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ac yolculuğu heyecan verici bir ha-

zırlık safhasıyla başlar. Hacca gitme-

ye karar vermek müslümanın haya-

tında ciddi bir dönemeç noktasıdır. Hacı adayı 

bu kararla, bir manevî arınmaya, yenilenmeye 

adım atar. Tövbe istiğfar ederek üzerindeki kul 

hakları konusunda helalleşmek için eş dostla 

görüşür. Varsa borçlarını öder, yakınları ve ak-

rabalarıyla vedalaşır. Bir iç aydınlığı ve tatlı bir 

telaşla yola çıkar.

Mîkat: Önemli yerlere, mukaddes beldelere, 

ilâhî huzura elini kolunu sallayarak, gelişi güzel 

biçimde gidilmez. Büyük askerî karargâhlara, 

hayli mesafeli nizamiye kapılarından girilir. 

Hac için de bu tür giriş yerleri vardır. Bu yerler 

“Mîkat” adıyla anılır. Mîkat kelime anlamı itiba-

riyle “bir iş yapmak için belirlenen vakit ve yer” 

demek olup, dinî terim olarak umre ve hac ya-

pacakların ihrama girecekleri noktalara denir. 

Mekke ve Kâbe Kur’ân-ı Kerîm’de haram 

diye anılır. Peygamberimiz Mekke’nin, yaratılış 

sırasında Allah tarafından haram olarak nite-

lendiğini ve kıyamete kadar öyle kalacağını ifa-

de etmiştir. Haram veya harem; “dokunulması, 

herhangi bir şekilde saygısızlık gösterilmesi 

yasaklanmış olan, kısaca mukaddes, kutsal” 

demektir.

İşte bu kutsallığa saygı amacıyla hac ve 

umre için veya başka sebeple Mekke’ye gelen-

lerin, belirli yerlerde ihrama girip bazı kurallara 

uymaları zorunlu kılınmıştır. Mîkat denen yer-

ler, Mekke’ye farklı istikametlerden gelecekler 

için bu kutsal beldenin çevresinde beş nokta 

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Görevlisi
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olarak bizzat Hz. Peygamber Efendimiz tarafın-

dan belirlenmiştir. Bu mevkilerde veya yolların 

durumuna göre, onların hizasına düşen yerler-

de hacı adayları ihrama girerler. 

Hac ibadetinde mîkat yerine gelmek, ha-

zırlık safhasının bittiğini, mukaddes beldelere 

adım atmak üzere olduğumuzu ikaz eder. San-

ki mîkat bize şunları hatırlatır: “Ey hacı karde-

şim! Dikkat et! Cenâb-ı Hakk’ın evine, kutsal 

mekânlara yaklaşıyorsun. Son defa kendine 

çeki düzen ver, bu ulvî atmosfere girmek için 

hazırlan. Artık biraz sonra farklı bir manevî 

ortamda olacaksın. Gönlünü, duygularını, şu-

urunu, niyetini bu havaya uyacak seviyeye ge-

tirmeye çalış. Rûhen ve manen Hak Teâlâ’nın 

misafiri olmaya hazır ol.” 

İhram: İhrama girmek, “hac ve umre süre-

since giyilmek üzere hazırlanmış beyaz renkli 

dikişsiz dokuma kumaşa bürünmek” demektir. 

Erkeklerin giydiği ihram giysisi iki parçadan 

oluşur. Birincisine “izâr” denir. İzâr bele sarılır 

ve vücudun alt kısmını örter. İkincisi “ridâ”dır. 

Ridâ omuza alınır ve vücudun üst kısmını örter. 

Kadınlar ise ihram olarak yüz hariç bütün vü-

cudu örten normal bir elbise giyerler. Ayaklarda 

sandalet tipi terlik bulunur.

İhram hac ve umre ibadetinin bir parçasıdır. 

Tıpkı abdest gibi, haccın öteki gereklerinin yapı-

labilmesi için bir ön şart durumundadır. İhramın 

anlamı, “hacca niyet eden kimsenin, normalde 

helâl olan bazı davranışları, haccı tamamlayın-

caya kadar kendine haram kılması” demektir. 

İhramın manevî ve sembolik değeri, şeklî 

yönünden daha önemlidir. Varılacak kutsal böl-

geyi ve içinde bulunulan kutsal zamanı düşü-

nerek, ihrama giren kimsenin içi saygıyla dol-

maya başlar. Bu vesileyle hacı adayı normalde 

mübah olan dünyevî hazlardan uzak duracak-

tır. Allah’a yakın olma bilincini canlı tutacak, 

bu bilincin gereğini çevresiyle olan ilişkisine 

yansıtacaktır.

İhram maddîlikten uzak, tamamen ulvî ve 

manevî bir âleme adım atmanın hazırlığı ve 

sembolüdür. İhlâs ve samimiyetle bu ruh ha-

lini devam ettiren mü’min, ta-

vafla birlikte göklere yükselme-

nin, yaşayacağı manevî miraçla 

huzûr-u ilâhîye çıkmanın hazzı-

nı bulabilir. 

Bu manevî müşâhedenin 

gerçekleşmesi için ihramlı iken 

şekil yasaklarına da uyulur. Me-

sela hiçbir canlıya zarar verilmez. Geçici haz 

ve menfaatleri hatırlatıcı söz ve davranışlardan 

sakınılır. Tıpkı bir oruçlu gibi el, dil ve gönül bu 

ulvîliğe zarar verecek hareketlerden uzak tu-

tulur. İhram örtüsüne bürünen müslüman her 

türlü gösteriş ve kibirden uzaklaşır. Ziynet ve 

servetle övünmez. Her insanın eşit olduğunu 

yaşayarak öğrenir. Ölümü ve ölüm ötesini ya-

kından hisseder. Bâki olan yegâne varlığın Hak 

Teâlâ olduğunu tam anlamıyla idrak eder.

Uçakla yapılan yolculuklarda daha çok ha-

vaalanında hazırlanan mekânlarda ihrama gi-

Mîkat denen yerler, Mekke’ye farklı istikametler-
den gelecekler için bu kutsal beldenin çevresinde beş 
nokta olarak bizzat Hz. Peygamber Efendimiz ta-
rafından belirlenmiştir. Bu mevkilerde veya yolların 
durumuna göre, onların hizasına düşen yerlerde hacı 
adayları ihrama girerler. 
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rilir. İhrama girmeden önce tırnaklar kesilir, 

saçlar kısaltılır, vücut temizliği yapılır ve gus-

ledilir; havaalanına bu hazırlık yapılmış olarak 

gelinir. Allah’a dua edilir. “Lebbeyk Allahüm-

me lebbeyk” diye başlayan “telbiye” ile birlikte 

hacı adayı ihrama girmiş, böylece hac ile ilgili 

yasaklar başlamış olur. Lebbeyk’in anlamı şu-

dur: “Ya Rabb! Senin emrini yerine getirmeye 

hazırım. Maksadım daima sensin. Muhabbe-

tim, ihlâsım, kulluğum sanadır.”

İhram yasakları: İhramlı iken saç sakal tı-

raşı olmak, bıyık düzeltmek, kasık veya koltuk 

altı temizliği yapmak, tırnak kesmek, bedenin 

herhangi bir yerinden kıl koparmak yasaktır. 

Süslenmek amacıyla saç, sakal, bıyık boyamak, 

onları yağlamak veya kınalamak, makyaj mal-

zemesi ve parfüm kullanmak doğru değildir. 

Erkekler dikişli giyecek ve eldiven giymez, başı 

örtmez. Kadınlar yüzlerini örtmez. Silah taşın-

maz. Cinsel ilişki ve ona yol açabilecek hare-

ketler yasaktır. Avlanılmaz, avcıya yardım edil-

mez. Ağaç ve bitkiler koparılmaz, onlara zarar 

verilmez. Kavga ve tartışmaya girilmez, çirkin 

davranış ve sözler yasaktır.

Bütün bu yasaklar hayatın tabii akışını en-

gellemez. Zaruri ihtiyaçlar karşılanır. Yıkanmak, 

sade sabun kullanmak, çiçek koklamak; sinek, 

pire, kene gibi zararlı hayvanları gerektiğinde 

öldürmek; bir yerini kaşırken kendiliğinden ko-

pan kıl yasak dışındadır.

Dikkat edilirse bu yasaklar bir yandan hac 

ibadetinin bir parçasını teşkil eder; öte yandan, 

insanın bütün doğallığıyla, Hakk’ın yarattığı 

şekliyle ilahî huzura çıkma çabasını gösterir. 

Sade, basit, olduğu gibi kendini O’na arz etme 

tavrını sergiler. Bu arada canlıya, bitkiye saygılı 

olmayı; sair zamanlarda çevreye karşı insan-

dan gelebilecek zararlı davranışları önlemeyi 

hedefler. Böylece insanın saflaşmaya ve melek-

leşmeye yönelmesi sağlanır.

İhrama bürünerek başlayan hac ibadeti kı-

yametteki haşir ve neşire benzetilir. Yalın ayak, 

baş açık Kâbe’de Allah’ın huzuruna çıkmak 

ahiretteki ilâhi huzura varmayı andırır. Herkes 

aynı kıyafetlere bürünmüştür. Zengin yoksul, 

amir memur, işçi patron, güçlü güçsüz farkı 

yoktur. Allah huzurunda her müslüman aynı 

durumda ve aynı seviyededir.

İhram gibi basit bir giyecekle de tamamla-

nan bu âcizlik ve Allah’a muhtaçlık duygusu, 

aslında bir insan için en büyük değerdir. İnsa-

na mânen seviye kaybettiren en kötü huy kibir, 

gurur, benlik ve kendini beğenme duygusudur. 

İşte ihram görüntüsüyle hac, insanın Yüce Ya-

ratıcı karşısındaki zayıflığını, güçsüzlüğünü 

buna mukabil Allah’ın azamet ve yüceliğini 

açıkça ortaya koyar. 

Kaynakça: Diyanet İslâm Ansiklopedisi, “Hac” XIV, “İhram” XXI, “Mîkat” 

XXX, Süleyman Uludağ, İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmeti, TDV yayı-

nı; Mehmet Demirci, İbadetlerde Mânevî Boyut, İstanbul 2004.

Pr
o

f. 
D

r. 
M

eh
m

et
 D

E
M
İR

C
İ 

/ M
îk

at
 v

e 
İh

ra
m İhram gibi basit bir giyecekle de tamamlanan bu âcizlik ve Allah’a muhtaçlık duy-

gusu, aslında bir insan için en büyük değerdir. İnsana mânen seviye kaybettiren en 
kötü huy kibir, gurur, benlik ve kendini beğenme duygusudur. İşte ihram görüntüsüy-
le hac, insanın Yüce Yaratıcı karşısındaki zayıflığını, güçsüzlüğünü buna mukabil 
Allah’ın azamet ve yüceliğini açıkça ortaya koyar. 
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rada burada kişisel gelişim dersi 

aramaya gerek yok. Hac yolculuğu 

keskin sınamalardan geçtiğimiz ko-

caman bir gelişim fırsatıdır. İncelip 

incelip de varlığımızdan koptuğumuz, çoğalıp 

çoğalıp varlığın kalbine taştığımız demdir hac-

cımız. Hac kişiliğimizi de gözden geçirme fırsa-

tı olabilir. Haccın rükünleri, yeni bir kişilik inşa 

eder içimizde. 

Niyet: Hacca niyetlenmekle, o zamana ka-

darki bütün niyetlerimizden vazgeçiyoruz. Çev-

reden merkeze dönüyoruz; çokluktan bire va-

rıyoruz. “Lâ ilâhe illallah” diyerek her birimiz 

çok niyetlerimizi bire indiriyoruz, birini tercih 

edip başkalarını terk ediyoruz. Öyleyse, tercih 

ettiğimiz Bir’i, terk ettiğimiz çoklar kadar çok 

sevmeliyiz. Bizi, yüzümüzden parmak uçları-

mıza, saç rengimizden göz bebeğimize kadar 

tek ve biricik olarak var edip, çoklarını emrimi-

ze veren Rabbimize, o çokların çokluğuna kan-

mayacak bir sadelikte ve içtenlikte kul olma-

lıyız. Bir ’e olan sevgimizi çok etmeliyiz. Bir ’e 

olan kulluğumuzu çoğaltmalıyız. Rabbimiz için 

terkettiğimiz çokları terkettiğimize hacca git-

mek kadar çokça sevinmeliyiz. 

İhram: İhram, elbiselerimizden çıkmayı ge-

rektirdiği kadar, takındığımız tavırlardan, be-

nimsediğimiz hallerden soyunmayı da gerektirir. 

Kişiliğimizi sadeleştirmemizi, varlığımızı duru-

laştırmamızı ister. Sıfatlar erir, makamlar yıkılır, 

rütbeler sökülür ihramın içinde. Kategoriler ip-

tal olur. Ayırımlar ve sınıflar geçersizleşir. İhram, 

önce insan olmaya çağırır bizi. İnsan olmakta, 

herkesle aynı olan yanımızı bilme, kötülük ede-

bilir tarafımızı hatırlama, ölüme yakın halimizi 

farketme saklıdır. Nasıl ki ihram bizi, sıfatlardan 

Dr. Senai DEMİRCİ

Yazar-Tv Programcısı

O

İS
T
A
N
B
U
L

MÜFTÜLÜĞÜ



8 Kasım ‘07

âzade, sade birer insan olarak resmeder, müs-

lüman olarak da başkalarından üstün ve ayrı 

olmaya değil, herkesle bir ve birlikte olmaya 

teşvik eder. Mü’min kardeşler olarak, başkala-

rının yanındaki sıfatlarımızı soyunmuş olarak 

birlikteyizdir. Kardeşlikte birbirimize karşı ün-

vanların, makamların, rütbelerin kârı yoktur. 

Neysek oyuzdur; öylece kabulleniriz birbirimizi. 

