında rızıklandırıldıklarını Kur’ân
(Al-i İmran 169-171) haber veriyor.
Bu ve benzeri hadislerin açıklamalarına göre bütün peygamberler gibi Peygamberimiz de kendilerine özel bir hayatla kabirlerinde diridirler.
Kendilerine verilen selamı ve getirilen salâtı alır ve karşılık verirler. Peygamberimiz bu gerçeği bir diğer hadislerinde şöylece açıklar:
-Allah’ın görevlendirdiği gezici melekler vardır. Ümmetimin selâmlarını
bana ulaştırırlar.75
Bu sebebledir ki Peygamberimiz tarafından karşılık verileceği inancıyla salât ve selâm getirilmelidir.
En doğrusunu Allah bilir.

74 Ebu Davûd, Menasik 100, Hn. 2642
75 Müsned 1/387. Darimî Hn. 2774 Nesâi 3/43

Bitirirken...
Bu kitabcıkta sunulan hadislerin inanan insanlar üzerinde müessir olacağı şüphesizdir.
Hele hele günahlardan arındıracağı, büyük sevablara erdireceği ve ebedî
saâdet yurdu Cennet’e yaklaştıracağı müjdesini veren hadislerin Haccı ve Umre’yi gözümüzde yücelteceği açık bir hakikatdir.
Acaba her bir hacı ve umreci va’d olunan mükâfatları alabilir mi?
Eğer hac ve umre helâl yollarla kazanılmış paralarla, riyakârlığa düşülmeksizin, halis niyetlerle ve şartlarına uyularak ve de insanlarla güzelce geçinilip bolca ikramda bulunularak yapılırsa va’d edilen ilahî armağanları alacağımız muhakkakdır. Zira kulu ve elçisi Hz. Muhammed’in (s.a.) dilinden Rabbimizin va’d ettikleri hakdır ve Allah va’dinden dönmez.
Yüce Mevlamızdan bizleri dünya ve âhiret hayatımız için hayırlara vesile
olacak haclara ve umrelere muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz.
Hacca veya Umreye gitme kararı almalarında bu kitabcığı okumalarının
küçücük de olsa bir katkıda bulunduğuna inanan hacı ve umrecilerin bize de
duâ etmeleri ricamızdır.
Davamız Mevlâmıza güzel kulluktur.
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Beşinci Kitab

Kutsal Yolcu’ya
Bilgiler-Uyarılar
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Önsöz

Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’ın varlığı ve birliğine inanır ve yalnızca O’na hamd ederim. Son ve evrensel kıldığı elçisi Hz. Muhammed’in Peygamberliğine şehâdet eder ve ona Salât ve Selâm ederim.
Umre ve Hac ile ilgili bilinmesi zârûri olan bilgileri daha önce yayınladığımız dört kitapçığımızda açıklamıştık.
İkinci ve üçüncü kitapçıklarını hazırlamayı planladığım bu yeni serimizin,bu ilk kitapçığını, özleri itibariyle bilinmeleri gereken ancak Umre ve Hac
günlerinde bilinip uygulanmaları daha da önem kazanan konulara ayırdım.
1- Namaz ibâdeti gibi onun cemâatle kılınması da Yüce dinimizin yüklediği temel görevlerimizdendir. Ne var ki bırakınız engellenen kadınlarımızın, erkeklerimizin bile cemâat namazlarına gereken duyarlılığı göstermedikleri bir gerçektir. Umre ve Hac günleri erkeklerimiz ve kadınlarımızın cemâat namazlarının önemini kavrayabilecekleri ve de bizzat katılabilecekleri öğretim ve eğitim süreçleridir.
Bu sebeple kadınlarımızın beş vakit, cuma, bayram ve cenaze namazlarına katılımı ile alakalı çalışmamızı başa aldık. Dinimizde kadınların cemâat namazlarına katılımına verilen önemin bilinmesi, erkeklerimiz için taşıdığı gerekliliğin kavranılmasını da sağlayacaktır.
2-Kadınlarımızın, özel halleriyle ilgili gerekli bilgileri öğrenmeleri farzdır.
Umre ve hac günlerinde, özel hallerinde iken ihrama girip giremeyecekleri,
Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Nebi’de oturup oturamayacakları, Kur’ân okuyup okuyamayacakları ve de Tavaf yapıp yapamayacakları gibi konuların doğru olarak bilinmesi de öğrenilmesi gereken farz bilgilerdendir. Bu nedenle kadınların özel halleriyle alakalı ayrıntılı bilgiler sunduk. Sunuların bilgilerin bir
kısmının önceden edinilmiş bazı bilgilerle çelişeceğini biliyoruz,ancak verilen
bilgilerin Kur’ân ve Sünnet kaynaklı sahih bilgiler olduğu görülecektir.
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3-Umre ve Hac günlerinin değerlendirilmesi gereken bir bereketi de sık
sık cenaze namazı kılma imkânına erdirmesidir. Ne var ki kazandıracağı büyük sevapları bilmediklerinden olacak kadınlarımız gibi erkeklerimiz de cenaze namazlarına gereken önemi verememektedirler, Bu bilgi eksikliğini gidermek için Cenaze namazı ile gerekli bilgileri vermeye çalıştık.
4-Özellikle Ramazan ayında ve Hac mevsiminde sık sık umre yapılmakta
ve tavafa girilmektedir. Mescid-i Haram’da Tavaf alanında ve Mescid-i Nebi’de
Ravzay-ı Mutahhara’da saatlerce oturulup ibâdet edilmektedir. Fakat daha fazla ibâdet edip çokça sevaplar kazanmak isterken diğer müslümanların haklarına tecavüz edebileceğimiz ve bu yolla günaha girebileceğimiz hiç mi hiç düşünülmemektedir.
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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi’de kalabalık sebebiyle giriş ve çıkış yolları üzerinde cemâatle namaz kıldıktan sonra hemen ayağa kalkılarak yolları
açmayışın neden olduğu izdihamların ve çektirilen sıkıntıların günahkâr kılabileceği de akla getirilmemektedir.
Değinilen bu konularda insanlara saygı gösterilmesi gereğini vurgulayarak özel başlıklar altında uyarıcı bilgiler verdik.
5- Husûsiyle Hac günlerinde insanların seller gibi akarak yüz binler halinde bir anda namaza durmaları sonucu kadın erkek karışımı içinde kılınan namazların kaza edilip edilmeyeceği de tartışma konusu yapılmaktadır. Bu Arada sık sık namaz kılanların önünden geçilmesi de problemler oluşturmaktadır.
Kitapçığımızda bu konulara da açıklık getirdik.
6- Kitapçığımızın son bölümünde ise yolculukta namazların kısaltılması
ve birleştirilmesi mevzu’unu bölümünü işledik.
7- Bu yeni baskı ise öneminden ötürü “Yolculukta Namazların Kısaltılması
ve Birleştirilmesi” konusunu daha bir açıklığa kavuşturan “Hac’da Namazlar
Nasıl Kılınmalıdır?” başlıklı çalışmamızı ilave ettik.
Cuma Mesajları kitabımızda yayınladığımız bazı çalışmalarımıza bu kitabımızda yer verişimiz okuyucuya kolaylık sağlamak içindir.
Amacımız umrecileriz ve hacılarımızın duâlarını da alarak Rabbimizin rızasını kazanmaktır.
Ali Rıza Demircan
I5/11/2002, Süleymaniye/İstanbul
5 Mayıs 2008

Cemaat Namazlarına Katılmak
(Özelde Kadınların Katılımı)

Kadınlar da cemâat namazlarına katılmalıdır76
İnsanlık için ilahî bir hayat düzeni olan ve ebedî hayatın mutluluğunu da
içeren İslâm Dini’ni, Allah’ı yüceltme ve insanlara adalet ve merhamet olarak
özetleyebiliriz.
Bu Yüce Din, insanı Allah’a bağlayacak ana rabıta olan namazı, O’nu yüceltmenin merkez ibâdeti kılmıştır. Namaz kılmak için oluşturulacak birliktelikleri de insanlara gösterilmesi gerekecek adalet ve merhametin hareket noktası kılmıştır.
Bu sebeple erkek ve kadın bütün müminler namazla emredilmiş ve cemaat namazlarıyla emredilip öğütlenmiştir.
Beraberce kılınması farz olan Cuma, müekket sünnet-vâcib olan Bayram
namazları yanısıra beş vakit cemaat namazlarına katılıma teşvik edici hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

76 İslâm bilginlerinin anlamı üzerinde ittifak ettikleri Kur’ân âyetleri ile Hz. Peygambere aidiyeti ve manası üzerinde görüş birliğine vardıkları Sünnet ölçüleri biz müminler için
şüphe edilemez ve değiştirilemez temel doğruları oluşturur.
Ancak bu temel doğrular hareket noktası kılınarak veya kılındığı zan olunarak belirlenen
doğrular asırlardır ölçü olarak kullanılır olsalar bile saygı kuralları içinde yeniden değerlendirilebilirler. Bunlar arasında belirlendikleri dönemlerden beri tartışılmakta olan doğrular ise pek tabii olarak eleştirilebilir, gerektiğinde doğru ihtimalli hatalar oldukları açıklanabilir.
Değiştirilemezleri ile eleştirilebilir olan doğruların iç içe geçtiği konulardan kadınlarımızla ilgili üçünü incelemeye çalışacağız.
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“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür.”
Salât ve Selâm üzerine olsun o, cemâat namazlarına gelirken atılacak her
bir adımın sevab kazandıracağını bildirmiş, bu adımların çokluğunun günahları bağışlatacak amellerden olduğunu da müjdelemiştir.77
Sevgili Peygamberimiz cemâat namazlarına katılmamanın sorumluluğunu açıklamak için de şöyle buyurmuştur:
“Düşünüyorum da müminlere namaz kıldırması için bir kişiyi görevlendireyim. Sonra da bana eşlik edecek odun demetleriyle yüklü adamlarla beraber cemaat namazlarına katılmayan insanların üzerlerine yürüyeyim de evlerine başlarına
yaktırayım.”78
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Müminler, vakit namazları, cuma, bayram ve de cenaze namazları cemaatine katılımla emredilmiş/öğütlenmiş olmakla beraber hastalık, yolculuk, hava muhalefeti ve namaz kılınacak camilere uzaklık gibi meşrû mazeretler sebebiyle onlara katılmama ruhsatı da verilmiştir. Ancak özel halleri, hamilelikçocukluluk durumları ve de toplum örfüne göre üstlenmeleri gerekecek ev işleri sebebiyle mümin kadınlara verilen ruhsat/izin ise daha kapsamlı tutulmuştur. Bir diğer ifadeyle onlara mazeretlerini değerlendirerek katılıp katılmama özgürlüğü tanınmıştır. Çünkü Allah, dini ölçülere göre yaşanırken güç yetirilemeyecek zorluklara uğranılmasını istemez.
Sevgili Peygamberimizin kurduğu ilk İslâm toplumu, açıklanan doğrultuda cami merkezli olarak oluşturulurken erkeklerin yanı sıra kadınlar da bu
merkezde yerlerini almıştır. Ne var ki İslâm Dünyası’nın bazı coğrafyalarında
kadınlara verilen ruhsat, yasağa dönüştürülmüştür.
Hz. Peygamberin uygulamalarıyla meşrûiyet kazanmış hiç bir alanda içtihatlara cevaz yok iken “fitne”nin yaygınlaştığı gerekçesiyle kadınlar cemaat namazlarından koparılmışlardır. Üzülerek ifade edelim ki Anadolu coğrafyası da
Kur’ân ve Sünnet’le çelişen, bir diğer anlatımla İslâmî yaşayışta sonradan ortaya çıkan bu bid’atın zuhur alanlarından biri olmuştur.
Biz bu incelememizde Hz. Peygamber dönemi uygulamalarını delilleriy77 Hadisler için bak. Et-Tac 1/240-245, İ. Kesîr, Âl-i İmran 200, Yasin 12.
78 Et-Tac 7/249.

le sunarak mevzûmuza açıklık getirmeye çalışacağız. Ancak konumuzu ana
hatlarıyla açıklığa kavuşturacak bir genel kuralı öncelikli olarak hatırlatmakta fayda görüyoruz:
Kadınlara özgü ifade kalıpları kullanılarak vaz’ edilen hükümler yalnızca kadınlara yöneliktir. Ancak, erkek -kadın ayırımı yapılmaksızın ve de kadınlar istisna
edilmeksizin erkek ifade kalıpları kullanılarak verilen tüm öğütler, konulan bütün
emirler ve yasaklar erkekler gibi kadınları da içine alır.
Bu sebeple beş vakit, cuma, bayram ve cenaze namazlarının cemaatle kılınmalarının meşruiyeti, faziletleri ve erdireceği sevaplarla ilgili Nebevî buyruklar, erkekler yanı sıra kadınlara da şamildir. Hususi deliller aramaya gerek yoktur. Böyle olmakla beraber biz konumuzu özel argümanları ile belgelendireceğiz.
Kadınların beş vakit cemaat namazlarına katılması
Erkekler ve kadınlar tarafından kılınması dini yükümlülük bakımından
farz olan beş vakit namazın birliktelik içinde eda olunması genel kabule göre
müekked sünnettir. Farziyet ölçüsünde bir görev olmadığı fakat meşrûiyeti ve
fazileti bakımından erkekler gibi kadınları da kuşattığı için kadınlar Peygamberimizin döneminde akşam, yatsı ve sabah namazları dahil bütün cemaat namazlarına katılırlardı.
Kur’ân vahyi ile kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki
Mescid-i Haram’a çevrildiği günün öğle namazında Kıbleteyn mescidinde 19
erkek yanısıra 13 kadın vardı.79 İslam bilginlerinin isim isim yaptıkları bu tesbitte kadınların erkeklere oranı % 40.3’dü. Bu oran hemen hemen her namazda korunuyordu. Aşağıda sunacağımız örnekler bu gerçeği kanıtlayıcı niteliklidir.
1- Buhârî ve Müslim’in aktarımına göre sevgili annemiz Hz. Âişe şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber sabah namazını fecrin hemen akabindeki alaca karanlıkta kıldırırdı. Bu sebeple sabah namazından dönen kadınlar karanlıktan ötürü tanınmazlardı.80
79 Mehmet Birekul, Peygamber Günlerinde Kadın, Sh. 62-3, Konya, 2004.
80 Buharî Salât 162, 165
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2- Buhârî Sahîhinde “Kadınların akşamları ve sabahın koyu karanlıklarında namaza gitmeleri” başlıklı babında şu haberi rivayet ediyor:
Bir akşam Hz.Peygamber yatsıyı biraz erteleyince kadınlar uyumaya başlar.
Bunun üzerine Hz. Ömer durumu Allah’ın Resûlüne bildirir. Hz. Peygamber gelir,
yeryüzünde kendilerinin benzeri hiç kimsenin namaz için beklemediğini açıklayarak
onları müjdeler.81
3- Hz. Peygamber kadınlara yönelik öğütlerini de onlar için belirlediği
günde camide veriyordu.82 Bu sebeple olacak kadınlar Mescid-i Peygamberîde
buluşup oturuyorlardı. Bir defasında Mescid’de bulunan kadınlar topluluğuna
eliyle de işaret ederek onları selâmladı.83
4- Aşağıda sunacağımız olaylar da kadınların cemaat namazlarına katıldığını gösteriyor. Yezid kızı Esma anlatıyor:
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Allah’ın Resûlü iki saf erkek ve iki saf kadından oluşan topluluğa namaz
kıldırdı ve onlara ‘olduğunuz yerde kalın’ dedikten sonra, ayrı ayrı oturan erkeklere ve kadınlara sordu:
-Galiba içinizde karısı ile yaptıklarını açıklayan erkeklerle, kocası ile yaptıklarını açıklayan kadınlar var, öyle mi?
Topluluktan bir cevap çıkmayınca şöyle dedim:
-Evet, var ya Resûlullah! Allah’a yemin ederim ki erkekler de bu şekilde
konuşuyor, kadınlar da böylesi laflar ediyorlar.
Benim bu açıklamam üzerine Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed şöyle buyurdu.
-Cinsel Hayatınızı açığa vururcasına konuşmayınız. Bu şekilde konuşan erkek
ve kadın, erkeği dişisine rastlayan ve insanlar kendilerine bakıp dururken erkeği dişisinin işini bitiren erkek ve dişi şeytan gibidir.84
5- Safiye b. Şeybe anlatıyor:
Hz. Âişe’nin (r.anha) yanındaydık. Kureyş kadınlarından ve onların faziletlerinden söz ettik.
81 Buharî Salât 162, Aynî 6/ 154
82 Buhari İlim 34.
83 Tirmizi İstizan 9, Ebu Davud Hn. 5204.
84 Ebu Davud Nikah 49, A. Mabud 6/219.

Hz. Âişe de şöyle buyurdu:
-Gerçekten Kureyş kadınlarının üstünlükleri vardır. Amma Allah’a yemin
ederim ki Allah’ın Kitabı’na iman ve O’nu doğrulama husûsunda Ensar kadınlarından daha üstünü görülmedi.
Nûr Sûresi’nin “...Mü’min kadınlar baş örtülerini yakaları üzerine indirsinler...” âyeti indirilince onların erkekleri ailelerine gelerek onlara Nûr Sûresi’nde
(31) Allah’ın kendileri için indirdiği âyeti okudular.
Evet, her bir erkek karısına, kızına, kızkardeşine ve her bir akrabasına indirilen âyeti okudu.
Kendilerine bu âyeti okununca onlardan her bir kadın, Allah’ın Kitabı’na
iman ve onu tasdik etmiş olmak için hemen örtüsüne yöneldi ve başörtüsüyle başını iyice kapadı.
Baş örtüsü ile ilgili âyetin indirildiği günün ertesi sabahında baş örtülerine sımsıkı sarılmış oldukları halde Allah’ın Resûlü’nün arkasında namaza durdular.
(Dıştan bakıldığında) Sanki başları üzerinde kargalar varmış gibi görülüyorlardı.85
Kadınların cemaat namazlarına katılımı hiç şüphesiz Allah’ın Rasûlü’nün
onayları ve teşviklerinden kaynaklanıyordu. Çünkü O, “Kadınların camilere
gitmelerini engellemeyiniz.” buyuruyordu.86 Özellikle de akşam, yatsı ve sabah
namazlarına katılımlarının engellenebileceğini sezinleyerek sahabîlerini şöylece uyarıyordu:
-Onlar geceleri namaza katılmak için sizden izin istediklerinizde izin veriniz.87
Bütün bu uyarılar ve yüreklendirmeler sonucu olacak ki çocuklu kadınlar
bile çocuklarıyla namaza katılıyorlardı. Çocuklarıyla katılımlarından ötürü de
Peygamberimizin kolaylaştırıcı ilgilerine mazhar oluyorlardı.
6- Salât ve Selâm üzerine olsun- Bir defasında O, şöyle buyurmuşlardır:
Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir,
onun annesine güçlük çıkarıp üzmekten hoşlanmadığım için namazı kısa keserim.88
85 İ.Kesir Nûr 31.
86 Buharî Cuma 13
87 Buharî Salât 162
88 Buharî Ezan 61
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Kıldırdığı sabah namazlarının birinde namazı kısa tutmasının sebebi sorulduğunda, “Ağlamasını işittiği çocuğun anasını rahatlatmak olarak” gerekçelendirdiğini Hz. Muaz b. Cebel şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber (bir sabah) sahâbîlere Kur’ân’ın en kısa iki sûresini okuyarak sabah namazını kaldırdı. Namazı bitirince Hz. Muaz sordu:
-Ya Resûlellah! (Bu sabah) kıldırdığınızı gördüğüm namaz gibi (çok kısa) namaz kıldırdığınızı hiç görmedim. (Sebebi nedir? Açıklar mısınız?)
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
-Arkamdaki kadınlar safından (yankılanan) çocuk ağlamasını işitmedin mi?
Çocukla ilgilenmesi için (bir an önce anasını) salıvermeyi istedim.”89
Kadınlar düzenli olarak cemaat namazlarına katıldıkları için onlara yönelik cami içi kuralları da konulmuştur.
7- Peygamberimizin eşi Ümmü Seleme annemiz de şöyle naklediyor:
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Kadınlar farz namazlarını kıldıklarında hemen kalkarlardı. Hz. Peygamber ise
bir süre otururdu. O’nun kalkmasıyla birlikte erkekler de kalkardı.90
Böylesine bir tedbir alınmakla birlikte, namaz çıkışlarında kadın-erkek
içiçeliği yaşandığından Hz. Peygamber kadınları şöylece uyarır:
-Sizler geri kalınız. (Erkeklerin önünden ve) yolun ortasından gitmeniz uygun değildir. Yolun kenarlarından yürüyünüz.
Peygamberimiz, kadınlar için günümüze kadar varlığını koruyan ve Babûn-Nisa denilen özel bir kapı ayırmıştı.91
Sevgili Peygamberimiz, kadınların camiye gelirken güzel koku sürünmemelerini ve erkeklerin arkasında saf tutmalarını vs. emir buyurmuştur. Erkeklerle bakışmalardan daha çok koruyucu olacağı için de kadın saflarının en değerlisinin sonuncusu olacağını bildirmiştir.
Aşağıda sunacağımız hadisler bu gerçekleri açıklamaktadır:
“Allah’ın kadın kullarının camilere gelmelerini engellemeyiniz. Onlar da koku
sürünmeksizin camilere gelsinler.”

89 El-Metalibül-Aliyetü Hn. 447, Tirmizi Hn. 376
90 Ebû Davûd Salât 203
91 Ebû Davûd Edeb 180

“Koku kullanan kadın yatsı namazını bizimle birlikte kılmasın.”
“Koku sürünerek camiye gelen kadının namazı kabul olunmaz.”
Erkeklerde don (sirval) giyme yaygın değildi. Erkeklerin avret yerlerini
görmemeleri için Peygamberimiz şöyle buyurdu:
“Sizden Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman eden kadınlar, erkekler secdeden
başlarını kaldırmadan, başlarını kaldırmasınlar.”
“(Etkileşimden uzak kalacakları için) erkeklerin saflarının en hayırlısı birinci saftır. Kadınların saflarının en hayırlısı ise sonuncu saftır.”92
Verilen bütün bu örnekler Hz. Peygamber döneminde kadınların da yatsı
ve sabah dahil cemaat namazlarına katıldıklarını göstermektedir.
Kadınların Cuma namazına katılması
Beş vakit namazdan farklı olarak mutlaka cemaatle kılınması gerekli olan
Cuma namazı Yüce Rabbimizin erkek-kadın ayırımı yapmaksızın Kur’an’ın
Cuma sûresinin 9. âyetiyle emrettiği bir namazdır. Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed de ayırım yapmamış, Cuma namazı erkekler gibi kadınlara da meşrulaştırılmıştır. Ancak meşrû mazeretler sebebiyle erkeklere olduğu gibi kadınlara da Cuma namazlarına katılmama ruhsatı verilmiştir.
Cuma namazının kadınlar için görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin bir
tek sahih hadis yoktur. Örneğin 5474 hadis rivayet eden Ebû Hüreyre’den,
2630 hadis rivayet eden Abdullah b. Amr’dan, 2286 hadis rivayet eden Enes
b. Malik’ten ve sürekli olarak Peygamberimizle birlikte olan ve ondan 2210
hadis rivayet eden annemiz Hz. Âişe’den ve diğer bilinen kadın sahabilerden
kadınlardan Cuma namazının düşürüldüğüne dair bir tek hadis gelmemiştir.
Hadislerin Hanefî Mezhebi müctehitlerinin istidlal ettiği “Çocuk, esir/köle, kadın ve hasta dışında Allah’a ve Âhiret Gününe inanan kişiye Cuma günü Cuma Namazı farzdır” hadisi dahil bütünü delil getirilemeyecek türde zayıf hadislerdir.
Bu konudaki hadislerin hadis tekniği bakımından en kuvvetlisi olan Ebû
Davûd’un Tarık b. Şihab’dan rivayet ettiği “Cuma namazı esir, kadın, çocuk ve
hasta dışındaki bütün ergin müminlere farzdır.” anlamındaki hadistir. Tarık b. Şi-

92 Hadisler için bak. Ebu Davud Salât 54, 98, Tereccül 6, Müslim Salât 30
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hab, Hz. Peygamberi görmüş fakat ondan hadis rivayet etmediği için bu hadis
delil olarak getirilemeyecek türden zayıf (Mürsel) bir hadistir.93
Cuma namazlarına katılımlarının görev olmaktan çıkarıldığına ilişkin sözlü bir Sünnet olmamakla birlikte mazeretlerini takdir yetkisiyle donatılarak
katılımda özgür bırakıldıkları da bir gerçektir. Böyle olması da gerekirdi. Zira namazdan yasaklı oldukları özel halleri, ayrıca hamilelik ve çocukluluk gibi
katılımlarını engelleyici durumları onları mazur kılmaktadır.
Aşağıda sunulacak rivayetler kadınların Hz. Peygamberle birlikte Cuma
Namazlarını kıldıklarını kanıtlamaktadır:
a- Kadınlar Hz. Peygamberle birlikte Cuma namazlarını kılarlardı. Ne var
ki hoş kokular sürünerek namaza gelmemeleri konusunda uyarılırlardı.94
b- Allah’ın Resûlü, kadınları da muhatab alarak şöyle buyurmuştur:
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“Erkekler ve kadınlardan cumaya gelecekler yıkansınlar. Gelemeyecek erkekler
ve kadınların yıkanmaları gerekmez.”95
c- “Bir ticaret ve eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak ona koşarlar...”
anlamındaki Cuma sûresinin 11. âyetinde işaret edilen olayda, Hz. Peygamber
minberde hutbe okurken ticaret kervanının geldiğini duyan bazı sahâbiler, cumayı terkederler. İ. Abbas’ın rivayetine göre geride 13 erkek 7 kadın kalır.96
Bu rivayet Hz. Peygamber döneminde kadınların Cuma namazı kıldıklarını gösterir.
d- Harise kızı Ümmü Hişam şöyle anlatıyor:
Ben, Kaf sûresini Cuma namazlarında Hz. Peygamberin dilinden öğrendim. Çünkü O, her Cuma günü minberde Kaf sûresini okurdu.97
Aşağıda sunulacak olay da halifeler döneminde kadınların Cuma’ya katıldıklarını göstermektedir.
e- Bir Cuma Hutbesinde Halife-i Müslimin Hz. Ömer kadınlara fazlaca
93 M. Zevaid 2/170, B. Senai 1/258, Nasbur-Raye 2/199, Ebû Davud Salât 215. Mürsel hadis
zayıftır, red edilir.
94 Ebû Şeybe Musannef Hn. 5157.
95 Beyhaki Cuma 3/188.
96 Mevdudi Tefhimmül-Kur’an Cuma 9.
97 Müslim Cuma B. Kırâetil-Kur’ân.

mehir verildiğinden şikâyetle mehrin sınırlandırılmasını ister. Bunun üzerine
bir kadın ayağa kalkar ve onu şiddetle eleştirir ve ona Nisa sûresinin 20. âyetini
okuyarak “...yüklerle mehir vermiş olsanız bile...” diyen Kur’ân’a aykırı hareket
ettiğini ve mehrin sınırlandırılamayacağını söyler.
Anılan âyeti dinleyen Ömer “İnsanlar Ömer’den bilgili” diyerek dileyenin
istediği gibi davranabileceğini bildirir.98
Beraberce kılınmaları sünnet-i müekkede olan vakit namazlarına muntazaman katılmaya çalışan kadın sahâbiler, hiç şüphesiz cemaatle kılınması farz
olan Cuma namazlarına da iştirak etmişlerdir.
Hz. Peygamber ve sahâbîler döneminde onların vakit namazlarından ve
de Cuma namazlarından şu veya bu gerekçeyle engellendiklerine dair hiçbir
rivayet de gelmemiştir.
Cuma namazını kılan kadınların o günün öğle namazını kılmaları gerekmeyeceği şeklindeki bütün fıkıh mezheplerimiz tarafından da doğrulanan görüş de zannedilenin aksine kadınlardan Cuma namazının düşmediğini gösterir. Zira düşmüş olsaydı kadınlar için Cuma namazı nafile, öğle namazı da farz
olurdu. Nafile olan Cuma namazını kılmakla farz olan öğle namazı yerine getirilmiş olamazdı.
Yapılan açıklamalar ışığında kadınların Cuma namazı cemaatlerine katılımlarıyla alakalı olarak Kurân ve Sünnet’in rûhuna uygun olarak söylenebilecek söz Cuma namazına katılmaları gereğidir. Asıl olan katılmalarıdır. Ancak yolculuk ve hastalık gibi erkeklerle müşterek olan katılımı engelleyici mazeretler yanı sıra onların ay hali gibi kendilerine özgü dinî, tıbbî ve çocuk ve
hasta eşin bakımı gibi örfî mazeretleri onlar için yalnızca katılmama ruhsatı
oluşturabilir.
Kadınların Bayram namazlarına katılması
Bayram namazı ergenlik çağı yaklaşanları dahil erkek-kadın bütün müminlerin müekket sünnet-vacip ölçüsünde kılmakla yükümlü oldukları bir
namazdır. Bu sebepledir ki Hz. Peygamber döneminde kadınlar bayram namazlarına katılırlardı. Peygamberimiz kendi eşleri ve kızlarını da bayram na98 İ. Kesir Nisa 20.
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mazına yönlendirirdi.99 Açık ve kesin rivayetler bu gerçeği doğrulamaktadır.
Yağmur sebebiyle bir defa Mescid-i Nebî’de kılınmakla beraber bayram namazları açık alanda kılınırdı.
Buhârî, Allah’ın Resûlü’nün bir Ramazan bayramında kadınlara özel olarak öğüt verdiğini ve onlardan fakir Müslümanlar için yardım topladığını aktarır.100
Cuma namazlarından farklı olarak Peygamberimiz adetli olanları dahil istisnasız bütün kadınların bayram namazlarına katılmalarını emir buyururdu.
Kadın sahabilerden Ümmü Atıyye şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber bütün ergin kadınların ve ergenliğe yaklaşan kız çocukların
bayram namazına getirilmelerini emir buyurunca, ‘Âdetlilerimiz de mi gelecek?’ dedik. ‘Evet onlar da gelecek’ buyurdu ve emirlerinin gerekçesini şöylece açıkladı:
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(Gelsinler de) bayram sabahının kutsal heyecanını soluklasınlar ve yapılacak
ibadet ve duaya tanık olsunlar.101
Peygamberimiz giyecek cilbab türü elbiseleri olmadığı için gelemeyeceklerini ileri süren fakir kadınlara da komşularının giysi vermeleri emrini vermiştir.102
Ümmü Atıyye, Mescid-i Nebî dışında açık alanda kılınan bayram namazında âdetli kadınların arka kısımda yer aldıklarını ve cemaatle beraber tekbir getirdiklerini açıklıyor.
Vakit, cuma ve cenaze namazlarına nisbetle kadınlar için bayram namazlarının daha bir ayrıcalığı vardır. Zira Peygamberimiz kadınların örneğin vakit
namazlarına gelmelerine mani olunmaması şeklinde emir buyururlarken bayram namazlarına getirilmelerini emretmektedir.
Hz. Peygamber özel hallerini yaşayan kadınların bile bayram namazlarına
getirilmelerini emir buyururken insan, fitne yaygınlaşır gerekçesiyle kadınları
bir ömür boyu bayram namazlarından yoksun bırakan anlayışın İslâm’la nasıl
bağdaştırılabildiğine bir türlü akıl erdiremiyor.103*
99 İ. Mace Hn. 1309.
Şafiî Mezhebine göre bayram namazları erkekler gibi kadınlara da müekked sünnettir.
100 Baharî İdeyn 19, Aynî 6/ 199
101 Ebû Davûd Salât 247, Buharî, İdeyn 20-1
102 Buhari İdeyn 21.
103 Hacca veya Umre’ye giden kadınlarımız vakit namazları yanısıra Cuma ve mümkün

Kadınların Cenaze namazına katılması
Sevgili Peygamberimiz, cenaze namazına katılmanın müminlerin birbirileri üzerindeki haklarından biri olduğunu bildirmiştir. Cenaze namazı kılmanın en az Uhud dağı büyüklüğünde sevap kazandıracağını müjdelemiştir.104
Bir duâ olan cenaze namazına katılım erkekler gibi kadınlara da meşrû kılınmıştır. Ne var ki genelde bütün müminlere, - bir kişinin üstlenmesiyle diğer
kişilerden düşen- farz-ı kifaye bir görev olarak yüklenen cenaze namazı, özelde kadınlara sevaplarını arzu etmeleri halinde iştirak edilebilecekleri bir ibadet kılınmıştır.
Kadınların cenaze namazı kılıp kılamayacaklarını diğer insanlardan daha
iyi bilme konumunda olan Hz. Âişe validemiz sahabî Sa’d b. Vakkas’ın cenaze
namazını kılmak için, na’şın Mescid-i Nebi’ye getirilmesini istemiştir.105 Hz.
Ömer de Utbe’nin cenaze namazını kılması için Utbe’nin annesi olan eşini cenaze namazını kılması için beklemiştir.106 Kadınların Hz. Peygamberin cenaze
namazını teker teker kıldıkları da bilinen tarihî gerçeklerimizdendir.107
Hz. Peygamber ve sahabe devri uygulamaları açık olduğu için İslâmî fıkıh
mezhepleri kadınların cenaze namazı kılmalarını meşru görmüşlerdir.
Diğer üç büyük fıkıh mezhebinden farklı olarak farz namazların kadınerkek karmaşıklığı içinde cemaatle kılınmasını namazı bozan sebepler arasında gören Hanefi Mezhebi müçtehitleri kadın-erkek içiçeliğinin cenaze namazlarında bir sakınca doğurmayacağı şeklindeki içtihatları ile de meşrûiyyet görüşlerini pekiştirmişlerdir.108
Burada Hazreti peygamber dönemi uygulamaları ışığında cenaze namazı
ile cenazenin kabre teşyi arasını ayırmak gerektiğini söyleyebiliriz.
Cenaze namazı duadır. Duaya herkes katılabilir. Cenaze teşyii ise taşımak

104
105
106
107
108

olduğunda Bayram namazlarına katılmalı, ülkeye döndüklerinde de katılım mücadelesi
vermelidirler.
İ. Kesîr, Tevbe 84. Daha geniş bilgi için kitabçığımızın cenaze namazı bölümüne bakılabilir.
Et-Tac 1/363
Mecmeüz-Zevaid 3/34
S.İ.Hişam Cinaz-u Resûlillahi ve Defnühü 4/315, Abdurrazzak Musannef 3/303.
Beddaius-Senai 1/ 316
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ve defnetmek içindir. Erkeklerin katıldıkları cenazelerde fiziki güçleri ve rûhî
dayanıklıkları sebebiyle genelde erkekler bu göreve yönlendirilmişlerdir. Ancak kadınlar teşyie katılımdan yasaklanmamışlardır. Çünkü Peygamberimiz
cenazenin kabre taşyiine iştiraklerini değil, cenazelerde feryat etmeleri ve yaka paça yırtmalarını yasaklamıştır. Sahabi Ümmü Atiyye’den Buhari’nin rivayet ettiği “Biz cenazenin kabre kadar teşyi edilmesinden sakındırıldık ama kesinlikle yasaklanmadık.” şeklindeki hadis de bu gerçeği pekiştirmektedir.109
İlave edilmesi gereken bir nokta da kadınların cenazelerin kabre teşyiine
katılmalarına sıcak bakılmaması ile ilgili hükmün kadının ailesinden cenazeleri kapsamadığı gerçeğidir. Aile fertlerinin cenazeleri kabre teşyi edilebilir.
Ülkemizde kadınlar cami çevresine kadar gelmekte, fakat en dindarları
bile yakınlarının cenaze namazını kılmamakta, kılamamaktadırlar. Bu, İslâm
adına üzülecek bir durumdur.
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Erkeklerimiz gibi kadınlarımız da -Hac ve Umre günlerinde olsun- cenaze
namazlarını kılmalı, böylece Uhud Dağı büyüklüğünde sevapları almalıdırlar.

109 Buharî Cenaiz 29, 51

Fitne Gerekçesi

Yukarıda sunulan örnekler apaçık ortada iken Hz. Peygamberin meşrûlaştırıcı ve teşvik edici uygulamaları temelde kabul edilmekle beraber yetkiler
aşılarak teviller yapılmış, İslâm’ı koruma adına İslâm za’fa uğratılmıştır.
Anadolu örneğinde görüldüğü gibi kadınları beş vakit, cuma, bayram ve
cenaze namazlarına katılmamaları şeklinde -bize göre- bidat nitelikli örfler
oluşturulmuştur. Bu örfler sebebiyle günümüzde milyonlarca kadın cemaat
namazlarına katılamamaktadır. Pek çok bölgede istenilse de kılma imkânları
yoktur.
Allah’ın Resûlü’nün tatbikatı ile çatışan batıl örfler oluşturulurken bazı
hadislere ve Fitne’in (İslâm’ın iman ve yaşam ölçülerinden saptırıcı ortamın ve
uygulamaların) yaygınlığı gerekçesine sığınılmıştır.
Şimdi bu gerekçeleri tahlile çalışalım.
Öncelikle şu gerçeği tam bir açıklıkla belirtmeliyiz. Kadınların beş vakit,
cuma, bayram ve cenaze namazlarına katılmalarını yasaklayıcı delil olarak kullanılabilecek hiç bir sahih-hasen hadis yoktur.
Beş vakit namazlara katılımla ilgili olarak varid olan “Büyütühünne hayrün
lehünne” şeklindeki hadis ‘evleri de onlar için hayırlıdır’ anlamındadır. Katılımın önemini azaltıcı nitelikte değildir. Zira bu hadis, “Kadınların camilere gelmelerine mani olmayınız.”110 anlamındaki hadislerin devamı olarak varid olduğu gibi, cemaat namazlarına katılamamanın sevaplarından yoksun kalındığı
şeklindeki tahassürlere teselli babında zikredilmiştir.
110 Ebû Davûd Salât 53, Mişkâtül-Mesabîh H. 1062.
“Hayır” sözcüğü kıyas dışı ismi-tafdil olarak gelirse de “lizatihi güzel” anlamına da gelir.
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Hz. Peygamberin bu tür uygulamaları vardır. O, cihadları ve malî yardımları sebebiyle erkeklerin büyük sevaplar aldıkları, fakat kendilerinin yoksun
kaldıkları şeklinde sızlanan kadınlara, “Evlerini merkez edinerek.” kendilerini
eşleri ve çocuklarına adayan kadınlara da aynı şekilde sevap verileceğini müjdelediği gibi111, kendisiyle beraber namaz kılmak istedikleri halde mazeretleri, eşleri-babaları tarafından engellenmeleri sebebiyle diledikleri gibi katılamadıklarını beyanla üzüntülerini belirten kadınlara, evlerinde kıldıkları namazlarla da cemaate katılmış gibi sevap alabileceklerini bildirmiştir.112
Kaldı ki kadınların evlerinde kılacakları namazların hayırlılığı nafile namazlar içindir. Çünkü Peygamberimiz kadınlara da hadislerinde şöyle buyurmuşlardır.
- Farz namazlar dışında kişinin evinde kıldığı namaz bu mescidimde kıldığı namazdan daha değerlidir.113
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Böylece Hz. Peygamber engellenen insanların niyetlerine göre sevap alacaklarını müjdelemiş olmaktadır.
Kadınların cemaat namazlarına katılımını “fitneye düşürebilecekleri” gerekçesiyle sakıncalı bulan ve tarihi süreç içinde görüşlerini hakim kılan saygı değer İslâm bilginlerinin ictihadlarını tasvip etmek ise hiç mi hiç mümkün
değildir.
Kaldı ki erkeğin kadını kadının erkeği görmesi mutlak anlamda günaha sokucu fitne olarak değerlendirilemez. Görme ve ihtiyaç halinde görüşme
kaçınılamaz olduğu içindir ki Rabbimiz Nûr sûresinin 30. âyetinde erkeklere, 31. âyetinde ise kadınlara gözlerini cinsel arzulu bakışlardan korumalarını
emretmiştir. Ayrıca Kur’ân’da Peygamberimize kadınlarla biatlaşma emri verilmiştir. Hz. Musa’nın daha sonra biri eşi diğeri de baldızı olacak kadınlarla aracısız konuşması da örnek olarak bize nakledilmektedir.114
“Fitne” daha sonraki dönemlerde var olduğu gibi Hz. Peygamber döneminde de sahabiler döneminde de vardı.
Şimdi bu konuya açıklık getirmeye çalışalım.
111 Buharî Cuma 13
112 İbn-i Kesir T. Kurânil-Azîm Ahzab 33
113 Ebu Davud Salât 205.
114 Mumtahine 12, Kasas 23, 35.

Fitne (ahlakî çözülme) Hz. Peygamber döneminde de vardı
Vakit namazları gibi cuma, bayram ve cenaze namazları da Hz. Peygamberin Medine’ye hicretlerinin ardından kılınmaya başlanmıştı. Medine ise Müslümanlarla münafıkların ve de Yahudilerin iç içe yaşadığı bir şehirdi.
Sevgili Peygamberimizin Müslümanların rûh ve ahlâk dünyalarını yeniden inşa etmeye başladığı Medine döneminde ve bu dönemin özellikle siyasî
ve hukukî egemenliğin sağlanamadığı ilk yıllarında “fitne” bir diğer ifadeyle
ahlâkî çözülme vardı. Olması da tabiiydi. Aşağıda sunulacak gerçekler tesbitimizi kanıtlamaktadır.
a- “Fitne”in varlığı sebebiyledir ki kadınların gece namazları cemaatına
katılımları eşleri-babaları tarafından engelleniyordu. Engellendikleri duyumları üzerinedir ki Hz. Peygamber, akşam, yatsı ve sabah namazlarına iştirak
için izin istediklerinde kadınlara izin verilmesini emretmişti.115
b- Kadınların evleri dışına çıktıklarında dış elbiseleri olan cilbablarını giymelerini emreden Ahzab sûresinin 54. ayeti indirildiğinde Medine sokaklarında kadınların cinsel tarize uğradıkları da Medine toplumu ile ilgili bilinen
tarihî gerçeklerlerden biridir.116 Bu arada kadınlar için örtünme emrinin cemaat namazlarının kılınmaya başlanmasından çok sonra indirildiğini de açıklamış olalım.
c- Hz. Peygamberin sahâbîlerinden Kâ’b b. Amr El-Ensarî’nin sunacağımız aktarımları da her toplumda yaşanabilecek ve de fitne olarak tavsif edilebilecek olayların Medine’de de yaşanabildiğini göstermektedir. O, şöyle anlatıyor:
(Pazarda hurma satıyordum.) Benden para ile hurma satın almak için bir
kadın geldi. (Kadından hoşlandım.) Ona, evimde bundan daha güzel hurmalar var, dedim. Benimle beraber geldi. Ben de ona yaklaştım. İlişkiye girmeksizin onu öpüp okşadım. Sonra da yaptığıma çok pişman oldum...
Bu sebeple Hz. Peygambere geldim ve hatamı açıkladım. Bana dönüp şöyle dedi:

115 Buhari Salât 163.
116 İbn-i Kesir Tefsirul-Kur’ânil-Azim Ahzab 59
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-Allah yolunda gazaya çıkan bir müminin geride bıraktığı ailesine bunu yapabildin mi?
Allah’ın Resûlü’nün ıstırabımı daha da artıran bu yerici sözlerine muhatap olunca, Cehennemliklerden olduğumu sandım da o ana kadar Müslüman
olmasaydım, şeklinde temennide bulundum...117
d- Fitne türü ahlâkî kaygıları Allah’ın Resûlü de duyuyordu. Bunun içindir ki kadınlara, güzel kokular sürünerek camiye gelmemelerini, erkeklerin
arkasında saf tutmalarını, erkeklerin avret yerlerini görmemeleri için onlardan
secdeden önce kalkmamalarını, camiden erkeklerden önce çıkmalarını ve yollarda kenardan yürümelerini emrediyordu.118
Alınan bütün bu tedbirlere rağmen fitne cami içinde bile varlığını sürdürebiliyordu. Sahabi İbn-i Abbas şöyle anlatıyor:
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e- Güzelliği ile bilinen pek dilber bir kadın Allah’ın Resûlü’nün cemaati olarak Mescd-i Nebi’de namaz kılıyordu. Bazı sahabiler onu görmemek için
ön saflara geçerken bazı tipler de onu görebilmek için arka saflara çekiliyor,
rukûa gidildiğinde koltuk altlarından ona bakıyorlardı. Bu olay Hicr sûresinin
24. ayetinin indirilişine sebep oldu:
“And olsun sizden öne geçenleri de geri kalanları da Biz biliriz.”119
Yanlış değerlendirmeleri önlemek için bir daha değinelim: Verilen misaller, Hz. Peygamber dönemi için bir nakîse teşkil etmez. Çünkü sahabiler henüz terbiye edilmekte olan karmaşık bir toplum idiler. Kaldı ki Rabbi tarafından denemeye uğratılan hür iradeli varlık olarak insanın olduğu yerde Fitne
azaltılabilirse de bütünüyle yok edilemez.
Hz. Peygamberin toplumunda var olan fitne korkusu-endişesi sahabiler
döneminde de vardı. Ama onlar Hz. Peygamberin uygulamalarıyla çatışacak
bir yapılanmaya gitmediler, gidemediler. Aşağıda sunulacak örnekler sahabilerin yaklaşımlarını açıklayıcı vasıftadır:
1- Hz. Âişe validemiz, “Eğer kadınlarda oluşan olumsuz değişimleri Allah’ın
Resûlü görmüş olsaydı -İsrâil oğullarının kadınlarının men’ olunduğu gibi- onları ca117 a.g.e. Hûd 114, Ebû Davûd Hudud 32
118 Ebû Davûd Salât 53, 98, 146, 203
119 İ. Kesir T. K. Azîm, Hıcr 24

milere gitmekten men ederdi.” şeklinde sızlanır.120 Ancak ne kendisi yasaklama
yoluna gider ne de çevresindeki sahabilerden ve de halîfelerden böyle bir talepte bulunur.
2- Hz. Ömer’in karısı (Atike) akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatine
katılırdı. Ona, sen Ömer’in kıskanç olduğunu ve gece namazlarına katılmandan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl oluyor da katılabiliyorsun, denildiğinde şöyle der:
“(Hoşlanmıyor ama) onun, benim cemaat namazlarına katılmamı men etmesini engelleyen şey, Hz. Peygamberin “Kadınların camilere gelmesini engellemeyiniz.” şeklindeki buyruğudur.”121
3- İbn-i Ömer, r.a. oğlu Vakid’in aralarında bulunduğu topluluğa Hz. Peygamberin “Geceleri kadınların camilere gitmelerine izin veriniz.” buyurduğunu
rivayet edince oğlu Vakid, ‘Vallahi biz onlara izin vermeyiz. İzin verirsek camiyi
ahlaksızlık alanına dönüştürürler. Bu sebeple vallahi onlara izin vermeyiz.” der.
Bunun üzerine İbn-i Ömer derin bir öfkeyle oğluna yönelerek şöyle çıkışır:
“Ben Hz. Peygamber şöyle şöyle buyurdu diyorum, sen O’nun buyruğunun zıddına yorum getiriyor‘biz onlara izin vermeyiz mi’ diyorsun?”122
Hz. Peygamberin kadınların cemaat namazlarına katılımlarıyla ilgili olarak yaptığı yönlendirmeleri, -geri hizmetlerde de olsa- savaşlara iştirak ettirilmeleri123 ve de Umre ve Hac’ca götürülmeleriyle alakalı diğer buyrukları
ve uygulamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde O’nun kadınlar için ev+cami
merkezli bir sosyal hayatı sünnetleştirdiğini söyleyebiliriz.
Kadınları engellemenin sonuçları
Kadınların şu veya bu mülahazalarla cemaat namazlarına katılımlarının
120 Buharî Ezan 163. Müsli, Salât 144
121 Buharî Cuma 13. Büyük muhaddis ve müctehid Buharî’nin “Kadınların camilere gelmelerinin engellenmemesi” anlamındaki hadisle, Hz. Ömer’in tutumu ile ilgili sunduğumuz
bu olayı Cuma kitabında nakletmesi Hz. Peygamber’in, kadınların camilere gelmelerinin
engellenmemesiyle ilgili emrinin Cuma namazına da şamil olduğuna işaret etmektedir.
122 Ebû Davûd Salât 53, Et-Tac 16 236
123 Muhtasar S. Müslim Hn. 1151
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engellenmesi, hiç şüphesiz onların sosyal hayat ve aktivitelerden dışlanmalarına neden olmuştur.
Dışlanan kadınların özgür iradeleriyle eşlerini seçme, mîras haklarını alma
ve gereğinde yargıya baş vurabilme gibi haklar ve özgürlüklerini savunup koruyamayacakları, eşlik ve analık görevleriyle çelişmeyecek şekilde ekonomik
faaliyetlerde bulunup zekat verici konuma gelemeyecekleri ve de emri bilmarûf gibi güzelliklere yönlendirici katılımcılık görevlerini yapamayacakları
açıktır. Nitekim İslâm ülkelerinin büyük çoğunluğunda da böyle olmuş ve bu
İslâm dışı yapılanma Müslümanların her alanda geri kalmalarının da ana sebeplerinden birini oluşturmuştur.
Burada değinilmesi gereken bir konu da şudur.
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Niçin hep kadınlar erkekler için fitne olarak değerlendiriliyor da erkekler
kadınlar için fitne olarak değerlendirilmiyor? Oysaki Kur’ân, hiç bir sorumluluğu olmamakla birlikte Hz. Yusuf’un Aziz’in karısı için fitne/deneme sebebi olduğunu açıklıyor.
Medineli kadınlar için fitne sebebi olabilecekleri gerekçesiyle Hz. Ömer’in,
devr-i hilafetinde iki yakışıklı genci Medine’den Basra’ya sürgün etmesi, fitne
olayının tek taraflı değil, çift yönlü olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir.124
Fitne gerekçesi geçerliliğini yitirmiştir
Allah’ın Resûlü’nün kadınlara yönelik Sünnet’ine aykırı olan ve hayır getirmediği sabit olan uygulama, artık “fitne” nin varlığı gerekçesiyle sürdürülemez. Kaldı ki fitne, tarihî dönemlerin mantığı ile gerekçe olarak da ileri sürülemez. Çünkü yaşadığımız dönemde materyalist eğitim düzeni, sözlü ve yazılı
medya, günahlara yönlendirici ve özendirici bin bir çeşit yaşam biçimi ve propagandaları fitne niteliğine bürünerek evlerimizi bile kuşatmıştır. Evler sığınılıp korunulacak mekanlar olmaktan çıkmıştır.
Bu kuşatmayı yarabilmek için ciddi bir şekilde yardımlaşarak erkeklerimiz yanı sıra kadınlarımızı da bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye ve de yetişkin insanlarla çevrelendirmeye muhtacız.
124 Yusuf 23... Tabakatül-kubra 3/205, Mebsut 9/45.

Bu ihtiyacı karşılayabilmenin Nebevî Sünnet’e uygun en kısa ve etkili yollarından biri de kadınlarımızı vakit, cuma, bayram ve cenaze namazları için
camilerimize yönlendirmektir. Ergenliğe yaklaşanları ve özel günlerinde olanları dahil bütün kadınların bayram namazlarına katılımlarını özellikle organize etmektir.
Hz. Peygamber döneminde olduğu gibi erkeklerle kadınların cemaat namazlarına ülke genelinde yüz binler-milyonlar halinde katılarak bilgi, bilinç
ve çevre kazanacağı toplumda hiç şüphe edilmemelidir ki hayat, mütekamil
insanlık programı olan inanç ve yaşam ölçülerimize göre şekillenmeye başlayacaktır.
İslâm ülkelerinde dış destekli yasaklarla kızlarımızın İslâmî öğretim ve
eğitim bir tarafa, İslâm temelli seküler eğitim almalarına, haklar ve özgürlükleri çiğneyici en ilkel ve aşağılık biçimde karşı çıkılmasının açıklanamayan ana
sebebi Kur’ân ve Sünnet’le aydınlanacak kızlarımızın böylesi bir yapılanmaya
öncülük yapabilecekleri veya ciddi katkılar sağlayabilecekleri korkusudur.
Talep
Biz İslâm penceresinden bakarak, kadınlarımızın gereğince değerlendirilemediği geleneksel yaşayış gibi inanç ve ahlak tanımaz modern yaşayıştan da
hayır beklemiyoruz. Erkeklerimizin bile gönderilmesinin tecviz edilemeyeceği
evrensel düzeye ulaşamamış maddeci öğretim kurumlarından kalıcı ve de oldurucu bir fayda da beklemiyoruz.
Bu sebeple bütün erkeklerimizi ve kadınlarımızı vakit, cuma, bayram ve
cenaze namazlarına katılıma çağırıyoruz. Umre ve Hac günlerinin de bu katılımın alıştırma günleri olarak değerlendirilmesini diliyoruz. Erkekleri, eşleri ve
kızlarına engel çıkarmamaya bilakis onları özendirmeye davet ediyoruz. Başta sivil örgütlerde çalışanları olmak üzere bütün etkili kadınlarımızın cemaat
namazlarına katılıma öncülük yapmalarını istiyoruz. Bu çağrımıza gönül yatıracak bütün bilginlerimiz ve düşünürlerimizden de sözlü, yazılı ve organizeli demokratik katkılar bekliyoruz. Çünkü biz, ilk İslâm toplumunu oluştururken Hz. Peygamberin izlediği yolun bir diğer ifadeyle ev+cami merkezli toplumun başarılara ulaştıracağına inanıyoruz.
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Kadınların Özel Halleri
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İslâm bilginlerinin anlamı üzerinde ittifak ettikleri Kur’ân âyetleri ile Hz.
Peygambere aidiyeti ve manası üzerinde görüş birliğine vardıkları Sünnet ölçüleri, biz müminler için şüphe edilemez ve değiştirilemez temel doğruları
oluşturur. Ancak bu temel doğrular hareket noktası kılınarak belirlenen doğrular, asırlardır ölçü olarak kullanılır olsalar bile saygı kuralları içinde yeniden
değerlendirilebilirler. Bunlar arasında belirlendikleri dönemlerden beri tartışılmakta olan doğrular ise pek tabii olarak eleştirilebilir, doğru ihtimalli hatalar oldukları açıklanabilir.
Değiştirilemezleri ile eleştirilebilir olan doğruların iç içe geçtiği alanlardan
biri de kadınların özel halleridir.
Bilim dünyamızın köklü kurumlarından olan fıkıh mezheplerimizden
her hangi birinin ilmihal kitaplarından birini ele aldığımızda özel hallerindeki kadınların eşleri ile cinsel ilişkiye giremeyecekleri, namaz kılamayacakları,
oruç tutamayacakları, camiye giremeyecekleri, Kur’ân okuyamayacakları ve de
Kâbe’yi tavaf edemeyeceklerinin yazılı olduğunu okuyabiliriz. Üstelik nassî mi
ictihadî mi olduğu açıklanmaksızın yasaklığın haramlıkla tavsif edildiğini de
görebiliriz. Oysaki üzerinde farklı ictihadarın serdedildiği sözleri, davranışları
ve işleri mutlak anlamda haramlıkla vasfetmek Kur’anımıza göre helali haramlaştırmadır ve pek azîm bir günahtır.
Biz sorumluluğumuzun gereği olarak sık sık toplumumuzun gündemine
taşınan örneklendirdiğimiz konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Ancak öncelikli olarak ihramlanma ile ilgili bazı hatırlatmalar yapacağız.

İhrama girmek
Özel hallerindeki kadınlar da diğer kadınlar gibi mümkünse kefeni andırır sade ve renksiz giysiler içinde ihrama girerler. Ne var ki onlar ihrama girerken ihram namazı kılmazlar. Umre veya Hacları için yalnızca niyet edip Telbiye getirerek ihramlanırlar.
Özel hallerinin devamı süresince ihram yasaklarından sakınırlar. Örneğin
koku sürünmez, saç ve tırnak kesmez, münakaşa etmezler. Eşleriyle de sevişmez, ilişkiye girmezler. Ancak kirlenen elbiselerini değiştirebilirler.
Umreye niyetlenmişlerse adetlerinin bitiminde yıkandıktan sonra Umre’nin Tavaf, Sa’y ve Saç Kısaltma gibi görevlerini yaparlar.
Hacca niyet etmişlerse Zilhiccenin 8. günü Mina’ya, arefe günü de Arafat’a
çıkarlar. Şeytan sembollerini taşlar, Kurbanlarını keser-kestirebilir ve saçlarını kısaltarak ihramdan çıkarlar. Temizlendikten sonra da farz Tavafları ve
Sa’ylerini yaparlar.
Âdetli kadınlar aşağıda açıklanacağı üzere isterlerse Mescid-i Haram’a gidip oturabilir, Kur’an okuyabilir ve diledikleri dinî eserleri okuyup istedikleri zikirleri yapabilirler. Âdetli kadınların Kudüm ve Veda tavafı yapmaları gerekmez.
Cinsel ilişki
Özel hallerindeki kadınların eşleriyle cinsel ilişkiye girmeleri haramdır.
Haramlığı belirleyen Yüce Rabbimizdir. Değiştirilemez temel doğrumuz olan
bu haramlıkla ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur:
“Sana kadınların ay halini soruyorlar. De ki: O bir ezadır/zayıflık halidir. Bu
yüzden ay hali sırasında kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar
kendilerine yaklaşmayın; temizlendiklerinde ise, Allah’ın emrettiği şekilde onlara
yaklaşın.
Doğrusu, Allah pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve özlerini temiz tutanları sever.”
Âdetli kadınlarla ilgili olarak Kurân-ı Kerîm’de doğrudan ve açık bir şekilde belirlenen tek hüküm Bakara sûresinin anlamını sunduğumuz 222.
âyetinde açıklanan bu cinsel ilişki yasağıdır.
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Namaz kılmak
Özel günlerindeki adetli kadınlara namaz kılmak da haramdır. Ancak haramlık sanıldığı gibi Peygamberimizin bağımsız buyruğuna değil, Kur’ân’a
açıklık getirici buyruğuna dayanmaktadır. İhtilaflar da bu tesbitin yapılamayışından kaynaklanmaktadır.
Açıklamalarımıza başlarken önce Peygamberimizin dönemindeki uygulamayı özetleyelim.
Hz. Âişe (r.a.) annemizin özetle sunacağımız açıklamalarına göre Hz. Peygamber döneminde kadınlar adetli iken namaz kılmıyorlar, daha sonra kılmadıkları namazlarını da kaza etmiyorlardı.125
“Niçin adetli dönemde kılınmayan namazlar kaza edilmezken, tutulmayan oruçlar kaza edilmektedir? şeklinde soru yönelten Müâzetül-Adeviye Hz.
Âişe şöyle buyurur:
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-Biz âdet gördüğümüzde kılmadığımız namazları (Allah’ın Resûlü tarafından) kaza etmekle emrolunmazdık. Ama tutmadığımız oruçları kaza etmekle emrolunurduk.”
Yapılacak değerlendirmelerin bu bilgilere ve 14 asırdır sürdürülmekte
olan uygulamaya dayanılarak yapılması gerekir. Hiç şüphesiz onlara namaz
kılmama ve de namazları kaza etmeme emrini Peygamberimiz vermiştir. Oysaki Hz. Peygamberin, Allah’ın “Namaz kılınız.” şeklindeki mutlak emirlerinin zıddına namazı yasaklayıcı veya namazı istenirse yapılabilecek bir ibadet
haline dönüştürme yetkisi yoktur.Kur’ân’ın yasakladığı böyle bir eylem, Sevgili Peygamberimizi emrolunduğu çizgiden saptırır, Şah damarlarının koparılmasına neden olurdu.126
Onun yetkisi Kurân’ı açıklamak ve uygulatmaktır.127 Bu sebeple O’nun
namaz kılmama emrini verirken Kur’ân’a dayanması gerekiyordu. -En doğrusunu Allah bilir.- Nitekim de öyle yapmıştır.
Bakara sûresinin yukarıda anlamı sunulan 222. âyeti incelendiğinde görülecektir ki kadınların ay hali temizliğin zıddı bir durum olup “Tetahhur”u
125 Buharî Hayz 20, Tirmizî Taharet 97
126 Yunus 15, Hakka 44-45
127 Nahl 116