Zaaflarımızla, kusurlarımızla, eksiklerimizle ya-

nımızda tutarız sevdiklerimizi. Öyle ki başkala-

rına aşikâr olmayan nice kusurlarımızla varızdır 

dostlarımızın yanında. Aslında, dostlukta ve kar-

deşlikte birbirimize karşı ihramlıyızdır. Öyleyse, 

birbirimizi hesapsız kabulleniyor olmalıyız. Yer-

yüzünde başka hiçbir şey olmasa, başka kimse 

kalmasa da, birbirimize razı mıyız? Elimizde hiç-

bir şeyimiz kalmasa da, hiçbir rütbemiz olmasa 

da birbirimizi değerli görüyor muyuz? 

ler, vurdumduymaz başkaları üzerine kilitleriz. 

Sanki kendimiz olmaktan kaçar gibiyizdir. Bura-

da aziz bir misafir olduğumuzu unuturuz. Ken-

dimizi gündelik hesapların sığlığına zincirleriz. 

Varlığımızı çok şeye sahip olmanın terazisinde 

tartarız. Yeryüzündeki gölgemiz gelip geçerken, 

niyetimizle, kulluğumuzla sonsuzluğu inşa etti-

ğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Haşr Sûresi’nde 

hatırlatıldığı gibi, “Allah’ı unutan insana, Allah 
da kendisini unutturur.” Kendisini unutan biz 

insanların, kendini yeniden hatırladığı, varlığını 

Rabbine göre yeniden tanımladığı bir duruluş/

duruş mekânıdır Arafat.. Dünyanın telaşlarının 

dindiği, kalbimiz üzerinde yanıp duran hırs ve 

haset ateşlerinin söndüğü demdir vakfe. İlk 

defa, açıktan ve net olarak, Rabbimiz tarafından 

varlığımızın onaylandığını hissedecek bir iç yol-

culuğun eşiğine taşır bizi Arefe.

Müzdelife: Ben’imizi sivrilte 

sivrilte başkalarına batırmaları-

mızın sona ermesinin umuldu-

ğu/beklendiği yer Müzdelife’dir. 

Müzdelife, mekân ismidir aslında. 

Müzdelife’de yerine getirdiğimiz 

hac rüknünün adı Meş’ar’dır. Şu-

urlanmaya denk gelir Meş’ar. Mahşer kalaba-

lığının ortasında, gecenin koynunda çaresiz-

liğimizi ve yalnızlığımızı hissettiğimiz o an, 

varlığımızın kırılgan yanlarını yeniden hatırla-

tır bize. Tevazu halini kuşanmak, alçakgönül-

lülüğü baştan kazanabilmek için, kendi zaval-

lılığımızla tanışma yeri olmalıdır Müzdelife. 

Böylece ilişkilerimizi sıfırdan başlatabilir, bize 

yapılan her iyiliği, hakettiğimiz bir şey olarak 

değil de bir sürpriz olarak okumaya başlarız. 

Sevdiklerimizin varlığını onların mecburiyeti 

olarak değil de, bize sürekli ve ısrarlı iltifatları 

olarak görmeye başlarız. Her yeni günü sıra-

Vakfe: Sabahtan akşama, akşamdan sabaha 

bir koşturma içinde geçiririz ömrümüzü. Sü-

rekli koşmak önerilir bize. Her anımız yetişme/

yetişememe bıçağının sırtında kalır, bin par-

çaya bölünür. Bir yerlere, bir şeylere yetişiriz 

yetişmesine ama, kendimizle buluşamayız bir 

türlü. İç huzurumuzu, ruhî dinginliğimizi, kalbî 

doygunluğumuzu, “bir şeylere sahip olmak, bir 

yerlerde bulunmak, birilerinin yanında/tara-

fında/yakınında yer almak” diye tarif ederken, 

bir türlü hızına yetişemediğimiz bir amansız 

koşu bandı üzerinde buluruz kendimizi. Huzur 

referanslarımızın hepsini gelip geçici öteki-
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Keşke şeytan hep Mina’da dursa, taşlanmak üzere 
sakince beklese her hac mevsimini. Ne şeytan diye 
taşladığımız büyük, orta ve küçük taşlar, ne de eli-
mizde biriktirdiğimiz taşlar şeytandır. İmtihanımız 
taşlarla değil; imtihanımız elimizle ettiklerimizle. 
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dan bir gün değil de, yine, yeni, yeniden veril-

miş, hak ettiğimiz değil, hakkını vermemiz ge-

reken bir fırsat olarak değerlendiririz. Varlıkla 

sözleşmemiz tazelenir. Yeni doğmuş bir bebek 

heyecanıyla bakarız âleme. Üzerimizdeki son-

suz merhameti ana sütü gibi ak ve pak tatmaya 

başlarız. Etrafımıza borçlu olduğumuz şefkati 

de bir anne gibi gönüllü olarak vermeye hazır-

lanırız. Şuurlanırız; yeni baştan varlığın içine 

buyur edilmiş gibi yaşamaya başlarız. 

Mina: Hiç İçinizden Taş Topladınız mı? 

Gecenin orta yerinde, karanlığı nefesleriyle 

yırtarcasına, kötülüğü ihramlarının hışırtısıyla 

kovarcasına akan insan seli, şeytanla, ilk defa bu 

kadar açıkça karşı karşıya durmaya hazırlanır. 

Ellerinde biriktirdikleri taşlar, her birini şeytan-

dan uzağa fırlatmaya hazır gibi bekler. Binlerce 

elden bir anda hışımla savrulan taşlar şeytan 

diye bellediğimiz taşların yüzünde şaklarken, bir 

kez daha anlıyorsunuz ki, karanlık ışığın ışığıdır. 

Şeytan olmasa, iyilerin iyiliği görünür olmaya-

cak. Nefsin kötülüğe meyli olmasa, güzellerin 

güzel duruşu hep karanlıkta kalacak. 

Mina, kendimizi bir kez daha tarif ettiğimiz 

yerdir. Mina, yerimizi bin kez daha bellediğimiz 

mekândır. Mina adının ifade ettiği gibi, şeytan-

dan emin olma makamıdır. Şeytan hep yanı-

mızda ve yöremizde dururken, aldandık, kan-

dık, saptık, yoldan çıktık. Karşımızda apaçık bir 

düşman olarak göremedik onu. O kulağımızın 

ardından fısıldarken, nefsimize ince ince üfler-

ken bizden yana duranlarla karıştırdık yüzünü, 

dost olanlarla bir tuttuk söylediklerini. Mina’da 

şeytanın hepimizin karşısında durması özel 

bir imtiyazdır, tarifsiz bir ayrıcalıktır. Şeytanın 

beridekiler arasından sembolik olarak sıyrılıp 

öteki olması ince ve keskin bir uyanış dürtüşü-

dür. Elimizdeki taşlar şeytanla aramızı açmaya 

ayarlıdır. Savurduğumuz taşlar karşımızda ola-

nın karşısına savurur bizi. Safların ilk defa göz-

le görülür biçimde ayrılışının tanığıdır ellerden 

fırlayan taşlar. Işığın karanlıkla yatıp aydınlığı 

doğurma anıdır. Ne var ki, her doğum gibi bu 

da sancılıdır. İçinizden bir şeylerin kopması ge-

rekir; ta ki tam olasınız. Karnınızdan bir şey-

lerin eksilmesi gerekir; ta ki kemâle eresiniz. 

Mina’ya akanların eksiltecekleri şeyler ellerin-

dedir; her bir şeytan için yedi taş. 

Safları ayrıştırmak elden taşları fırlatmak ka-

dar kolay bir şey olmamalı ama. Öyleyse taşların 

ucu içimizde bir yere bağlı olmalı. Her taşla bir-

likte şeytanın yüzüne fırlattığımız bir şeyler daha 

olmalı. Taşlar şeytanla aramızı açarken, bizi şey-

tana yakın eyleyen şeyleri de bizden uzaklaştır-

malı.  Bu yüzden, taşları Müzdelife’den ya da 

Arafat’tan toplarken, taşların ucuna bağladıkla-

rımızı da içimizden toplamalıyız. 

Keşke şeytan hep Mina’da dursa, taşlanmak 

üzere sakince beklese her hac mevsimini. Ne 

şeytan diye taşladığımız büyük, orta ve küçük 

taşlar, ne de elimizde biriktirdiğimiz taşlar şey-

tandır. İmtihanımız taşlarla değil; imtihanımız 

elimizle ettiklerimizle. İşimiz şeytanı taşlamak-

la bitiyor değil, işimiz içimizde ağır taşlar gibi 

biriktirip katılaştırdığımız kötülükleri içimizden 

savurmakla başlıyor ve hep başlıyor. 

Karanlıkla yatıp kalktığınızı göstererek ka-

nıtlayabilirsiniz ışık olduğunuzu. Öyleyse, en 

az yedi tane taş toplayabilir misiniz içinizden?  

Hiç korkmadan, karanlığa bulaştığınızı, kötü-

lüğün içinize sızdığını görmek üzere içinize 

doğru uzatır mısınız ellerinizi? Taşları dışarı-

dan değil, içinizden toplamak üzere. 



10

Yıldız RAMAZANOĞLU

Edebiyatçı - Yazar

İbrahim’in Makamı

âbil ülkesinin yeni bir uyarıcıya, müjdeleyen birine ihtiyacı vardı. Zamanın atmosferini 

iyi anlamak lazım. Bâbil imparatorluğu inanılmaz bir refah düzeyi yakalamıştı. Babil’in 

meşhur asma bahçelerinin yeşertildiği zamanlar. Ticaret ve 

saygınlık deseniz zirvede. M.Ö. ikinci bin yılın başlarından birinci bin 

yılın başlarına kadar uzun bir hükümranlık dönemi. Allah onlara ni-

metini ziyadesiyle vermişti.  İncil’e göre kule Nuh Tufanı’ndan hemen 

sonra güvenli bir yer olsun diye yapıldı. Allah daha fazla yükseltil-

mesine izin vermedi ama. Kule hiçbir zaman bitirilemedi ve insan-

lar farklı diller konuşarak dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Şimdi 

Bâbil’in asma bahçelerinin kalıntıları bile dünyanın yedi harikasın-

dan biri olarak görülüyor. Kulenin kaidesinin bir kenarı 91 metre-

yi geçiyordu. Burada Sâbiîlik dini hakimdi. Ruhlara ve meleklere 

ibadetle başlıyorlar, sonra da yıldız, ay ve güneş namına yapılan 

putlara taparak adaklar adıyorlardı. Taptıkları putları ve yıldızları 

ruhların sembolü sayarlardı. 

Bâbil ülkesinin kralı ve kendini tanrı ilan etmiş bulunan Nemrut 

bir rüya gördü. Aydan daha parlak bir yıldız başının üzerinde parlı-

yordu. Büyücüleri, kâhinleri zamanının en iyi astrologlarını çağır-

dı. Hepsinin ortak kanaati ve rüya üzerine yorumu aynıydı. Bu yıl 

bir erkek çocuk doğacak. O çok kutlu biri olacak ve Nemrut’un 

tahtını yerle bir edecek.  Hz. İbrahim’in gelişiydi bu. 

Daha çocukken put yapıcı olan babası Azer ile tartış-

maya başlamışlardı. Putların bir fayda ya da zarar ge-
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geçeni doyururdu. Adının anlamı “millet baba-

sı” demekti. O Halîlullah’tı, Allah’ın dostuydu. 

Ebu’l-edyâf ’tı, yani misafirler babası. 

Göklerin ve yerin sırları kendisine öğre-

tilmişti. Artık Kâbe’yi inşa etmesi emredildi. 

Hacer’le İsmail’i ziyaretlerinden birinde onlara 

şöyle söyledi:

-Allah bana büyük bir iş emretti. 

-Rabbin ne emrettiyse onu yerine getir, dedi 

İsmail.

-Bu işte sen bana yardım edeceksin.

-Ben sana her konuda yardıma hazırım.

-Allah bana burada bir ev yapmamı emretti, 

diyerek yüksekçe bir tepeyi gösterdi. İsmail taş-

ları taşır, İbrahim duvarı örerdi. Sonunda yük-

selen duvar boyunu aştı. Boyunu aşınca yük-

selmek için bastığı taş şimdi Makam-ı İbrahim 

olarak ziyaret edilir. Bu konu oldukça detaylı 

işlenir Kur’an’da. “Rabbimiz! İçlerinden onlara 

senin âyetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğre-

ten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber 

gönder. Doğrusu güçlü ve hakîm olan sensin.”  

(Bakara 2/129.)

Kâbe bu dualarla tamamlandı. Kâbe insan-

ların güven içinde olacakları, Hak tarafından 

ağırlanacakları, nazlanacakları yeryüzünde-

ki Allah’ın eviydi. Cebrâil nasıl yapacaklarını 

öğretmiş, Hz. İbrahim’le oğlu Hz. İsmail inşa 

etmişti. “Orada apaçık deliller vardır. İbra-

him’ in makamı vardır”  (Âli İmrân 3/97) diye 

Peygamberimiz’e vahyedilen dünyanın ilk evi. 

Hepimizin ortak yuvası.

Ebedî Rolümüz / Safa ve Merve

İsmi sakine olan güçlü bir rüzgar iki gü-

zel yolcuyu arkalarından itiyordu. Başka türlü 

bitmezdi bu uzun yol. Yüz yaşlarında heybetli, 

tirmekten ne kadar uzak olduklarını söyleyen 

İbrahim, aya yıldızlara ve güneşe parlaklıkları-

na bakarak meylettiyse de, onların devrilip git-

meleri, batıp sönmeleri, onun her türlü zeval-

den müstağni biricik ve ortağı olmayan Allah’ı 

keşfetmesine yol açtı. 

Tanrı’nın nasıl dirilttiğini yakinen bilmek 

isteyince Allah ona dört farklı kuş alıp bunla-

rı parçalayarak dört ayrı dağa ya da bir dağın 

dört ayrı tarafına bırakmasını sonra da kuşla-

rı çağırmasını istemişti. Parçalanmış kuşların 

çağırılınca uçarak ona doğru gelmeleri çok 

açıktan bir ibretti.  Bu 

olayın ardından büyük 

bir tevhid mücadelesi 

başlattı. Öyle büyük 

bir ateş hazırlan-

mıştı ki onun için, 

tevekkülünün bü-

yüklüğü karşısında 

âyet geldi: 

-Ey ateş! İbra- 

him’e karşı serin ve 

selamet ol! Ateşin 

ortasında yemyeşil 

bir bahçe oluştu. 