gerektirmektedir. Nisâ sûresinin 43. âyetiyle namaz kılmaya engel kılınan cünüblük de Mâide sûresinin 6. âyetiyle tıpkı ay hali gibi “Tetahhur”u gerektirmektedir. Daha açık bir ifadeyle ay halinin bitimi gibi cünüblük de bizim gusül (boy abdesti) dediğimiz Tetahhur’u gerektirmektedir. Tetahhur’u gerektiren cünüplük, namaza mani olduğu gibi Tetahhur’u gerektiren ay hali de namaza engeldir.
Kur’ân’ı açıklama yetkisiyle donanımlı olduğu içindir ki H. Peygamber en doğrusunu Allah bilir- bu açıklayıcı ictihadıyla ilâhî hükmü beyan ederek
Allah’ın muradı çizgisinde namaz yasağını iletmiş, ilgili kadınlara “Âdetin başladığında namazı bırak” şeklinde emirler vermiştir.128
Açıklanmaya çalışıldığı gibi ay halinde namaz kılma yasağı Kur’ân’a dayanmaktadır. Bu tesbiti doğrulayıcı bir argüman da ay halinde iken kılınmayan namazların kaza edilmeyişidir.
Kadınların ay hallerinde kılmadıkları namazlarını temizlik döneminde kaza etmeyişleri, ibadetlerde illet arayıcı ictihadlar yapılamayacağı gerçeğine rağmen bazı fakîhlerimizin ileri sürdükleri gibi kazanın meşakkatli olacağından
değil, yapılması haram olan bir fiilin iade (kaza) edilemeyecek oluşundandır.
Burada açıklamamız gereken bir diğer hakikat de temizlik döneminde
namaz kılmak gibi adet günlerinde kılmamanın da ibadet olduğu gerçeğidir.
Çünkü Allah’ın ve Peygamberinin emirlerine itaat etmek gibi yasaklarına boyun eğmek de ibadettir.
Oruç tutmak
-En doğrusunu Allah bilir.- Oruç, âdet günlerindeki kadınlara Peygamberimizin buyruğuyla temizlik dönemine ertelemeleri öğütlenen ibadettir. Bir
başka anlatımla âdet günlerinde oruç tutmak kadınlara haram değil mubah kılınmıştır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de erkek-kadın ve âdetli âdetsiz ayırımı yapılmaksızın Ramazan ayında oruç emredilmekte, hastalara ve yolculara ise orucu
yalnızca erteleme izni/ruhsatı verilmektedir.129
Orucu yasaklayıcı Kur’ânî bir emir olmadığı gibi Nebevî bir yasak da
128 Buharî Hayz 19
129 Bakara 183-4
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yoktur.130 Ancak böyle olmakla birlikte ana görevi Kur’ân’ı açıklamak ve uygulayıp uygulatmak olan Şanlı Peygamberimizin döneminde kadınların özel
günlerinde genelde oruç tutmadıkları, fakat tutmadıkları günleri daha sonra
kaza ettikleri de bilinen bir gerçektir.131 Çünkü âdetli kadınlar -en doğrusunu
Allah bilir-, Peygamberimizin açıklayıcı yönlendirmeleriyle hastalar için verilen erteleme iznini kullanıyorlardı.
Kadınların ay halinin ilişkiye girilmeksizin geçirilmesi gereken bir eza; bir
tür fiziksel ve ruhsal hastalık hali olduğu Rabbimiz tarafından açıklanmıştır.132
İlişkiye engel halin oruca engel bir durum olarak değerlendirilebileceği açıktır.
Nitekim -en doğrusunu Allah bilir-, Peygamberimiz tarafından böyle değerlendirilmiş, orucu farz görev kılan Allah’ın daha sonra kaza etmek üzere hastalara verdiği orucu erteleme ruhsatı kadınlara kullandırtılmıştır.133
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Ay halindeki kadınlarının oruç tutmalarının haram olduğunu ileri süren
saygı değer müçtehidlerimizin hiçbir delilleri yoktur. Çünkü işaret olunduğu üzere yasaklayıcı ne bir ayet ve ne de bir hadîs vardır. Yapılan, illet arayıcı
ictihadın yasaklı olduğu ibadet alanında akıl yürütmek olmuştur. Tutulamayan oruçların daha sonra kaza ettirilişi de bazı fakîhlerimiz tarafından sanıldığı gibi meşakkatli olmayacağından değil, Allah’ın izni gereği hastalık nede130 Allah’ın Resûlü’nün âdetli kadınlara namazı yasaklayan açık emirleri varsa da orucu yasaklayan emirleri yoktur. Bu sebeple -Allah kendilerinden razı olsun- bazı müctehidler
arzuları istikametinde yorumlayabilecekleri hadisler aramışlardır. Örneğin kadının dininin noksanlığını konu alan ve aslında metninin Kur’ân’a uygunluğunun araştırılması
gereken bir hadisde geçen “âdetli kadınlar namaz kılmıyor ve oruç tutmuyorlar değil
mi?” ifadesinden adetli kadının oruç tutmasının haramlığını istidlal etmişlerdir. Oysaki
bu hadis ancak âdetli kadınların Peygamberî yönlendirme doğrultusunda genelde oruç
tutmadıklarını gösterir ki biz de buna işaret etmeye çalışıyoruz. (Bak. Buharî Savm 41,
Fethül-Barî 4/425.
131 Buharî Hayz 2
132 Bakara 222.
133 Yaptığımız tesbitin asırlar önce de yapılmış olduğunu fakat dikkate alınmadığını görmek
bize sevinçle hüznü bir arada yaşatmıştır. Hicrî 773’de vefat eden İbn-i Hacer Askalânî
Fethül-Barî’de Muhalleb’den şu ibareleri nakleder: “Âdet halindeki kadının oruçtan
men edilmesinin sebebi çıkan kanın çoğu defa kadını za’fa uğratmasıdır. Çoğunlukla
vaki olan bu durum genel bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Zayıflığın oruç tutmamayı
ve kazayı gerektirmesi gibi âdet hali de oruç tutmamayı ve kazayı gerektirmiştir. (Bak.
Fethül-Barî 4/426)

niyle yapılan ertelemenin Bakara sûresinin 184. âyetine göre kazayı gerektirmesinden ötürüdür.
Yukarıda yapılan açıklamaları doğrulayan bir delil de genelde ay halinin
kendisine kıyaslandığı cünüblüğün oruca engel olmadığı gibi ay halinin de
olmadığı gerçeğidir. Zira Hz. Peygamberin sözlü ve fiilî sünnetine dayanarak
bütün müctehidler, imsakden önce oluşan iradî cünüblüğün orucun başlayıp
sürmesine mani olmayacağı gibi oruçluyken rüyalanma yoluyla oluşacak cünüblüğün de oruca engel olmayacağı görüşündedirler.134 Cünüblüğün engellemeyeceği orucu, ay halinin engellemeyeceği açıktır. Bir diğer ifadeyle namaz
için gerekli olan hadesten tahâret oruç için gerekli değildir.
Bizim Hz. Peygamberin yaptırdığı uygulama çizgisinde ay halindeki kadınlarımıza tavsiyemiz Ramazan ayındaki özel günlerini -tercihen- bilahare
tutmak üzere oruçsuz geçirmeleridir. Sahabi kadınların çizgisinde yapacakları bu tercihlerinin onları Ramazan ayının bereketlerinden yoksun bırakmayacağı bir gerçektir. Çünkü orucu ertelemek Yaradanımızın verdiği ruhsata dayanmaktadır.
Camiye girip oturmak
Kur’ân-ı Kerim’de “Mescid-Mesâcid” kelimeleri kullanılarak camilerle ilgili bilgiler verilmektedir.
Camilerin ancak Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanan, namaz kılan, zekat veren ve de Allah’dan başka kimseden korkup çekinmeyen kimseler tarafından
gözetilip onarılabilecekleri, camilerde Allah’ın adının anılmasına mani olan
ve onları tahrîb eden kimselerin pek zalim kişiler olduğu, camilerde yalnızca
Allah’a ibadet edilmesi gereği v.s. açıklanmaktadır.
Camilere girip çıkma ile ilgili olarak da yalnızca putperestlerin sadece
Kâ’be’yi içine alan Mescid-i Haram’a giremeyecekleri duyurulmaktadır.135
Ama kadınların ay halinde camilere giremeyecekleri hakkında bir açıklama
yapılmamaktadır. Bu konuda Allah’ın Resûlü’nün, ona aidiyeti kesin bir beyanları da yoktur.
134 Ebû Davûd Savm 30, 36, Bedaius-Senai 291
135 Tevbe 18, Bakara 114, Cin 18. “Câmi” sözcüğü toplayan manasına “Mescid”in sıfatıdır.
Türkçemizde mevsuf olan “Mescid” değil, sıfat “Câmi” kullanılmaktadır.
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Bu sebeple özel günlerindeki kadınların camiye girmeleri ve oturmaları
mubahdır. Zira bu konuda haram kılıcı Kur’ânî bir delil olmadığı gibi Sahih
Sünnet’e dayalı bir delil de yoktur. Olmadığı içindir ki Fıkıh mezheplerimiz
farklı görüşler ileri sürmektedirler. Bazı müctehidlerimizin haramlığın delili
olarak kullandıkları İ. Mace’nin rivayet ettiği “Cünübün ve ay hali içindeki kadının camiye girmesi halâl değildir.” manasındaki hadisle,136 Ebû Davûd’un rivayet ettiği “Ben camileri adetli kadına ve cünübe halâl kılmıyorum.”137 anlamındaki hadis, hadis otoriteleri tarafından Peygamberimize aidiyeti tesbit edilememiş, istidlal edilemez nitelikte zayıf hadislerdir.138 Kaldı ki Sevgili Peygamberimizin eşleri ile ikamet buyurdukları odacıkların kapıları da Mescid-i Nebiye açılmaktaydı.
Âdetli kadınların camilere girip oturmasını yasaklayıcı sahîh bir delil olmamasına karşın mubahlaştırıcı sahîh deliller vardır. Peygamberimizin eşi Hz.
Meymûne şöyle anlatıyor:
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“Biz (Peygamber eşlerin) den her hangi birisi âdet gördüğüne seccadeyi alır,
Mescid-i Nebiye gider sererdi.”139
İşaret edildiği gibi Kur’ân, yalnızca putperestlere ve sadece Mescid-i Haramı yasaklar,140 Ebû Hanîfe hazretleri gibi müctehilerimiz de bu Kur’ânî doğrultuda gayr-ı müslimlerin camilere girebileceğini açıklarken141 sahîh bir Sünnet deliline olsun dayanmaksızın haramlığı iltizam eden müctehidlerimizin
görüşünü dinimizin değiştirilemez bir doğrusu gibi alıp yasak alan oluşturmak kabul edilemez bir yaklaşımdır.
Oluşturulan örfler dolayısıyla kadınların gerektiği şekilde camilere gidemediği ülkemizde büyük bir problem oluşturmuyorsa da özellikle Umre ve
Hac için gidilen Mekke ve Medine’de ciddî problemler yaşanmaktadır. Zira
hususiyle genç hanımlarımızın otel odalarında sakıncalar doğurabilecek şekilde yalnız kalmaları, daha da önemlisi ibadet için geldikleri kutsal topraklarda
günlerce yaşanmakta olan dinî heyecan ve vecdi soluklayamamaları ilgisiz ka136 İ. Mace hn. 645
137 Ebû Davûd Tahare 93 (Hn. 232)
138 Bak. İ. Mace 645, Nasbur-Raye 1/193-5, Avnül-Mabud 1/392, Fethül-Bari 1/488
139 Nesâi K. Hayz B. Bestıl-Haizi el-Humrete Fil-Mescidi
140 Tevbe 28
141 Kurtubî Tevbe 28 (8/105)

lınarak geçiştirilebilecek bir durum değildir. Kaldı ki özel günlerindeki kadınların Kâ’be’yi tavaf dışında fakat Sa’y dahil bütün hac görevlerini yapabileceklerini Peygamberimiz dinimizin bir hükmü olarak açıklamaktadır.
Kur’ân okumak
Rabbimizin insanlığa bir nûr, bir rahmet, bir öğüt ve bir şifa olarak gönderdiği Kur’ân-ı Kerim’i okumak istediğimizde bize yüklediği tek görev,
“Kur’ân’ı okuyacağın zaman hemen o kovulmuş şeytana karşı Allah’a sığın.”
anlamındaki Nahl sûresinin 98. âyetiyle verilen Şeytan’dan kendi yüce zatına
sığınılmasıdır.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed de bu ilahî buyruğu pekiştirmiş,
adetli kadınları ayırıcı ve de Kur’ân okumalarını engelleyici -kendisine aidiyeti sabit- bir açıklamada bulunmamıştır.
Bu sebeple âdetli kadınlar için Kur’ân okumak mübahdır. Diledikleri zaman okuyabilirler. Bu görüşü seslendirenler değil, delilsiz olarak kadınlara,
âdetli olarak geçirecekleri ömürlerini takriben üçte birinde Kur’ân okumayı
yasaklamaya kalkışanlar Kur’ân ve Sünnet’e aykırı davranmaktadırlar.
Kur’ân okuma bir ibadettir. İbadetler alanında anlamı üzerinde ittifak edilen bir Kurân âyetine veya Hz. Peygambere aidiyeti ve anlamı üzerinde görüş birliğine varılan bir Sünnet deliline dayanmaksızın ictihada yeltenmek
Kur’ân’ın açık bir yasağını çiğnemektir.142
Öteden beri İlmihal kitaplarımızda âdetli kadınların Kur’ân okumalarının haram olduğuna ilişkin hüküm Vakıa Sûresinin 79. âyetine ve bir hadise
dayandırılmaktadır. Vakıa Sûresinin sözü edilen âyeti, öncesinde yer alan iki
âyetle birlikte bağlamı içinde değerlendirildiğinde pek çok müfessirimizin işaret ve tercih buyurdukları gibi ay hali içinde olan kadınlarla alakalı değildir.143
Meleklerle ilgilidir.
“O, hiç şüphesiz arındırılmış olanlardan başkasının dokunamayacağı, korunmuş bir kitabta bulunan ve (oradan da) Allah tarafından indirilmiş olan çok şerefli bir Kur’ân’dır.”
142 Nahl 116
143 Kurtubî Vakıa 79 (17/223), Er-Razî (29/196)
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Bu âyetler, Kur’an’ın şeytanların indirdiği ve kâhinlere fısıldadığı sözler
olduğu şeklindeki iddialara karşı onun okunan yüce bir vahiy olduğunu, korunmuş bir kitapta (levhada) bulunduğunu ve alemlerin rabbi olan Allah tarafından indirildiğini açıklamaktadır. Burûc sûresinin 21-22. âyetleri de bu
anlamı pekiştirmektedir. Kaldı ki bu âyetler cünüplerin, ay halindeki kadınların Kur’ân’ı okuyamayacaklarına değil, ona dokunamayacaklarına delil getirilmektedir ki bu da doğru değildir. Zira ona dokunabileceklerin arınanlar
(mütetahhirûn) değil, arındırılanlar (mütahharûn) olduğunun açıklanması
dokunacakların melekler olduğunu göstermektedir.

364

Âdetli kadının Kur’ân okuyamayacağı şeklindeki görüş yalnızca bir yorumdur. Değinildiği üzere ibadet alanında yorumlar haramlara delil kılınamazlar. Kendisiyle istidlal edilen “Âdetli kadın ve cünüp kişi Kur’ân okuyamaz.”144
anlamındaki Tirmizî’nin rivayet ettiği hadis, bizzat bu kaynak yanı sıra diğer
hadis otoritelerince de Hz. Peygambere aidiyeti tesbit olunamamış zayıf bir
hadistir.145 Zayıf hadislerin haramlık hükmünün verilmesine delil kılınamayacağı ise kabul olunan ilmî gerçektir.
Aktarılan bütün bu doğrular sebebiyledir ki büyük sahabi alim Hz. İbn-i
Abbas ile Aziz Peygamberimizin fakîh eşi Hz. Âişe r.a. ve de müctehid mühaddis Buharî gibi pek çok İslâm bilgini, âdetli kadının Kur’ân okuyabileceğini
açıklarlar. İmam Malik de Kur’ân’ın ezbere okunmasını tecviz eder.
Sonuç olarak deriz ki müminlerin bütününe açıklanabilecek gerçek, âdet
halindeki kadınların Kur’ân okuyabilecekleri hakikatidir. Çünkü haramlığın
Kur’ân ve Sünnet’e dayanan apaçık bir delili yoktur.
Kâ’be’yi tavaf etmek
Özel günlerindeki kadınlarımız Kâ’be’yi ancak ay hallerinin bitiminde Tavaf edebilirler.
Hac Yüce Rabbimizin erkek-kadın ayırım yapmaksızın zatını birleyen ve
de yol bulabilen bütün insanlara farz kıldığı görevdir. Hac ve de Umre’nin temel görevlerinden biri olan Kâ’be’yi tavaf da namaz ve oruç gibi ibadettir. Bu
144 Nasbur-Raye 1/193-5
145 İ. Fıkhı Ansiklopedisi 1/359

sebeple Kâ’be’yi tavaf’la ilgili olarak yapılması veya ertelenmesi gerekenler de
ancak Kur’ân’la veya Sahîh Sünnet’le belirlenebilir. Bu konuda özel Kur’ânî
bir buyruk yok ama Kâ’be’yi tavaf etmeyi, içinde konuşmanın helâl kılındığı namaz olarak niteleyen Sevgili Peygamberimizin görev erteleyici beyanları vardır.146
Veda Hacları’nda haccın nasıl yapılacağını tüm ayrıntılarıyla öğreten Sevgili Peygamberimiz, âdetli kadınların Kâ’be’yi ancak temizlik dönemlerinde
Tavaf edebileceklerini açıklamıştır. Kendisine refakat eden eşlerinden Hz. Âişe
r.a. Medine’den Mekke’ye gelişlerinde Serif Mıntıkası’nda âdet görünce, âdet
halinin namaza mani olduğu gibi Hac’ca da engel olacağı zannıyla ağlar. Bu
durumu izleyen Allah’ın Resûlü ona şöyle buyurur:
“Bu, Allah’ın Âdem’in kız çocuklarına takdir buyurduğu bir haldir.
Hacıların yapmakla yükümlü olduğu bütün Hac görevlerini yap. Temizlendiğinde de Kâ’be’yi Tavaf edersin.”147
Böylece Allah’ın Resûlü eşinin şahsında bütün mümin kadınlara ihramlanma, Arafat ve Müzdelife’de Vakfe yapma, Şeytan sembollerini taşlama, Kurban kesme-kestirme ve Sa’y gibi Hac Menasiki’ni (görevlerini) yapabileceklerini yalnızca Kâbe’yi Tavaf’ı temizleninceye kadar erteleyeceklerini öğretmiş
olur.
Bu arada açıklamış olalım: Biz müminler için, yalnızca emrolunduklarımızı yapmak değil, yasaklandıklarımızdan kaçınmak ve ertelendiklerimizi tehir ederek yapmak da ibadettir.
Peygamberimizin uygulaması gereği Hac’da Farz olan tavafın ancak kurban bayramının birinci gününden itibaren yapılabilir olması sebebiyle, önceden başlayan ay halinden temizlenmeyi beklemek gerekmektedir.
Çünkü Allah’ın Adem’in kızları için takdir ettiği tabii bir hal olduğunun
şuuru içinde tavafın temizlik dönemine ertelenmesini emir buyuran Peygamberimiz, eşi Hz. Safiye’nin adet gördüğünü öğrendiğinde, farz tavafını henüz
yapamadığı zannıyla - Yoksa Medine’ye dönüşümüzü engelleyecek mi?- bu-

146 Kurtûbî 4/147
147 Buharî Hayz 7
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yurarak âdet halini Kâbe’yi tavafa engel gördüğünü pekiştirerek açıklamıştır.148
Aksine mantık yürütmek Cidal’dir. Cidal ise sanıldığı gibi Füsûk kapsamına
giren sözlü ve fiili münakaşa değil, İblis’in Allah’ın Âdem’e saygı secdesine varılması ile ilgili emri karşısında yürüttüğü itiraz türü mantık yürütmektir ki
Hac’cın Kur’ân’la belirlenmiş üç ana yasağından biridir.
Âdetli kadınların Kâbe’yi tavaf etmek için temizlik dönemini beklemeleri, özenle hazırlanmayan veya hazırlanamayan yolculuk programlarını aksatıcı problemler oluşturduğu da bir vakıadır. Ancak ülkemizden hacca giden kadınlar için bir problem yoktur.
Dünyanın değişik bölgelerinden hacca gelen ve ay hali sebebiyle dönüşünü gerçekten ertelemeyecek olan bayanlarımız için de Yüce Dinimizin zarûret
prensibi işletilebilir.
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Şanı büyük olan Rabbimiz Kur’ân’-ı Kerim’de “Bize dinde zorluk kılmadığını, güç yetirilemeyecekleri teklif etmediğini ve kendisine karşı ancak güç yetirilebileceği ölçüde kulluk bilinci ve atılımı içinde olmamızı bildiriyor. Bizler için kolaylığı dilediğini açıklıyor.”
İrade dışı oluşan ay halini, iradesiyle gidermekten âciz olan ve gerçekten ülkesine dönme zarûreti içinde bulunan hanımlar, Kur’ân’ın ve Nebevî
Sünnet’in kendilerine açtığı yoldan yürüyerek boy abdesti veya abdest alarak
tavaflarını yaparlar.
Aşağıda sunacağımız olay, zarûret prensibinin kullanılabilirliği konusunda kalblerimize gerekli inşirahı verecektir.
Sahabi Amr b. As, Zatüs-Selasil yılında Hz. Peygamberin bir askerî müfrezenin komutanı olarak kendisini görevlendirdiğini belirterek bu görev sırasında yaşadığı olaşı şöyle anlatıyor:
- Soğuk mu soğuk bir geceydi. Rüyalandım. Güsul abdesti alırsam donarak ölmekten korktum. Teyemmüm alıp kumandam altındaki arkadaşlarıma
sabah namazını kıldırdım. Döndüğümde bu olayı Hz. Peygambere anlattım.
O da bana, Ya Amr! Cünüp olduğun halde arkadaşlarına namaz mı kıldırdın!
dedi. Ben de olayı yeniden anlatarak şöyle dedim:
-Ya Resûlallah! Pek soğuk bir gecede ihtilam oldum. Güsül almak için yı148 Buharî Hayz 27

kansam öleceğimden korktum. Bu sırada Allah’ın “Canlarınıza kıymayın. Şüphesiz Allah sizin için bir rahmet kaynağıdır” anlamındaki ayetini hatırladım. Bu
âyeti kendimce yorumlayarak teyemmüm aldım ve namazı kıldırdım. Bu açıklamam üzerine Allah’ın Rasûlü güldü, fakat hiçbir şey söylemedi.”149
Bütün İslâm bilginleri namaz için taharetin gerekliliğinin Kâbe’yi tavaf için
gerekliliğinden daha önemli olduğunda ittifaklıdır. Cünüp iken teyemmümle
namaz kıldırmayı tecviz eden zarûretin tavafı caiz kılacağı açıktır. İslâmî kaynaklar tarih boyunca ay halinin tavafı ertelemede üzüntü oluşturduğunu haber vermektedir. Bu da onun ilahi hikmet gereği kadınlar için bir cihad oluşunun tezahürü olsa gerektir.
“Biz silahlı cihadın amellerin en faziletlisi olduğunu görüyoruz. Cihad
yapmayacak mıyız? diyen Müslüman kadınlara Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur:
-Hayır (silahlı cihad yapmayacaksınız. Sizler için) cihadın en güzeli, şartlarına uygun Hac yapmaktır.150
Kadınların özel halleri ile alakalı bu çalışmamızı bir hususu daha açıklayarak bitirelim.
Ay halini tabiî akışına bırakmak en sağlıklı yoldur. Ancak sağlığa zarar
vermeyeceğinin bilinmesi durumunda hap ve iğne türü araçlarla ay halinin erteletilmesinde dinî bir sakınca yoktur. Şüphesiz her şeyin en doğrusunu bilen Allah’tır.
Kadınların özel halleriyle ilgili bu kısmı bitirirken amacımızın yalnızca
Hak’ka hizmet olduğunu belirtmek isterim. Allah’a hamdederiz, geleneği dokunulmaz kutsal kılmak veya modernizmi putlaştırmak gibi bir gayemiz hiç
mi hiç olmamıştır.151

149 İ. Kesir, T. K. Azim Nisâ 29
150 Buharî Hac 4
151 Kitabcığımızın Kadınlarımızın Özel Halleri kısmında verdiğimiz bilgiler, doğruluğu kaynaklara inilerek kanıtlanabilecek olan bilgilerdir. Ancak bu doğru bilgileri bazı ilmihallerde gördükleri dayanaksız bilgilerle çelişkili görerek kabul edemeyecekler, diledikleri
gibi amel edebilirler. Ricamız, cehalete dayalı dedikodular üretilmemesidir.
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Cenaze Namazı

İnsan, Rabbimiz tarafından en güzel kıvamda yaratılmış ve ebediliğe erdirilmiş mükellef varlıktır.
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İnsan için konulmuş hayat düzeni olan İslâm, insanın dirisini yücelttiği gibi ölüsünü de değerlendirir. Öldüğünde yıkanılmasını, kefenlenip kokulandırılmasını ve üzerinde cenaze namazı kılınarak duâlarla ebedî yolculuğuna çıkarılmasını emreder.
• Cenaze namazı Peygamberimizin açıklamasına göre mü’minlerin birbirlerinin üzerindeki haklarından biridir.
Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:
Allah’ın Resûlü ‘müslümanın müslüman üzerindeki hakları altıdır’ buyurdu.
(Bu açıklama üzerine sahâbiler tarafından) soruldu:
-Bu haklar nelerdir Ya Resûlellah?
-Onunla karşılaştığın zaman ona selam ver. Seni davet ettiği zaman davetine katıl. Öğüt istediği zaman ona öğüt ver. Aksırıp da Allah’a hamd ettiği zaman ona ‘Allah sana merhamet etsin’ duâsında bulun. Hastalandığı zaman onu
ziyaret et. Öldüğü zaman da cenazesine katıl.152
• Müslümanın müslüman üzerindeki haklarından biri olan cenazesine
katılma dini ifadesiyle farz-ı kifaye bir görevdir. Yani ölünün içinde yaşadığı
toplumun mü’min erkekleri veya kadınlarından bir topluluğun veya bir ferdin
üstlenmesi gereken bir vazifedir. Aksi takdirde bütün toplum günahkâr olur.

152 Mişkatül-Mesâbih... Hn.1525

• Cenaze namazı, abdest alma,153 gereğince örtünme ve kıbleye yönelme gibi gerekli şartlara uyularak, erkekler, kadınlar ve çocuklar tarafından kılılınabilir bir namazdır. Peygamberimizin açıklamasına göre, kılanlar için bir
öğüt ve Uhud dağı kadar sevap kazanma vesilesidir.
Bir öğütlerinde Allah’ın Resûlü (s.a.) şöyle buyurdu:
-Bir cenazede bulunup da cenaze namazını kılan kimse bir kırat (sevab) kazanır. Cenaze namazını kılıp da kabrine götürülerek defn oluncaya kadar cenaze cemâatine katılan kişi ise iki kırat (sevab) kazanır.
(Ashab-ı Kiram tarafından) soruldu.
-Ya Resûlellah! İki kıratın sağlayacağı sevab ne kadardır?
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:
-İki kırat’ın sağlıyacağı sevab, küçüğü Uhud Dağı benzeri olan iki büyük dağ
gibidir.154
• Cenaze namazı, kılanlar için sevab kazanma vesilesi olduğu gibi cenaze
namazı kılınanlar için de bir duâdır. Bağışlanma sebebidir, şefaate uğrama vesilesidir. Cenaze namazını kılan müminler tarafından içten duygularla hayırla
yad edilmesi halinde ise kişinin Cennet’e yolcu edildiğinin bir müjdesidir.
Bu gerçek Enes İbn-ü Malik’in rivayet ettiği hadiste şöylece dile getiriliyor:
Günün birinde Hz. Peygamber’in yanından bir cenaze ile geçtiler.
Sahâbiler onu-hayırlı bir cemiyet insanıydı- diyerek övdüler.
Allah’ın Resûlü (s.a.) üç defa ard arda ‘Gerekli oldu’ buyurdu. Sonra diğer
bir cenaze ile daha geçtiler. Sahâbiler onu da -fena,cemiyete zararlı bir kişi- olduğunu ifade ederek yerdiler.
Allah’ın Resûlü (s.a.) (aynı şekilde) üç defa ‘Gerekli oldu’ buyurdu.
Hz. Ömer sordu:
-(Anam-babam sana feda olsun, Ya Resûlellah! Haklarındaki görüşlerimizi açıkladığımızda her bir cenaze için ‘Gerekli Oldu’ buyurdunuz.) Ne ‘Gerekli Oldu’?
153 Cenaze namazına yetişilemeyecek durumda teyemmüm yapılabildiği gibi bazı bilginlerimize göre abdestsiz olarak da kılınabilir.
Bak. Abdurrezzak Musannef 3/288
154 Et-Tac 1/362
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-(Ya Ömer!) İlkini hayırla andınız. (Toplumun sevgisini kazandığı için)
ona Cennet gerekli oldu; Cennete girmeyi hak etti.
İkincisinin fenalığında birleştiniz. (Toplumun nefretini kazandığı için)
ona da Cehennem gerekli oldu.
(Allah’ın Resûlü (s.a.) daha sonra sözlerini sahâbiler topluluğuna yönelterek şöyle buyurdu:)
-Ey Müminler! Sizler yer yüzünde Allah’ın şahitleri; değer ölçülerisiniz.155
• Cenaze namazı cemaat halinde kılındığı gibi tek tek olarak da kılınabilir. Peygamberimizin cenaze namazı erkekler, kadınlar ve çocuklar tarafından
küçük saflar halinde imamsız olarak kılınmıştır.156
Bir anda birden fazla cenazenin bulunması halinde sıra ile önce erkeklerin
sonra kadınların daha sonra da çocukların cenaze namazı ayrı ayrı kılınabildiği gibi bütün cenazelerin bir arada bir defada toplu olarak da kılınabilir.157
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• Cenaze namazı hazır cenaze için definden önce kılınabildiği gibi definden sonra kabir üzerinde de kılınabilir.
Ebû Hüreyre (r.a.) Peygamber (s.a.) mescidini süpürüp temizlemekte olan
siyahi bir kadınla alakalı olarak şu olayı dile getirdi.
Hz. Peygamber (bu kadıncağızı göremeyince) durumunu soruşturdu. Öldü dediler. Sahabiler ölümünü nedense önemsememiş gibiydiler.
Hz. Peygamber:
-Bana bildirmeniz gerekmez miydi? Diyerek serzenişte bulundular. Sonra da:
-Kabrini bana gösteriniz, buyurdular.
Gösterdiler. (Kabri başında) cenaze namazını kıldılar ve şu açıklamayı yaptılar:
-Bu kabirler yatırları için karanlıklarla doludur. Namazlarını kılmam sebebiyle Allah onların kabirlerini ışıklandırır.158
• Cenaze namazı dünyanın her hangi bir bölgesinde ölen bir mü’min için
155
156
157
158

Buhâri Cenaiz B.Senâin-Nâsi, Et-Tac 1/365
İ.Hişam Es-Siretün-Nebeviye (Cihaz-u Resûlillah ve defnühü)
Nesai 1/280, M. Elbani Ahkâmül-Cenaiz...132, Et-Tac 1/364
Bulûğül-Meram, K.Cenaiz Hn.23, Et-Tac 1/363

gıyabında da kılınabilir. Zira Peygamberimiz, müslüman olarak can veren Habeş Kralı Necaşi’nin cenaze namazını Medine’de, gıyabında kıldırmıştır.159
• Peygamberimizin açıklamalarına göre can taşıdıkları, ölüm büyük bir
olay olduğu ve aslında canı alan Allah’a tazim olacağı için müslüman olsun
veya olmasın bütün cenazeler için ayağa kalkılabilir. Değinildiği üzere cenaze
için ayağa kalkma Peygamberimizin sünnetindendir.
Abdullah İbn-ü Ömer(r.a.) şöyle anlatıyor.
Bir sahabi Allah’ın Resûlü’ne sordu:
-Ya Resûlellah! (Bazan) yanımızdan kâfirlerin cenazeleri geçiyor. Onların
cenazeleri için ayağa kalkalım mı?
-Evet, kâfirlerin cenazeleri için de kalkınız. Çünkü siz onların ölüleri için ayağa kalkmış olmuyorsunuz. Siz canları alan Allah’ı yüceltmek için ayağa kalkıyorsunuz.160
• İslâm, insanın dirisini ve ölüsünü kuşatan bir hayat nizamıdır. Bu itibarla koyduğu kurallara uyulmasını ister. Bu sebeple cenaze namazının kılınmasını emreder. Ancak cenaze merasiminin feryadı figana boğulmasını, cenazenin müzik eşliğinde, resimler taşınarak, sloganlar atılarak ve de alkışlar tutularak kabre götürülmesini şiddetli bir dille yasaklar.
İslâm dinine zahiren veya kalben iman etmemiş bulunan insanların cenaze namazlarını kılmak, saygı duyularak kabirlerini ziyaret edip bağışlanmaları
için duâlar yapmak da İslâm’ın Kur’ân kaynaklı yasaklarındandır.
Rabbimiz Tevbe Sûresi’nin 84. Ayetinde şöyle buyuruyor:
“Kâfirler ve münafıklardan ölen hiç bir kişinin asla cenaze namazını kılma.
(Defin veya ziyaret için) kabri başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Peygamber’ini tanımayıp kâfir oldular ve haktan sapmış adamlar olarak öldüler. Onların ne
malları ne de evlatları seni imrendirmesin...”
• İslâm dininde erkeklere veya kadınlara özgü olduğu açıkça belirtilmemiş bütün görevler ve yasaklar, erkekler gibi kadınları da yükümlü kılar. Cenaze namazı da böyledir. Kadınlar da cenaze namazı ile mükelleftirler. Ne var
ki periyodik rahatsızlıkları, hamilelik ve emziklilik gibi mazeretler sebebiyle beş vakit cemâat namazlarına ve de cuma namazına olduğu gibi cenaze na159 Et-Tac 1/364
160 Müsned 2/168

371

mazına da katılmayabilirler. Ancak tesettürlü olarak katılmaları asıldır. Mazeretleri yokken özellikle de akrabadan olan fertlerin cenaze namazlarına katılmalıdırlar.161
• Beş vakit namazlar, cuma namazı ve bayram namazında olduğu gibi cemaat halinde kılınması durumunda cenaze namazlarında da kadınların erkeklerin arkasında veya ayrı bir grup olarak erkeklerin paralelinde saf tutmaları gerekir. Ancak, özellikle büyük kalabalıklarda karmaşık halde kılınması da
caizdir.
Cenaze namazlarının erkeklerden sonra imamlı veya imamsız olarak kadınlar tarafından kılınması da caizdir. Hz. Peygamber döneminden beri sürdürülen meşru uygulama budur.
Cenaze namazı nasıl kılınır?
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Cenaze namazı ayakta kılınır. Eller kaldırılarak ilk tekbir alındıktan sonra Fatiha Sûresi okunur, onun ardından ikinci tekbir alınarak Allahümme Salli-Allahümme Barik şeklinde başlayan salâtlar getirilir ve üçüncü tekbir alınarak Peygamberimizin öğrettiği cenaze duâlarından biri okunur.162 Dördüncü
tekbir alındıktan sonra önce sağa ve istenirse sonra da sola selam verilerek namaz bitirilir.163
Cenaze duâsını bilmeyenler ilk tekbir alındıktan sonra Sübhaneke Duâsı’nı, üçüncü tekbir alındıktan sonra ise Fatiha Sûresini okuyabilirler.
• Cenaze namazı dini bir kurumdur. Kılınması bir ibâdettir. Kılan ve kılınan için bir hayır vesilesidir. Cenazenin hazırlanma, kılınma, taşınma ve defin adabı Peygamberimiz tarafından öğretilmiştir. Müslümanlar olarak görevimiz öğrenmek ve uygulamaktır.
Yüce Mevlamız cümlemizi ölümden ibret alarak, ölüm ötesi için iyice hazırlanabilen ve cenazelerini İslâm adabına göre kaldıran kulları zümresine ilhak buyursun.
161 Kadınların cenaze namazlarına katılımı ile ilgili olarak ilgili sayfalara bakınız.
162 Peygamberimizin öğrettiği cenaze duâlarından biri de şöyledir:
Allah’ım! Namazını kıldığımız bu kişinin Rabbi Sensin. Onu yaratan, İslam’a yönlendiren ve
canını alan da Sensin. Onun gizli ve açık işlerini en iyi bilen de Sensin. Biz Onun için aracılık
yapmak üzere sana yöneldik. Onu bağışla (Allah’ım!) .
163 Et-Tac 1/360, N.Elbani Ahkâmül-Cenaiz sh.151...

Umrelerimiz ve Tavaflarımız Başkalarına
Engel Olmamalıdır

“Allah’ın Resûlünün Dilinden Hac ve Umrenin Faziletlerii isimli kitabımızda açıkladığımız gibi Hac, Umre ve bağımsız olarak Tavaf pek faziletli ve
çok sevablı ibâdetlerdir.
Bu ibâdetlere önem verilmesi ve tekrar tekrar yapılmak istenmesi tabiidir
ve olması gerekendir. Ancak çok çok sevablar sağlamak amacıyla yapılacak bu
ameller, diğer müminlerin haklarını çiğneme nedeni olmamalıdır.
Gerçeği ifade etmek gerekirse özellikle Ramazan ayında ve Hacda tekrarlanarak yapılan Umreler ve sık sık yapılan tavaflar genelde yaşlılar, hastalar,
kadınlar, fiziksel özürlüler ve çocukların özelde ise yeni geldikleri için kudum
tavaflarını veya Umrelerinin tavaflarını ve sa’ylerini yapmak mecburiyetinde
olanların görevlerini yapmalarını engelleyecek ölçüde zorlaştırmaktadır. Kafa
ve kalb huzuru ile ihlasla yapılması gereken tavaflar ve sa’yler işkenceye dönüşmekte, hayatî tehlikelere marûz kalınmaktadır.
Bunun başlıca sebeblerinden biri de hiç şüphesiz sık sık yapılan umreler
ve tavaflarla, tavaf ve sa’y alanlarında çok büyük kalabalıkların oluşmasına sebebiyet verilmesidir.
İbâdetlerimizin Allah katında kabul olunarak sevablar almamıza ve Cennet’e girmemize vesile olmaları için Hz. Peygamberin öğrettiği ve uyguladığı
şekilde yapılmaları ve başkalarına hiç mi hiç zarar vermemeleri gerekir. Bu sebeple bazı hatırlatmalar yapmaya çalışacağız:
a) Kültürel, siyasî ve iktisadî hayatın her dalında hatta hayatın bütün alanlarında yardımlaşmakla yükümlü olduğumuz gibi ibâdetlerimizi yapmakta da
yardımlaşmakla görevliyiz. Çünkü Rabbimiz “insanlara yarar sağlayacak ve
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kendisinin emirleri ve yasaklarına bağlılık oluşturacak davranışlar ve işlerde yardımlaşmamızı” emir buyurmuşlardır.164
b) Sevgili Peygamberimiz, hayatının Umre yapabilme imkânlarına sahip
olduğu son yıllarında dört umre yapmıştır.165 Bu umreleri için Mekke’ye gelip umre yaptıklarında ikinci bir umre yapmamışlardır. Bir diğer ifadeyle Mekke içinde bulunuyorken örneğin Ten’im mescidi gibi bir Mîkat yerine gidip ihramlanarak umre yapmamışlardır. O’nun saygı değer sahâbileri de umrelerini
Mekke’ye geldiklerinde yapmışlar, Mekke içinde iken Umre yapmak amacıyla
Mîkat yerlerine çıkıp ihramlanmamışlardır.
c) Aziz Peygamberimiz İslâmî dönemde bir tek defa hac yapmışlardır. Veda
Haccı olarak isimlendirilen bu hacları için 3 Zilhicce’de Mekke’ye gelmişler, 4 Zilhicce’de Umre yapmışlardır.
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Arafat vakfesine beş gün kala geldikleri ve bu beş gün dahil Hac için on gün kaldıkları Mekke’de biri Umre, diğeri Hac, üçüncüsü de Veda Tavafı olmak üzere üç tavaf yapmışlardır.
Beş vakit namazlarını da Kâbeyi çevreleyen Mescid-i Haram’ın dışında Mekke-Mina arasında ikamet buyurdukları Ebtah’da ve de Mina ve Arafatta kılmışlardır. Onun Mescid-i Haramda kıldığı namazlar da 3-4 dür.166
d) Şanlı Peygamberimizin örnek olmak için en azla yetindiği, fakat bizlerin daha çok umre ve tavaf yapabileceğimiz İslâm bilginlerince kabul buyrulan görüştür. Ancak zarar vermemek, daha açık ifadesiyle başkalarının umreleri ve tavaflarını zorlaştırmamak da ittifak edilen ve de aksi düşünülemeyecek olan bir diğer hakîkattir.
Sonuç olarak deriz ki Ramazanda ve özellikle Ramazanın ikinci yarısından sonraki ve Hac’da Arafat Vakfesi öncesindeki günlerde Peygamberimizin
ve onun yüce arkadaşlarının uygulamalarını izleyerek başkalarını engelleyici
Umre yapmamalı ve sık sık tavafa girmemeliyiz. Aksi takdirde saygısızlık etmiş, zarar vermiş oluruz.
Ancak çok çok arzu ediyorsak, izdiham sebebi olmayacağımıza gönül ya-

164 Mâide 2
165 Buhâri Umre 3
166 Buhâri Hac 70

tırabileceğimiz öğle ikindi arası ve gece yarıları gibi tenha vakitleri tercih ederek tavaf yapabiliriz.
Sözü, sahabî Abdullah b. Ömer’e bırakarak bitirelim. O şöyle anlatıyor:
Allah’ın Resûlü’nü (s.a.) Kâbe’yi tavâf ederken şöyle derken görüp işittim:
Ey Kâbe! Sen pek güzelsin, kokun da pek hoştur. Yüceliğin, saygınlığın, dokunulmazlığın da erişilmezdir.
Ancak hayatımı tasarrufu altında bulunduran Allah’a yemin ederim ki müminin canının, malının ve saygı duymamız gereken şahsiyetinin yüceliği, saygınlığı ve
dokunulmazlığı seninkinden çok daha büyüktür.167
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167 İ. Mace Hn. 3932

Tavaf Alanında ve Ravzay-ı Mutahhara’da Uzun Süre Kalmak
Diğer Müslümanlara Saygısızlıktır
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Kendi nefislerimiz için arzu ettiklerimizi diğer müslümanlar için arzu etmek, müslüman olmanın olgunluk şartı olarak değerlendirilebileceği gibi olmazsa olmaz koşulu olarak da yorumlanabilir. Zira Peygamberimiz bir hadislerinde nefislerimiz için sevdiklerimizi diğer müslümanlar için de sevmeyi namaz, oruç ve zekât gibi İslâm Dini’nin üzerinde kurulduğu temellerden biri
olarak vasıflandırmıştır.168
Bu sebeple maddî ihtiyaçlarımızın giderilmesinden ibâdet amaçlı davranışlarımız kadar nefislerimiz için istediklerimizi İslâm ahlâkının gereği olarak
müslüman kardeşlerimiz için de istemekle yükümlüyüz.
Bu girişten sonra mesajımıza geçebiliriz. Zaman ayırarak ve büyükçe harcamalar yaparak Hac ve Umre yaptığımız için nefislerimizi düşünmemiz ve
daha fazla ibâdet yapmak istememiz doğaldır.
Bu sebeple örneğin husûsiyle Ramazanlarda ikindi sonrasında oturduğumuz tavaf alanı çevresinde teravîh sonrasına kadar kalmaktayız. Bunun gibi
Mescid-i Nebî’de Peygamberimizin kabirlerinin yanı başındaki Ravzay-ı Mutahhara dediğimiz alanda saatlerce oturmakta, namaz kılıp zikir yapmakta ve
salavât getirmekteyiz.
Ancak bakılması ibâdet olan Kâbe’nin apaçık görüldüğü yerlerde ve özellikle tavaf alanı ve çevresinde oturup Kâbe’yi izlemek bütün müslümanların
arzusudur.

168 M. Zevaid 1/45

Şanlı Peygamberimizin namaz kıldırdıkları, hutbe irad ettikleri, sohbet
yaptıkları, istişarede bulundukları, elçilerini kabul buyurdukları, Rabbinden
vahiy aldıkları ve eşlerinin odacıklarına girip çıktıkları, özetle ifade edersek
O’nunla ilgili bin bir hatırayı içeren Ravzay-ı Mutahharada oturup namaz kılmak, salavât getirmek ve Peygamberimizle ilgili olarak bildikleri olayları derin
bir haz içinde görür gibi yad etmek de tüm müslümanların arzusudur.
O halde kendimiz için istediklerimizi diğer müslümanlar için de istemeli; Kâbe’yi gören alanlarda ve Ravzay-ı Mutahhara’da uzun süreler oturup kalmamalıyız.
Yalnızca nefislerimizi düşünüyor olmak, en iyimser yorumla müminlere
saygısızlıktır ki Kurân, Allah’ın fazlını ve rızasını amaçlayarak Kâbe’ye yönelmiş insanlara saygısızlık yapılmasını yasaklamaktadır.169 Bu vesilesiyle özbenliklerimize yöneltmemiz gereken bir soru da şudur:
-Nefislerimiz için istediklerimizi diğer müslümanlar için isteme faziletini dini duygularımızın yoğunluk kazandığı Umre ve Hac ibâdetleri sırasında ve de Mekke ve Medine gibi Kurân’ın indirildiği kutsal kabul ettiğimiz alanlarda gerçekleştiremezsek ne zaman gerçekleştirebiliriz?
Burada hatırlamamız gereken bir diğer hatamız da özellikle izdihamlı vakitlerde bağdaş kurarak rahat rahat otururken, ayakta kalan veya yanı başımıza oturmaya çalışan müslüman kardeşlerimize karşı gösterdiğimiz ilgisizliktir
ve de itici, üzücü davranışlarımızdır. Bu tür davranışlarımızı manevî bir cinayet olarak nitelememiz bile mümkündür.
Zira çok iyi bilmeliyiz ki İslâm kardeşliğinin kaçınılamaz gereği birbirlerimize karşı merhametli olmaktır.170 Merhametli olmak ise ilk planda sıkıntıları paylaşmayı, imkânlar oluşturmayı ve bölüştürmeyi gerektirir. Merhamet görevini yaparak hizmet sunan müminler İslâm toplumunun en faziletlileri, yarar sağlayanlar ise en hayırlılarıdır.171
Yalnızca kendilerini düşünenler Sevgili Peygamberimizin yaptıkları “birbirlerini kenetleyen ve yekdiğerinin ızdırabını duyan” müminler tanımına giremezler.
169 Maide 2
170 Maide 54, Fetih 29
171 El-Camius Sağir Hayru...
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Sözü, Peygamberimizin her zaman ve her yerde ve de her ilişkide kullanabileceğimiz bir müjdeli hadisleriyle bitirelim:
“Sizden biriniz Cehennem’den uzaklaştırılıp Cennet’e konulmayı arzu ediyorsa, Allah’a ve Âhiret Günü’ne imanlı olarak can vermeye baksın. Bir de kendisine
yapılmasını istediği yardımları-davranışları-işleri-fedakârlıkları başkalarına yapsın.”172
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172 Müslim, R. Salihin B. Nehyi Anil-Eza Hn. 1570

Giriş-Çıkış Yollarında Oturularak Engel Oluşturulması
Günahdır

Ramazan ayında ve Hac mevsiminde Mescid-i Nebî’de ve Mescid-i Haram’da büyük kalabalıklar oluşmaktadır.
Özellikle Mescid-i Haram’da dış avlularda, içeri girip çıkılan ana ve tali
derecedeki yollarda ve tavaf alanında zarurî olarak namaz kılınmaktadır.
İzdihamın neden olduğu kaçınılmaz olan bu durum genel eğitim ve İslâmî bilgi ve bilinç yetersizliği sebebiyle sorunlar oluşturmaktadır. Yaşlılar, kadınlar, hastalar ve çocuklar da hayatî tehlikeler geçirebilmektedir.
Sebeb, namazların ardından hemen kalkılıp yolların ve tavaf alanının boşaltılmamasıdır, bulundukları yerden kımıldamayan ve tesbih çekmeye devam
eden bilinçsiz müslümanların şer haline dönüşen ve zarar verici eza niteliğine
bürünen davranışlarıdır.
Oysaki Hz. Peygamber yollardan zarar verici nesneleri gidermeyi bir diğer ifadeyle geliş gidişi engelleyen her türlü davranışları ve oluşumları gidermeyi yolun hakkı olarak açıklamış, kişinin yararlanacağı imanın yetmiş kusur
nevinden bir hayır olarak tanıtmıştır.
Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur:
“İman yetmiş küsur bölümdür. En yüksek katı -Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.- demektir. En aşağı katı ise yoldan ezâ’yı: zarar verecek, geçişe mani olacak engelleri gidermektir.”173
Kendisine sevab kazandıracak bir ameli öğretmesini isteyen sahâbiye de
Peygamberimiz şöylece öğüt vermiştir:
173 El-Camius-Sağır El-İmanu (1/124)
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-Müslümanların yollarındaki engelleri gider.174
Geçiş engellerini kaldırmakla yükümlü oldukları halde namaz sonralarındaki oturuşları ile bizzat engel oluşturan müslümanlar, zarar verici eza konumuna düşerek sevablarını artırmak için geldikleri Mescid-i Haram’da günaha
girdiklerini bilmelidir. İşlenen günahın sebebiyet verilen zararla orantılı olduğu da bir gerçektir.
Bunun için Umreci ve Hacı kardeşlerimizi uyarıyoruz.
Kişinin sözleri, davranışları ve işlerinden zarar görülmemesinin müslümanlığın olgunluk şartı değil olmazsa olmaz koşulu olduğunu da bir daha duyuruyoruz. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyurur:
-“Müslüman, müslümanların sözleri, davranışları ve işlerinden zarar görmedikleri kişidir.”
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174 İ. Mace Hn. 368

İzdihamdan Kaynaklanan Kadın-Erkek Karışımı
Namazı Bozmaz

Yüce Rabbimiz biz insanları kendi zâtına ibâdet etmemiz için yaratmıştır.
İbâdet Allah’ın her bir emir ve yasağına itâat etmektir.
Bu tarif çizgisinde genel anlamda hayatın İslâmlaştırılması olarak algılayabileceğimiz ibâdet, özel anlamda oruç, zekât ve namaz gibi görevlerimizdir.
Ana ibâdetimiz olan namaz İslâm Dininin merkez sütunudur. Rabbimiz
katında sorgulanacağımız ilk görevimizdir. O, en faziletli cihaddır.
Namazların müminler tarafından cemaatle kılınması, Sevgili Peygamberimiz tarafından sevabının büyüklüğü açıklanarak öğütlenmiş ve görevleştirilmiştir. Cemâat namazlarına kadınlarımız da yönlendirilmişlerdir. Zira Hz.
Peygamber döneminde çocuklu kadınların bile akşam yatsı ve sabah namazlarına katıldıkları ve Peygamberimiz tarafından tasvip gördükleri bilinen bir gerçektir. Üstelik O, çocuk ağlamalarını işittiğinde analarının daha fazla üzülmemesi için kıldırdıkları namazları da kısa tutarlardı.
Dinî, tıbbî ve örfî mazeretleri sebebiyle cemâat namazlarına katılıp katılmamada erkeklere nazaran daha hür bırakılan kadınların camilere gitmekten
alıkonmamaları ise Hz. Peygamberimizin açık emirleridir.
İslâm Dini, camilerde cemaatle birlikte namaz kılmaya yönlendirirken
Peygamberimizin diliyle düzenleyici kurallar da koymuştur.
Cemaatin iki kişi olması halinde imamın arkasında saf tutulması, birinci saf dolduğunda ikinci safın kurulması, safların arasında boşluk bırakılmaması, omuzların temas halinde bulunması, müşterek kılınan namazlarda önde erkeklerin arkada kadınların yer alması, konulan Nebevî kurallardan bazılarıdır.
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Yukarıda sunulan bilgiler ışığında kadınlar Umre’de ve Hac’da özellikle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebîde kılınacak cemaat namazlarına özellikle erkeklerin arkasında saf tutma kuralına uyarak katılmalı, ayrıca cenaze namazlarına da iştirak etmelidirler.
Pekiştirerek ifade edersek kadınlar da erkekler gibi kendilerine ayrılan
bölümlerde namaz kılmalı veya erkeklerin arkasında saf tutmaya özen göstermelidirler. İmkanlar ölçüsünde kadın erkek iç içe karışık şekilde namaz kılınmamalıdır. Ancak Mescid-i Haram’da önüne geçilemeyen bir iç içeliğin yaşandığı da bir vakıadır.
Eğitimsizlik yanısıra aşırı kalabalıklar gibi bir zarûretten kaynaklanan bu
iç içeliğin namazı bozmayacağı ve yeniden kılınması gerekmeyeceği bilinmelidir. Çünkü kadın erkek yan yana veya kadınların arkasında namaz kılmanın namazı bozacağına ilişkin bir Kurân buyruğu veya Peygamberi bir açıklama yoktur.
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Yalnızca Hanefi mezhebi müctehidlerinin bazı genel nitelikli hadislerden
hareketle ileri sürdükleri özel bir içtihadları vardır.
Onlara göre cenaze namazları dışında cemaatle kılınan beş vakit ve de teravih namazı gibi rukûlu ve secdeli namazlarda aralarında teması engelleyici
bir açıklık olmaksızın, alçaklık ve yükseklik gibi mekân farklılığı bulunmaksızın ve de kadınlara arka safta kılmaları şeklinde bir uyarı yapılmaksızın kılınacak yanyana namazlarda kadının sağında, solunda ve arkasında bulunan erkeklerin namazı bozulur.
Ancak bu içtihadi görüş de normal şartlarla ilgilidir. Bu içtihadın, kalabalıklar sebebiyle irade dışında birden oluşan ve uyarılarla anında giderilemeyecek nitelik taşıyan iç içeliği kapsamayacağı açıktır.
Mescid-i Haram’da irade dışı oluşan iç içeliğin namazı bozmayacak oluşu
elbetteki saf düzeni ve sıralamasına özen gösterilmesini engellememelidir.

Namaz Kılanların Önünden Geçilmemesi

Her zaman ve her yerde özellikle de Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebî’de
dikkat gösterilmesi gereken konulardan biri de namaz kılanların önünden bir
diğer ifadeyle başlarını secdeye koyacakları yerden geçmemek veya geçilmesine sebebiyet vermemektir.
Bilinçli ve huzurlu namaz kılınabilmesi için kişinin kendisini veya başkalarını meşgul edecek davranışlardan kaçınması gerekir.
Bu sebeple, namaz kılacak kişinin namaz kılarken önünden geçilmesi ihtimalinin bulunduğu yerlerde, secde edeceği yerden başkalarının geçişini önlemek için bir duvarın veya bir sütunun arkasında namaz kılması ya da dikilecek veya öne konulabilecek baston, çanta, giysi gibi bir maddeyi önüne koyarak onu sütre edinmesi Peygamberimizin emridir.
-Salat ve Selâm üzerine olsun-. O, şöyle buyurur:
-Sizden biriniz namaz kılacağı zaman edineceği sütreye yaklaşsın ve ona doğru kılsın.175
Özellikle dinî vasıflı bu görevini yapmış olan kişinin sütresi ile kendisi
arasındaki secde edeceği yerden geçilerek onun namazla kalbi bağlantısının
bozulması Peygamberimiz tarafından yasaklandığı için günahkâr kılacak haram bir işlemdir.
Peygamberimiz namaz kılanın önünden; secde edeceği yerden geçilmesini yasakladığı gibi geçişin engellenmesini de görevleştirmiştir.176 Bu sebeple
175 Ebu Davûd, Salat 108, 109
176 Ebu Davûd, Salat 108, 109

383

önünden geçilecek kişi Sübhanellah gibi sesli bir zikir cümlesiyle önlem alarak geçişi engellemeye çalışmalıdır.
Ancak Hanefi mezhebi müçtehidlerinin bizim de katıldığımız görüşlerine göre, geçişin gerekirse elle müdahale edilerek engellenmesiyle ilgili emirleri bizzat Peygamberimizin kendisi tarafından kaldırıldığı için elle engelleyici müdahalede bulunulmamalıdır. Zira engelleyici el kol hareketleri kalb huzurunu daha fazla bozucudur.
Zaruret olmaksızın namaz kılanların secde edecekleri yerden geçenler günahkar olacaklar gibi sütre edinseler de, insanların geçme zaruretini duyacakları yerlerde namaza durarak önlerinden geçilmesine sebebiyet verenler de günahkâr olurlar.
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Ancak Ramazan ve Hac mevsimi gibi izdihamın giderek arttığı ve bu sebeple önden geçme ve önümüzden geçilmenin engellenemeyeceği zaruri şartlarda kişilerin sorumlu olmayacakları da açıktır.
Burada açıklamamız gereken bir husus da Cemaat namazlarında imamın
önünden geçilmediği sürece cemaatin önünden geçilmesinin sakınca doğurmayacağı şeklindeki İslâm bilginlerince ittifak edilen görüştür.
Ancak bu yasağın konuluş amacı düşünüldüğünde zaruret olmadığı sürece cemaatin önü
nden de geçilmemesi gereği anlaşılmış olur. Zira Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Namaz kılanın önünden geçen kişi, üstlendiği sorumluluğun boyutlarını bilseydi uzun uzun süreler beklemesinin geçmekten daha hayırlı olacağı gerçeğini anlayabilirdi.”177

177 Ebu Davûd, Salat 108, 109

Yolculukta Namazları Kısaltma ve Birleştirme

İslâm Dini Yüce Rabbimizin insanlık için koyduğu iman ve hayat düzenidir. Bu sebeble onun ilkeleri, emirleri ve yasakları bütün insanların anlayabileceği ve uygulayabileceği özelliktedir.
Uygulamada engelleyici hayatî zarûretlerin oluşması durumunda yüklenen vazifeler görev olmaktan çıkar. Olağan dışı şartlarda ise görevler azalabilir, ertelenebilir, vasıf değiştirebilir ve hatta düşebilir.
Yolculuklar da olağan dışı şartlardandır. Çünkü konumuz olan namaz
özelinde bakıldığında anlaşılacağı gibi yolculuklar, namazları kısaltabilir, birleştirebilir, birlikte kılınması farz olan Cuma namazını tek başına kılınabilecek
öğle namazına dönüştürebilir.
Yolculuk, Kur’an ve Sünnet’le kurumsallaştırılmıştır
Kur’ân ve onun açıklaması niteliğindeki Peygamberî Sünnet kolaylaştırıcılık sebebi olan yolculuğu meşrûlaştırır ve de kurumsallaştırır. Yolculukta namazla ilgili Nisâ sûresinin 101. âyetinde şöyle buyurulur:
“Yeryüzünde yolculuğa çıktığınızda hakikati inkâra şartlanmış olan (kâfir) lerin âniden üzerinize saldırmasından korkarsanız namazlarınızı kısaltmakla günaha girmiş olmazsınız. Çünkü o hakikati inkâr edenler sizin düşmanlarınızdır.”
Anlamı sunulan âyette husûsiyle kâfirlerin saldırısından korkulması durumunda namazların kısaltılabileceği açıklanmaktadır.
Sevgili Peygamberimiz de namazı kısaltıcı yolculuğun tehlike içermeyen
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diğer yolculukları kapsadığını duyurmuştur. Salât ve Selâm üzerine olsun o,
ayrıca kısaltmanın sabah namazının sünneti hâric, sünnet namazlar kılınmadan öğle, ikindi ve yatsı namazlarının dört rek’at olan farzlarının iki rek’at olarak kılınması şeklinde yapılabileceğini öğretmiştir. O, namazların birleştirilebileceğini de örneklendirmiştir.
Kur’ân ve Sünnet, yolculuğun kolaylaştırıcı sonuçlar doğuracağını bildirmekte fakat başta ne kadar süreli veya ne kadar mesafeli yolculuğun yolculuk
olacağı olmak üzere ilgili bazı hususları açıklamamaktadır.
Açıklamaması da gerekirdi. Çünkü İslâm evrenseldir ve zaman üstüdür.
O, kalıcı yasalar koyar. Zamanların geçmesiyle örneğin iletişim ve ulaşım imkânlarının gelişmesiyle değişmesi gerekecek ölçüleri koymaz. Bu tür yasaların
konulmasını aklın ve ilmin yetkisine bırakır.