Evi yol üze-

rindeydi. Geleni 

Kasım ‘07
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şefkatli, sırtında kırbayla su ve torbayla yiye-

cek taşıyan bir adam. Yanında narin yapılı, ku-

cağında bir çocukla ilerleyen, ruhunda fırtına-

lar esen bir kadın.

Daha ne kadar gideceğiz? Bizi nerelere 

götürüyorsun? Bu yolculuk ölümden beter!” 

dedi Hacer. Yüzyıllar sonra doğacak olan Hz. 

Muhammed’in babaannesi sayılırdı. Kucağında 

büyüyüp peygamber olacak bir bebeği, İsmail’i 

taşıyan Hacer acı doluydu. “Ne günahım var ki 

bunlar başıma geliyor?” diye hayıflanıyordu. 

“Ey Hacer! Sana ne oluyor? Neden böyle ağla-

yıp gözyaşları döküyorsun? Sen korkma. Yüce 

Allah ağlayan çocuğunun sesini işitiyor. Kalk, 

çocuğunu yerden kal-

dır, kucağına al. Oğlu-

na iyi bak. Çünkü ben 

ondan büyük bir mil-

let meydana getirece-

ğim.” Bu ilâhî nidadan 

sonra Hacer kalbin-

de büyük bir ferahlık 

duydu. İçinde kapılar 

açıldı. Kimseye nasip 

olmayacak şeylerle 

müjdelendiğini hissetti. Hz. İbrahim, omuzun-

da kırba taşıyan heybetli erkek yolcu, onu içi 

yanarak ama olgunlukla izliyordu. Çünkü çok 

sevdiği Hacer’i ve İsmail’i alıp yollara düşme-

den önce, sevgili eşi Sara’yı ikna etmeye ça-

lışmış, buna muvaffak olamamıştı. “Pekala, 

dediğin olsun Sara! Ben ciğerparem İsmail’imi 

buradan uzaklaştıracağım. Onu annesiyle bir-

likte Rabbimin himayesine terkedeceğim.” 

Derin bir kederle geldikleri bu acı noktayı, bu 

anlam veremediği firakı düşünürken şunu işit-

mişti: “Ey İbrahim! Verdiğin karar yerindedir. 

Karın Hacer ile oğlun İsmail’in istenilmemeleri 

senin zoruna gitmesin. Sara’nın istediğini yap. 

Sara’dan da senin İshak adıyla anılacak bir oğ-

lun olacak. Oğulların İsmail ve İshak’tan zür-

riyetin çoğalacak. Gideceğin yolu Cebrail sana 

gösterecektir.” 

Yolculuğun nasıl geçtiği tam bilinemiyor. 

Filistin’den çıkıp Hicaz’a kadar yürümenin ne 

olduğunu anlamak için haritayı gözümüzün 

önüne getirmeliyiz. Aşılacak çölleri, geceleri 

gündüzleri düşünmeliyiz. İbrahim belki de ev-

den biraz uzaklaştırmak, yeni bir ev kurarak 

iki eşinin arasına bir mesafe koymak istiyordu 

o kadar. Ama Yaratıcımızın muradı başkaydı. 

Bu dünyevî meseleyi ilâhî bir karara ve büyük 

olaylara vesile kılacaktı. 

Rüzgâr birden kesildi. Murat edilen yere ge-

linmişti demek ki. Yolculuk ne kadar sürmüş-

tü, bunu kimse bilemez. Ama bilinen şu ki kuş 

uçmaz kervan göçmez insan geçmez bir yer-

di. Şimdi ayrılık vaktiydi. Yeryüzünün akıllara 

durgunluk verecek macerasının başlama vakti 

girmişti. Bir kadın ve bir çocuğun ıssız ve ka-

ranlık çöle bırakılacağı saat. 

Geldik Hacer. Senin ve İsmail’in yeni vatanı 
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-Allah bana burada bir ev yapmamı emretti, diyerek yüksekçe 
bir tepeyi gösterdi. İsmail taşları taşır, İbrahim duvarı örerdi. 
Sonunda yükselen duvar boyunu aştı. Boyunu aşınca yüksel-
mek için bastığı taş şimdi Makam-ı İbrahim olarak ziyaret edi-
lir. Bu konu oldukça detaylı işlenir Kur’an’da. “Rabbimiz! 
İçlerinden onlara senin âyetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti 
öğreten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder. 
Doğrusu güçlü ve hakîm olan sensin.” 
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burası. Burada kalacaksınız. Çadırı kurdu. Bul-

dukları biricik ağacın altına oturttu onları. Tam 

bir ıssızlık hüküm sürüyordu. Çölün sıcağı ateş 

gibi yakıyordu doğrusu.

-Ey İbrahim! Bizi burada kimlere emanet 

ediyorsun?

-Sizi Allah’a emanet ediyorum.

-Bunu sana Rabbin mi söyledi?

-Evet. Sizi O’nun emriyle bırakıyorum. 

Şimdi tevekkül zamanı... Bütün zamanla-

rın en güçlü tevekkülü… Bize Allah’a güven-

menin ve dayanmanın, O’ndan başkasından 

bir şey ummamanın, O’nun yerde ve gökteki 

hükümranlığına, hiçbir adaletsizlik yapma-

yacağına, herkesin sesini duyacağına, kimse-

sizlerin kimsesi olacağına dair tam ve mutlak 

imanın öğretildiği an. Bir mümin kadın olarak 

paha biçilmez bir özgürlük ve teslimiyet anı. 

Teslimiyet olmadan özgürlük ve güven gel-

miyor. O halde Allah bize yeter. O korur bizi, 

bırakmaz. Hiçbir şüphe ve hayıflanma yok. 

Rabbimiz bizi unutmayacaktır, dedi. Kalbi 

tam mutmain oldu. Dualarla ayrıldılar. Hacer 

bırakıldığı yerde tevekkülle bekliyordu. Te-

vekkülün annesi. Çölde insansız ve susuz bir 

kadın ve bebeği. Elektriği tamamen çıkaralım 

zihnimizden, gecenin koyu karanlığı çökünce 

ne yaptıklarını ne hissettiklerini bir düşüne-

lim. Hacer ’in içini suyun bitmesi ve İsmail’in 

ağlamasıyla bir endişe kaplamıştı. Onu gören 

ve koruyan Rabbinin nasıl bir sebeple imdat-

larına koşacağını bilemiyordu. Mekke vadi-

sinin amansız sıcağında Safa tepesi olarak 

andığımız yere çıkıp bir baktı. Kim gelecek 

yardıma? Oradan Merve tepesine kadar koş-

tu. Burası uzunca bir mesafedir. Bunu yedi 

kez tekrarladı. Bu; gayretin, çabanın, emeğin 

temsili. Biz Hacer ruhunu burada hissedediz. 

Tam bir tevekkülle, sabırla donanmıştır ama 

gelecek rahmet için say etmekte, canını dişi-

ne takarak çabalamaktadır. 

Çöle bırakılan dünyanın en yalnız kadını Mek-

ke şehrini böyle kurmuştur. Bir köle kadının etra-

fında onun yüzü suyu hürmetine dünyanın mer-

kezi oluşturuldu. Bu merkez Mekke’dir. Çölün 

ortasında şehirlerin anası taşlık kayalık zor şehir 

Mekke. Şehrin mayasında şeksiz bir iman bir ka-

dının dirayeti, bir cariyenin göz yaşları, insanların 

en altta sandığı siyah-köle- kadın olan bir insanın 

hak katında en yukarıya yerleşmesi var. İlahî hi-

yerarşinin insanlığa en büyük dersi. 
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HACDA
Kadın

Kadriye AVCI ERDEMLİ

İstanbul Müftü Yardımcısı 

Hz. Peygamber zamanından 
bu yana kadınlar da hac-

cın her aşamasında bulun-
muşlar ve hac farizalarını 
yerine getirmişlerdir. Hz. 

Peygamber’e sorular sormuş-
lar, Resûlullah (s.a.v.) da 
onlara kadınlara has olan 
hükümleri açıklamış, hem 
de haccın diğer gereklerini 

bildirmiştir.
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ur’ân-ı Kerîm’de insanın değer ve 

sorumluluğunun anlatıldığı bir-

çok âyette kadın-erkek ayırımı 

yapılmamıştır.1 Bu hususta hac ibadetinde 

de  bir ayırıma rastlanmaz. Hac ibadeti akıllı, 

sağlıklı ve maddî durumu yerinde olan kadın 

erkek her müslümana farzdır. Kadın hac iba-

detinde bağımsızdır. Haccını yaptığı zaman 

sevabı, yapmadığı zaman da sorumluluğu 

kendisine aittir. 

Haccın farziyetini bildiren “Onda apaçık de-

liller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girer-

se güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yeten-

lerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir 

hakkıdır...”2 âyeti cinsiyeti değil, “hacca gitme-

ye güç yetirmeyi” esas almıştır. Üzerine hac farz 

olan müslüman bir erkeğin nasıl geciktirmeden 

hacca gitmesi gerekiyorsa, kadınların da aynı 

şekilde bu vazifeyi yerine getirmesi gerekmek-

tedir. Zira kadının İslâmî hayatında haccın ayrı 

bir yeri ve önemi vardır. 

Bir hadis-i şerife göre Hz. Aişe: 

-“Ya Resûlallah, biliyoruz ki cihad ibadetle-

rin efdalidir. Biz cihada iştirak edemez miyiz?” 

diye sordu. Resûlullah; -“Hayır, siz cihad ede-

mezsiniz. Siz kadınlar için cihadın en faziletlisi 

hacc-ı mebrûrdur”3  buyurarak haccı kadınla-

rın cihadı ilan etmiştir.

Hz. Peygamber zamanından bu yana kadınlar 

da haccın her aşamasında bulunmuşlar ve hac fa-

rizalarını yerine getirmişlerdir. Hz. Peygamber’e 

sorular sormuşlar, Resûlullah (s.a.v.) de onlara 

hem kadınlara has olan hükümleri açıklamış, 

hem de haccın diğer gereklerini bildirmiştir. Me-

sela Has’am kabilesinden genç bir kadın fetva 

sormak için Resûllullah’a gelmişti.

-Ya Resûlallah, Allah’ın kulları üzerinde hac 

hususundaki farizası babama ihtiyarlığında 

erişti. Deve üzerinde duramayacak bir haldedir. 

Kendisine vekaleten ben hac edebilir miyim? 

diye sordu.

Resûlullah, “Evet, vekaleten hac edebilirsin” 

diye cevap verdi. Bu soru-cevap veda haccı sı-

rasında meydana gelmiştir.4

Bu hadisi şeriften de anlaşıldığı gibi kadınlar, 

Hz. Peygamber’le birlikte hac yapmaya gidebili-

yorlar, soru sorabiliyorlar, hatta erkeklere veka-

leten hac farizasını yerine getirebiliyorlardı.

Hacda kadın cinsiyeti ile değil, kul olarak ki-

şiliği ile vardır. Kâbe’nin etrafında kadın-erkek, 

genç-yaşlı, âmir-memur, işçi-işveren... hep bir-

likte dönerler. Haccın birleştirici, bütünleştirici 

rolü içinde kalabalıklar arasında kaybolurlar. 

Burada artık kadın veya erkek değil, kul olmak 

vardır. Hatta hacda zaman zaman kadın-erkek 

karışık olarak saflara durup namaz kılabilmek-

tedir. Haccın izdihamlı günlerinde kişi; eşi, an-

nesi, kardeşi ve diğer mahremlerinden biriyle 

tavaf yaparken farz namaz için kamet getirildi-

ğinde herkes bulunduğu yerde namaza durmak 

mecburiyetinde kalabilmektedir. Bu fiilî durum 

bir takım fıkhî kurallara uymasa bile zaruret 

kapsamında işlerlik kazanmıştır. 

Kadın ve erkek müslümanların bu kutsal 

iklimde eşit ve kardeş olduğunun bir başka 

ifadesi de, çoğu zaman kişilikleri örten, şah-

siyetleri gizleyen süslü elbiselerin atılması ve 

“takva elbisesi”5  olan ihramın giyilmesidir. 

İhrama giren erkekler başlarını açarak ve nor-

mal elbiselerini çıkararak izar ve rida denilen 

dikişsiz iki parça havluya/beze bürünürler. Ha-

nımların ihramı ise günlük kıyafetleridir. Hacda 

K
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kadınların kıyafetleri, erkeklerin beyaz ihram-

larının aksine rengarenktir. Hacda hanımların 

kıyafetlerindeki renklerin, modellerin çeşitliliği 

İslâm kültürünün zenginliği ve bu zenginliğin 

bir tek gayeye yönelmiş olması anlamına gelir. 

Hac adeta bir serbest kıyafet panayırı ve sergi-

si görünümündedir. Her kadın kendi ülkesinin 

kültürünü yansıtacak renk ve modeller giy-

mektedir. Renk renk, biçim biçim çok değişik 

giyinmiş kadın ve erkekler ortak bir gaye için 

bir arada bulunurlar. O gaye için kalpleri atar 

ve gözyaşı akıtırlar. 

Siyah örtülü Yemen ve Ummanlı hanımlar; 

beyaz işlemeli, omuzlardan bellerine kadar 

sarkan aynı tip başörtüleri, beyaz pantolonları, 

beyaz eldiven ve çoraplarıyla Malezyalı ve En-

donezyalı hanımlar, sessiz sakin hac konusun-

da eğitimli ve kibar tavırlarıyla dikkatleri çeker. 

Pakistanlı ve Hindistanlı hanımların şeffaf ba-

şörtüleri, beyaz giyinen Mısırlı hanımların ha-

zır başlık şeklindeki başörtüleri, rengarenk gi-

yinen Afrikalı hacıların bol rahat kıyafetlerinin 

yanında farklı başörtü bağlayış şekilleri dikkat 

çeker. Ayrıca iklim şartları gereği elbise giymiş 

Arap erkeklerini, hatta etek giymiş erkekleri gö-

rünce, kıyafette kadının erkeğe, erkeğin kadına 

benzemesi anlayışı yeniden şekillenir.