386

Değinildiği gibi yolculuğun tarifi yapılmadığı ve yolculukla ilgili çeşitlilikler içeren Fiilî Sünnet değişik şekillerde irtibatlandırılabilir ve yorumlanabilir olduğu için İslâm bilginleri yolculuk çevresinde farklı görüşler serd etmişlerdir. Şimdi bu görüşleri hülâsa edeceğiz.
Mezheplerimizin ictihadlarının özeti
A- Hanefî müctehidler, Peygamberimizin “Yanında kendisiyle evlenme engeli bulunan bir mahremi veya eşi olmaksızın Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir
kadının üç günlük yola çıkması meşrû-halâl değildir.” şeklindeki hadisiyle “Yerleşik kişi bir gün bir gece, yolcu ise üç gün üç gece mesh yapabilir.” anlamındaki hadisine dayanarak kolaylıklardan yararlandıracak yolculuğun ancak üç günlük
yolculuk olabileceği ictihadında bulunmuşlardır. Ne var ki onlar, asırlarca önceki yaşadıkları dönemlerin şartlarında üç gün ve üç gece içinde ancak on sekiz saat yolculuk yapılabileceği ve yolculuğun da ancak ortalama yürüyüşle
değerlendirilebileceği var sayımından hareket etmişlerdir. Böylece karada deve
yürüyüşüyle, denizde yelkenli ile onsekiz saatlik seyri ölçü edinmişlerdir.
Şâfiiler ve konuya onlar gibi yaklaşan bilginler de ilgi kurdukları bir hadisten hareketle takriben dört berîdlik (yaklaşık doksan kilometrelik) mesafeyi yolculuk ölçüsü olarak benimsemişlerdir.178
178 Müslümanların pratikteki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu tesbitlerin günümüzde
geçerliliğini sürdüremeyeceği açıktır. Zira günümüzün ortalama seyri ile onsekiz saatlik

B- Mekke’nin fethi yılında Hz. Peygamberin, Mekke’de onbeş gün kaldığı şeklindeki rivayete dayanarak Hanefîler, bir yerde onbeş günden az kalınmaya niyet edilmesi halinde seferîlik durumunun devam edebileceği görüşünü ileri sürerler. Şâfiiler ise bu süreyi ilgi kurdukları bir hadisle delil getirerek
dört günle sınırlandırırlar.
Oysaki istidlal edilen Nebevî uygulama ve hadis konu ile doğrudan ilgili
olmadığı içindir ki fikhî mezheblerimiz farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir.
C- Çoğunluğu oluşturan İslâm bilginleri, Hz. Peygamberin yolculukta öğle ikindi, akşamla yatsı arasında cem’ yaptığı bir diğer ifadeyle namazları birleştirdiği şeklindeki sahih hadislere istinad ederek yolculukta cem’ yapılabileceği görüşündedirler. Hanefîler Arafat ve Müzdelife dışında namazların değinilen şekilde birleştirilmesini kabul etmezler, bu şekildeki birleştirmeye ilişkin
rivayetleri namazların ilkini vaktinin sonunda kılıp diğerini vaktinin başında
kılmak şeklinde yorumlarlar.
D- İslâm bilginleri, namazı kısaltarak kılmanın gerekli olup olmadığı konusunda da çelişirler. Hanefî müctehidler “Allah’ın kabul edilmesi gereken bir
hediyesi” olduğu şeklindeki hadisle delil getirerek kısaltmanın vâcib olduğunu, aksine uygulamanın günahkâr kılacağı ictihadında bulunurlar . Başta Şâfii müctehidler olmak üzere çoğunluğu oluşturan bilginler ise,yukarıda tercümesi sunulan ilgili Kur’ân âyetinin ifadesine ve “Allah, verdiği ruhsatların kullanılmasını sever.” şeklindeki hadise dayanarak kişinin kısaltmada muhayyer olduğunu, dilerse yolculuğun kolaylıklarından yararlanmayabileceğini dile getirirler.
Yolculukla alakalı olarak ilmihal kitaplarında gördüğümüz ve bazı kişilerce dinimizin değişmez hükümleri gibi aktarılan ictihadlar, verilen bilgilerden
açıkça anlaşılabileceği gibi doğrudan Kur’ân ve Sünnet’in emredici hükümleri değildirler.
Biz, çokça soru yöneltilen bu konularda, hadislerin,değişik mezhebî ictiyolculuğun ölçü alınması değil uçak ve otomobil yolculuğunu İstanbul’dan Rize’ye otobüs
yolculuğunu bile yolculuk kapsamından çıkarabileceği, doksan kilometrelik yolculuğun
da iki vakit namazı arasında gidip gelinebileceği cihetle ameli yönden bir yararı olamayacağı zâhirdir
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hadların ışığında güvenilir ilim adamlarımızın yaptığı güncelleştirici çalışmalardan yararlanarak size özet bilgiler sunuyoruz.
Uyguladığımız için tavsiye edeceğimiz görüşler
1-Kişinin kendisinin, aile fertlerinin, çalışma arkadaşlarının ve gideceği
yerdeki ilgili kimselerin yolculuk olarak nitelediği yolculuklar dinimizin getirdiği kolaylık ilkelerinden yararlandırabilecek yolculuklardır. Özel araçla çıkıldığında evler, kamu ulaşım araçlarıyla gidildiğinde garlar, istasyonlar ve havaalanları yolculuğun başladığı yerler olarak kabul edilebilir. Bu gibi yolculuklarda namazları kısaltabiliriz.
Sabah namazının sünneti dışındaki sünnetler kılınmadan dört rek’atlı namazlar iki rekat halinde kılınabilir. Akşam namazı ise kısaltılmadan üç rekat
olarak kılınır.
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Ancak yasaklayıcı Peygamberî emirler mutlaklığı içinde değerlendirilmeli zarûret olmadıkça kadınlarımız yanlarında mahremleri veya eşleri olmaksızın bu gibi yolculuklara çıkmamalıdırlar. Kur’ân da Aziz’in karısı örneğinde
görüldüğü üzere kadın da erkekler karşısında sapacağı ve saptırabileceği için
özellikle onlar için maddî güvenlik kadar manevî güvenlik de önemlidir. Çünkü onlar doğal yapıları ve câzibeleri gereği ilgi odağı olma, etkileme ve etkilenme konumundadırlar. Güvenlik maddî ve manevî yönlerden değerlendirilmelidir. Kadınlar zarûret durumlarını aile fertleriyle birlikte kendileri belirleyebilirler. Zarûret kapsamına alınabilecek Hac ve diğer seyahatler için güvenilir organizasyonların seçilmesi de gerekir.
2- Gidilen yerde kendimizi misafir olarak algıladığımız veya misafir olarak ağırlandığımız sürece, yolculuğun namazları kısaltma şeklindeki kolaylıklarından yaralanabiliriz. Peygamberimiz mest üzerine mesh yaptığı gibi çorapları ve sarığı üzerine de mesh yapmışlardır. Eşlerinden baş örtüsü üzerine mesh yapanlar da vardı. Bu sebeple özellikle yolculuklar ve de kalabalık
mekânlarda abdestle giyilmiş olan çoraplar ve baş örtüleri üzerine de mesh
yapılabilir.
3- Yüce dinimizde kolaylaştırma esastır. Yorumlarla hayatımızı zorlaştırmaya gerek yoktur. Hz. Peygamberi izleyerek yolculuklarda namazlarımızı yu-

karıda açıklanan şekilde kısaltabilir ve de birleştirebiliriz. İslâm bilginlerinin
Sünnet çizgisindeki kabullerine göre hastalar da yukarıda açıklandığı şekilde
namazlarını birleştirebilirler.
4- Yolculuklarda namazları kısaltma zarûreti yoktur. Kolaylıklardan dilersek yararlanabilir, dilersek yararlanmayabiliriz. Ancak Hz. Peygamber hemen
hemen bütün yolculuklarında sabah namazının sünneti dışındaki sünnetleri
kılmaksızın namazlarını kısaltarak kıldığı için bizler de Peygamberimizin yolunu izleyebilir, kısaltarak kılmayı tercih edebiliriz. Açıklandığı üzere birleştirme de yapabiliriz. Yolculuğun kolaylıklarından yaralanmak istenilmediğinde Sünnet namazlarıyla birlikte dört rekâtlı farzlar da aynen dört rekât olarak
kılabiliriz.
Bir önemli bir konuya daha açıklık getirmek istiyoruz.
Peygamberimizin Medine’de şiddetli yağmur gibi olumsuz hava şartları
olmadan bile bazan namazları cem’ ettiğini bir diğer ifadeyle birleştirdiğini biliyoruz. Burada müminlere evrensel bir mesaj verildiği kanaatindeyiz.
-Âdet haline getirilmemek koşuluyla- gerektirici durumlarda namazlar birleştirilerek kılınabilir. Örneğin ara verilemeyecek, verilse de namaz kılmak
için uygun yer bulunamayacak uzun süreli toplantılara katılacak yöneticilerbürokratlar, önemli ameliyatlara girecek cerrahlar, nöbete girecek askerler, yoğun bakımda görev yapacak doktorlar ve hemşireler, vazifelerinden atılma
korkusu duyacak subaylar gibi görevliler ve her an göreve gidecek itfaiyeciler,imtihana girecek talebeler ve benzeri mazeretliler... namazlarını terk etmemeli veya kazaya bırakmamalıdırlar. Çünkü onlar öğle ile ikindiyi tercihan öğle veya ikindi, akşamla yatsıyı da yatsı vaktinde sırasıyla bir biri ardından birleştirme yoluyla kılabilirler. Birleştirme yaptıkları zarurî durumlar da sünnetleri de kılmayabilirler.
Çok iyi bilinmelidir ki evrenselliği gereği İslâm Dini’nin doğrudan açıklık
getirmediği yolculuk dâhil bütün konularda ileri sürülen ve de sürülecek olan
görüşler zamanla değiştirilme ihtiyacı duyulabilecek ictihadlardır. Mezheblerimizin içlerindeki ve aralarındaki görüş farklılıklarının tabîî görülmesi de tesbitimizi doğrulamaktadır. Kaldı ki ictihadlar İslâm’ı ve bütün müminleri değil, yalnızca sahipleri ve izleyenlerini bağlar.
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Bu sebeple dileyenler ilmihallerde buldukları ve bizim de burada özetleyerek sunduğumuz bilgilerle amel edebilirler. Hiçbir engel yoktur. Biz izlemekle emrolunduğumuz sünnet çizgisinde ve de bu çizgiyi sürdüren müctehidlerimizin izinde yapılan ilmî çalışmalardan nefsimiz ve ailemiz için seçtiğimiz -bütün içtihadlar gibi hata ihtimalli- doğru görüşleri sizlerle paylaşmaya çalıştık.179
Hiç şüphesiz doğruları en iyi bilen ve huzûrunda sorgulayacak olan yalnızca Allah’tır.

390

179 Yolculukla (seferilik) alakalı çok yönlü bilgileri-ictihadları kaynaklarıyla birlikte bir arada bulmak isteyenler, pek çok ilim adamımızın katkılarıyla hazırlanmış bulunan aşağıdaki hacimli esere baş vurabilirler. Kaynaklarımız için de bu esere müracaat edilebilir:
Seferilik ve Hükümleri (İslâmi Araştırma Vakfı), Ensar Neşriyat İst:1997

Hac Günlerinde (8-13 Zilhicce) Namazlar Nasıl Kılınmalıdır?

Giriş
Hac ibadettir. O, ancak Allah’ın Kurân aracılığıyla bildirdiği Menasike göre ve Allah’ın elçisi Hz. Muhammed’in örneklendirdiği şekil üzere yapılabilir. İctihadlarla Hac ibadetine ilaveler yapılamayacağı gibi, eksiltmeler de yapılamaz.
Sevgili Peygamberimiz Veda Haclarında “Hac görevlerinizi (menasik) benden alıp öğreniniz. Çünkü bilmiyorum, belki bu haccımdan sonra bir daha hacc yapamam.” buyurarak yukarıda değinilen ana görevimizi belirlemiştir.180
Umre ile ilgisine göre ifrad, temettü ve kıran şeklinde isimlendirilmekte ise de uygulamada Hac birdir ve Hac Yevm-i Terviye denilen Zilhiccenin 8.
günü -daha önce ihramlanılmamışsa- Mekke’de ihramlanarak Mina’ya çıkışla başlar. Zilhiccenin 12. veya on üçüncü günü şeytan sembollerini nihai taşlama ve Veda tavafı ile biter.
Biz bu çalışmada Hz. Peygamberin (a.s) Mina’ya çıkışla başlayan ve Veda tavafı ile biten Veda haccında beş vakit namazlarını nasıl kıldığını, Cuma
ve Bayram Namazlarını kıldırıp kıldırmadığını veya kılınması konusunda bir
emir verip vermediğini incelemeye ve de uygulamakla yükümlü olduğumuz
Nebevî Sünneti belirlemeye çalışacağız.
Gerekli ön bilgi
Sevgili Peygamberimiz Veda Haccı olarak nitelenen haclarında Medine’den
Mekke’ye gidişleri sırasında namazlarını kısaltarak kıldıkları -kıldırdıkları gibi
180 Muslim Hac 51 (Hn. 1297)
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Hacları sırasında Mekke-Mina-Arafat ve Arafat-Müzdelife-Mina-Mekke çizgisinde kaldıkları on günlük süre içinde de namazlarını kasrederek (kısaltarak)
kılmış- kıldırmışlardır.181
O seferilik halinde üç rekat olarak kıldığı akşam namazları dışında dört
rekatlı namazları iki rekat olarak kılardı. Sabah namazının sünneti dışında
müekked ve gayr-ı müekked sünnet namazlarını ise kılmazdı. Bu müretteb
sünnet namazları dışında binek üstünde nevafilden namazlar kılardı.182 Farz
namazlarını da bineğinden inerek kılardı. Hz. Peygamberimizin seferilik halindeki sünneti bilen Abdullah bin Ömer bir yolculuk sırasında öncesi ve sonrasında bir başka namaz kılmaksızın iki rekat farz kıldırması ardından çevresindeki bazı insanların namaz kıldıklarını görünce şöyle buyurmuştur:
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“Ben (farz namazlarının öncesi ve sonrasında) namaz kılacak olsaydım dört
rekatlık farz namazları tam kılardım. Ben yolculukta Hz. Peygamberle beraber bulundum. O, iki rekat farz dışında namaz kılmazdı. İrtihal edinceye kadar böyle devam etti. Ebubekir, Ömer ve Osman’la da yolculuk yaptım. Onlar da ölünceye kadar iki rekat farz namazdan başka namaz kılmadılar. Allah Kur’an’ ında “Allah’ın
elçisinde sizler için güzel örnek var” buyurdu.183
O, seferilik halinde öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı da cem’ ederdi.
Önemine binaen sunduğumuz bu ön bilgilerden sonra incelememize başlayabiliriz.
Peygamberimiz Mina’da namazlarını nasıl kıldı?
1. Buharî’nin Sahihinde Abdullah b. Ömer’den rivayet ettiğine göre Hz.
Peygamber Mina’da namazlarını kısaltarak -akşam hariç- ikişer olarak kıldı.184
2. Buharî Ebvabut-Taksîrinde Abdullah b. Mesudun şöyle dediğini nakleder:
-Ben Mina’da Hz. Peygamberle, Hz. Ebu Bekir’le, Hz. Ömer’le ve halifeliğinin ilk yıllarında Hz. Osman’la namazları iki rekat olarak kıldım.
181 S. Ebî Davûd Salât 279
182 Buhârî Ebvabut-Taksîr 11,12,13
183 Ebu Davud Salat 2 / 6
184 Buhârî Hac 84

Abdullah b. Mesud kendisine Hz. Osman’ın Mina’da dört rekat olarak kıldırdığı bildirilince aynı şekilde kendisinin Hz. Peygamberle, Hz. Ebu Bekir ve
Ömer’le ikişer rekat olarak kıldığını dile getirir ve şöyle söylemekten de kendisini alamaz.
-Ne olaydı nasibim dört rekat değil de kabul olunan iki rekat olsaydı.185
3. Ebu Davud’un (evi Mekke’de olan) Harise b. Vehb’den rivayetine göre o da Mina’da Allah’ın Resûlü ile beraber namazları kısaltarak ikişer rekat olarak kıldı.186
Hz. Peygamber’in Yevmi Terviye’de Arafat’a çıkarken konakladığı Mina’da
öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını kıldığı / kıldırdığında sabah namazının sünneti dışında farz namazların öncesi ve sonrasında müretteb sünnet namazlarından birini kıldığına dair bir rivayet yoktur. Çünkü yukarıda
açıklandığı üzere O, namazlarını kasr ederken sabah namazının sünneti dışında müekked ve gayr-ı müekked sünnet namazlarını kılmazdı. Ama, evvabîn
ve kuşluk gibi nafile namazlar kılardı. Bu sebeple müekked ve gayr-ı müekked
Sünnet namazları dışındaki nafile namazların kılınması Sünnet’le örtüşür.
Peygamberimiz namazlarını Arafatta ve Müzdelife’de nasıl kıldı?
1. Ebu Davud ve diğer hadis kaynaklarının Cabir b. Abdullah’tan aktarımına göre Hz. Peygamber Arafat’ta cem-i takdim yaptı. Öğle ile İkindi arasında
herhangi bir namaz kılmadı.187
2. Sevgili Peygamberimiz Müzdelife’de Cem-i tehîr yaptı. İki farz namaz
arasında namaz kılmadı.188
3. -Salât ve Selam üzerine olsun- O, Müzdelife’de Cem-i tehîr yaptı. Akşamı üç, yatsıyı iki rekat olarak kıldı-kıldırdı.189
4. Hz. Peygamber Müzdelife’de akşamla yatsı arasını Cem-i tehirle cem’ etti.

185 Buhârî Ebvabut-Taksîr 2 (2 / 33)
186 S. Ebî Davûd Menasik Babul-Kasrlı ehl-i Mekke (77) Hn. 1965 , S. Tirmizî Hac 52
187 S. Ebî Davûd Menasik 57 (Hn. 1905) Müsned Ahmed b. Hanbel 2 / 129
188 Buhârî Hac B. Cem-i Beynes-Salâteyni (89) Müslim Hac 47
189 Buhârî Hac 96
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Her iki namaz için ikamet getirildi. İki namaz arasında ve akşamla yatsının farzlarının hemen akabinde bir namaz da kılmadı-kıldırmadı.190
Sevgili Peygamberimizin gerek Arafat’ta öğle namazının farzından önce ve
gerekse Müzdelife’de akşam namazından önce namaz kıldığına dair hiçbir rivayet de yoktur. Vitir kıldığı da tarafımızdan tespit edilememiştir.
Peygamberimiz 8-13 Zilhicce arasındaki hac günlerinde cuma ve
bayramlarını kıldırdı veya kıldırttı mı?
Şanlı Peygamberimizin tek haccı olan Veda haclarında Zilhiccenin 9. Arefe günü Cumaydı.
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Peygamberimiz o gün Urene vadisinde insanlara hitap ettiyse de bu, Cuma hutbesi değildi. O, arefe günü Arafat’ta hitabelerinin ardından öğle-ikindi
namazlarını cem-i takdim ile öğle vaktinde önce öğle sonra ikindi olmak üzere kıldırdı. Öğle namazını kıldırırken de bütün öğle namazların da olduğu gibi Fatiha ve zammî sûreleri gizlice okudu.191
Bu konuda hiçbir ilmî ihtilaf yoktur.
Aziz Peygamberimiz Müzdelife’de sabah namazını erkence (ilk vaktinde)
kıldırıp Meşar-i Haram’da vakfeye durduktan-duâlar ettikten sonra henüz güneş doğmadan Mina’ya hareket etti. Kuşluk vaktinde Cemre-i Akabe’ye ulaştı.
Bir başka işle meşgul olmadan Cemre-i Akabe’yi taşladı. Daha sonra da kurban kesip tıraş oldu ve Haccın farz tavafını yapmak üzere Mekke’ye (Kâbe’ye)
yöneldi.
Bir diğer anlatımla O Medine-i Münevvere’de sürekli olarak kıldırdığı
kurban bayramı namazını haccı sırasında kıldırmadı.192 Ama Zilhicce’nin 10.
Kurban kesim gününde Hac kurbanı yanısıra yedisini bizzat olmak üzere, 100
deve kurban kestirdi.
Peygamberimiz Cuma ve Bayram namazlarını kıldırmadığı gibi herhangi
bir sahabeyi görevlendirip Mekke’nin yerlilerini oluşturan insanlara olsun Cuma ve Bayram kıldırtmadı. Kılınması için bir emir de vermedi.
190 Buhârî Hac 96 , Nesâ 5 / 260
191 Muvatta Hac Esselatu Bi Mina Yevmut-Terviyeti, Vel Cumüatü Bi Mina ve Arafate ,
Zadul-Mead 1 / 222 , Müslim Hn. 1218
192 Müslim Hac B. Haccetin-Nebiyyi Hn. 1218, 1282, 1258, Zeylei Nasbur-Raye 4 / 217

14 asırlık tarihi süreçte hac günlerinde hiçbir zaman Arafat-MüzdelifeMina çizgisinde Cuma ve Bayram namazları da kılınmadı.
Peygamberimizin uygulamalarını nasıl değerlendireceğiz?
Peygamberimizin hac günlerinde namazlarını kısaltarak ve sabah namazının sünneti dışındaki sünnet namazlarını bırakarak kıldığını, Arafat ve Müzdelife’de Cem’ yaptığını Cuma ve Bayram namazlarını kıldırmadığı ve kıldırtmadığını biliyoruz.
Onun bu uygulamasını nasıl değerlendireceğiz? Öncelikle şu gerçeğin altını çizmeliyiz:
Peygamberimiz namaz, oruç ve hac gibi bilinen ana ibadetlerden biri ile
ilgili bir uygulama yapmış ve o uygulamanın kendisine özgü olduğunu veya belirli bir sebebe dayandığını açıklamamışsa, bir diğer anlatımla farklı bir
şekilde uygulayabileceğine açıklama getirmemişse uygulaması bütün Müslümanları bağlar. Dolayısıyla Peygamberimizin uyguladığı şekilde tatbik edilecektir.
Burada örneklerle konumuza daha bir açıklık getirebiliriz .
a. Aziz Peygamberimiz Mekke’nin Fethi’nde Mekke’de 18 gün kaldı. Her
an dönüş kararı alınabileceği için namazlarını kısaltarak kıldı. Ancak seferi oldukları için namazları kısalttıklarını açıklayarak kendisine uyan Mekkelileri uyardı ve “Mekkeliler biz seferiyiz, siz kalkınız namazlarınızı dörde tamamlayınız” buyurdu.193
Böylece kısaltmanın kendileri gibi seferi olanları bağladığını, mukîm olan
Mekkelilerin dörde tamamlama ile farklı bir yol izleyebileceklerini duyurdu.
b. Sevgili Peygamberimiz Veda haclarında Medine’nin Mîkat mahalli olan
Zulhuleyfe’de hacda keseceği kurbanlık devesini iş’ar yaparak ve gerdanlık takarak hazırladı ve Mekke’ye sevk etti ve kendisi Kıran Hacca niyet etti.
Mekke’ye gelip haccının umresinin sa’yını yaptığında ihramdan çıkmadı. Ama kendisi gibi Mikat sınırı veya dışından kurbanlık hayvanını sevk etmemiş / beraberinde getirmemiş fakat İfrad veya Kıran hacca niyet etmiş olan-

193 S. Ebû Davûd Salat 279 , Taberani El Mecumul-Kebir Hn. 14922
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ların niyetlerini umreye dönüştürerek tıraş olup ihramdan çıkmalarını emir
buyurdu.194
Verilen emrin uygulanmadığını görünce emrinin gerekçesini sunarak şöyle buyurdu:
“Bana sonradan (vahiy yoluyla) öğretilenler önceden öğretilmiş olsaydı bende
kurbanlık göndermez, yalnızca umreye niyet eder, ihramdan çıkardım. Benim gibi
kurbanlık getirmemiş olanlardan İfrad veya Kıran’a niyet etmiş olanlar niyetlerini
umreye dönüştürüp ihramdan çıksınlar.195
Peygamberimiz burada da açıklama yapmış, kendisi gibi kurbanlık hayvan sevk etmiş olan kişilerin Kıran yapabileceklerini beyanla uygulamasının
kurbanlık hayvan sevk etmemiş-beraberinde getirmemiş olanları bağlamadığını, onların Temettü yapmaları gerektiğini duyurmuştur.
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Şimdi sorumuza yeniden dönebiliriz, Peygamberimizin hac günlerinde ki
kasr ve cem’ uygulaması ile, Cuma ve bayram namazlarını kıldırmama ve kıldırtmama uygulamasını nasıl değerlendireceğiz?
Tarih boyunca İslam bilginleri Peygamberî uygulamayı hac günlerine özgü hac menasiki türünden ve aynen uygulanması gereken (nüsük) bir uygulama olarak değerlendirdikleri gibi onun seferiliğinden kaynaklanan bir uygulama olarak da değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirmeleri ayrı ayrı inceleyelim.
Peygamberimizin uygulamaları Nüsük’tür
Yukarıda verilen iki örnekte görüldüğü üzere Peygamberimiz Veda Haclarında ibâdetlerde farklı uygulanabilirliği gösteren açıklamalar yapmıştır.
O, Mekke’nin fethinde yaptığı gibi Veda haclarında Mina’ya çıkmadan
Muhassab’da kıldığı / kıldırdığı namazlarını seferiliği sebebiyle kısalttığını
bildirmiştir.196 İki rekat olarak kıldırdığı dört rekatlı namazların mukim oldukları şüphesiz olan Mekke ehli tarafından dörde tamamlamasını emretmiştir.
Ancak O, Mina’da, Arafat ve Müzdelife’de namazlarını seferiliği sebebiyle kasr
ve cem ettiğini açıklamamıştır. Mekke ehli gibi mukim olabileceklerin namazlarını dörde tamamlamalarını da emretmemiştir.
194 Müslim Hn. 1243-7 Nesai 5 / 170-171, Ebû Davûd Menasik 15
195 Buharî Hac 104, 34, Müslim Hac 17
196 Beyhaki Sünen-i Kübra Bab-u Cımarı Ebvab-i Salatıl-Müsafii, Vakidi Megazi 3/1091

Mekke ehli ve onlar gibi mukim kanumunda olanlar Peygamberimizin seferi
olduğunu bildikleri için böyle bir emir vermesine gerek yoktu da denilemez.Terviye
günü’den örneğin üç gün önce Mekke’ye gelmiş olsa bile Temettu Haccı yapan kişilerin Terviye günü tıpkı Mekkeliler gibi bulundukları yerde ihramlanır olmaları da
yukarıda özetlenen görüşü doğrulamaktadır. Bir diğer anlatımla Yevmut-Terviyeden
sonra Seferî-mukîm ayırımı yapılmaksızın Hz. Peygamberi izleyerek tek tip uygulamaya gidilmesi gereğine işaret etmektedir.
Peygamberimiz yüz bini aşkın Müslüman’ın katıldığı Arafat’ta Cuma
namazını, Zilhicce’nin 10. günü kuşluk vaktinde de bayram namazını kıldırmamış-kıldırtmamış, gerekçesini de seferilikle de illetlendirmemiştir. Kaldı ki
Hz. Peygamberin uygulamasını seferilikle ilişkilendirebilecek sabit ölçülerden
de yoksunuz.
Bilindiği gibi Peygamberimiz süre ve mesafe yönünden hangi yolculukların şeri yolculuk (seferilik) olabileceğini açıkça belirtmemiştir. Bu sebepledir
ki fıkhî mezheplerimiz de farklı ve çelişkili görüşler vardır.
Biz hangi fıkhî görüş açısından uygulamaya bakacağız.
Hanefilerde gelinen yerde 15 gün, Şafiilerde ve Malikilerde -geliş ve dönüş günleri hariç- dört tam gün Hanbelilerde ise 21 namaz vakti kalınması durumunda kişi seferi olur.197
Peygamberimiz Medine’den Mekke’ye 3 Zilhicce Cumartesi günü akşamı gelip Muhassab da konakladı ve Pazar-Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini orada geçirdikten sonra 8 Zilhicce Perşembe günü sabah namazından sonra Mina’ya çıktı.198
Hz. Peygamberin tek tip birliği sağlayıcı uygulaması ortada iken daha sonraları oluşturulmuş içtihatlarla onun uygulamasını ihtilaflara açık farklı uygulanabilir bir uygulama olarak nasıl algılayabilir ve caiz görebiliriz.
Başta Mekkeliler olmak üzere mukim olduklarını kabul edeceğimiz insanları namazlarını sünnetleriyle beraber tam kılmaya yönlendirirken Peygamberimiz kılmadığı için Cuma ve bayram namazı kılamayacaklarını onlara
nasıl izah edeceğiz?
Allah’ın Resûlü ile birlikte yüz bini aşkın sahabînin yer aldığı Arafat ve
197 Vehbe Zuheyli İslam Fıkhı Ansiklopedisi 2 / 421-2
198 Müslim Hn. 1216 , 1259, Nesaî 5 / 159 Ibn-i Hazm Haccetul-Veda 151
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Mina’yı Allah’ın Resûl’ünden onlarca yıl sonra ortaya çıkmış çelişkili içtihatlar
çizgisinde Cuma ve bayram kılınamayacak sahra olarak mı göreceğiz?
Bütün bu açıklamalar Hz. Peygamberin Hac günleri mezkur uygulamalarını nüsük olarak değerlendirmemiz gereğini kabule yönlendirmektedir.
Peygamberimizin uygulamaları seferiliği sebebiyledir
İslam bilginlerinin büyük çoğunluğunun ısrar gösterdikleri gibi konuyu
seferilik açısından değerlendirirsek, değerlendirmemizi meşrulaştıran tek izahımız olabilir ki O da başta Mekkeliler olmak üzere Mekke’de mukim olarak
kabul edeceğimiz insanların Mina’ya çıktıklarında seferi olarak kabul edilmeleridir.
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Mekke’de mukim olanlar Mina’ya çıktıklarında seferi
olabilirler mi?
Sevgili Peygamberimiz seferilikle ilgili üzerinde ittifak edilebilecek süre ve mesafe açıklaması yapmadığından Mekkelilerin Mina’ya çıktıklarında seferi olacaklarını kabule bir şeri engel yoktur. Hz. Ömer’în devr-i hilafetindeki uygulaması da bu kabulü doğrulamaktadır. Muvatta’da ki anlatıma
göre O, Mekke’ye geldiğinde aynen Peygamberimizin yaptığı gibi yapar, namazları seferi olarak kıldırır, Mekkelilerin tamamlamasını emrederdi. Ancak
Mina’ya çıkıldığında namazlarını yine kasreder ama Mekkelilere tamamlamasını söylemezdi.199
Ebu Davûd’un Menasikinde Babul-Kasrı li Ehl-i Mekke’de rivayet ettiği Harise b. Vehb hadisi de ehl-i Mekke’nin Mina’da namazları kısalttığına
delildir.200
Tarih boyunca ve de günümüzde Mekkelilerin Mina’ya çıktılarında kasr
ve Cem yapmalarını ama Cuma ve bayram namazlarını kılmamalarını böylece Hz. Peygamberi izlemelerini seferilik yönünden ancak bu şekilde izah edebiliriz.

199 Muvatta Hac Salatûl Mukimi Bi Mekkede ve Mina
200 S. Ebi Davûd Menasik 77

Sonuç
Yapılan açıklamalardan açıkça anlaşılacağı üzere ister nüsük ve isterse seferilik olarak kabul edelim her iki şekliyle de izlenecek yol Hz. Peygamberin
uygulamasını aynen sürdürmektir.
Buna göre Mina’ya çıkıldıktan sonra yalnızca sabah namazının sünneti kılınıp farzların öncesi ve sonrasındaki sünnet namazları kılınmaksızın dört rekatlı namazlar ikişer rekat, akşam namazı ise üç rekat olarak eda edilir. Öncesinde sünnet namazı kılınmaksızın Arafat’ta Cem-i takdim ve Müzdelife’de
Cem-i tehir yapılır. Cuma ve bayram namazları da kılınmaz ve kıldırtılmaz .
Tutarsız yaklaşımlar ve ısrarlarla Mina Arafat ve Müzdelife’de sünnetten sapılmasına ve ihtilaflara düşülmesine sebep olunmaması görevimizdir. Yetki yasalardan değil, Nebevi uygulamalarla örtüşen bilgi ve içtihatlardan alınabilir.
Hac günleri (8-13 Zilhicce) dışındaki dönemlerde namazlar nasıl
kılınabılır?
Zilhiccenin 8. günü ihramlanarak Mina’ya çıkışla başlayan ve Zilhiccenin
13. günü Şeytan sembollerini taşlama ve Veda tavafı ile biten Hac günlerinde namazları sünnet çizgisinde ve birliktelik içinde nasıl kılınacağını yukarıda
açıkladık. Altı günlük hac uygulaması özeldir. Bu altı günün öncesi ve sonrasında da Mekke-Medine’de günlerce namaz kılınmaktadır. Bir ayı bile geçebilen bu günlerde namazların nasıl kılınacaktır?
Özellikle hacda insanlarımızın sordukları soruların önemli bir bölümünü
seferilik (yolculuk) ile ilgili sorular oluşturmaktadır.
Bilinmesi gerektiği üzere seferilik mevzuunda fıkhî mezheplerimiz arasında görüş ayrılıkları vardır.
a. Ne süre ve mesafedeki yolculuğun şeri yolculuk olacağı, gidilen yerde
ne kadar kalındığı zaman seferiliğin devam edeceği,
b. Yolculuk halinde her zaman cem’ (iki namazı birleştirme) yapılıp yapılamayacağı,
c. Yolculuk halinde sabah namazının sünneti dışındaki farz namazları öncesi ve sonrasındaki sünnet namazlarını kılmaksızın dört rekatlı farzları iki rekat kılmanın vacib mi yoksa ruhsat mı olduğu hususu...
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(Bir önceki “Yolculukta Namazları Kısaltma ve Birleştirme” başlıklı bölüme bakınız.)
Bütün bunlar ihtilaf edilen konular arasındadır. Çünkü bu konularda kesin bir Kur’ ân ve sünnet buyruğu yoktur.
Öte yandan Diyarbakır’da doğmakla Şafii, Rize’de doğmakla Hanefi olunamayacağı, mezhep seçiminin ancak ilim adamlarının tercihine konu olabileceği de bir gerçektir.
Yaşadığımız dönemde hac süresinin ortalama 45 günü bulduğu, 8 gün
Medine’de kalan hacıların Mekke’deki ikamet süresinin on beş günü aştığı da
bilinmektedir. Hacılarımızın vakit namazlarını çoğunlukla Mescid-i Nebi ve
Mescid-i Haram’da kıldıkları da bir vakıadır.
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Bu durumda (Şafii, Maliki, Hanbeli) mezheplerimizin fıkıh görüşlerine göre
ikamet süreleri -gidiş geliş günleri hariç- 21 vakti aştığı için çoğu zaten mukim olan
hacılarımıza fıkhî ayrılıklara girmeksizin Mekke’de ve Medine’de otellere yerleştikten sonra mukim olarak namazlarını sünnetleriyle beraber kılabilecekleri açıklanabilir.
Hanefiler dışındaki müctehidlerimiz namazları kısaltmak gibi kolaylıklardan yararlanmayı ruhsat olarak değerlendirdiklerine Kuran ve Sünnet nasları buna da ihtimalli olduğuna göre yukarıda açıklanan görüşün bütün hacılara
teşmili uygulanabilirlik bakımından daha kolay ve verimli olacaktır.
En doğrusunu Allah bilir.

Altıncı Kitab

Kur’ân ve Sünnet’te Remy-i Cimar
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Sempozyumu
7-9 Temmuz 2006 Tebliğleştirilmiş Müzakere Metni
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Müzakere Konuşması

Muhterem Hocalarımızı ve de dinleyicilerimizi saygıyla selamlarım.
Konu üzerinde çalışma yapmış bir kişi olarak hocamız Hamza Aktan’ın
tebliğini inceledim. Dört ana konuda eleştiri ve de katkı sağlamak gereğini
duydum. Katkı sağlamaya çalıştığım konuları “Kur’ân ve Sünnet’te Remy-i Cimar” çerçevesinde sunacağım.
1. Tebliğde Remy-i Cimar konusunda Kurân çizgisinde bir hikmet araştırılması yapılmamış, geleneksel kaynaklarda yer alan İ. Abbas’a nispet edilen aklı ve kalbi tatmin eder olmaktan uzak şer’i dayanaktan yoksun rivayetler nakledilmiştir.
Oysa ki ‘Niçin Hac ve Neden Remy-i Cimar’ konusu Kurân çizgisinde araştırılmazsa doğacak boşluk fıkhî akval ile doldurulamaz.
2. Remy-i Cimar’ın Kurân kaynaklı bir hac ibadeti olduğuna değinilmemiştir. Oysaki Remy-i Cimar Hz. Peygamberin diğer bütün menasîk gibi Kurân doğrultusunda örneklendirdiği ibadettir. Konu Kurân’i kaynağından
yoksun bırakılarak çözüm üretmenin ana yolu da tıkanmıştır.
3. Remy-i Cimar’ın zamanı konusu fıkıh-sünnet-fıkıh üçgeninde ele alınmış böylece önceden belirlenmiş çözüm önerisi fıkhî akvalden devşirilmeye
çalışılmıştır. Oysaki bu yol bizi Telfıki mezahibe götürür. Ama naslar doğrultusunda gerçeğe ulaştırmaz. Problemlere çözüm önerilerimiz kabule mazhar
olmaz. Mevzuun mutlaka ve mutlaka doğrudan Kurân ve sahih sünnet çizgisinde ele alınması gerekir. Mezheblerimize ait fıkhî görüşler kendimizi murakaba amacıyla değerlendirilmeli ve gerektiği ölçüde de yararlanılmalıdır.
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4. Tebliğde Hac’da ictihadî cezalar konusuna yer verilmiş, fakat Kurân ve
sünnet üzerinde özgürce düşünmemizi engelleyen ve temeli olmayan bu cezalara eleştiri getirilmemiştir.
Yapılacak bir ilave de şudur:
Hocamız kişilerin bağlı bulundukları mezhebin görüşleri ve müftabih
olan akvaline göre hac yapmaları görüşünü ısrarla dile getirmekte, bu imkân
ilgililer ve âlimlerimiz tarafından sağlanıncaya kadar ruhsat ve cevaz türü ictihadi görüşlerden yararlanılması gereğine vurgu yapmaktadır.
Hac’la ilgili Kurân ayetleri ve ikinci ana kaynağımız olan Veda Haccı uygulaması sünnet müdevvenatıyla önümüzde olduğuna göre bu temel kaynaklarımıza başvurmadan nasıl çözüm üreteceğiz?
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Mezhepler arasında ve de mezhepler bünyesinde birbiriyle çelişkili ve bir
kısmının da sahih sünnete aykırılığı fukahamızın kendilerince açıklanan pek
çok görüşe nasıl uygulama imkânı kazandırılacak? Kaldı ki kişilerin mezhebi
görüşlere ihtiyacı varsa da mezhepleri olamaz.
Mezhebe bağlılık ancak istinbat yollarını inceleyecek âlimlerin tercihi olabilir.
Katkı sağlamak istediğimiz bu dört konu aslında hocamızın eksiği de değildir. Geleneksel çizgimiz böyledir. Özetlediğimiz dört ana konuda tebliği inceleyerek çalışmamızı 6 başlık altında sunuyoruz.
1. Neden Remy-i Cimar
2. Remy-i Cimar Kurân’i Bir Emirdir.
3. Kurân ve Sünnette Remy-i Cimar’ın Zamanı
4. Yevm-i Terviye’de ve Remy-i Cimar Günlerinde Mina’da Geceleme
5. Peygamberimizin Binekli Tavaf, Sa’y ve Remy-i Cimar’ı Muhtaç Olduğumuz Çözümlerin Ana Kaynağıdır.
6. Hac’da İctihadî Cezalar.

1. Bölüm

Neden Remy-i Cimar?

Hac ibadettir. Bu ibâdetin en zor ve uzun süreli görevi Remy-i Cimardır.
Bir diğer anlatımla şeytan sembollerini taşlamadır.
Sevgili Peygamberimizin uygulamasıyla Zilhiccenin 8. Terviye günü
Mina’ya çıkışla başlayıp 14. günün fecirle başlayan ilk anlarında ve Veda tavafıyla biten 6 gün süreli Hac’da Remy-i Cimar 4 güne yayılan bir vazifedir.
Remy-i Cimar dâhil diğer bütün menasîkiyle Hac ibâdet olduğu ve
ibâdetler Yaradanımızın emri olduğu için yapıldığından kural olarak niçin ve
neden soruları yöneltilemez. Bu sebeple niçin Hac ve neden Remy-i Cimar sorularına Kurân ve Sünnette her bir kişi tarafından aynı şekilde algılanacak açık
bir cevap verilmemiştir. Bizim niçin ve neden araştırması yapmak gibi bir görevimiz de yoktur. Ancak araştırmamıza bir engel de yoktur. Hakîm olan Allah hikmetsiz görev yüklemeyeceğinden araştırma ilâhî hikmete yöneliş olarak kabul edilebilir.
Tarihi dönemler boyunca yapılan ve kaynaklarımızda yer bulan İbni
Abbas’tan gelen birbiriyle çelişkili rivâyetlere dayalı hikmeti tespit çalışması
aklı ve kalbi tatmin eder olmaktan uzaktır.1
İbn-i Abbasa r. a nisbet edilen bir haberde O, şeytana ilk taşı atanın Hz. İbrahim olduğunu, haccın menasîkini yapmaya başladığında Cemre-i Akabe’de,
ikinci ve üçüncü cemrelerde kendisine görünen şeytana yedişer taş attığını
açıklar. İbn-i Abbas taşlama olayını diğer bir anlatımında sevgili Peygamberimizle irtibatlandırır ve taşları ona attırır. Hac gibi azim bir ibadetin Remy-i Cimar gibi derinlikli bir görevini böylesi pek çok noktadan eleştirebilen bir ola1 Beyhakî S. Kubra Hac 236 Hn. 9475, M. Zevâid 3 / 260
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ya bağlamak ancak tarih boyu sürdürülen bir hikmetsizlikle ve Haccı Kurân’la
anlamaya çalışmama yoksunluğuyla açıklanabilir.
Çaba gösterilmesi gereğine gönül yatırdığımız için Remy-i Cimar’la ilgili olarak Kur’ân çizgisinde yaptığımız çalışmamızı değerlendirilmeye açmakta fayda görüyoruz.
İblîs ve Reym-i Cimar’ın özeti:
-En doğrusunu Allah bilir- Rabbimizin Hz. Âdem’e saygı secdesine varılması emrine karşı çıkan ve Âdem’in yaratılış maddesini gerekçe göstererek
cidâl yapan İblîs, ilâhi huzurdan talebi doğrultusunda Kıyamet Gününe dek
şer aşılama ruhsatı ile fakat Sâğir, Mezmûm, Medhûr ve de Recm’e (taşlanmaya) mahkûm edilerek çıkar.2.
O’na “Oradan çık Sen Recîmsin” buyrulur3. (Uzunca dipnotumuz mutlaka okun406
2 Araf 18, 13
3 Hicr 34, Sâd 77
İblis (Şeytan) Recîm Olarak Remy-i Cimar’a Mahkumdur.
Birinci babdan mefülü bih sarih alan Receme maddesinin Kurân dilindeki temel anlamı
taşlamaktır. Recîm ism-i mefûl manasına taşlanandır (Hud 91, Meryem 46, Yasin 18, Kehf
20, Şuara 116) Mücemu Elfazıl-Kur ânil-Kerim [Heyet, Mısır 1970].
Kurân’ın sarih beyanına göre İblis Allah’ın Âdem’e saygı secdesine varılması emrine mantık yürüterek karşı çıkması bir diğer anlatımla Cidal yapması sonucu Recme mahkum
edilmiştir ve ilahî huzurdan Recîm olarak; sürekli taşlanmaya mahkum edilerek çıkmıştır.
(Hicr 34 3 Sâd 77)
(İsm-i fail kalıbı istimrara, sürekliliğe delalet eder. Recîm ism-i failin mubalağalı kalıbıdır.)
Kıyamet gününe kadar yaşatılacak İblis’in (Araf 15. Hicr 27, Sâd 80) mahkûm edildiği
Recm (taşlanma) kendisine karşı suç işlediği Âdemin oğullarının Allah’ın evine gönderilmiş temsilcileri (Vefdullah) tarafından Kıyamete kadar yaşanacak Hac ibadetinin Remy-i
Cimar görevi ile icra olunacaktır. Peygamberimiz “Hacılar müslümanların Allah’a gönderilmiş temsilcileridir“ buyurur. En doğrusunu Allah bilir.
İblis bağlantılı olarak kullanılan recm maddesine kovmak ve lanet etmek manası verilerek
Recîm’i kovulmuş veya lanete uğratılmış anlamına değerlendirmek Kuran’ın mucizevî işaretini örtmek olur.
Recîm’in taşlanan / taşlanacak olan manasına geldiğini Kurân Recîm’i kullandığı bağlamda
Medhur (kovulan) ve Lanet (öfkeye uğrayan ve rahmetten kovulan) sözcüklerini de kullanarak göstermektedir.
Eğer Recîmle Medhur ve Recîmle Lânet birebir aynı manaya gelseydi Kurân Araf sûresinin

O, artık recîmdir. sürekli olarak taşlanacaktır. Remy-i Cimar recme
mahkûm edilen İblis ve onun yönetimi altında çalışan cin şeytanlarının4 toprak kökenliği sebebiyle küçümsenen Âdemoğlu tarafından toprak menşeli
maddelerle (sembolik olarak) taşlanarak cezalandırılmasıdır. Böylece ilahî cezanın aşağılanan Âdemoğlu tarafından İblisin yerleşim merkezinde infaz edilmesi ve düşman edinilmesi ile alakalı ilahî buyruğun uygulanmasıdır. Ve de
uygulanacağının insanlığa deklare edilmesidir.5
malıdır.)

Özetlenen tespiti Kuran çizgisinde şöylece açabiliriz.
Yüce Allah ibadetle yükümlü bir diğer Kur’âni anlatımla halife kılacağı ilk
insanı yaratmadan meleklerine bildirir. Onlar da yeryüzünü ifsad edecek (baş18. âyetinde ilahî huzurdan kovularak çıkma anlamına Medhur lafzını, Hicr sûresinin 35.
âyetinde ise ilahî huzurdan öfkeye uğratılmış-kovulmuş olarak çıkma manasına ”Aleykellanete” terkibini kullanmazdı. Üstelik değinilen terkib bir önceki 34. âyette kullanılan Recîm’den sonra istimal edilmiştir. Aynı şekilde kullanımı Sad sûresinin 77. ve 78.
âyetlerinde de görüyoruz. Açıklamadan anlaşılacağı üzere Recîm kovulan ve lanete uğrayan manasında değil taşlanan/taşlanacak olan anlamındadır. Kovulma ve lanetlenme taşlanmanın sonucu olabilir.
İblis’in Recîm olması Kurân’da işaret olunan İstırak-ı Sem’ olayı ile de irtibatlandırılamaz.
Sema her bir recîm şeytandan korunmuştur. (Hicr 11) Recîmlik vasfı İstırak-ı Sem’den önce oluşan vasıftır. Kaldı ki İstırak-ı Sem’de (meleklerin konuşmalarından yapılan kulak hırsızlığı) bulunan şeytanlar recme uğratılmamakta (taşlanmamakta) şihabla izlenmektedir.
(Hicr 18, Saffat 7-10) Üstelik onların Şihabla (apaçık, delici alev) izlenmesi Cin sûresinin
8. ve 9. âyetlerine göre Hz. Muhammed’in peygamberliği ile başlamıştır. Oysaki İblis’in
Recme mahkûmiyeti Âdem’in yaratılması akabindedir.
Bizim yukarıda yaptığımız açıklamalar Kurân’ın açık anlatımlarıdır. Şeytan-ı Recîm zan ile
konuşan, yalan söyleyip iftira eden cin ve ins şeytanları olarak, onları izleyen Şihab da onlara Cehennem ateşi ile ilahî azabı gösteren uyarı âyetleri olarak yorumlanırsa İblis’in recîm
oluşu ile alakalı açıklamalarımıza itiraz edilemeyeceği daha bir sabit olur.
(Değinilen yorumlar için bkz. Elmalılı M. Hamdi Yazır Hak Dini Kur ân Dili, 5/ 3048
-3052)
Tespitimizi doğrulayıcı bir diğer argüman da İblis’in ve yönetimindeki şeytanların ilahî senaryo gereği bize şer aşılamakla görevlendirilmiş olmalarıdır.
İblis’i ve yönetimindeki şeytanları düşman bilmekle, adımlarını izlememekle, başta Kurân
okumaya başlarken olmak üzere onlardan Allah’a sığınmakla mükellef olanlar bizleriz.
(Fatır 6, Bakara 168, Nur 21, Nahl 98) Biz insanlar vesveselerine karşı çıkmakla onları manen taşlarken, Remy-i Cimarla da maddeten (sembollerini) taşlamaktayız.
4 Muhtasar S. Müslim Hn. 1901
5 Fatır 6
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ta temel haklar ve özgürlükler olmak üzere ilahî buyrukları çiğneyecek) ve kan
dökecek özetle füsûk yapacak bir canlı mı yaratacağını sorarlar ve kendilerinin
hamd ile tesbih ve takdis ettiklerini söylerler.6
Allah ilk insanı yaratır. Füsûk yapmakla nitelendirdikleri ilk insana saygı
secdesine varmalarını meleklere emreder. İblis ve (onun çizgisindekiler) cidâl7
yaparak toprak menşeli yaratık olan Âdem’den üstün olduğu gerekçesiyle ihtiram secdesine kapanmaz.8 Talebi üzerine İblis’e Kıyamet Günü’ne kadar yaşama ve Âdemoğullarının ihtiram secdesine layık halis ve de şükredici kullar
olamayacaklarını kanıtlama ruhsatı verilir.9 Allah, Âdem’i ve eşini Cennet’e
koyar. Gösterilen ağaca yaklaşmamaları (ilişkiye girmemeleri) emrolunur.10
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İblis ilk icraatını yaparak onları yasaklı ağaca bir diğer anlatımla ilişkiye yönlendirir. Böylece kendisi ile birlikte Âdemle Havva’nın bulundukları Cennet’ten çıkarılmasına neden olur.11. Birbirine düşman olarak yeryüzüne inerler. Kuran’ın işaretlerine göre Âdemle Havva Arafat’a inerken İblis’te
Mina’da mekân tutar ve nesillenir. Allah’tan aldıkları bağışlanmaları için yakarmaları ne nasıl yakarmaları gerektiğini öğreten buyruklar12 çizgisinde Âdemle
Havva tevbe ederler ve Allah onlara ve onların şahsında Âdemoğullarına Pey-

6 Bakara 30
7 Cidal: Cidal tartışmadır. Cidal’in saygılı yöntemlerle ve ilmi çerçevede hakkı savunmak
için yapılanı meşrudur. Sözlü ve fiili saldırılara dönüşebilecek ve de zulmü savunma niteliğine bürünebilecek olanı ise haramdır (1. Nisa 107, Nahl 14, Ankebut 46, Buharî Hac
37) .
İhramlılık halinde kaçınılması gereken üç Kurân yasağından biri olan Cidal ise haram türden cidal’dir. Ancak bu nevi cidal Kurân’ın diğer bir yasağı olan Füsuk kapsamındadır.
Kurân doğrultusundaki anlayışımıza göre ihram yasağı olan Cidal maddeci bir mantıkla ilahî emirlerin ve yasakların meşrûiyetini tartışıcı ve küçümseyerek onlara başkaldırıcı nitelikli, örneğini İblis’te gördüğümüz cidal’dir. Pekiştirerek belirtelim ki cidal’in
Kurân’daki öncelikli anlamı da budur (Hac 3, 8, Mümin 35, 56) .
8 Araf 11, Bakara 34
9 Araf 17
10 Bakara 35
Geniş açıklama için bak. Sayfa 122 -124
11 Bakara 36, Araf 24
12 Araf suresinin 23. ayetine göre Âdem’le Havva’nın tevbeyi içeren duaları şöyle olmuştur.
“Ey Rabbimiz yasağını çiğneyerek biz nefislerimize zulüm ettik. Bizi bağışlamaz ve Rahmetinle
kuşatmazsan hiç şüphesiz zarar eden / kayba uğrayanlardan oluruz.”

gamberler aracılığıyla ilahî vahiyle hidâyet geldiğinde ona inanıp uyacaklara
korku ve hüzün duymayacakları ve Cennetle armağanlanacakları vaadi yapılır. Yaradan’ın egemenliğini tanımayıp buyruklarını yalanlayacakların da Cehennem yaranı olacakları bildiririlir.13 Ve böylece İslam Dini insan hayatına
girer.
Hac İslâm’ın özetidir. Kader senaryosuna göre şekillenen bu yaratılış macerası bilinmeden İslam konumlandırılamayacağı gibi İslam’ın özeti olan Hacda, onun Remy-i Cimar’ı da anlaşılamaz. Yukarıda özetlenenler çizgisinde ifadelendirilirse insana İslam’la yüklenen görevler şunlardır.
a) O, Yeryüzünde ifsad yaparak haklar ve özgürlükleri çiğneyip kan dökmeyecek.
b) İblîs gibi cidal yapmayacak: Yarada’nın buyruklarına mantık yürütüp
itiraz etmeyecek.
c) Eşiyle ilişkiye girme dâhil Cennetten çıkarılmaya sebep ve Ona dönüşe engel olacak ilahî yasakları işlemeyecek.
d) Hamd ile tesbih ve takdis edecek.
e) Şeytanı (İblîs’i) ve ona bağlı olup kendisine ve diğer insanlara saldırtılan cin şeytanlarını düşman bilecek.
Hacı ömrün özeti olan sayılı günlerde İslam’ın özeti olan Hac’la14 bu
görevleri üstlenecek.
Haccın üç ana Kur’anî yasağı var. Bunlar Refes / Füsûk ve Cidal’dir ve
İhram yasaklarını oluştururlar.15
a) Hacı Refesten yani eşle ilişkiden korunarak babası ve anası Âdemle
Havva gibi Cennetten çıkarılmasına neden olan suçu / günahı işlemeyecek.
b) Hacı Füsûktan sakınarak başta temel haklar ve özgürlükleri çiğnemek
olan ıfsad fil-arz ve cana kıyma olan sefk-i dima türü suçlardan / günahlardan beri olacak. Böylece meleklerin yanılgılarını kanıtlayarak
(Arafat’ta) Allah’ın meleklere karşı iftihar ettiği kullardan olacak.

13 Bakara 37-39, Ahkaf 13-14
14 Haccın İslam’ın özeti olduğunu gösterir örnekler için bak. Sayfa 125
15 Bakara 197
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c) Cidal’den kaçınarak da İblis’in yaptığı gibi ilahî buyruklara başkaldırıcı batıl / seküler mantık yürütmeyecek.
d) Hacı, İblis’i ve ona bağlı cin şeytanlarının sembollerini İblis’in yeryüzünden mekân tutup nesillendiği ve yönetim merkezi edindiği Mina’da
taşlayarak düşmanlığını kanıtlayacak.16 (Dipnot mutlaka okunmalıdır.) Ama
toprak kökenli maddelerle taşlayacak ve böylece İblis’e, toprak kökenliliğin üflenen ilahî nefha ile sorumluluk üstlenilerek kazanılmış asaletini gösterecek ve bu asalet çizgisinde yaşayarak özü hakka yönelmiş
şükredici kul olduğunu gösterecek. Çünkü o en güzel kıvamda yaradılmıştır.
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e) Ve sorumlu bir varlık olarak Hacı meleklerin yaptığı Allah’ı hamd ile
tesbih ve takdis görevini de bu görevi temsil eden Arafat-Müzdelife
vakfeleri, Remy-i Cimar ve tavafı ile yapacak. Çünkü her bir ilahî emre uyuş Allah’ı zikirdir, tesbihtir, takdistir.

16 Âdem’le Havva Arafat’a, İblis’de Mina’ya İnmiştir
Kurân’a göre ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem, ilk yerleşim merkezi şehirlerin anası (Ümmül-Kurâ) olan Mekke, ibadet için kurulmuş ilk mâbet de Kâbe’dir. (Al-i İmran
59-33-96, Şura 7)
Bütün bu gerçekler Hz. Âdem’le Havva’nın yeryüzü hayatına Mekke’de başladığını gösterir. Geleneksel kültürümüz de Mekke’de Arafat’ı göstermektedir. Hac gibi İslam’ın özeti niteliğindeki bir ibadetin ana görevlerinden biri olan Arafat Vakfesinin Hz. İbrahim’den
bu yana burada yapılması tespitimizi doğrulamaktadır.
Bakara sûresinin 36.ve Araf sûresinin 24. âyetleri Hz. Âdem-Havva ve İblis’in birbirlerine düşman olarak birlikte indirildiğini, onlar yanı sıra İblis’e de yaşama onayı verildiğini
açıklamaktadır. Birbirlerine düşman kılındıklarına göre düşmanlıklarını sürdürebilmeleri
için aynı yere veya birbirine yakın mekânlara indirilmiş olmaları gerekir.
Araf sûresinin 27. âyetine göre İblis ve bağlıları insanları onların görmediği yerden (heysû)
gördüğü, şer fısıldamak için de görmek gerektiğine göre İblis’in Hz. Âdem’le Havva’nın
yerleştiği Arafat’a yakın bir mekân olan Mina’yı yerleşim ve kendisine bağlı şeytanları için
de yönetim merkezi edindiği anlaşılır.
Âdem’le Havva Arafat’ta hayata başlayınca onları görerek şer aşılayacak İblis’inde Mina’da
yer edinmesi tabiidir. Peki, neden Mina da, Mekke’de başka bir yer değil? Vahiy ürünü
olan Remy-i Cimar Hz. İbrahim-Muhammed çizgisinde Mina’da yapılır olduğu için bu
yargıya varıyoruz. En doğrusunu bilen Allah’tır. (Bak. Sayfa 123- 125)
Böylece İblis’in sembolünün Mina’da taşlanabilir olmasını kabul edilebilir bir temele oturtuyoruz.

Özetlersek Remy-i Cimar şer aşılama yetkisi verildiği Kıyamet Günü’ne
kadar recîm olarak taşlanmaya mahkum edilen İblis’in Ademoğullarının seçilip Allah’a gönderilmiş temsilcileri olan (Vefdullah) hacılar tarafından cezalandırılmasıdır. Pek tabii ki bu cezalandırma semboliktir. Akabe cemresi İblis’i
temsil eder. Onun taşlanması tarihi yaşadığımız döneme birleştirmedir. Taşlanacak küçük ve orta şeytanlar ise bize musallat edilen muhtelif dereceli şeytanları temsil eder. Onların taşlanması da düşman edineceklerinin açığa vurulmasıdır. Remy-i Cimar’ın asgari üç günde ve 49 taş ile yapılması çokluğu
yansıtır. Bu da düşmanlığın ömür boyu süreceğine remzdir. En doğrusunu Allah bilir.
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2. Bölüm

Remy-i Cimar Kurânî Bir Emirdir

Giriş
Büyük kalabalıklar sebebiyle genelde Hac’da, özelde Remy-i Cimar’da yaşanılan problemlere kalıcı ve kabul görücü çözümlerin ancak Kur’ân ve Sünnet naslarından harekete ve de Hz. Peygamberin yaptığı gibi kaloylaştırma ve
zarûret ilkelerini uygulamakla sağlanabileceği görüşündeyiz.
Remy-i Cimar özelinde arzulanan çözümün taş atımının 24 saate yayılması ve özel mekanik araçların kullanımı olarak özetlenmektedir. Ancak bu sonuca Fıkhî içtihadlardan hareketle gidilemez. Telfîk-i Mezahib yoluyla Fıkhî
içtihadların gölgesinde gidilmesi durumunda genelin kabulüne mazhar olamaz. Kaldı ki bu içtihadların bir bölümünün sünnetle çatışması sebebiyle geçersizliği de açıktır. Bu sebeple Remy-i Cimar’ı Kur’ân ve sünnetten hareketle inceleyeceğiz.
Hac İslâm’ın özetidir. Ana ibâdetlerden biridir. Kıyamet gününe dek geçerlidir. Haccın diğer menâsiki gibi Remy-i Cimar’ın Kurân’la temellenmesi / temellendirilmesi zarûrettir. Aksi takdirde günümüzde örnekleri görülen
inkârlar ortaya çıkabilir
***
Yüce Allah’ımızın Hz. İbrahim aracılığı ile yükümlü kıldığı hac, Hz. Peygamber dönemi cahiliyetinde sapmalar olmakla birlikte ana çizgilerini koruyordu17 Bu sebeple Kurân-ı Kerim’de Hacla alakalı 30 kadar kavrama yer