Kadınların bu rengarenk kıyafetleri, ihra-

ma niyetle önemini kaybeder ve takva elbi-

sesine dönüşür. Kadınların ihramı niyet ve 

yüzlerinin açık bulundurulma zorunluluğu 

ile simgelenir. Nitekim Resûlullah’ın (s.a.v.) 

ihrama girdikleri vakit kadınları, eldiven kul-

lanmaktan ve yüzlerini örtmekten men eden 

hadis-i şerifleri mevcuttur.6 Kadının hacda 

yüzünü açma mecburiyetini, bu kutsal bel-

dede cinsiyeti ile değil insanlığı ve kulluğu 

ile ön planda olması gerektiğinin bir simgesi 

olarak okumalıyız. 

Hacda kadın konusu işlenirken, Safa ve 

Merve tepeleri arasında gidip gelen Hz. Hacer ’i 

hatırlamamız gerekir. Hz. Hacer, Hz. İbrahim 

tarafından, Allah’ın emriyle Mekke’nin ıssız 

ve çorak vadisine Hz. İsmail ile birlikte bıra-

kılır. Yanında bulunan ekmek ve su bitince, bir 

anne olarak can değil canan derdine düşer ve 

oğlu İsmail için su bulabilmek umuduyla Safa 

ve Merve tepeleri arasında defalarca koşturur. 

Hz. Hacer, bu sa’y sonun-

da zemzeme kavuşur. Hz. 

Hacer ’in bu gayreti, hac-

cın vaciplerinden olan 

Safa ile Merve arasında 

yedi defa sa’y etmemizin 

temelini teşkil eder. 

Hacda kadın denildiği zaman, mahremsiz 

olarak bir kadının hacca gidip gidemeyeceği 

sorusu da karşımıza çıkmaktadır. 

Bir kadının üç gün veya daha fazla sürey-

le tek başına yolculuk yapmasının güvenlik 

açısından mahzurlu görüldüğünü bazı hadis-i 

şeriflerden7 anlamaktayız. Bu hadis-i şerifleri 

esas alan İmam-ı Âzam’a göre bir kadının mah-

remsiz hacca gitmesi doğru değildir. Bununla 

birlikte, bir zaman geleceği ve bir kadının tek 

başına hacca gidip bütün görevlerini yapabile-
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ceğini bildiren şu hadis de mevcuttur: “Çok ya-

kın gelecekte bir kadın tek başına beraberinde 

kimse olmadan Hîre’den çıkacak (hiçbir zarar 

görmeksizin) gidip Kâbe’yi tavaf edecektir.”8 Bu 

hadis-i şeriften de anlaşıldığı gibi kadınların tek 

başına hacca gidememesi güvenlikle ilgilidir. Bu 

konuyla ilgili Yusuf el-Kardavi’nin şu açıklaması 

konunun daha iyi anlaşılmasına ışık tutmakta-

dır: “... Kadınların mahremsiz hacca gidememe 

durumu kadına karşı bir suizan değil, kadının 

itibarını korumaya yönelik ihtiyatî bir hükümdür. 

Fakat hac yolculuğunda kendisine refakat ede-

cek mahrem bulamaz, bunun yerine yanlarında 

gidebileceği emin erkekler veya güvenilir kadın-

lar bulur veya yol güvenli olursa yolculuğuna bir 

engel yoktur. Özellikle de zamanımızda yolculuk 

geçmiş dönemlerdeki gibi tehlikelerle dolu değil-

dir. Ulaşım gemiler, uçaklar, otobüsler gibi toplu 

taşıma araçları vasıtasıyla yapılmaktadır.”9 

Bu görüş, zamanın değişmesiyle hükmün 

de değişeceği esası çerçevesinde probleme 

bir çözüm önerisi getirmektedir. Zaten İmam 

Mâlik ve İmam Şafiî de kadınların grup halin-

de hacca gidebileceklerini kabul etmektedir-

ler. Bugünkü uygulama da bu görüşler doğ-

rultusundadır.

Sonuç olarak, bir kadının hac yolculuğu 

manevî dünyası açısından belki de hayatındaki 

en önemli olaydır. Muhtemelen ömrü boyunca 

bir defa gerçekleştirebileceği bu kutsal yolcu-

luğu Rabbimiz hayırla ve hacc-ı mebrûr olarak 

tamamlamayı, o kutsal toprakların manevî ik-

liminden en iyi şekilde istifade etmeyi ve hac 

dönüşü hacı olmanın anlam ve önemine uygun 

bir yaşantı sürmeyi nasip etsin. 

Dipnotlar

1) Bakara, 2/21; Nisa,  4/1. 2)  Âl-i İmrân, 3/97. 3)  Sahihi Buharî  Muh-

tasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, Ankara 1984, c. 6,  s. 59. 4)  A.g.e., s. 53. 

5)  Âraf, 7/26. 6)  Prof. Dr. İbrahim Canan,  Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i 

Sitte, İstanbul, ty. c. 4, s. 2. 7)  A.g.e., c.7, s. 107. 8)  Ahmed bin Hanbel, 

4/378 (Dr. Ekrem Keleş, Türkiye’de Hac Organizasyonu Sempozyumu, 

“Hacda Kadınların  Durumu”, Ankara, 2007, s. 204’den naklen). 9)  Dr. 

Ekrem Keleş, Türkiye’de Hac Organizasyonu Sempozyumu, Hacda Ka-

dınların Durumu, Ankara, 2007, s. 204’den naklen. 
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Yöneliş

ac, yöneliş… Allah’a ve O’nun gös-

terdiği hedeflere yürüyüş. Yıllardır 

özlem duyulan mukaddes mekan-

lara varış, maddî ve manevî kirlerden arınış. 

Hz. Adem’den itibaren kutlu peygamberlerin, 

Hz. İbrahim’in hatırasını benliğimizde yaşama. 

İlâhî vahyin beşiğini, Hz. Peygamber’in tebli-

ğini ve tevhîd mücadelesini yakından tanıma, 

tarihle bütünleşme, 1,5 milyarlık İslâm dün-

yasından bu topraklara davet edilen sınırlı sa-

yıdaki temsilciden biri olmanın hazzını ve so-

rumluluğunu omuzlarımızda hissetme.

Hac; dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülke-

leri, sosyal ve ekonomik durumları farklı ancak 

hedefleri bir, duyguları ve gayeleri aynı milyon-

larca müslümanın ilâhî aşkla bir araya gelmesi, 

birlikte Allah’a yönelmesi, benliği aşıp kulluğa, 

çokluğu yırtıp birliğe (vahdet) kavuşması.

Yakınlık Heyecanı

Vuslat gerçekleşmiştir. Yüreğinde sevdayı ta-

şıyanlar, her gün yöneldikleri kıbleye, Kâbe’ye 

doğru adım adım yaklaşmaktadır. Üzerinde 

renksiz, dikişsiz, rozetsiz, bayraksız bir elbise, 

İslâm’ın insanları bir tarağın dişleri gibi eşit 

gören temel yaklaşımını temsili olarak göste-

ren iki parçalık beyaz bir havlu (ihram) vardır. 

Dudaklarda ise “Lebbeyk Allahumme lebbeyk!” 

sedası. Sonra, bütün sembollerin merkezinde 

yer alan ve fizikî yapısı sade, ama manevî de-
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ğeri çok yüce; insanlık tarihi kadar eski; tevhîd 

merkezi Kâbe. Allah’ın evi. Beytullah, Ona doğ-

ru koşma. Allah’ın evini tavaf. Kâbe’yi sola ala-

rak; kalbi ona yakın kılarak, kalbi ona vererek 

tavaf. Safa ile Merve arasında sa’y.

Hac Arafattır 

Bugün arife. Kâbe’den uzaklaşıp onun sahi-

bine yakın olma günü. Hem ayrılık hem de vus-

lat günü. Bir duruş, bin duruluş ve diriliş günü. 

Yaratıcıyla muarefe günü. 

Cebel-i Rahme’nin eteğinde Hz. Adem ve 

Hz. Havva’nın çocukları, Hz. İbrahim’in davet-

lisi olarak Arafat’ta bulunma. “Hac, Arafat’(ta 

olmak)tır.”1. 

Arafat, ârif olmaktır; hakikati bilmek, tanımak, 

anlamaktır, marufa, marifete, Marifetullah’a er-

mektir. Hayatın nihai anlamını kavramak, sıra-

dan bir canlı olmaktan kurtulup eşref-i mah-

lukat oluşu ispatlamaktır. Arafat, yüce Yaratanı 

tanımak, marifete ererek yükselmek, dirilişi, 

mahşeri, mahkeme-i kübra öncesi bekleyişi, 

ölmeden önce ölmeyi, hesaba çekilmeden önce 

muhasebe yapmayı bilmektir. Arafat, irfan mey-

danıdır. Arafat’ı idrak eden, hacı olur, Arafat’ı 

kavrayan marifeti bulur. Arafat, ârif olma, ma-

rifeti yakalama yeridir. Arafat önce kendini 

bilme, kendini bulma deneyimidir. Ve “Ken-

dini bilen, Rabbini de bilir” hükmünce, önce 

kendini tanıma, ardından da Rabbi tanımadır. 

Arafat, i’tiraftır. Günahları itiraf etme, günah-

lardan sıyrılıp gözyaşlarıyla dolabilmedir. Rab-

bimize verdiğimiz sözü hatırlama, bu tanımaya 

ve söze uygun davranma taahhüdüdür. Arafat, 

tearuftur. Ayrılıkları ve gayrılıkları kalpten silip 

tanışmak, kaynaşmak ve bilmek (bilişmek)tir, 

gönül köprüsü kurmaktır. Arafat, eşitlik ve kar-

deşlik günüdür. Arafat, âdeta mahşerin provası, 

kimsenin kimseye faydasının olmadığı mahşer 

ve mizanı hatırlama günü. 

Arafat, Allah Resulünün, on dört asır önce 

yüz yirmi bini aşkın sahabeye hitap ettiği ve 

Vedâ Hutbesi’nin verildiği yer. Kıyamete kadar 

insanlığa ışık tutacak evrensel ilkeleri içeren 

temel insan hakları bildirgesinin seslendiril-

diği mekân. Arafat, zamanların en bereketli-

si olan Arefe günü, mekanların en mübareği 

olan Arafat’ta, Hz. Muhammed gibi yüzünü 

Kâbe’ye çevirip, sırtını Cebeli Rahme’nin (Rah-

met Dağı’nın) eteklerine vererek, Yüce Allah’ın 

af ve rahmetine nail olabilme günü. Peygam-

ber Efendimiz, “Hac edenler ve umre yapanlar 

Rahman’ın misafirleridir. Allah’a dua eder ve 

bağışlanma dilerlerse Allah onların dualarını 

kabul eder ve onları bağışlar.” buyuruyor.2

Hac, aslında Arafat’ta duruştan ibarettir. Bu 

duruşun süresi, bir anlık bir süreden, bir güne 

kadar uzayabilir. Burada, bütün mesele, işte o 

tek ânı yakalayabilmek ve o ânı ebedileştire-

Hac, aslında Arafat’ta duruştan ibarettir. Bu duruşun süresi, bir anlık bir süreden, 
bir güne kadar uzayabilir. Burada, bütün mesele, işte o tek ânı yakalayabilmek ve o 
ânı ebedileştirebilmektir. Şüphesiz davete icabet eden, oraya niçin geldiğinin ve ora-
da niçin durmakta olduğunun bilincindedir. Orası, kendini oraya davet edenin, yani 
Davet Sahibi’nin meydanı, O’nun sofrası.
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bilmektir. Şüphesiz davete icabet eden, oraya 

niçin geldiğinin ve orada niçin durmakta oldu-

ğunun bilincindedir. Orası, kendini oraya davet 

edenin, yani Davet Sahibi’nin meydanı, O’nun 

sofrası. Orada hacı, Allah’ın misafiridir. Gören 

ve görünen, işiten ve işitilen, böyle bir idrak 

içinde bir ’leşir. Orada Allah’ı bilme, tanıma ve 

her yerde ve her cihette yalnız O’nu görme ve 

bilme vardır. 

Arafat, duaların taçlandığı mekân, yalvarış 

ve yakarış günü, kulluk sorumluluğunu tam 

bir yükleniş ve bu konuda Rabb’e kesin bir söz 

veriş anı. Arafat, gönlü her türlü dünyevî dü-

şüncelerden arındırarak, bütün samimiyetle 

Allah’a yönelme, annemiz, babamız için, aile-

miz ve çocuklarımız için, milletimiz ve bütün 

insanlık için dua günü.

Meş’âr-i Harama Varış

“…Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde 

Meş’âr-i Haram’da Allah’ı zikredin ve O’nu 

size gösterdiği şekilde anın…”3 Meş’âr-i Ha-

ram, Mekke’de, Arafat ile Mina arasında, 

Müzdelife’nin sonunda Kuzah tepesinin civa-

rına verilen isim. 

Arafat vakfesini yerine getirmenin sevin-

ci ile coşkulu bir tarzda “Lebbeyk Allahum-

me lebbeyk!” diyerek beyaz güvercinler misali 

Meş’âr-i Haram’a doğru yol alma. Ulvî bir çağ-

layandan aşağı doğru akmak üzere basamak 

basamak yükselme.

Müzdelife. Harem sınırları içinde Arafat ile 

Mina arasında kalan bir bölgenin adı. Şeytana 

ve taraftarlarına karşı ertesi gün yapılacak sem-

bolik protestoda atılacak küçük taşların genel-

likle toplandığı mekân. Burada ikinci kez vak-

feye durulmakta. Allah’ın huzurunda yeniden 

bilişme ve bilinçleşme. Arafat’tan Müzdelife’ye 

gelindiği andan itibaren başlayan bir zikir sü-

reci.  Zaman, zikir zamanı. Sabah namazı son-

rasına kadar devam etmekte.
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Arafat’ta gündüz yapılan vakfe, burada gece 

veya sabahın alaca karanlığında yapılmakta. 

Arafat’taki marifet ve bilme vakfesi, gündü-

zün aydınlığına; Meş’ar’daki Allah’ı anarak 

bilinçleşme ise gecenin karanlığına ayrılmış. 