17 İslam, Hz. Muhammed aracılığıyla Kuran doğrultusunda sapmaları düzeltti. Geniş bilgi
için bkz. Sayfa 119-120.
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verilmiş fakat anlamları bilindiği için bu kavramlara açıklık getirilmemiştir.18
Hz. Peygamberin uygulamasıyla bu kavramlar daha bir açıklık kazanmıştır.19
Kurân-ı Kerim’de Haccın örtülü bir tertibi vardır. Hz. Peygamberin ihramlanma, Arafat ve Müzdelife vakfeleri, Remy-i Cimar (Şeytan sembollerini
taşlama) kurban, traş ve tavaf tertibi Kurân-ı izlemektedir.
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Şöyle ki Bakara sûresinin 197-199. âyetleri ihramlanma, Arafat’tan ifaza (Müzdelife’ye doğru akış) Meşar-i Haram’da zikir ve oradan (Mina’ya) akışa yer vermekte, 203. âyetide şeytan sembollerini taşlamayı meşrulaştırmaktadır. Hac sûresinin 28-29. âyetlerinde önce Kurban sonra Tefesi giderme ile tıraş ve daha sonra Tavaf zikredilmektedir. Hz. Peygamber’in Veda Haccı’nın Kıran veya ıfrad olduğu şeklindeki yorumlara göre Kıran haccında Umre’de, ıfrad haccında ise Kudüm veya bir başka tavafın ardından yapılması durumunda hac öncesinde tek kaldığı için Sa’y de Bakara sûresinin 158. âyetinde tek
başına yer almaktadır.
Bir başka anlatımla Hz. Peygamberin uygulaması İbrahimî çizgi yanı sıra bu çizgiyi pekiştiren Kurân’ı da izliyordu. Kurân’ın ilk muhatapları Hac,
Umre, İhsar, Hedy, Eşhürün Malûmat, Hurum deyince ne anlıyor idiyseler
Eyyam-ı Madudat’tan da onu anlıyorlardı ve O, Remy-i Cimardı. Şimdi Remy-i
Cimar’ın temellendiği Bakara sûresinin 203. âyetine yakından bakalım.
“Sayılı günlerde (tekbir eşliğinde Remy-i Cimar’la şeytan sembollerini taşlama ile) Allah’ı anın. (Hacda) Allah’ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunan kişi iki gün içerisinde dönüş yaparsa bütün günahlarından arınır. Erteleme yaparak üçüncü güne kalan kişi de tüm günahlarından temizlenir. Allah’ın emirleri ve
18 Şanlı peygamberimiz (s.a.) peygamberlik döneminde bir hac yaptı. Veda haccı denilen
ve İslâmi haccı örneklendiren bu hacla ilgili ana metin kaynaklarımızda yer alan Cabir b.
Abdullah hadisidir. Cabir b. Abdullah, bu uzunca rivâyetini yaşlılığı ve gözlerini yitirdiği
bir dönemde Hz. Hüseyin’in torununa yapar. Kutlu bir tevafuk olarak yapılan bir ziyaret
sonucu ortaya çıkan bu hadis olmasaydı, ciddi bir kayıp olurdu. Ancak unutulmamalıdır
ki bu ve benzeri rivayetler ancak Kurân’la doğrulanmasıyla bir anlam ifade edebilirler. Bu
sebeple Haccın menasîki Kurân’la irtibatlandırılmalıdır. Daha doğru bir ifadeyle var olan
bağlantılar araştırılıp ortaya çıkarılmalıdır.
19 Hacla ilgili Başlıca Kurân’i Kavramlar:
Hac, Umre, İhsar, Hedy, Nüsük, Refes, Füsûk, Cidal, Eşhürün Malûmat, Eyyam-ı Madudat,
Eyyam-ı malumat, Menasik, Hurum, Beyt, Safa, Merve, Tefes, Taaccül Fil Yevmeyn, Şehr-i Haram, Şe’airullah, Hill…

yasaklarına aykırılıktan korunarak (İslami iman ve yaşam çizgisi üzerinde) yaşayın ve O’nun huzuruna toplanacağınızı da bilin.”20
Kur’ânda Hac konusunun işlendiği bölümlerde (Bakara 196-203, Hac
27-30) üç âyette Allah’ın zikredilmesi emredilmekte ve bir âyette de Allah’ın
zikredilmesi haccın amacı olarak açıklanmaktadır.21
Bakara sûresinin 203. âyetinde yer alan zikir, emir kipiyle yer alan 3. zikir
emridir. Bilindiği gibi Allah’ın sabah akşam ve de çokça zikredilmesi Kurân’ın
genel emridir. Hac bağlamında varid olan sayılı günlerde Allah’ın zikredilmesinin özel bir anlamının olacağı açıktır.
Hac âyetleri bağlamında 3. kez verilen Allah’ın zikredilmesi emri bu defa
sayılı günlerle kayıtlanmış, bu sayılı günlerin de kendisinde taaccülün yapılabileceği iki günü ihtiva ettiği açıklanmıştır.
İbrahimî çizgiyi izleyen Hz. Peygamberin uygulaması ile ortaya çıkmıştır
ki bu iki günde taaccül veya erteleme Remy-i Cimar göreviyle ilgilidir.
Bu kayıtlar sebebiyle sayılı günlerde Allah’ın zikrini namazların ardındaki zikirle irtibatlandıramayız. Çünkü namazın ardındaki zikirler Hac’da olmayan müminlere de şamildir.
Sayılı günlerde ki Udhiye ve Hedy vasıflı hayvanların kesimindeki zikirle
de ilişkilendiremeyiz. Çünkü Hac sûresinin 28. âyetinde Eyyam-ı malûmatta
hayvanların kesimi sırasında Allah’ın zikredilmesi ile ilgili özel yönlendirme
yapılmıştır. Bir diğer anlatımla Kurban Eyyam-ı Madudat’a değil, Eyyam-ı
20 Remy- i Cimar’ın iki gün içinde bitirilmesi veya üçüncü güne ertelenmesine bir diğer anlatımla her iki şekilde yapılabilir olmasına “ism” yoktur denebilir mi? Denilemez. Çünkü
“ism” içki gibi Allah’ın haram kıldığı işlere verilen addır. (Araf 33, Bakara 219) Bu sebeple âyette açıklanmak istenen muttakilerin her iki tür uygulamayı yapmaları halinde bütün
günahlarının bağışlanacağı hakikatidir. Âyette yer alan ve tekrarlanan “Fela İsme Aleyh”
terkibinde “la”, cinsten hükmü kaldıran “la” dır.Bu “la” nın verdiği “kişi üzerinde hiçbir
günah kalmaz”, anlamı da açıklamamızı doğrulamaktadır. Kaldı ki Sevgili Peygamberimizin “Refes ve füsûka düşmeksizin yapılacak haccın, kişiyi anasından doğduğu günkü gibi tertemiz kılıp günahlarından arındıracağını” açıklayan hadisi de muhtemelen bu âyete
dayanmaktadır. Çünkü Peygamberimizin ana bilgi kaynağı da Kurân’dı. (Bak. Taberi Camiul- Beyan , Bakara 203 2 / 307)
21 İlk emir Meşar-i Haram’da zikri içerir. Bakara sûresinin 198. âyetindedir. İkinci emir ise
genel nitelikli olup, aynı sûrenin 200. âyetinde yer almaktadır.
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Malumat’a münhasırdır. Üstelik Hacca ilişkin hayvan kesiminde Allah’ın zikredilmesi emri doğrudan Allah’ın zikredilmesi şeklinde verilmeyip BehîmetulEnâm üzerinde Allah’ın zikredilmesi biçiminde verilir.22
Sayılı günlerde Allah’ın zikredilmesinin Remy-i Cimar’la ilgili olduğu gerçeğini Peygamberimiz de doğrulamıştır. Tirmizî’nin rivâyet ettiği hadislerinde
şöyle buyurulur:
“Remy-i Cimar, Tavaf ve Safa-Merve arasında Sa’y, Allah’ın zikri olması için
görevleştirilmiştir.”23
Bu hadisimize göre Remy-i Cimar Allah’ın zikridir. Peygamberimiz Allah’ın zikri olarak tanımladığı Remy-i Cimar’ı yani fiili olan zikri, her bir taşın
atımında tekbir getirerek sözlü zikirle de pekiştirmiştir.24
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Tarihi süreç içinde yer verilen fakat yaptığımız açıklamalarla yalnızca
Remy-i Cimar’la irtibatlandırılması gereği vurgulanan sayılı günlerde Allah’ın
anılmasını içeren Kurânî emir Remy-i Cimar’ın kaynağıdır.25 Bu tespit ileride
açıklanağı üzere naslardan çözüm üretme çalışmamıza da temel oluşturacaktır. Bu Kurâ’ni tespit yapılamazsa Hac menasîki içerisinde yalnızca Remy-i Cimar Kurâ’ni temelden yoksun kalır ki bu da düşünülemez.

22 Hac 27, 34, 36, Enam 118.119.121
23 Tirmizî Hac 64 (Hn. 902)
24 Buharî Hac 138
Kuran’ın ilk muhatapları Remy-i Cimar’ı biliyorlardı ama Remy-i Cimar’ın Allah’ı zikrin
bir şekli olduğu bilincinden yoksundular. Bunun için onlara bildikleri Remy-i Cimar değil de onun zikir olarak yapılması emredildi.
25 Sayılı günler aslında Kurban Bayramının ilk dört günüdür. Ancak birinci gün Akabe Cemresini taşlamanın yanı sıra kurban kesilip tıraş olunduğu ve Mekke’ye inilip haccın tavafı yapıldığından menasik yönünden müşterek bir gündür. Birinci günden sonra ki üç gün
ise Mina’da yalnızca Remy-i Cimar’a ayrılmıştır. Bunun içindir ki Peygamberimiz “Mina
günleri üçtür.” buyurmuş, Kurân’daki erken dönüşün yapılacağı iki günün Mina günlerinin ilk ikisi olduğuna açıklık getirmiştir. ( Ebu Davud Menâsik 69 )

3. Bölüm

Kurân ve Sünnette Remy-i Cimar’ın Zamanı

Remy-i Cimar’ın temelini oluşturduğunu açıkladığımız Bakara sûresinin
203. âyeti problemlerimizin çözümüne de işaret etmektedir. Mezkûr âyette
anahtar kavram Eyyam’dır. Eyyam yevm kelimesinin çoğuludur.
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Remy-i Cimar’ın kendisinde yapılacağı Yevm (gün) nedir?
Kurânı Kerim’de gün dönem manasına geldiği gibi gece gündüz mutlak
vakit anlamına da gelmektedir. Gün Kurân ve sünnet dilinde 24 saattir. Kaynak sözlüklerde güneşin doğuşundan doğuşuna veya batışından batışına geçen 24 saat anlamına geldiği kaydedilen Yevm, Sünnet dilinde de 24 anlamına gelmektedir.26 İbadetler bağlamında ki anlamı da 24 saattir. Şimdi argümanlarımızı sunalım:
1. Kurân’a göre yıl 12 aydır. Aylardan biri de Ramazan’dır. Ramazan ise
Hz. Peygamberin açıklamasına göre 29 veya 30 gündür. Kurân günü de gece
ve gündüz olarak ikiye ayırmakta27 dolayısıyla günü gece-gündüz olarak 24
saat kabul etmektedir.28
2. Kurân ve sünnet günü namaz bağlamında 24 saat kabul eder. Namaz,
Kurân dilinde vakitleri belirlenen bir ibadettir. Bu ibadetin günde beş vakit ol-

26 Zebidi Tacul- Arus Yevm Mad.
27 Enam 60, Kasas 71,72
28 Kurân ve Sünnet Yevmi gece karşıtı gün anlamında da kullanmaktadır. Bkz. Hakka 7, EtTac 2 / 3

duğunu da Peygamberimiz açıklamıştır.29 Günde beş vakit namaz öğle, ikindi
ve akşam yanı sıra yatsı ve sabahı da içerdiğine göre gün 24 saattir.
3. Zekâtın farziyeti için gerekli olan havl’in yılın gündüzleri yanı sıra gecelerini de içerdiği açık olmakla gün zekât bağlamında da 24 saattir.
4. Kurân “...Ramazan’a eren onu tutsun...” buyurmakta, orucu tutulacak
Ramazan günlerini fecirden güneş batımı arası ile oruç geceleri olarak gece ve
gündüz manasında kullanmaktadır.30
5. Kurân ve Sünnet Hac bağlamında da yevmi 24 saat anlamında kullanmaktadır. Bakara sûresinin konumuz olan 203. âyetinde Allah’ı zikrin yaşanacağı süre Eyyam’dır. Eyyam ard arda gelecek asgari 3 günü ifade eder. Geceler
istisna edilmediğine göre bu Eyyam 24 saatlik günleri içermektedir.
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Peygamberimizin açıklamaları da bu doğrultudadır. Peygamberimiz “Hac
Arefe günü Arafat’ta Vakfedir.”31 buyurarak Haccın ana ibadetinin Arefe günü
yapılacak Arafat vakfesi olduğunu duyururken Arefe gününün de Zilhiccenin
10. gecesi fecir vaktine kadar devam edeceğini bildirmiştir.
Sevgili Peygamberimiz sorulan sorular üzerine Müzdelife’de sabah namazı vaktine kadar (fecr: şafak) Müzdelife ictimaına katılan kişinin Arefe günü
Vakfesini yapmış olacağını beyanla Arefe gününün, fecirle biten 24 saatlik süresine açıklık getirmiştir. Oruçla fecirde başladığı açıklanan yevmin (günün)
burada fecirle son bulacağı açıklanmaktadır. Gecenin dolayısıyla 24 saatlik günün fecirle biteceğinin bir diğer delili de Kadir Gecesinin fecrin doğuşuna kadar süreceğinin Kadir suresinde32 belirtilmiş olmasıdır.
Bütün bu açıklamalar ışığında sonuca gidersek Remy-i Cimar’ın yapılacağı günler her biri 24 saatlik zaman süreçleridir. Kurân bize Remy-i Cimar için
her gün 24 saatlik bir zaman dilimi açmaktadır. Hz. Peygamberin de yevmi
(günü) Hac bağlamında 24 saat olarak açıkladığına değindik. Peygamberimizin uygulamaları da bu çerçevededir.
Cemre-i Akabe’nin taşlandığı Zilhicce ayının 10. günü uygulaması dâhil
29 Nisa 103, Et-Tac 2 / 3
30 Bakara 187
31 Tirmizî Hac 57, Nesai 5/263
İmam Malik de günü fecirle başlatır. (Muvatta Hac 59 )
32 Kadir 4-5.

Peygamberimizin Remy-i Cimar’a ilişkin Eyyam-ı Madûdatın her bir günü için
belirlediği süre fecirden fecire 24 saattir. Aykırı bir uygulama da yoktur. Peygamberimizin sözlü ve fiilî uygulamalarını üç madde de özetleyebiliriz.
1. Salât ve selâm üzerine olsun Peygamberimiz, Zilhiccenin 9. Arefe günü gecesi fecirle bitmeden ve 10. günü fecirle başlamadan önce bir diğer anlatımla Müzdelife gecesinde çobanlar gibi görevlilere, ailesinden olan ve olmayan kadınlara, zayıf erkeklere ve de çocuklara ana kitlenin hareketinden önce geceden Mina’ya gitme izni verdi. Kaynaklarımızda ki tespitlere göre bunlar iki türlü uygulama yaptılar.33
a) Sevde ve Ümmü Seleme gibi validelerimiz ve Esma binti Ebûbekir gibi hanım sahâbiler ve Müslim’deki anlatıma göre İ. Abbas gibi çocuklar geceden Mina’ya geldiler ve fecirden önce Cemre-i Akabe’yi taşladılar ve bazıları
da Mekke’ye gittiler34
b) Önceden hareket etme izni verilenlerin bir kısmı da Mina’ya geldiler ve
Fecirle birlikte Cemre-i Akabe’yi taşlayıp Sabah namazını kıldılar.35
Verilen bilgiler ışığında Sevgili Peygamberimizin sözlü ve fiili uygulamalarını tahlil edelim.
2. Sevgili Peygamberimizin kendisini izleyen ana kitle ile birlikte Müzdelife’de ilk vaktinde Sabah namazını kılıp-kıldırdıktan ve Meş’ar-i Haram’a
33 Buharî Hac 98, Müslim Hac 49, Ebu Davud Menasîk 66 El-Tac 2 / 150,
İ. Abbas’ın “güneş doğmadan önce taş atmamamız konusunda Hz. Peygamber bizi uyardı.” sözü ile Müslim Hac 49’da yer alan “Cemreyi Akabe’yi fecirden önce taşladık” açıklaması çatışıyor. Biz rivâyette geçen “güneş lafzının fecir “ olacağı kanaatindeyiz.
34 Nevlül-Evtar 5/74
35 Buharî Bab 98
İbn-i Hazım gibi Sünnet müdevvenatı üzerinde konuyu enine boyuna inceleyenlerin kabulüne göre Peygamberimiz zayıflara önceden / geceden hareket müsaadesi verdiyse de
fecirden önce taş atma müsaadesi yalnızca kadınlara verildi. Zayıf ve yaşlı erkeklere fecri
beklemeleri emrolundu.
İmam Malik de şöyle der: Peygamberimizin herhangi bir kimseye fecirden önce taşlamak
için izin verdiğini işitmemişizdir ve caiz de değildir. Fecirden önce taşlayanın taşlamayı iadesi gerekir. Eb Hanife, Süfyani Sevri, İmam Ahmed de bu görüştedir. (Kurtubi, Bakara 203
3 /5) Şafiiler ve Hanbelilere göre Arafat’ta vakfe yapılmış olması koşuluyla Cemre-i Akabe taşlaması Arefe günü yapılan Vakfeyi takip eden gecenin yarısında başlar. Hanefiler ve
Hanbeliler de ise Yevmun Nahir’de fecrin doğuşu ile başlar. (Mezahibi Erbaa 1 / 665, 669)
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gelip zikir yaptıktan sonra Cahiliye dönemi uygulamasına aykırılıkla güneş
doğmadan önce Mina’ya yöneldi.36
Etrafını çevreleyen ve yer yer soru yönelten sahabileri arasında tabiî bir
seyirle güneş doğduktan sonra kuşluk vaktinde Mina’ya geldi ve ilk iş olarak da Cemre’yi Akabe’yi taşladı. Taşlamayı da henüz inmediği devesi üzerinde yaptı.
3. Sevgili Peygamberimiz Zilhiccenin 11., 12. ve 13. günü taşlamalarını
da yaya olarak gelip Zevalden sonra ve öğle namazını kılmadan yaptı.
Salât üzerine olsun O, Mina’dan Arafat’a, Arafat’tan Müzdelife’ye gelirken
giderek artan oranda yaşanan izdihama tanık oldu. Yollar da sık sık sükûnet
uyarısında bulundu. Cemre’yi Akabe’yi taşlarken “Birbirinizi öldürmeyin”
şeklinde uyarma gereği duydu.
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Sevgili Peygamberimiz izdihamı yaşadığı ve boyutlarını kavradığı için Hac
ibadetinin ağır meşakkatleri sebebiyle kendileri için cihad olacağını bildirdiği zaafeye (kadınlara, çocuklara, yaşlılara) önceden hareket etme müsaadesi verdi.37 Görevliler için zaten gereklilik vardı. Peygamberimizin zayıflar için
verdiği izni kafaların ürünü olan ruhsat veya cevaz içtihatları ile değil, Kurân
çizgisinde yapılmış zarûret uygulaması ve kolaylaştırma işlemi olarak değerlendirmek İslam’ın özüne daha uygundur. Arefe günü yapılan Cemu takdim
ve tehir uygulaması da kolaylaştırma olarak yorumlanabilir.
Bu sebeple Remy-i Cimar’da gerçekçilik temellerine dayalı Allah’ın rızasının hedeflendiği zarûret uygulamalarına her zaman gidilebilir. Zarûret düsturuyla açıklanabilecek izin dışında Peygamberimizin her bir günün taşlaması
için açtığı alan değinildiği üzere 24 saattir.
Remy-i Cimar’ı uygulama vaktinin güneşin doğumu, kuşluk ve zeval vakti ile ilişkisi yoktur.38 (Dipnotumuz mutlaka okunmalıdır.)

36 Buharî Hac 100
37 Buharî Hac 4, M. Zevaid 3 /206,İ. Mace Hn. 2902
Verilen kaynaklarda Haccın kadınlar ve zayıf erkekler için cihad olduğu Peygamberimiz
tarafından açıklanmaktadır.
38 Güneşin doğuşu ile ilgisi yoktur. Peygamberimiz güneş dağların tepesindeyken Arafat’tan
ayrılan müşriklere aykırılıkla Arafat’tan güneşin batışıyla ayrılmıştır. ( Taberani El Mucemül Kebir 20/24 ) Aynı şekilde O Müzdelife gecesi sabah namazını kılıp Meş’ari Haram’da
zikir yaptıktan sonra güneşin doğmasını beklemeyip doğrudan Mina’ya hareket etmiş,

Fecirden fecire 24 saatlik süre ile alakası vardır. Bu gerçeği tespit için incelememizi sürdürelim.
Peygamberimiz Müzdelife gecesi sabah namazını Meşar-i Haram’da kılıp güneş doğmadan yola çıktı. Kendisini izleyen kitle ile vasat bir deve yürüyüşüyle kuşluktan önce Mina’ya gelemezdi. Ancak kuşlukta gelebildi ve ilk iş
olarak da Cemre’yi Akabe’yi taşladı. Akşamdan sonra taşlamayı yaptığını söyleyip ne yapması gerektiğini sorana da “lâ harec (zorluk/sakınca yok)” cevabını verdi.
Peygamberimizin zevalden sonra taşlama uygulaması da tabii mecrasında
oldu. Mina’da konaklayan ve büyük kitle tarafından izlenen Peygamberimiz,
ardından öğle namazını kıldırmak üzere zevalden sonrayı seçti. Arefe günü ve
bayramın birinci gününde çokca yorulan büyük kitlenin dinlemesini sağlamak ve de güneşin batışıyla doğuşu arasındaki karanlıktan korumak için gündüzün orta vakti olan zevalin hemen sonrasını seçti. Ancak zevalden önce taşlamayı da yasaklamadı. Nasıl yasaklayabilirdi ki bayramın birinci günü bizzat
kendisi kuşluk vaktinde taşlamıştı. Kaldı ki Hz. Peygamber de sayılı günlerde
Allah’ı zikretmekle yükümlüydü. Onu yönlendiren Kurân’ın gün tanımı da fecirden fecire 24 saattir.

böylece İbrahimî çizgiyi saptırarak güneş Sebir dağından doğmadan Mina’ya yönelmeyen Cahiliye uygulamasına muhalefet ederek bu uygulamayı da iptal etmiştir. Hz. Peygamberin cahiliyet geleneğine muhalefet ederek değinilen uygulamaları iptal etmesi tarafımızdan izlenmesi gereken bir sünnettir. Çünkü ibadetlerde batıl geleneklere aykırılık İslami bir kuraldır. Peygamberimiz güneş merkezli Cahiliye uygulamalarına tavır koyarken
Remy-i Cimar’ı güneşin doğuşu ile ilişkilendirmesi düşünülebilir mi?
Verilen bilgilerden hareketle dikkatleri daha bir çekmek istediğimiz nokta şudur. Müzdelife’den deve üzerinde seyreden Hz. Peygamber’i izleyerek zamanımızda vasıtalı olarak
hareket edilmesi durumunda güneşin doğuşundan takrîben bir saat önce Mina’ya varılması mümkündür. Bu durumda Mina sınırında veya Cemre-i Akabe başında durup güneşin doğmasının bekleneceği söylenebilirmi? Kaldı ki güneşin doğmasının bekleneceği şeklindeki rivâyet İ. Abbas’a ait olup onun Fecirden önce taşlama yaptığı açıklamasıyla geçerliliğini yitirmiştir. Üstelik güneşin doğuşuyla alakalı bu hadis Tedlis içeren ihticac
edilemeyecek zayıf bir hadistir. (Nesai Hn. 3067, Ebu Davud Hn. 1941)
Burada pekiştirici bir ilave daha yaparak konuyu bağlayalım.
İmam-ı Azam ve İmam Malik, Esma hadisinden hareketle zayıfların gece yarısından sonra Mina’ya gönderilmelerinin cevazına hükmederler. Ancak şafaktan ( fecrden ) önce taş
atmayı caiz görmezler.
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Burada sorulmalıdır. Zevalden önce Remy-i Cimar’ın yapılmasını engelleyen nedir?
Eğer ölçü Peygamberimizin uygulaması ise taşlamanın zevalin hemen
sonrasına munhasır kılınması gerekmez mi? Bayramın birinci günü kuşluk
vakti taşlaması örneği varken diğer günler zevalden sonrasına evet deyip öncesine hayır demenin (aşırılıktan öte) izahı yapılabilir mi?
Sonuç
Kurân ve Sünnetlen hareketle her bir günün Remy-i Cimarının fecirden
fecire 24 saatlik süre içinde yapılabileceği görüşündeyiz. 24 saatlik sürenin
her bir anı efdal vakittir.39
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Kurân, zamana bağlı bir görev kıldığı Remy-i Cimar için Eyyam-ı Ma’dûdat
ifadesini kullandığı ve bu ifadede yer alan Eyyam sözcüğü bütünlüğe işaret ettiği için her bir günün 24 saatlik süresi içinde yapılamayan taşlamaların 3 günlük süre içinde yapılabileceği de Kurân çizgisindeki yaklaşımımızdır. Ayrıca
ölümlere neden olabilecek izdihamlar ve yönetim yetersizlikleri devam ettiği
sürece Cemre-i Akabe taşlamasının zarûret prensibi kullanılarak fecir öncesine alınabileceği kanaatindeyiz. Ancak zarûret prensibi siyasi ve idari tercihlere
göre değil sorumluluğunu müdrik İslam bilginleri ve sosyologların her yıl yapacakları tespitlere ve de haccın özellikle zayıflar için cihad olduğu gerçeğine
göre kullanılmalıdır. En doğrusunu bilen Allah’tır.

39 Hz. Peygamber taşlamaya Mina mescidini takip eden küçük şeytan sembolünü taşlamayla başladı. Orada uzunca dua etti. Sonra orta şeytan sembolünü taşladı. Orada da aynı şekilde uzunca duada bulundu. Büyük şeytan sembolü Cemreyi Akabe taşlayınca orada durup dua etmedi.Her taşlamada da tekbir getirdi.
Dönemimiz de kalabalıklar sebebiyle küçük ve orta sembollerini taşlamanın ardından
-uzunca şöyle dursun- dua edilmemektedir.
Taşlamayı fecirden fecire yirmi dört saate yaydığımız ve en uygun saati seçtiğimizde dua
etme sünneti de uygulanmış olacaktır.

4. Bölüm

Yevm-i Terviye’de ve Mina’da Geceleme Hac İbâdetlerinden midir?

Diğer Hac menasîki gibi Remy-i Cimar’ı da bize Kurân’î çizgide uygulamalı olarak öğreten Peygamberimiz Remy-i Cimarın sayılı günlerinin gecelerinde Mina’da kalmıştır.40 Ancak o Mina’da geceleme konusunda açık ve kesin bir emir vermemiştir.
Sevgili Peygamberimiz Mina’da gecelemeyi Kurânî doğrultuda Hac menasîkinden biri olarak mı değerlendirmiştir? Yoksa Yevm-i Terviye öncesi Mekke günlerini Ebtah’ta geçirmesi gibi Mescid-i Haram’ın uzak çevresinde ikamet
stratejisinin gereği olarak kolaylaştırıcı bir yöntem olarak mı benimsemiştir.41
Bu soruyu Remy-i Cimarla ilgili Bakara sûresinin 203. âyetini inceleyerek ve de Sevgili Peygamberimizin geceleme konusunda emir verip vermediğini tespit ederek cevaplandırabiliriz. Yukarıda açıklandığı üzere mezkûr âyet-i
kerîmede Remy-i Cimar emredilmiş ama Mina’da geceleme ile ilgili açık bilgi veya görev verilmemiştir. Ne var ki âyetin “İki günde taaccül veya teehhür”
(İki günle yetinme ile erteleme) bölümü ancak kalınacak yerden dönüleceği
çağrışımını yaptırmaktadır.
Peygamberimiz taaccül ile teehhür arasında teehhürü tercih ettiği gibi
Mina’da geceleyip gecelememe konusunda değinilen çağrışım doğrultusunda kalmayı tercih etmiş olabilir. Ancak kendi tercihini herkesin seçimi haline dönüştürücü emir de vermemiştir. Bu durum Mina’da gecelemeyi Hac
menasîkinden biri olarak değil, büyük kitleyi Mina merkezli olarak çevreye
yayıp uygulamayı kolaylaştırma stratejisi olarak benimsediğini göstermektedir.
40 Ebu Davud Menasık 75
41 Buharî Hac 39,149
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Kolaylaştırma ilkesi Sevgili Peygamberimizin bütün hayatı boyunca ve
Hac günleri süresince sürdürdüğü temel ilkedir. Konumuz bağlamında örneklendirirsek -En doğrusunu Allah bilir.- Sevgili Peygamberimiz Kâbe çevresinde ikametin yoğunlaşmasını engellemek ve izdihamları gidermek için olacak
Veda Haclarında Zilhiccenin 3. gecesi geldiği Mekke’de Kâbe’ye takriben 2,5
km. uzaklıktaki Ebtah’da konaklamıştır. Dördüncü günü umresini yaptıktan
sonra tekrar Ebtah’a dönmüştür. Bayramın 1. günü ziyaret tavafını yapıncaya
kadar 2. bir tavaf da yapmamıştır.42
Peygamberimiz başta amcası Ebu Talib’in kızı İmmühani’nin ricası olmak
üzere Kâbe çevresinde konaklaması ricalarını kabul buyurmamış, Zilhiccenin 8. Terviye günü Mina’ya çıkıncaya kadar Ebtah’ta kalmayı sürdürmüştür.43
Onun temelde aynı amaçla Mina’da gecelediği söylenebilir.
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Çünkü Mina günlerinde Ebtah’a veya Kâbe çevresine gelip ikâmet etmesi ve taşlama için Mina’ya gidip dönmesi kendisini izleyen Müslümanların kitlesel hareketlerine sebep olur, bu da izdihamlara, yaşamı etkileyen meşakkatlere neden olurdu.
Burada Peygamberimizin Amcası abbas’a isteği üzerine ve diğer ilgililere görev izni vererek Mina dışında Mekke’de gecelemelerine izin vermesinin,44
diğer hacılara yasak getirdiği anlamına gelmeyeceğine de değinmek isteriz.
Çünkü bu ilk hac uygulaması sırasında görevin izin nedeni olup olmadığı bilinmediği için izin alınması tabiiydi ve de saygının gereğiydi.
Verilen bilgiler ışığında biz Mina’da gecelemenin tercih edilebilir olsa da
ibadet (mensek) olmadığı görüşüne eğilimliyiz. Kaldı ki haccın ana gövdesini
oluşturan Arafat ve Müzdelife vakfeleri bir günü aşmazken Remy-i Cimarın üç
geceyi içine alır görev şekline döndürülmesinin makul olamayacağı da bir gerçektir. Nitekim bazı fakihlerimiz de bu yaklaşım çizgisinde çıkışta Mina’da gecelemeyi mensek görmemişlerdir.45 En doğrusunu Allah bilir.

42 Buharî Hac 70. Ebtah’a Muhassab, Zituva ve Hayf-u beni kinane ismi de verilmektedir.
Buranın niçin seçildiği ile ilgili olarak bak. Muhtasar S. Müslim Hn. 749, Et-Tac 1/152.
43 Vakidinin Meğazisin’den (3 /1099-1100) naklen M. Asım Köksal İslam Tarihi 10/245, M.
S. Müslim Hn. 692
44 Buharî Hac 133,
45 İhya’daki açıklamasına göre Gazali de Yevm-i Terviye’de Mina’ya çıkışı istirahat amacına
bağlar.