Arafat’da gün boyu yaşanan muarefeye muka-

bil, gece boyu içe dönük engin bir şuurlanma, 

aydınlanma yaşama.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Arafat’tan ayrı-

lınca, akşamla yatsı namazını birleştirip burada 

kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra, 

sabah namazının peşinden buradaki vakfesini 

yapmıştır. Kâbe’de kalbini vesveselerden temiz-

leyen, Zemzem’le midesini yıkayan, Arafat’ta ârif 

olup marifetullah’ı bulan hacı, Meş’âr’da şuu-

ra erecek, Mina’da temenni-temennaya, yani 

aşka varacaktır. Dolayısıyla, Kâbe’de imana, 

Zemzem’de takvaya, Arafat’ta bilgiye, Meş’âr’da 

bilince ve Mina’da sevgiye ulaşacaktır.

Mina

Müzdelife’den ayrıldıktan sonra, Muhassir 

Vadisi sağa alınarak Mina’ya geçilir. Muhassir 

bölgesi, filleriyle Kâbe’yi yıkmak üzere gelen 

Ebrehe ordusunun, sürü sürü kuşlar tarafından 

atılan taşlarla hüsrana uğratıldığı yerdir. Fil 

Suresi’nde anlatıldığı gibi, küçücük taşlar, güç-

lü Ebrehe ordusunun planını nasıl boşa çıkar-

mışsa, Cemerât’ta atılacak taşlar da, şeytanın 

ve taraftarlarının bize karşı kurduğu tuzakları 

boşa çıkarması düşüncesi ve duasıyla atılır.

Mina’da cemerât var. Mina’da şeytan taş-

lama var. Mina, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in, 

Allah’a olan teslimiyetlerinin test edildiğini bil-

diğimiz, Hz. İbrahim, biricik oğlunu Allah için 

kurban etmek; İsmail ise teslim olmak konu-

sunda imtihandan geçirildikleri yer. 

Hz. İbrahim, oğlu İsmail’i Allah yolun-

da kurban etmek üzere tutmuş Mina yolunu. 

Allah’a olan sadakatini ispatlamak üzere düş-

müş yola. Bu esnada  şeytan onu vazgeçirmek 

için çıkmış karşısına. Hz. İbrahim, bugün taş-

lamanın yapıldığı yerlerde defalarca taşlamış 

şeytanı. 

Mina aşırı istek, arzu demek. Mina, mal-

mülk, makam-mevki, can-canan ve bütün fanî 

sevgilerin aşıldığı, Allah sevgisinin zirveye 

ulaştığı mekân. Mina, nefsin kötülüklerinden, 

dünyanın gelip geçiciliğinden, esaret zincirle-

rinden kurtulmak için şeytanı taşlama yeri. ha-

yatın şeytanî dürtülerine karşı bir kararlılık, fiilî 

bir dua göstergesi, böyle anlayış ve eğilimlere 

karşı tavır alışın sembolik merkezi.

Mina bayram sabahıdır, kurtuluş günüdür. 

Arafat’ta Rabbi ile tanışanların, Müzdelife’de 

kendisi ile hesaplaşanların, Mina’da eli ile işle-

diği şerleri şeytanın yüzüne savuranların, hatı-

rına bayramdır bugün. 

Mina kurban günüdür. Kurban kurbiyettir. 

Kurban, Allah’ın emrine boyun eğme ve kul-

luk bilincini tazeleme. Hz. İbrahim ile oğlu Hz. 

İsmail’in Yüce Allah’ın buyruğuna itaat konu-

sunda verdikleri başarılı imtihanı yâd etme. 

Kurban, Allah sevgisini bütün sevgilerin üstün-

de tutmanın ifadesi, hak yolunda fedakârlığın 

göstergesi.

Böyle bir yola çıkanlar, yolda olduğunu za-

ten gösteriyor demektir. Böylece hac, yeniden 

dirilişin bir provasıdır. “Allah katında makbul 

haccın karşılığı, ancak cennettir.”4 

Dipnotlar

1) Ebû Dâvûd, “Menasik”,68; İbn Mâce, “Menasik”, 57. 2) İbn Mâce, 

“Menasik”,5. 3) Bakara, 2/198. 4) Buhârî, “Umre”, 1; Müslim, “Hacc”, 437.



22 Kasım ‘07

MESCİD-İ HARAM: KÂBE

âbe, Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiği 

üzere, insanlar için yeryüzünde ilk 

inşa edilen ve Yüce Allah’ın “evim” 

diyerek bizzat sahiplendiği en mukaddes mekan-

dır. Kâbe’nin bu ve benzeri özellikleri Kur’ân-ı 

Kerîm’de şöyle belirtilmiştir:

“Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kay-

nağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet), 

Mekke’deki (Kâbe)dir. Orada apaçık nişaneler, 

(ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren 

emniyette olur…”.1

“Biz, Beyti (Kâbe’yi) insanlara toplanma ma-

halli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim’in 

makamından bir namaz yeri edinin (orada na-

maz kılın). İbrahim ve İsmail’e: ‘Tavaf edenler, 

ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için 

Evim’i temiz tutun’ diye emretmiştik. İbrahim 
de demişti ki: ‘Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir 
yap, halkından Allah’a ve ahiret gününe ina-
nanları çeşitli meyvelerle besle…”.2

 “Allah, Kâbe’yi, o saygıya layık evi, haram 
ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna ası-
lan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) 

Prof. Dr. Ahmet GÜÇ

Uludağ Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi
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insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu 

da Allah’ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini 

bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilici olduğunu (si-

zin de anlayıp) bilmeniz içindir”.3

Verilen âyet meallerinden de anlaşılacağı gibi 

Kâbe, Hz. İbrahim’in duasının kabul edildiği, hac 

ve umre sebebiyle, davetine dünya müslümanla-

rının icabet ettiği, Hanif Dini’nin sembolü haline 

gelmiş ve bütün insanlığın kıblesi sayılan, siyah 

örtüsüne bürünmüş nazlı bir gelin edasıyla bü-

tün müslümanların gönlünü cezbeden bir cazibe 

merkezidir. Aynı zamanda hac ve umre sebebiyle 

dünyanın dört bir yanından gelen müslümanla-

rın ömürlerinde bir defa da olsa, bir araya gelip 

tanışma ve kaynaşma imkanını buldukları yerdir. 

Bu anlamda Kâbe, “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz 

sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi 

tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık”.4 

mealindeki âyetin en iyi anlaşıldığı yerlerden biri-

sidir. Kâbe, yeryüzünde peygamber eliyle yapılan, 

yapılması Allah tarafından istenen ve yeri bizzat 

Allah’ın belirlediği5 ilk mabet olma özelliğine de 

sahiptir.6 Bu sebeple Kâbe, İslâm coğrafyasının 

ve müslümanların manevî dünyalarının da mer-

kezidir. Nitekim Hz. Peygamber, Medine’ye hicret 

edeceği bir esnada Kâbe’ye bakarak: “Vallahi sen, 

benim dünyada en çok sevdiğim yersin; aynı şe-

kilde Allah’ın da dünyada en çok sevdiği yersin. 

Eğer senin halkın beni zorla çıkarmasalardı val-

lahi çıkmazdım”7 demiştir.

Başlangıçtan beri bir ibadet ve ziyaret (hac) 

yeri olma özelliğini koruyan Kâbe, İslâm’dan önce 

de Mekke dışındaki bütün arapların dinî merkezi 

durumundaydı. Arabistan’ın her tarafından hac 

için Mekke’ye gelenler oluyordu. Başlangıçta 

Hz. Peygamber ve beraberindeki müslümanlar 

günde iki defa Kâbe’ye gidip ibadet ediyorlardı. 

Mi’raç’tan sonra da günlük namazlarını Kâbe’de 

kılmaya başladılar. Ancak müşriklerin engelle-

mesine ve hakaretlerine maruz kalıyorlardı. Daha 

sonra siyasî sebeplerden dolayı müslümanların 

Kâbe’de ibadet yapmalarına izin verilmedi. Bu-

nun üzerine özel mescitler inşa edilmeye başlan-

dı. Bunlardan ilki Ammâr b. Yâsir tarafından inşa 

edilen mescit, ikincisi de Hz. Ebu Bekir’in evinin 

yanında yaptırmış olduğu mescitti.  

MESCİD-İ NEBİ

Mescid-i Nebi, Hz. Peygamber’in Medine’ye 

varır varmaz, henüz kendisinin ikamet edece-

ği bir meskeni bile yokken, ilk iş olarak dü-

şündüğü ve Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, Kuba 

Mescidi’nden hemen sonra, “temeli takva üze-

re kurulan” bir mescittir.8 Bu âyetin hem Kuba 

Mescidi hem de Mescid-i Nebi hakkında nazil 

olduğu söylenir.9 Orası hicret yurdunun dinî 

merkezi, Hz. Peygamberin yapımında bizzat ça-

lıştığı ve ömrünün geri kalan kısmını geçirdiği, 

hayatının sonuna kadar imamlığını yaptığı; pek 

çok dinî, içtimâî, siyasî ve kültürel hadiseye 

sahne olan, çok sayıda dinî şahsiyetin öğrenim 

gördüğü, suffa ashabının sığınağı, ilmin beşiği, 

İslâm’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber’in 

Ravza’sının bulunduğu yerdir. Bu yer hakkın-

da Hz. Peygamber, “Evimle minberim arasında 

cennet bahçelerinden bir bahçe vardır ve min-

berim de Havz üzerindedir” buyurmuştur.10

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de “bütün 

mescitlerin Allah’a ait olduğu”,11 bir hadiste de 

“yeryüzünün tamamının ümmet-i Muhammed’e 

mescit ve temiz sayıldığı” bildirildiği halde,12 Hz. 

Peygamber: “Ancak şu üç mescide (ibadet ve zi-

yaret amacıyla) yolculuk yapılır. Bunlar: Mescid-i 

Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksâ’dır” bu-

yurmak suretiyle, Mescid-i Aksâ’yı da bunlar 

arasında sayarak, bu mescitlerin ve onlarda ya-

pılan ibadetlerin faziletine işaret etmiştir.13
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Yeryüzündeki mescitlerin fazileti ve oralarda 

yapılan ibadetin derecesi açısından araların-

da hiçbir fark olmadığı halde, bu üç mescitte 

kılınan namazın diğer mescitlerde kılınan na-

mazdan, diğer mescitlerde kılınan namazın da, 

kişinin kendi evinde kıldığı namazdan daha fa-

ziletli olduğu hadiste şöyle belirtilmiştir: “Kişi-

nin evinde kıldığı namaza bir, kabile mescidinde 

kıldığı namaza yirmi beş, Cuma namazı kılınan 

yerlerde kıldığına da elli namaz sevabı verilir. 

Mescid-i Aksâ’da kıldığı namaza elli bin, benim 

mescidimde kıldığı namaza elli bin, Mescid-i 

Haram’da kıldığı namaza ise yüz bin namaz se-

vabı verilir.”14 Bu üç mescitte yapılan ibadetlerin 

de kendi aralarında farklı derecelere sahip oldu-

ğu hadislerde şöyle ifade edilmiştir: “Mescid-i 

Harâm’da kılınan bir namaz, Mescid-i Aksâ’da 

kılınan bin namazdan daha hayırlıdır.”15 “Benim 

mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Harâm 

hariç, diğerlerinde kılınan yüz namazdan daha 

faziletlidir.”16 “Benim mescidimde kılınan bir 

namaz, Mescid-i Harâm hariç, diğer mescitlerde 

kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i 

Harâm’da kılınan bir namaz da, benim mesci-

dimde kılınan yüz namazdan daha faziletlidir.”17 

“Mescid-i Aksâ’da kılınan bir namaz, Mescid-i 

Harâm ve Mescid-i Nebi hariç, diğer mescitlerde 

kılınan bin namazdan daha sevaptır.”18

Yukarıdaki hadislerden de anlaşılacağı gibi 

bu üç mescit, kendi aralarında Mescid-i Harâm, 

Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksâ şeklinde bir de-

recelendirmeye tabi tutulmuştur. Diğer taraftan, 

Ka’be’nin Mekke’de, Hz. Peygamber’in kabrinin 

de Medine’de bulunması ve aynı zamanda bu iki 

şehrin, İslâm Dini’nin doğup yayıldığı en önem-

li iki dinî merkez olmaları vb. gibi hususlar, bu 

iki şehrin müslümanlar tarafından daha müba-

rek birer belde kabul edilmelerine ve oralardan 

“mukaddes topraklar” diye bahsedilmelerine 

de sebep olmuştur. Aynı şekilde Kudüs de, hem 

Kur’anî anlatımda hem de yahudiler, hıristiyan-

lar ve müslümanlar nazarında mukaddes bir yer 

kabul edilmiştir. Aynı zamanda Kâ’be ve Kudüs, 

adı geçen din mensuplarının ibadet esnasında 

yöneldikleri (kıble) birer kudsî mekândır. İşte 

bundan dolayı bu yerler, inananların manevî 

dünyalarının merkezleri mesabesindedir. 

Dipnotlar

1) Âl-i İmrân, 3/96-97. 2) Bakara, 2/125-127. 3) Mâide, 5/97. 4) Hucurât, 49/13. 