Terviye Günü Mina’da geceleme
Burada konuya odaklanmışken Arafat öncesi Zilhiccenin 8. Terviye gününde Mekke’den Mina’ya çıkılıp gecelenmesi konusunu da irdeleyebiliriz. Bu
geceleme Hac menasîkinden bir ibadet midir?
Şanlı Peygamberimiz Terviye günü hac için ihramlanan bir kısım sahabileriyle konakladığı Mekke-Mina arası Ebtah’tan yola çıktığı, öğle-ikindi-akşamyatsı ve Arefe günü sabah namazından sonra Arafat’a gittiğini biliyoruz.
Mekke-Mina takriben 8 km. ve Mekke-Arafat da 22 km’dir. Mina-Arafat
arası ise 14 km’dir. Hz. Peygamber Terviye günü Mina’ya çıkıp gecelemeseydi onun binekli yürüyüşünü büyük ölçüde yaya olarak izleyecek onbinlerce insan Arefe günü Mekke’den Arafat’a 22 km. yürüyeceklerdi. Hz. Peygamberin bildiğimiz uygulaması ışığında incelememizi sürdürürsek Arefe günü akşamdan sonra Arafat-Müzdelife arası takriben 7 km. daha yürünecek,
Müzdelife’den Mina’ya da 7 km. lik yol kat edilecekti.
Hz. Peygamberin Zilhiccenin 10. bayram günü kuşluk vaktinde Mina’ya
/ Akabe cemresine geldiği de bilindiğine göre Arefe günü Mekke’den çıkılması durumunda insanlar Mekke-Arafat, Arafat-Mina çizgisinde takriben 24 saat içinde 36 km. yaya yol alacaklardı. Buna bayram günü Akabe Cemresi taşlanıp kurban kesilmesi, ardından ziyaret tavafı amacıyla Mekke’ye gidilmesi için yürünülecek 8 km. yi katar, hele hele buna bir de Mina’da gecelemeyi
Menasîkten kabul eder gecelemek için Mina’ya dönüleceğini de ilave edersek
1,5 günde alınacak yol tam 50 km. yi bulurdu.
Böylesi yol yürüyen insanların yorgun vücutlarının baskısı altında tefekkürler, zikirler, dualar eşliğinde teneffüs edilmesi gereken manevî havayı solumakta güçlük çekecekleri açıktır. Zayıflar için tahammül edilemeyecek bir uygulama olacağı da zahirdir.
Peygamberimiz Terviye günü Mina’ya çıkmakla yolu 8 km. kısaltmış ve
gece istirahatı ile zindelik sağlamıştır. Buna bayram günü gecesi Mina’da gecelemede kişilerin özgür bırakıldığı ve böylece 8 km. lik bir azaltma daha
sağlandığı düşünülürse biz Mina’da geceleme gibi Arafat öncesi Terviye günü
Mina’ya çıkma ve gecelemeyi de ibadet (mensek) değil kolaylaştırma işlemi
olarak değerlendirmekteyiz.
Hz. Ayşe’nin Peygamberimizin bayramın 4. günü Mina dönüşünde Mek-
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ke’ye gelmeden Terviye öncesi günlerinde ikamet ettiği Ebtah’ta gecelemesini
Medine’ye dönüş kolaylığı sağlayıcı bir işlem olarak görmesini de tespitimizi
doğrulayıcı argüman olarak görüyoruz.46
Burada bir hatırlatma yapmak ihtiyacı duymaktayız. Bilindiği gibi Hz.
Peygamber’in yaptığı işler yükümlülük yönünden farz, vacip veya sünnet olarak değerlendirilebilir. Ancak O’nun bazı işleri, kendisi tarafından yapılmış olması itibariyle sünnet ise de yükümlülük manasına görevimiz değildir. Ne var
ki Peygamberimiz’in bağlayıcı olmayan davranışlarının izlenmesinde bize göre de ruhi faydalar, ibadetlere hazırlayıcı olumlu tesirler vardır.
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46 Buharî Hac 39,45,146,147

5. Bölüm

Binek Üzerinde Taşlama ile Geleceği Yönlendirme
(Peygamberimizin Binekli Tavafı, Sa’yi ve Remy-i Cimar-ı
Muhtaç Olduğumuz Çözümlerin Ana Kaynağıdır.)

Hac menasîkini kendisinden öğrenmekle yükümlü olduğumuz Sevgili Peygamberimiz Veda haclarında Zilhiccenin dördüncü Pazar günü yaptığı
umresinin tavafını ve sa’yını devesi üzerinde yaptı.47
Salât ve Selam üzerine olsun O, Zilhiccenin onuncu Cumartesi günü kuşluk vaktinde Cemre-i Akabe’yi de devesi üzerinde taşladı.48 O gün de büyük
bir izdiham vardı. Ancak kendisine yol açılması ve taşlama kolaylığı sağlanması için insanlara şiddet kullanılmadı. İtilip kakılarak insanlar çevresinden
uzaklaştırılmadı.49
Taşlama yapacağı yerde Amcası Abbas’ın oğlu Abdullah’ın getirdiği taşları
kullanarak tekbir eşliğinde yedi taş attı. Çevresinde izlediği izdiham ve taş atımındaki aşırılıklar sebebiyle haccın hiçbir menasîkinde yapmadığı mucizevî
uyarıyı yaptı:
İnsanların birbirlerini öldürmemesini ve aşırılıktan sakınarak yalnızca
bakla büyüklüğündeki taşların kullanılmasını tembihledi. Önceki toplulukların aşırılıktan ötürü çöküntüye uğradıklarını duyurdu.50
Hz. Peygamber Zilhiccenin 10. günü Akabe cemresini devesi üzerinden
taşlarken, diğer üç günün taşlanmasını konakladığı yerden yaya gelip giderek yaptı.51
47 Ebu Davud Menasık B. Ifradıl-Haccı, A. b. Hanbel Musned 3/309, Muslim Hn. 1273
48 Nesai Menasîk 5 / 270
49 a.g.e 5 / 270
50 Ebu Davud Menasık 78
51 Ebu Davud Menasık 78
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Tarihi dönemler boyunca Hz. Peygamberin Veda Haclarındaki Umresinin tavafı ve sa’yı ile Akabe cemresini devesi üzerinde yapması iki şekilde yorumlandı.
a) İnsanların kendisini izleyerek ne yaptığını görmesini ve gerektiğinde
soru sormasını sağlamak.
b) O’nun da insanları izleyerek gerekli uyarıları yapmasına ortam hazırlamak.52

428

Tarihî dönemlerin bu yorumunun günümüzde boyutlandırılması gerekeceği açıktır. Bize göre Peygamberimizin geleceğe ve geleceğin oluşturabileceği problemlerin çözümüne ışık tutacak ve alternatifler oluşturacak bu uygulaması vahiy meleği Cibrîl aracılığıyla vahyin ürünü olsa gerektir. Çünkü biz,
Zülhuleyfe’de ihramlanması için ve ihramlanıp yola çıkıldıktan sonra telbiye
getiren sahabilerin telbiye sırasında seslerini yükseltmeleri için Cibril’in Peygamberimizi yönlendirdiğini biliyoruz.53
Sevgili Peygamberimiz Veda haclarında kendisi gibi Kurbanlıklarını Mekke (mîkat) dışından getirmeyen sahabilerin hac için yaptıkları niyetlerini umreye dönüştürüp ihramdan çıkmaları konusundaki öncesinden farklı emirlerinin kısmen yadırganması üzerine yaptığı duyuru da veda haccı sırasında vahyi bilgilendirme ile yönlendirildiğini bizzat açıklamaktadır:
-Eğer ben Hac la ilgili olarak sonradan öğrendiklerimi önceden bilmiş olsaydım, beraberimde kurbanlık hayvan getirmez, doğrudan umreye niyet eder, sizler
gibi bende ihramdan çıkardım”54
Şanlı Peygamberimiz (a.s) yaptığı diğer tavafları, sa’yi ve taşlamalarında
olduğu gibi Umre tavafı, sa’yi ve Cemre-i Akabe taşlamasını da yaya yapabilirdi. Buna ihtiyacı yoktu. Bir engel de yoktu. Ama gereksinimi olanlar vardı.55
52
53
54
55

Müslim Hac 42
A. b. Hanbel Müsned 1/24, Nesai 5 / 162,
Ebu Davud Menasık 57, Muhtasar S. Muslim Hn. 670, 707
Mesela Ümmü Seleme (r.a.) annemiz bu ihtiyacı duyanlardandı. O, hasta olduğunu beyan
edince Peygamberimiz ona şöyle buyurdu:
-Tavaf edenlerin arasına girmeden en dış saftan binekli olarak tavaf et.
Ümmü Seleme, Allah’ın Resulu Tûr sûresini okuyarak namaz kıldırırken ben tavaf ettim,
diyerek zayıfların namaz kılınırken oluşan rahatlıktan yararlanarak tavaf edebileceğini de
örneklendirmiştir. (Buhâri Hac 74)

Bu uygulamanın hiç şüphesiz geleceğe yönelik amacı vardı:
-En doğrusunu Allah bilir bu amaç tavafın, sa’yin ve de Remy-i Cimarın
bizzat ayaklar kullanıp yürünmeksizin yapılacağını örneklendirmekti.
Anılan görevleri ayaklar kullanılıp yürünmeksizin yapmanın Hz. Peygamber dönemindeki alternatifleri, örneklerini gördüğümüz baş üzerinde ve sırtta
taşıma ile deve üzerinde taşınma olabilirdi.
İkincisi uygulandı. Zira sağlık mazereti olmaksızın uygulanacak birinci alternatif haccın ihramla ve diğer menâsıkla sağladığı eşitlik ilkesi ve insan onurunu koruma amacıyla çatışacağı için uygulanamazdı. Çünkü Peygamberimiz
Kâbe’yi tavaf ederken eline bağlanılan iple çekilerek tavaf ettirilen bir kişiyi
gördüğünde ipi bizzat eliyle kesmiş ve ipi çeken kişiye onu elinden tutarak tavaf ettir, buyurarak insan onuruna saygı gösterilmesi gereğini öğretmiştir.56
Bu uygulamadan hareketle tavafın, sa’yin ve de konumuz olan Remy-i Cimarın ayaklar kullanılmaksızın yürüyen bantlar, döner zeminler ve benzerleri
ile gerçekleştirilebileceğini söyleyebiliriz.57
Tavafın ve Remy-i Cimarın deve üzerinde yapılmasının sünnet olduğunu
ileri süren ve bizimde yadırgadığımız tarihî yorumların doğruluğunu bir an
için kabulle değinilen mekanik alternatifleri devreye sokmanın sünnet olduğu
da söylenebilir. Biz mekanik alternatiflerin kendilerinin değil ama böylesi alternatiflerin kullanılması gereğine yönelmenin sünneti izleme olduğu inancındayız. Doğruları en iyi bilen Allah’tır.
Burada yeri gelmişken dönemlerimizde karşılaşılan problemleri çözecek
Peygamberî uygulama örneklerini hatırlatmak isteriz.
1. Peygamberimiz Veda Haclarında Mekke’ye geldiğinde Kâbe’ye 2,5 km
uzaklıktaki Ebtah’ta konakladı. Kâbe çevresi istimlâk edilerek konaklamaya
böylesi mesafelerden başlanılmalı.
2. Peygamberimiz 10 gün süren Veda Haclarında Kâbe’de tespitlerimize
göre 3-4 defa namaz kıldı58 ve yalnızca Umre-Farz ve Veda tavafı olmak üzere üç tavaf yaptı.
56 Buharî Hac 65
57 Aralık 2004’de Flash televizyonunda yaptığım birer buçukluk saatlik iki programda bu
görüşlerimiz ve benzerlerini dile getirmiştik.
58 Tavaflarını yaptığında kıldığı namazlarla Yevm-i Terviye’den bir gün önce kıldığı öğle namazı. (Vakidi Meğazi 3 / 1100)
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Kâbe çevresinde namaz ve de tavaf asgariye indirilmeli ve bunun sünnet
uygulaması olduğu anlatılarak sevapları azaltmayacağı öğretilmeli.
Mescid-i Haram’ın haram bölgesini içine aldığını; bir diğer anlatımla (Bakara 196. Tevbe 28) Harem bölgesinin bütününün Mescid-i Haram olduğunu,
bu sebeple Aziziye ve Mesfele gibi kâbe merkezli Harem bölgelerinde kılınacak namazların Kâbe’de kılınmış gibi sevap sağlayacağı da öğretilmelidir.
3. Açıklandığı üzere Remy-i Cimar her bir gün için 24 saatlik süre içinde yapılmalı.
4. Yukarıda değinilen mekanik araçlar devreye sokulmalı.
5. Arafat, Müzdelife ve Mina gibi Menâsik-i Hac mahallerinin altları da
üstleri de kendilerine tabi olduğundan katlandırılmalı.
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Evet, ihtiyaçların gerektirdiği ölçüde bu mahaller alttan ve üstten imar faaliyetleriyle birkaç katına çıkarılabilir. Zamanımızda ülkeler arasında ve ülkeler içinde, tüneller açılmakta, demiryolları döşenmekte ve hatta denizlerde tüneller inşa edilmektedir. Bütün bu çalışmalar örnek alınabilir.
Yukarıda 5 madde halinde özetlenenler ve ilave edilecekler geleceğin oluşacak problemlerine dâhi çözümler üretebilecek manevî ve maddî kaynaklarımızdır. Bütün bunları düşünecek ve düşündürecek yerde Hac menasîkinin
Arafat Vakfesi ve Remy-i Cimar görevlerini aylara yaymak gibi Kurân’la (örtüşen değil) çelişen alternatifler ileri görüşlülük, lafızlarından hareketle Kurân’ın
özüne yönelik çalışmalar olarak sunmak asrımıza özgü garabetlerden olsa gerektir.

6. Bölüm

Hac’da İctihadi Cezalar

Tebliğde belki ihtiyatı bir usül olarak kullanılan Fıkıhtan Sünnete yönteminin çözüm oluşturmada oluşturduğu engellerden biri de Hac’da cezalar konusudur. Bilindiği gibi saygıdeğer fakihlerimiz Hac menasîkinden birini
a) Yapamama veya
b) Şartlarına uygun yapmama ya da
c) Hiç yapmamaya
Genelde küçük veya büyük baş hayvan kesimi cezası belirlemektedir. Bu
uygulamanın temeli var mıdır?
Burada sevgili Peygamberimizin bir hadisini hatırlatarak konuyu irdelemek istiyorum. -Salât ve Selam üzerine olsun.- Efendimiz, Allah’ın sınırlar çizdiği, farîzeler yüklediği ve yasaklar koyduğu; bunlara gözetilerek, uygulanarak
ve kaçınarak riâyet edilmesi gereğini açıkladıktan sonra unuttuğu için değil;
fakat merhamet ettiği için bazı alanları da önümüze açtığını beyan eder ve açılan bu özgür alanları da sorularla daraltmaya kalkmamamızı emreder.59
Yüce Allah Hac’da cezalar konusunu unutmamıştır. Bakara sûresinin 196.
âyetinde ihsar halinde ve hastalık sebebiyle tıraş olunması durumunda kolayımıza gelen hedy’le cezalandırıldık.
Mâide sûresinin 95. âyetinde ise ihramlı iken avlanmanın gerektirdiği cezalara uğratıldık.60 Kurânî olan bu cezalara Peygamberimiz tarafından ceza
59 Kesir Maide 101, 2 / 106
60 Hacda dem ve bedene (küçük ve büyükbaş hayvan) türü ceza içtihatları Kurân’ın ruhuna
ve yöntemine de aykırıdır. Zira yüce Allah, hastalık sebebiyle saçını kesmesi durumunda kişiye sırasıyla oruç, sadaka ve nüsük ( kurban) seçeneklerini sunarken ihramlı iken
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ilave edilmemiştir. Edildiğine dair sahih örnek bulunursa bu nassî ceza olur.
Konumuzun dışındadır. Dıştan bakıldığında ceza verilmesi gereken durumlarda Peygamberimiz bu yola gitmemiştir. Üç örnek vermek istiyoruz.
a) Veda Haccında Hz. Ebubekir r. a ‘ın yanı sıra Hz. Peygamberin eşyasını da taşıyan Hz. Ebubekir’e ait deveyi kaybeden ve onların saatlerce beklemesine sebep olan hizmetçiyi Hz. Ebubekir ihramlı olarak ve Hz. Peygamberin
gözleri önünde döver. Bu dövme cidal olarak da Füsûk olarak da algılanabilir. Hz. Peygamber “Bakınız hele şu ihramlının yaptığına” der, kınama türünden
sözler söyler, ama ceza belirlemez.61
b) Hz. Ömer’in anlatımına göre Allah’ın Resûlü Cirane’de birkaç sahabi
ile birlikte bir arada bulunuyorken bir adam çıka geldi ve sordu:
-Ya Resülellah! Bedeni ve elbisesinde izleri görünen bir koku sürünmüş olduğu
halde umre için ihramlanmış kişi için ne buyurursunuz?
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Allah’ın Resûlü bir süre sustu. Sonra ona vahiy geldi.
-Hz. Ömer vahiy geldiğinde Allah’ın Resûlü’nün üzerindeki elbiseyi başını örter gibi gölgelik haline dönüştürdüğünü, bu sırada yüzünün kıpkırmızı kesilip sesli soluduğunu anlatmaya çalışır. (Bakara sûresinin Hac ve Umre ile ilgili 196. âyetinin indirildiği) bu vahiy alış hali geçince Allah’ın Resûlü
sordu:
-Umre ile ilgili soru yönelten kişi nerede? Kişi getirilince şöyle buyurdu:

avlanmaya da aynı seçenekleri bu defa tersinden işleterek yani avlanan hayvanın benzeri yanı sıra, yoksulları doyurmak ve oruç şeklinde sunuyor. Temettü haccı yapılması durumunda kesilmesi istenen kurbana, bulunanaması durumunda alternatif olarak 10 gün
oruç gösteriliyor.
İhsar halinde hedy ise Allah bilir kurbanlıkları yanında olan muhrimler için söz konusudur. Çünkü İhsar ancak ihramlılar için variddir. İhsarın istisnai olduğu da açıktır. Yüce Allah bize verdiği cezaları alternatifli kılarken hem de şerî dayanağı olmaksızın alternatifsiz
kurban cezası dayatılmasını izah edemiyoruz. Ayrıca İslam şüpheli durumlarda had cezalarını bile düşürürken (Tirmizî Hudûd 2) Hacda şüphe kaynağı olan ictihadla ceza verilmesine akıl erdiremiyoruz. Yapılabilecek bir ilave de şudur; Dikkat edilirse Kurân’ın verdiği cezalar hac menâsiki ile ilgili değildir. Kişinin kendisinde yaptığı tıraş işlemine ve avlanma ile doğal hayata yapılan müdahale sonucu can almayadır. Bir de dıştan etki ile haccı engellemeyedir.
61 Ebu Davud Menasık 30

-Süründüğün kokuyu yıkayarak gider. (Bu uyarıyı üç kere yaptı.)
Üzerindeki cübbeyi de çıkar. Hacda yaptıklarının benzerlerini Umre’de
de yap.62
c) Şanlı Peygamberimiz Hac menasîkini, kendi uygulamasına aykırılıkla
takdim veya tehirle yapan ve hatta Cemre-i Akabe taşlamasını akşamdan sonraya bırakan ve yaptıklarının bir ceza gerektirip gerektirmediğini soran her bir
kişiye “Zorluk / sakınca yok “ buyurur.63 Ceza belirlemez.
Hac bir ibadet olduğuna ve ibâdetlerde kıyas yoluyla artırma yoluna gidilemeyeceğine ve Hz. Peygamberin özgür bırakılan alanların kısıtlanması yöntemine Kur’ân çizgisinde karşı çıktığı ve ceza yoluna gitmediği bilindiğine göre bu cezalar nereden çıktı ve çıkıyor.
Veda Haccına henüz bulûğa ermemiş bir çocuk olarak katılan ve kendisinden hacla ilgili çelişkili nakiller yapılan İbn-i Abbas’a nisbet edilen “Kişi haccın menasîkinden birini unutur veya terk ederse bir küçükbaş hayvan kessin “64 şeklinde muhtemelen kendisinin içtihadı olan bir habere dayanılarak
Kıyamet’e kadar geçerli bir dine nasıl ilave yapılabilir? (Cumhur bu sözle amel
edip ceza verme yoluna gitmektedir.)
İbadetlerde ölçülere kasıtlı aykırılık günahtır. Cezası da sevap mahrumiyetidir. Sağlanabilecek sonuçların bütününden veya bir kısmından yoksunluktur. Bu gerçeği Peygamberimizin şu hadisinden de anlayabiliyoruz;
“Refes ve füsuk yapmaksızın (cinsellikle ilgili ve de umumi nitelikli haramlardan korunarak) hac yapan kişi hacdan anasının onu doğurduğu günkü gibi tertemiz olarak döner.”65
Kişi hac yapar. Hac görevini yerine getirmiş olur. Sevap da alır. Ama bütün günahlarından da arınmak istiyorsa ihram yasaklarından korunur. Korunmazsa alınabilecek sonuçlardan da mahrum kalır.
Yorum katmaksızın aktaralım:
Hacda ictihadî cezaların nassî temeli olmadığı içindir ki Allah cümlesin62 Buharî Hac 17 Açıklaması için Fethul-Bari’ye bak
63 Buharî Hac 130, Müslim Hac 57
64 Muvatta Hac 79
65 Tirmizî Hac 2 Hn. 811
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den razı olsun fukahamız cezalar konusunda derin bir ihtilaf içindedirler. Değil mezhepler arasında mezheplerimizin kendi iç bünyelerinde de telif edilemez anlayış farkları vardır. Bunlarla nasıl amel edilebilir?
Sevgili Peygamberimiz yalnızca zayıflar topluluğuna izin vermişken, kendisi de kuşlukta tavaf yapmışken -Şafii müctehidlerce- büyük kitleler geceden
hareket ettirilerek fecirden önce taşlattırılıyor. Diğer taraftan Peygamberimiz
Remy-i Cimar günlerinde üç buçuk gün Mina’da gecelerken Mekke dışında
gecelemeye -Hanefilerce- ruhsat veriliyor.
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Ama Zevalden önce taş atılmaya onay verilmiyor. Ölçü Hz. Peygamberimiz ise neden örneklendirdiğimiz aykırılıklar cezayı gerektirici görülmüyor da
Onun kesimden önce traş olduğunu söyleyene zorluk yok sakınca yok şeklindeki (Buharî Hac 125) onaylayıcı sünnet ölçüleri varken mesela taş-baş-traş
tertibine aykırılık dem gerektiriyor. Cemre-i Akabe taşlaması akşamdan sonraya bırakılınca dem (Küçükbaş hayvan kesilmesi) icap ediyor.66
Örneklendirilen bütün bu farklılıkların sebebi Hac’da ictihadi ceza anlayışıdır. Günümüzde hocalarımızın telkinleriyle onbinlerce hacımızın güneş doğmadan Cemre-i Akabe’yi taşlamadığı için karşılaştığı hayati tehlikeleri, kurban kesimi haberini almadan tıraş olup ihramdan çıkmadığı için akşama ertelediği farz tavafın ifasında karşılaştığı bunaltıcı ve ibadet zevkini köreltici izdihamları, hele hele Zilhiccenin 11. ve 12. günleri zevalden önce yapılmayan taşlamanın neden olduğu gece yarılarına kadar erteleme mecburiyeti de hatırlanırsa hacda cezalar konusunun oluşturduğu problemler anlaşılabilir. Buna bir de kurbanın kendisini bulmanın veya alım, kesimyeri ve kesim
imkânını bulmanın zorluğu da ilave edilirse ictihadi cezaların kolaylığı ön gören Kurân ve Sünnetle nasıl çatıştığı kavranabilir.
Sonuç olarak deriz ki; Sünnet ceza belirlemediği için Hac’da ki Kur’ân-î
cezaların dışında ceza yoktur. Çümkü İbadetler ictihad alanı değildir. Bütün
doğruları bilen yalnızca Allah’tır.

66 Örnek olarak Allah kendilerine rahmet eylesin Ebu Hanife ve Malik hazretlerinin içtihatlarına işaret olunuyor

İctihadi cezaların temeli olmadığına göre menasikin ihlali nasıl
değerlendirilebilir?
Ceza belirlenmeyen konularda içtihadî cezalar konusuna değinmişken
içtihadî cezaların nassî bir temeli olmadığına göre bazı hac menasîkini yapamayan veya unutan ya da terk eden kişinin durumu nasıl açıklanabilir sorusunu cevaplandırmaya çalışalım.
1. Bakara sûresinin 197. âyetinde “Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda
(Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk 10 günü) haccı kendisine görev kılarsa” şeklinde yer alan ilahî buyruğun Hz. Peygamberin dili ve uygulamasındaki karşılığı ihramlanmadır. Niyet ederek hac için ihramlanmayan kişi hacca başlamamış olur.
Bakara sûresinin 198. âyetinde “Arafat’tan büyük kitleler halinde akışa geçtiğinizde” buyrularak Arafat’ta bulunma gereği açıklanmıştır.
Arefe gününün sonu olan Zilhiccenin 10. gecesi fecrin doğuşuna kadar
geçen süre içinde Arafat sınırlarına giremeyen kişinin hac yapmamış olacağı
da Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir.67
Haccın farz bir görev olduğunu açıklayan Âl-i İmran sûresinin 97. âyetinde
güç yetirebilen insanların Kâbe’yi ziyaretle mükellef olduğu açıklanmış, Hac
sûresinin 29. âyetinde ise “Beyt-i Atik’i tavaf ediniz.” buyrularak açıkça tavaf
emri verilmiştir.
Bu üç ana görevi (İhramlanma Arafat’ta vakfe ve Kâbe’yi tavaf) yapmayan/
yapamayan hac yapmamış olur.
2. Bu üç ana hac menasîki dışında herhangi bir hac görevini unutan kişi unutması sebebiyle mazurdur. Çünkü kişi unuttuğu işlerden sorumlu değildir.68 Ne var ki unuttuğu görev mesela ikinci günün taşlaması ise Mina
günleri bitmeden hatırlaması halinde onu yapar. Kişi hata yoluyla yaptıklarından da sorumlu değildir. Bu gerçek Kurân’la açıklanmıştır.69
3. Yukarıda açıklanan üç ana görevin dışında diğer hac menasîkinden bi67 Nesai 5 /263 Tirmizî Hac 57 , Hz. Ömer r.a. Arefe günü Arafat’ta vakfeye yetişemeyen kişiye bayramın birinci günü verdiği fetva ile ilgili bak. Et-Tac 2 / 164
68 İ. Mace Talak 16, Buharî Savm 26, Müslim Hac 57
69 Ahzab 5
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rini veya bir kaçını terk eden veya hac yasaklarından birini çiğneyen kişi hac
yapmış fakat günaha girmiş olur. Alacağı sevapların bir kısmından da yoksun
kalır. Bu gerçeğe yukarda değinmiştik.
4. Hacda Kurân’la belirlenen ihram ve yasaklarından Refes, Füsûk ve
Cidal’den birini yapan kişi de bize göre hac yapmış olur. Bakara sûresinin 197,
âyetinde “Hac bilinen aylardadır. Kim Hac aylarından ihrama girerek Hacc’ı
kendisine görevleştirirse artık (O’na) hiçbir refes, füsuk ve cidal yoktur “ buyrularak bu üç ihram yasağının Haccın yapısı ve ruhuyla çatışacağı ihtar ediliyorsa da bu ihtar kaçınılması gerektiğine vurgudur.70 Ancak niçin Remy-i Cimar başlığı altında yaptığımız çalışmada açıklandığı üzere bu yasakların çiğnenmesiyle hac büyük ölçüde anlamı ve amacını yitirir. Bu da pek büyük bir
mahrumiyettir.
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İhramlı iken Arafat vakfesinden önce veya sonra Refes yapan; eşiyle ilişkiye giren kişinin haccının bozulacağı, iadesi gerekeceği şeklinde ki mezhepler arası kabul gören ictihadi görüş,71 füsuk ve cidal ihlallerinin de aynı kapsama alınması şartıyla tutarlılık kazanabilir. Ancak kişinin yaptığı ihlallerle
kastî aykırılığından ötürü günahkâr olacağı kabul edilebilirse de “en doğrusunu Allah bilir” haccın bozulacağı ve iadesi gerekeceği şer’i delil olmaksızın
kabul edilemez.
Veda Haccında devesini kaybeden hizmetçisini döverek füsuk veya cidal
yapmış olduğu yargısına varabileceğimiz Hz. Ebubekir’in dövme eylemine şahit olan Peygamberimizi, onu hacdan dışlayan tavır içinde görmüyoruz.72
İhramlı iken eşiyle ilişkiye girerek Refes veya söverek füsuk yapan kişihaccının bozulacağına ilişkin sahih bir hadis de bilmiyoruz.74

nin73

70 Refes, Füsuk ve Cidal için “Neden Remy-i Cimar “ bölümüne, geniş bilgi için “Hac Yüceliğe Çağrıdır “ isimli kitabımızın ilgili bölümüne bakınız.
71 Vehbe Züheyli İslam Fıkhı Ansiklopedisi 4 /109
72 Ebu Davud Menasîk 30
73 Peygamberimiz “Mümine sövmek füsukdur (büyük günahdır)” buyurur. (Muhtasar S.
Müslim Hn. 66)
74 Hanefi Fıkıh kitaplarında gördüğümüz “İhramlı iken ilişkiye giren karı kocanın her ikisinin küçükbaş hayvan ceza kurbanı kesmeleri, haclarına devam etmeleri, fakat bozulan
haclarını bir yıl sonra kaza etmeleri” anlamındaki hadis ve benzerleri Hanefi fakih ve muhaddis Zeylai’ye göre de zayıf nitelikli olup, kendileriyle amel edilemezler. (Bak Zeylai.

Böyle iken fiilen kavgaya tutuşarak veya eşiyle ilişkiye girerek ya da bir
malı zimmetine geçirerek ihramın Kurân’i yasaklarından biri veya bir kaçını çiğneyen ama ardından helallik alarak, tövbe ederek ve el koyduğu malı
geri vererek pişmanlığını izharla üstelik yeniden ihramlanarak Arafat’a çıkan
erkeği-kadını bizler ictihadlarımızla hacdan nasıl dışlayabiliriz?
Bu dışlama “Kim bir kötülük yapar veya (ilahî emirleri ve yasakları çiğneyerek) nefsine zulmeder, sonra da bağışlanmasını dilerse Allah’ı her bir günahı bağışlayıcı, Rahmetiyle iyice kuşatıcı bulur.” anlamında ki Rabbimizin duyurusuyla
çelişmez mi?75 Peygamberimizin diliyle yasaklandığımız ve kaçınmamız gereken türden dinde aşırılık olmaz mı?
Bu konuda son olarak söyleyeceğimiz şudur:
İhram, Arafat’ta vakfe ve Kâbe’yi tavaf dışında bazı hac menasikini yapamayan, unutan veya terk eden kişiyi ceza belirlemeksizin sadaka vermeye teşvik edebiliriz. Zira Kurân-ı Kerim’de Hac’da, Yeminde ve Zıharda yoksul doyurmaya teşvik edilmektedir. Peygamberimiz de mükafatı Cennet olacak mebrûr Hac için yedirmeye yönlendirmektedir. En doğrusunu bilen yalnızca Allah’tır.76

Nasbur-Raye li Ahadisil Hidaye K. Hac 3 /125) Bu mevzuda kabul edecekleri bağlayacak
sahabi ictihadları için bak. Muvatta Hac 48
75 Nisa 110
76 Bakara 196, Maide 89-95, Mücadele 4
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BÜTÜN ESERLERİ

1. İslâm Nizâmı
2. İslâmî Kimliğimizi Korumak
3. Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri
4. İslâm’a Göre Cinsel Hayat
5. Cuma Mesajları
6. Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır
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