5) Hac, 22/26. 6) Buharî, Enbiyâ, 10, 40; Müslim, Mesâcid, 1, 2. 7) İbn Mâce, 

Menâsik, 103; Tirmizi, Menâkıb, 68; Dârimî, Siyer, 66. 8) Tevbe, 9/108. 9) 

Belâzûri, Fütûhu’l-Büldân, Beyrut 1403/1983, s. 17-19. 10) Buhârî, Fadlu’s-

Salâh fî Mescid-i Mekke ve’l-Medine, 5, 12. 11) Cin, 72/18 12) Buhârî, Salât, 

56; Müslim, Mesâcid, 3, 4; Ebû Dâvûd, Salât, 24 13) Buhârî, Fadlu’s-Salâh 

fî Mescid-i Mekke ve’l-Medine, 1, 6; Müslim, Hac, 415, 511; Ebû Dâvûd, 

Menâsik, 94. 14) İbn Mâce, İkâmetü’s-Salâh ve’s-Sünnetü fîhâ, 198. 15) Tec-

rid Terc., IV, 200. 16) Tecrid Terc., IV, 199. 17) Buhari, Fadlu’s-Salâh fî Mescid-i 

Mekke ve’l-Medine, 1,; Müslim, Hac, 505, 510; Tirmizi, Mevâkît, 126, Menâkıb, 

67; Tecrid Terc., IV, 204. 18) İbn Mâce, İkâmetü’s-Salâh, 196.
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Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI

İstanbul Müftüsü

ayatında sadece bir kez hacca gi-

debilen Peygamber Efendimiz şöyle 

buyurdular: “Makbul haccın bir tek 

karşılığı vardır, o da cennettir.” Bu büyük ödü-

lü, yaptığımız haccın sayısı değil, sadece bir 

defa yapmış olsak bile, Allah katındaki değeri 

kazandıracaktır. Bu bakımdan haccın diğer bü-

tün ibadetlerden farklı bir yönü var; o fark da 

hacdan başka, ömürde bir kez yapılması farz ve 

yeterli olan ibadetin bulunmayışıdır. Yaptığımız 

bu bir tek hac, kendi niyet, söz ve davranışla-

rımıza göre, bizim için büyük bir kurtuluş vesi-

lesi olabilir ya da boşuna zahmet ve masraftan 

öte bir değer taşımayabilir.

Bu sebeple bütün İslâm tarihinde hacca bü-

yük önem verilmiş; her devirde hac, müslüma-

nın dinî ve ahlâkî hayatında en derin anlamı 

olan, en kalıcı tesirler bırakan bir ibadet olarak 

anlaşılmış, anlatılmış ve yaşanmıştır. Bilhassa 

âlimler, zâhidler ve sûfiler için hac mânalar ve 

sırlarla yüklü, bir ömre bedel ibadettir; kişinin 

Allah’a yolculuğudur. Beytullah (Allah’ın Evi) 

bir sembol olup asıl ziyaret edilen, etrafında 

dönülen, istikbal ve istislâm edilen maksud 

ve mahbub, Ev’in Sahibi’dir. Bu yüzden Allah 

H

Hacca
Hacdan 

Gidilir?
Dönülür? NASIL
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Bu büyük ödülü, yaptığımız 
haccın sayısı değil, sadece bir defa 
yapmış olsak bile, Allah katındaki 

değeri kazandıracaktır.
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dostları için hac, ömür boyu hissedilen büyük 

hasretin sonundaki kavuşma olayı olarak al-

gılanmış; hacca böyle bakılmış, böyle değer 

verilmiştir.

Genel olarak İslâm dünyasında, özellikle de 

bizim millî kültürümüzde hac müslümanın ha-

yatında böylesine bir dönüm noktasıdır. Onun 

için, daha hacca gitmeye karar vermesinden 

itibaren insanın dinî ve ahlâkî davranışında 

köklü ve derinden bir değişiklik başlayacak, 

artık geçmişteki cahillikler terkedilecek, hac-

ca gitmenin icabı olarak daha olgun bir dinî 

hayat dönemi başlayacak. İbadetlerimiz daha 

muntazam, duygularımız daha temiz, kalpleri-

miz daha şefkatli, merhametli, affedici olacak; 

sözlerimiz daha güzel ve hayırlı, işlerimiz daha 

düzgün olacak; âhir ve akıbetimizi daha çok 

düşüneceğiz; ukbâmız, ölüm ötemiz için daha 

çok hazırlık yapmaya gayret edeceğiz. 

Hacca başkalarının kusurlarını değil, kendi ku-

surlarımızı görmek ve düzeltmek için gideceğiz. 

Orası, başkasından değil, kendimizden şikayet 

etme; tövbe, istiğfar ve dua etme yeridir. Elbette 

sorumlu kurumların ve kişilerin görevi hacıları 

imkanlar ölçüsünde rahat ettirmektir; ancak ha-

cının görevi de orada bedeninin rahatını değil, 

ruhunun huzurunu aramasıdır; orada zamanını 

zayi etmeyip her saniyesini tövbe, istiğfar, dua, 

zikir, tilavet gibi ibadetlerle zenginleştirmesidir. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, modern 

insan bedensel rahatına çok fazla düşkün 

hale geldi; bu durum onda manevî bir rehavet 

doğurmakta; Allah’ın rızasını ve ruhunun se-

lametini kazanmak için gerektiğinde özveride 

bulunmasını, zahmete katlanmasını zorlaştır-

maktadır. Bu husus, hac gibi ruhânî ve manevî 

boyutuyla zirvede olunması gereken bir ibadet 

esnasında dahi gözlenebilmektedir. Yaşanmış 

bir olaydaki şu iki kişiden 

hangisinin haccı Allah’ın rı-

zasına daha uygun  olmuştur 

dersiniz: İkisi de 50 yaş civa-

rında olan, yüksek mevkili bu 

kişilerden biri, Müzdelife’den 

Mina’ya (5-6 km) kadar yürü-

tüldüğü için içi öfke dolu. İl-

gili kuruma ateş püskürüyor. 

Diğeri ise olaya bambaşka bir 

dünyadan bakıyor: “Ben üzül-

medim, tam tersine mutlu 

oldum. Ömrümüz arabaya binmekle geçiyor. 

Ne mutlu bana ki, Peygamber Efendimizin yü-

rüdüğü yollarda ben de yürüdüm, onun aya-

ğının değdiği yerlere basmak bana da nasip 

oldu, bu yüzden sevinçten uçarak yürüdüm o 

yolu!..”

Hac, bütün âlimler tarafından, zahiren 

bedensel, hakikatte ise mânevî ve ruhânî bir 

sefer olarak düşünülmüş; “hac menâsiki” 

denilen uygulamalardan her birinin, şeklî 

yönünün arkasında derin mânalarının, sır-

larının olduğu, bunların iyi bilinmesi ve ona 

İkisi de 50 yaş civarında olan, yüksek mevkili bu kişi-
lerden biri, Müzdelife’den Mina’ya (5-6 km) kadar yü-
rütüldüğü için içi öfke dolu. İlgili kuruma ateş püskü-
rüyor. Diğeri ise olaya bambaşka bir dünyadan bakıyor: 
“Ben üzülmedim, tam tersine mutlu oldum. Ömrümüz 
arabaya binmekle geçiyor. Ne mutlu bana ki, Peygam-
ber Efendimizin yürüdüğü yollarda ben de yürüdüm, 
onun ayağının değdiği yerlere basmak bana da nasip 
oldu, bu yüzden sevinçten uçarak yürüdüm o yolu!..”
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göre hareket edilmesi gerektiği ifade edil-

miştir. Buna dair geniş bir literatür oluş-

muşsa da, bunlar arasında İmam Ebû Hâmid 

el-Gazâlî’nin İhyâu ulûmi’d-dîn isimli ünlü 

eseri, dokuz yüz yılı aşkın tarihinde olduğu 

gibi günümüzde de konuyla ilgili en gözde 

kaynak olarak kullanılmaktadır. Eserin kırk 

bölümünden yedincisi olan1 “Kitâbu esrâri’l-

hac” (Haccın sırları) başlıklı bölümünde 

Gazzâlî’nin hac ile ilgili tesbitleri, tenkitleri, 

tavsiyeleri müslümanlar için adeta bir hac 

rehberi olarak her devirde itibar görmüş-

tür. İmam Gazâlî, burada âyetler ve hadisler 

yanında, ulemanın sözlerinden nakiller ya-

parak Hac, Beytullah, Mekke ve Medine’nin 

faziletiyle ilgili bilgi verdikten sonra haccın 

zahirî şartları ve hükümlerini özetlemekte; 

daha sonra hacı adayının, hac yapmaya karar 

vermesinden itibaren zihnini ve duygularını 

hangi konulara yoğunlaştırması, nasıl dav-

ranması, neler yapması, neler yapmaması ge-

rektiği hususunda son derece faydalı bilgiler 

vermekte, öğütlerde bulunmaktadır. 

Bugün hacca gitmek fiziki olarak eskisine 

göre daha kolay olabilir ama –günümüz insa-

nının kolaya alışmış olduğunu, zora gelemedi-

ğini de düşünürsek- bilhassa mânevî gerekleri-

ni yerine getirme bakımından günümüzde hac 

her zamanki kadar, belki daha da zor olmaya 

devam ediyor. Daha yola çıkmadan yapılacak 

işler var. Gazâlî’nin açıklamalarına göre haccın 

en başı, bu ibadeti iyice anlayıp kavramaktır 

(fehm); sonra hacca karşı derinden arzu his-

setmek (şevk), sonra hacca gitmeye sağlam 

karar vermek (azm), sonra engelleyici bağlar-

dan kurtulmak (kat’-ı alâik) gibi diğer hazırlık-

lar gelir. Tövbe etmek, kul haklarını ödemek, 

geride kalanların nafakasını hazırlamak gere-

kiyor. Hac parası helal kazanç olmalı; müm-

künse, lüzumu halinde fakirleri de kollayacak 



28 Kasım ‘07

miktarda olmalıdır. Hac arkadaşını iyi olan ve 

iyilik için çalışan insanlardan seçmek; akraba-

larla, komşularla, dostlarla vedalaşmak, helal-

leşmek gerekir. Daima dilde dua, gönülde Allah 

olmalıdır.2 “Nefsânî tutkulardan ve zevklerden, 

gerektiğinde en temel ihtiyaçlarından dahi fe-

ragat etmeyi göze alamayanlar, bütün tutum 

ve davranışlarında yalnız Allah’ı gözetmeyenler 

Allah’a ulaşamazlar.” İşte haccı anlayıp kavra-

manın özü bunu bilmektir.3

Bütün bu bilgi ve öğütlerin temelinde şu var-

dır: Hac asla sıradan bir yolculuk, turistik bir olay 

gibi düşünülmemelidir. O bir ibadettir; mânevî 

bir arınma ve yükseliştir. İnsanın, mümkün ol-

duğunca maddî, bedensel ve dünyevî hevesleri-

ni geride bırakarak, kalbinden atarak, asıl hede-

fine adeta kilitlenmesidir. O hedef, hacı adayının 

derin bir ruhaniyet ve mâneviyat sürecine girdi-

ği hac yolculuğunun Kâbe ucunda Beytullah’ta 

gerçekleşecek olan “likaullah” (Allah’a kavuş-

ma, Allah ile buluşma)’dır. Böylesine ulvî bir he-

defe doğru yürürken cismanî ve maddî rahatın, 

bedenî zevklerin ne önemi kalır!.. 

Haccın tamamlanmasından sonra şa-

yet Kâbe’de Kâbe’nin Rabbiyle, Beytullah’ta 

Beyt’in Sahibiyle olmanın verdiği derin mut-

luluk sönmeye başlamış ve onun yerini geçi-

ci heveslerin, basit zevklerin alması gibi bir 

tehlike baş göstermişse, Mekke’yi terketmek 

kalmaktan evladır. Nitekim Hz. Ömer’in hac 

heyecanını kaybedip laubalileşmeye başlayan-

ları Mekke’den uzaklaştırdığı; ibadet ciddiye-

tini ve heybetini kaybedecek kadar fazla sa-

yıda tavaf edilmesine de engel olduğu rivayet 

edilir.4 Mekke’de uzun süre kalmanın Kâbe’ye 

duyulan şevki azaltacağı, mekânın kudsiyet ve 

şerefine uymayan hatalara, edebe aykırı hal ve 

hareketlere düşülmesine sebep olacağı kay-

gısıyla hacıların ülkelerine erken dönmeleri 

öğütlenmiştir.5 

İmam Mâverdî, hacca giden pek çok insa-

nın, günahlarına tövbe edip kötülüklerini terk 

etmek suretiyle dinî ve ahlâkî hayatında bir 

dönüşüm geçirdiğini belirttikten sonra Hz. 

Peygamber’in, “Kabul olunmuş bir haccın ala-

meti, hac yapmış kişinin hacdan sonraki haya-

tının önceki hayatından daha hayırlı olmasıdır” 

buyurduğunu bildirir. 

Bütün hacı adaylarımızın böylesine makbul, 

hayırlı ve dönüştürüp düzeltici bir hac yapma-

larını niyaz ediyorum. 

Bazıları belki ömründe bir defa bile köyün-

den kasabasından çıkmamış, başkalarını tanı-

ma imkanı bulamamış yüz binlerce müslüma-

nın, dünyanın dört bir yanından gelmiş milyon-

ları görmesi, tanıması, onlarla omuz omuza 

namaz kılması, tavaf ve sa’y yapması bile ne 

büyük bir olay, ne muhteşem bir güzelliktir! Bu 

güzelliğin yanına, bir de bilim ve kültürde daha 

çok gelişmiş; ekonomik ve siyasal bağımsızlığı-

nı gerektiği şekilde genişletmiş olan bir İslâm 

âleminin milyonlarca insanıyla bir araya gelip, 

dünyanın en geniş uluslar arası zirvesi düze-

yine taşıdığı bir hac olayını koyalım. O zaman 

haccın mânevî/ahlâkî yönden olduğu gibi sos-

yal yönden, uluslar arası ilişkiler bakımından 

da ne kadar zengin amaçlar taşıyan bir ibadet 

olduğunu daha iyi anlarız.  

Dipnotlar

1) İhyâ, I, Beyrut, 1982-83, 239-372 (Bu bölüm, Ahmet Serdaroğlu’nun İhyâ 

tercümesinde I, 679-768’e tekabül etmektedir). 2) A.g.e., I, 246 vd. 265 vd. 

3) A.g.e., I, 265. 4) A.g.e., I, 243. 5) Doğrusu bu olmakla birlikte, günümüzde 

hacı sayısının çok fazla olması ve yalnızca hava yolunun kullanılması, bunun 

da uçak ve alan yetersizliğine yol açması gibi elde olmayan sebeplerle bütün 

hacıların ülkelerine erken dönmeleri sağlanamamaktadır.
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Mehmet Akif ERSOY

NECİD ÇÖLLERİNDEN MEDİNE’YE

Ya Nebî! Şu hâlime bak!
Nasıl ki bağrı yanar, gün kızınca sahrânın
Benim de rûhumu yaktıkça yaktı hicrânın!
Harîm-i pâkine can atmak istedim durdum

Gerildi karşıma yıllarca âilem, yurdum
“Tahammül et!” dediler… Hangi bir zamâna kadar?

Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var!
Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak;

Önümde durmadı artık, ne hânümân ne ocak…
Yıkıldı hepsi… Ben aştım diyâr-ı Sûdân’ı
Üç ay “Tihâme!” deyip çiğnedim beyâbânı

Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrâda
Yetişmeyeydin eğer, yâ Muhammed, imdâda

Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin;
Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin!
İrâdem olduğu gündür senin iradene râm,
Bir ân için bana yollarda durmak harâm.

Bütün heyâkili hilkatle hasbihâl ettim;
Leyâle derdimi döktüm, cibâli söylettim!

Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü…
Nücûma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azâb-ı hecrine katlandım elli üç senedir…
Sonunda alnıma çarpan bu zâlim örtü nedir?

Beş-altı sîneyi hicrân içinde inleterek,
Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek?

Demir nikaabını kaldır mezâr-ı pâkinden;
Bu hasta rûhumu artık kayırma hâkinden!

Nedir o meş’ale? Nûrun mu?... Yâ Resûlallâh!...
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ıkıh literatüründe hac ibadetiyle ilgili 

farz, vacip, sünnet, mendup, mekruh, 

haram gibi terimlerle gruplandırılan ku-

ralların tümüne “menâsik-i hac” denir. Bu kuralla-

rı okuyucunun anlayıp kavraması ve rahatlıkla 

uygulayabilmesi için Kur’an, Sünnet ve mez-

hep imamlarının görüşlerine istinâden ka-

leme alınan menâsik-i hac kitapları İslâm 

tarihi boyunca hacı adayları ve hac reh-

berleri (delil, mutavvıf) için çok önemli 

birer yardımcı eser olmuşlardır.

Kütüphanelerimizde önemli bir yekûn 

tutan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi 

ile yazılmış bu kitapların bir kısmı haccın sa-

dece fıkhî yönünü ele alan (menâsik) risale-

lerden oluşurken, bir kısmı Haremeyn ile ilgili 

bilgiler vermiş, bazısı da hac yolu üzerindeki ko-

nakları (menâzil) konu edinmiştir. Menâsik-i 

hac mesnevîlerini sadece 

birer fıkıh 

Ahmet KARATAŞ

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Araştırma Görevlisi

F



manzumeleri olarak düşünmek doğru değildir. 

Bu eserler yazıldıkları dönemdeki Türk toplu-

munun örf, âdet, gelenek, folklor, tarih, ekono-

mi, dil ve kültürlerini kapsayan, satır aralarında 

bize bu sahalarla ilgili birçok fikir ve malzeme 

sağlayan birer hazine olarak ele alınmalıdır.

Hac vazifesinin ifası ile ilgili pratik bilgiler ver-

meyi amaçlayan bu eserler edebî kıymetlerinden 

ziyade muhtevaları yönüyle ehemmiyet arzeder-

ler. Büyük çoğunluğu mensur olarak kaleme alı-

nan menâsik-i haclar, fıkıh kitaplarının ilgili bö-

lümlerinin derlenmesi neticesinde ortaya çıkmış-

tır. Bunun temelinde hacı adayları ve rehberlerine 

bu kutsal görevi ifâları sırasında beraberlerinde 

taşıyacakları bir el kitabı hazırlama gayesi yatıyor 

olmalıdır. Bu yüzden bütün menâsik-i hac kitap-

ları birbirinin benzeri ifade ve alıntılardan oluş-

muştur. Osmanlı döneminde Anadolu sahasında 

yazılmış bu tür kitapların büyük bir çoğunluğu 

Hanefî mezhebi esaslarına göre hazırlanmıştır. 

Ancak daha mufassal bazı eserlerde dört mezhe-

bin görüşlerine de yer verilmiştir.

Hac ile ilgili eserlerin menâsik-i hac ve 

menâzil-i hac kitapları, Haremeyn’e dair kitaplar 

ile hac hâtırâtı ve seyahatnameleri olmak üzere 

dört grupta ele alınabileceğini söylemek müm-

kün görünmektedir. Osmanlı devrinde ortaya ko-

nan ilmî ve edebî eserler zaman zaman Arapça ve 

Farsça ile kaleme alındıklarından kütüphaneler-

de bu dillerle yazılmış menâsik-i hac eserlerine 

de rastlanmaktadır. Edebî kıymetleriyle temâyüz 

etmiş, ulaşabildiğimiz menâsik-i hac manzume-

lerinin sayısı çok değildir. XVI. yüzyılda Gubârî 

tarafından kaleme alınan Menâsik-i Hac ile XVII. 

yüzyılda Bahtî (yahut Nâlî)’nin yazdığı Menâsik 

en dikkat çekicileridir. Ayrıca Kâbenâme adı ve-

rilen eserler vardır ki bunlarda Kâbe’nin yapılış 

safhasından, tarih içinde geçirdiği tamirlerden, 

haccın hikmetinden, Kâbe’ye yönelmenin fazi-

letinden bahsedilir. Gubârî’nin Kâbenâme’sini 

buna örnek verebiliriz.1

Osmanlı toplumunda her yıl binlerce insa-

nın hacca gitmesi şüphesiz sayısız menâsik ki-

tabının yazılmasını zorunlu kılmıştır. Ancak bu 

tür eserler birer el kitabı (rehber kitap) olmaları 

hasebiyle, zamanında birçok haneye girmiş ol-

salar da çoğu günümüze ulaşmayı başarama-

mıştır. Visal, firak, sürûr, hüzün, heyecan gibi 

duyguları daha iyi yansıtmasının yanında fıkıh 

kurallarının daha kolay ezberlenmesini de sağ-

layan menâsik-i hac manzumeleri ile günü-

Osmanlı devrinde ortaya konan ilmî 
ve edebî eserler zaman zaman Arapça 
ve Farsça ile kaleme alındıklarından 
kütüphanelerde bu dillerle yazılmış 
menâsik-i hac eserlerine de rastlanmak-
tadır. Edebî kıymetleriyle temâyüz etmiş, 
ulaşabildiğimiz menâsik-i hac manzu-
melerinin sayısı çok değildir.
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müzde yazılan hac el kitaplarını karşılaştırdı-

ğımızda kalite ve hassasiyet açısından geçmişe 

nazaran bir gerilemenin göze çarptığı görülür. 

Bu eserlerin günümüze kazandırılması, mevcut 

hac el kitaplarının  kalitesini arttırmak açısın-

dan da bir zaruret olarak telakki edilmelidir.

Türk İslâm edebiyatında Kâbe, şâirler tara-

fından bir çok yönüyle ele alınmıştır. Hemen 

her şâir dîvânında Kâbe veya hac ile ilgili motif-

leri (Makam-ı İbrahim, Hacerülesved, Zemzem, 

Altınoluk, Safâ ve Merve, ihram, tavaf, sa‘y vs.) 

gerçek ve mecâz anlamlarıyla kullanmaktan 

çekinmemiştir. Kâbe, Beytullah, Beytü’l-atîk, 

Beytü’l-harâm, Beytü’l-ma‘mûr, Kâ’betullah, 

Kâ‘be-i Muazzama, Kâ‘be-i Ulyâ gibi isimler; 

Kâbe ziyareti, Kâbe yolu, Kâbe toprağı, Kâbe 

eşiği, Kâbe örtüsü gibi kavramlar; Kâ‘be-i dîdâr, 

Kâ‘be-i derd, Kâ‘be-i hâcât, Kâ‘be-i maksûd, 

Kâ‘-be-i vasl gibi tabirlerle edebî eserlerde 

yer alır.2 Nâbî’nin aşağıdaki beytinde olduğu 

gibi bazı şâirler şiirlerinde Kâbe’nin yapılışı, 

Hazret-i İbrahim, Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma 

planı gibi tarihî hadiseleri çeşitli edebî sanatlar 

çerçevesinde kullanmışlardır: 

Olmadan Ebrehe-veş seng-zen-i Kâbe-i dil

Düşmen-i Kâbe’ye ur sengi ebâbil gibi

Bir çok dîvân, edebî sanatlar açısından 

manevî unsurlardan maddî unsurlara geçişin 

önemli çağrışımlarıyla doludur. Kâbe gönül 

ilişkisi bunların başında gelir. Fuzûlî’nin;

Fuzûlî hâli olmaz sûret-i dil dost fikrinden

Bu ma‘nîden ki Beytullah derler kalb-i mü’mindir

beyti, Yûnus Emre’nin; 

Gönül mü yig Kâbe mi yig eyit bana aklı eren

Gönül yigdür zira ki Hak gönülde tutar turakı

ve

Ak sakallı pîr koca bilmez ki hâli nice

Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa

beyitleri, Şeyhülislâm Yahyâ’nın; 

Sehldür şânına nisbetle gönüller yapmak

Bâni-i beyt-i Hudâ Kâbe-i ulyâsın sen

mısraları bu irtibata örnek gösterilebilir.

İbn Kemâl’in aşağıdaki beytinde olduğu gibi 

bazı şâirler sevgilinin yüzünü Kâbe’ye, yüzün-

deki beni Hacerülesved’e, kaşlarının arasını 

kıbleye benzetmişlerdir: 

Çün yüzün Kâ‘be vü hâlin Hacerülesved imiş

Hacc-ı vaslında yüzüm ona süresim gelir

Trabzonlu Cûdî Efendi de bir beytinde; 

Abestir intihâb-ı cây-ı bûse vech-i dilberde

Derûn-ı Kâ‘be’de ta‘yîn-i mihrâb gerekmez

diyerek hem sevgiliyi över hem de bir fıkıh kai-

desine atıfta bulunur. Yine Nesîmî’nin;

Anun ki hacc-ı ekberi ey cân sen olmadun

Beytülharama varmamış anun safası yoh

beyti, Nâbî’nin; 

İltifât eylesek eylerdi hümâlar gerdiş

Kisve-i Kâbe kadar gûşe-i destârımızı

mısraları da Kâbe ve hac terimlerinin kullanıl-

dığı şiirlere verilecek güzel örneklerdendir.

Netice itibariyle, gerek divan edebiyatında ge-

rekse tekke ve halk edebiyatında bu örneklere 

benzer sayısız mısraların şâirler tarafından te-

rennüm edildiği gerçeği, Kâbe’nin toplumumuz-

da eskiden beri önem ve saygınlığını muhafaza 

ettiğini göstermesi bakımından dikkate değerdir.

Dipnotlar

1) Daha geniş bilgi için bk. Ahmet Karataş, Türk-İslâm Edebiyatında Manzum 

Menâsik-i Haclar ve Nâlî Mehmed Efendi’ye Atfedilen Menâsik-i Hac (yüksek 

lisans tezi, MÜSBE 2003). 2) bk. Mustafa Uzun, “Kâbe”, Türkiye Diyânet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, XXIV, 23-26.
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emen hemen bütün kültürler, bilgi ve 

hikmet elde etme ile seyahat arasında 

bir paralellik kurmuştur. İlk çağlardan 

beri yabancı diyarlara seyahat, özellikle de kutsal 

yerleri ziyaret, hikmet ve bilgi sahibi olmanın en 

önemli yollarından biri olarak görülmüştür. Gıl-

gamış destanında (M.Ö. yirminci yüzyıl) bilgi ara-

yışı ve hikmeti elde etme, seyahate ve tamamen 

yabancı olanın bizzat tecrübe edilmesine bağlan-

mıştır. Homer de Odyssey adlı epik şiirinde, çok 

gezen, insanları ve onların zihinlerindekini öğre-

nen bir kahramandan bahseder.

İslâm kültüründe ise, seyahatle ilgili birbi-

rinden farklı kavramlar vardır: hac, hicret, rıhle, 

ziyaret. Bu kavramlar hem fiziksel bir hareketi, 

yani bir yerden bir yere yolculuğu ifade eder, 

hem de manevî gelişmeyi. Sûfî dervişler içinse 

hayat, zaten bir yolculuk gibidir. Mevlânâ’nın 

kamışlıktan kesildiğinden beri asıl yurdunun 

özlemiyle inlemeye devam eden ney metaforuy-

la anlattığı bir gurbette olma durumudur hayat. 

Ancak ebedi yurda kavuşunca bitecek olan bir 

gurbet. Bu gurbetteki hayat, kemâlâtın basa-

maklarını tırmanmak için bir fırsattan ibarettir. 

Dr. Nazife ŞİŞMAN

Araştırmacı - Yazar

H
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Dünyadaki yolculuğunun idrakinde olarak kut-

sal mekânlara yolculuk ise, kemâlât basamak-

larında yükselmeye yardımcı olur. Bu yükselişin 

ön şartı, hacının kendisini yolculuğun seyrine ve 

mekânın ruhuna teslim etmesidir. 

Postmodern dünyanın kahramanları olan 

turistler ise ne yolculuk anlayışları ne de 

mekânla kurdukları münasebet bakımından 

hacılara benzer. Bauman’a göre, turistlerin 

en önemli özelliği ziyaret ettikleri yerlere ait 

olmamayı başarabilmeleri, mesafelerini mu-

hafaza edebilmeleridir. Turist bir yere varma-

yı amaçlayan değil, hareket edendir. Selefleri 

olan hacıların tersine turistlerin yaşam gezi-

lerinin sonunda onları çağıran bir amaç yok-

tur. Hacı da turist de belli duraklarda durur. 

Ama hacı, kendisinden yüzyıllar önce konmuş 

olan durakları takip ederek, manevi bir yol-

culuğu gerçekleştirmeye çalışır. O sadece “iz 

sürendir”, yeni yollar arayan değil. Atamız Hz. 

İbrahim’den bu yana tekrarlanagelenleri o da 

bir daha aşk ile tekrar eder ki, insanlığın or-

tak yolculuğuna dahil olabilsin. İnsan olma-

nın sırrını aynı izleklerden geçerek tecrübe 

edebilsin. Hacı, “insanoğlu için bir sığınma ve 

selamet yeri” olan ve İbrahim Aleyhisselam’ın 

“Rabbim, bu toprağı mübarek bir yer yap!” du-

asıyla korunmuş olan o kutsal mekâna giden-

dir. Ama bazıları oturduğu yerde tamamlama-

ya niyetlenir, insanlığın bu temel cevherinin 

seyahatini. Yani ki gaflet zamanlarından son-

ra, varlığının ve bütün manaların kaynağı ola-

rak Yaratıcısını tekrar tasdik edip, O’na teslim 

olmak üzere kendi içinde bir yolculuğa çıkar. 

Değil mi ki Mevlânâ “Akıl hac için bir deve bu-

luncaya kadar, gönül Kâbe’yi çoktan tavaf et-

miştir.” der, gerçek hacının giden mi kalan mı 

olduğunu ancak Allah bilir.

Turist ise turizm endüstrisinin belirlediği 

durakları takip ederek ta-

mamlar seyahatini. Paul 

Fussell, turizmin en önemli 

özelliğinin kişinin önceden 

sahip olduğu dünya algısı-

nı bozmaması, sarsmaması 

olduğunu söyler. Turist ön-

ceden broşürlerde gördüğü 

bir yere gider. Mekânlara 

ve nesnelere bakmakla 

yetinir. “Oradaydım, gör-

düm” diyebilmektir amacı. 

Müteşebbis tarafından keşfedilmiş, kitle tanı-

tım sanatları vasıtasıyla önüne sunulmuş olan 

“ilginç” mekânın önünde fotoğraf çektirip geri 

dönmeyi seyahat olarak görür. Oysa seyahatten 

beklenen, varılan mekânın yolcuyu, ev sahibi ile 

misafirin birbirini etkilemesi, dönüştürmesidir. 

Turistik gezi kişiyi değiştirmek bir yana, rahatlık 

ve benzerlik ile sarıp sarmalar ve yenilik ve saç-

malıktan muhafaza eder. 

Aslında hacı da yenilik arayışında değildir; 

Avrupalı kâşifler gibi gittiği mekânın “terra in 
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Paul Fussell, turizmin en önemli özelliğinin kişinin önce-
den sahip olduğu dünya algısını bozmaması, sarsmama-
sı olduğunu söyler. Turist önceden broşürlerde gördüğü 
bir yere gider. Mekânlara ve nesnelere bakmakla yetinir. 
“Oradaydım, gördüm” diyebilmektir amacı. Müteşebbis 
tarafından keşfedilmiş, kitle tanıtım sanatları vasıtasıyla 
önüne sunulmuş olan “ilginç” mekânın önünde fotoğraf 
çektirip geri dönmeyi seyahat olarak görür.
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cognita” (bilinmeyen topraklar) olduğu iddia-

sında değildir. Anlatıla anlatıla hasreti yakıcı-

laşan, bilinen bir mekândır hacının gittiği. Git-

mesinden murat gezip görmek değil, Keşf ’ül-

Mahcub müellifinin de dediği gibi “ya gönlü 

sıkan ve zorlayan şevk içinde mücahede veya 

sürekli bir meşakkat içinde bir müddet zaman 

geçirmektir.” Sadece meşakkat çekmek yetmez. 

Bu meşakkatin kişinin kalbinde, halinde deği-

şime yol açması gerekir. Bu nedenle büyükler 

“sefere çıktığından beri bütün günahlardan göç 

edip ayrılmadıysan rıhlet yapmış, yola çıkmış 

sayılmazsın” der. Rıhletin gerçek bir yolculuk 

olabilmesi için, kişi kendi içinde bir yolculuğa 

çıkmalıdır. 

Hacı, 19. yüzyıldaki Avrupalı seyyahlar gibi 

de değildir. Görmek, gördüklerini listelemek, 

bilgisiyle onları kuşatmak ve ardından sahip ol-

mak... Avrupalı seyyahı harekete geçiren temel 

saikler bunlardır. James Clifford, “Avrupalı sey-

yah sadece görmekle yetinmez, gördüklerine 

sahip de olur”, der. Bu sebeple seyyah, “potan-

siyel olarak daima bir kolonisttir”, bir sömürge-

cidir. 19. yüzyılda müslüman kılığında Mekke’ye 

giden ve haccın bütün rükünlerini yerine getiren 

Sir Richard Burton, belki bir müslüman için hac 

yolculuğunun ne demek olduğunu tecrübe ede-

rek anlamaya en çok yaklaşan hıristiyandı. Ama 

“diğer hacıların yaşadığı yüce dini heyecana 

karşılık, ben zaferimin sarhoş edici sevincini ya-

şıyordum.” demesi, haccın sadece o mekânlarda 

bulunup, bir takım zorunlu hareketleri yapmak 

olmadığının altını çizmektedir.

Küreselleşmeyi tanımlarken vurgulanan 

özelliklerden biri de ulaşımın kolaylaşması, ile-

tişimin yaygınlaşmasının da etkisiyle dünyanın 

adeta Mc Luhan’ın tabiriyle “küresel bir köy”e 

dönüşmesidir. Bu teknolojik değişim elbette yol-

culuğun mahiyetini de değiştirmiştir. Bir yerden 

bir yere yapılan yolculukta geçirilen sürede ve 

çekilen meşakkatte ciddi bir azalma söz konu-

sudur. Son yıllarda yolculuk şartlarının kolay-

laşmasının da etkisiyle yılda bir kaç kez umre 

ziyareti ve her yıl hac yapma şeklinde artan bir 

temayülün, bu kutsal yolculuğu turistik bir ge-

ziye indirgeme ihtimalini de düşünmek zorun-

dayız. Her yolculuğun gerçek manada rıhlet, 

hicret, hac ya da ziyaretten birine tekabül ede-

bilmesi için, turistin “oradaydım ve gördüm” 

mantığının ötesine geçebilmek, yolun yolcuyu 

değiştirmesine izin vermek gerekir. 
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Yolun yolcuyu değiştirmesi, elbette derunî 

bir süreçtir, hacının manevî dünyasında yaşanır. 

Ama din cemaatle yaşandığından hakim olan 

toplumsal atmosfer de hacının bu tekamülü 

yaşayabilmesine yardımcı olmalıdır. Bu açıdan 

bakıldığında hacı uğurlama ve karşılama tö-

renleri, yolcu (hacı) ile birlikte geride kalanla-

rın da kendi içlerinde bir yoluculuğa çıkmaları-

na vesile olan olaylardır. Bir kişi hacı olur, ama 

tanıdık eş dost pek çok kişi aynı iştiyakla Kâbe, 

Ravza üzerine bir sohbet ve muhabbetin içinde 

bulur kendini. İmam Tirmizî’nin rivayetine göre 

Cennet’ten bir yakut olan Hacer’ü’l-Esved’e 

mesh edemese bile, uzaktan selamlamış olan 

avuç içlerinin öpülmesi gibi âdetler, hacı üze-

rinden bir dînî atmosferin oluşmasına yardımcı 

olan unsurlardır. Ayrıca bu törensel uygulama-

ların, hacının, sahip olduğu isme layık olmasını 

kolaylaştıracak bir toplumsal atmosfer yaratıl-

masına da katkısı olur. Kâbe’yi gören gözler ha-

rama bakmamalı, Mescid-i Haram’da yürüyen 

ayaklar harama yürümemeli, Ravza’da semaya 

açılan eller, haramı alıp vermemelidir. Bu gidiş, 

sadece turistik bir gezi, bir seyahat değildir. 

Yunus Emre’nin “Ak sakallu pîr koca, bilmez ki 

hâli nice/Emek yimesün hacca, bir gönül yıka-

rısa” sözü mucibince, gönül Kâbe’sini ziyaret 

edenlere katılabilmesi ve haccının kendi  içine 

yaptığı bir yolculuk olabilmesi için, elbirliği ile 

desteklenir hacı. Yani hacı karşılama ve uğur-

lama merasimlerinin de haccın sadece fiziksel 

bir yolculuk olarak kalmayıp manevî tekamüle 

vesile olmasında katkısı söz konusudur.

Ne yazık ki artık günümüzde kişi için önem-

li olan merasimler, kandil, mevlid, Ramazan, 

Hac ve Kurban, amin alayı gibi merasimler de-

ğil, sevgililer günü, kadınlar günü, noel, doğum 

günü kutlamalarıdır. Dînî merasimler, başka 

merasimlerle yer değiştirmiştir. Zira Newton’un 

fizikî dünya için söylediği tabiatın boşluk ka-

bul etmezliği ilkesi, toplum için de geçerlidir. 

Toplumsal hayat da boşluk kabul etmez. Gerek 

bid’at diye, gerekse gündelik hayatın seküler 

örgütlenişi içinde yer bulunamadığı için yapıl-

mayan dînî merasimlerin yeri de boş kalmaz. 

Bu boşluğu  seküler merasimler doldurur. Böy-

lece din, modern insanın ‘habitus’u dışında ka-

lır, onu çevreleyen atmosfer olmaktan çıkar. 

Oysa modern-seküler atmosfere karşı dînî 

atmosferi muhafazanın, dînî merasimleri mu-

hafazadan geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü dünya 

ve ahiret bilgisi ve bu bilgiye uygun hayat tanzi-

mi, gündelik pratiklerle, gündelik hayat içindeki 

törenlerle bilinçlere yerleşir. Çünkü hayatın en 

sıradan olaylarını bile törenleştirme ihtiyacın-

dadır insan. Hele bunlar, doğum, ölüm, düğün 

gibi insan hayatında dönüm noktası teşkil eden 

olaylar ise. Böyle olaylarda insanlar kendi ha-

yatları ile ilgili muhasebe yaparlar, hüzünse hü-

zün coşku ise coşku duyarlar. Hac da son yıllara 

kadar çok az insana nasip olan ve insan haya-

tında dönüm noktası teşkil eden önemli bir olay 

olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle de hac, farz 

olan menâsikinin dışında da müslümanların 

özellikle törenselleştirdiği bir ibadettir.

Gerek bid’at diye, gerekse gündelik hayatın seküler örgütlenişi içinde yer buluna-
madığı için yapılmayan dînî merasimlerin yeri de boş kalmaz. Bu boşluğu  seküler 
merasimler doldurur. Böylece din, modern insanın ‘habitus’u dışında kalır, onu çev-
releyen atmosfer olmaktan çıkar.
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Ak sakallı pîr koca, 

bilmez ki hali nice

Emek yimesün hacca, 

bir gönül yıkarısa

Yunus Emre
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linizdeki makale, pek çok hikmet-

lere sahip olan bu ibadetin sadece 

bir tek yönüne bir makale sınırları 

çerçevesinde temas etmek maksadıyla kaleme 

alınmıştır. Gerçek şudur ki, hac pek çok yön-

den incelenmesi gereken zenginliğe ve geniş-

liğe sahip bir ibadettir. Ancak biz onun sadece 

irfanî boyutundan bize yansıyan özelliklerini 

arz etmeye çalışacağız.

Karşı Konulamayan Çağrı

Asırlar önce, Yüce Mevlâ’mız, sevgili dostu 

ve elçisi Hz. İbrahim’e şöyle buyurdu: “(Ey İb-

rahim) İnsanları hacca çağır. Yürüyerek ya da 

incelmiş develerin üzerinde, uzak yolları, derin 

vadileri aşarak sana gelsinler.”1

Bu emri alan Hz. İbrahim, “Ya Rabbi!  Bu ıs-

sız ve çorak vadide benim sesimi kimler duyar 

ki, sesim insanlara ne kadar ulaşabilir ki?” diye 

endişesini ifade edince, Alemlerin Rabbi olan 

Allah Teâlâ, “Ey İbrahim! Seslenmek sana ait, 

duyurmak ise bana aittir.” buyurmuştu. Âyet-i 

kerîme’den yola çıkarak, asırlardır süregelen bu 

kutsal çağrıyı ve icabeti düşünelim isterseniz... 

Ne dersiniz? Eskiden yaya olarak uzak beldele-

ri aşanlar yanında, uzun menzilleri kat edebile-

cek yaratılıştaki develeri bile zayıflatacak kadar 

Prof. Dr. Mehmet Emin AY

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi
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uzak beldelerden gelen insanları, acaba hangi 

cazibeydi çeken? Ya bugün?  Bir külüstür oto-

büsle dağları, vadileri aşarak gelen Kafkasyalı, 

Dağıstanlı fakir müslümanları, Avustralya’dan, 

Amerika’dan, uçakla bile 24 saat süren uzun 

mesafelerden, çok önemli işlerini erteleyerek 

veya terk ederek gelen varlıklı insanları, acaba 

hangi kudret çekip getiriyor, bu çöl kumlarıy-

la ve kayalıklarla çevrili mekânlara? Hangi güç 

milyonlarca insanı, aynı gün ve aynı saatlerin 

randevusunda bir araya getirebilir? Anlaşılan, 

böylesine önemli bir randevunun, davetlileri de 

önemli… Denilebilir ki, Allah Teâlâ, kimi diler-

se o yılki Arafat Listesi’ne yazmakta ve şartlar 

tahakkuk ederek mümin o günde ve o saatte 

orada bulunmaya muvaffak olmaktadır. 

Bir sınavlar zinciridir hac…

Evet, bir sınavlar zinciridir o… Hac süresince 

mümin belki günde birkaç kez sınanır; ve bu sı-

nav en az 5–10 gün, bazen de 30–40 gün sürer. 

Bu bakımdan, nasıl ki, bir üniversite adayı, 

istikbalini belirleyecek büyük sınavda başarılı 

olmak için her gün çalışmak ve hazırlanmak zo-

rundaysa, mümin de makbul ve mebrur bir hac 

için işte böylesine dikkatle ve özenle çalışmak ve 

hazırlanmak zorundadır. Gerek âyetler ve hadis-

ler, gerekse İslâm büyüklerinin tecrübeleri bize 

bu konuda yardımcı olacaktır elbette… Yeter ki, 

bu önemli nokta bizim idealimiz olsun.

Gelin önce Kur’ân-ı Hakîm’e kulak verelim: 

“Hac bilinen aylardadır. Kim bu zaman dilimin-

de ihrama girip hacca niyetlenirse artık onun 

için, eşiyle cinsi münasebet, günah sayılan 

davranışlarda bulunmak ve başkalarıyla kavga 

etmek, ağız dalaşı yapmak haramdır. Siz hayır 

namına ne yaparsanız Allah onu bilir. Bir de 

yolculuk için kendinize azık edinin ve bilin ki 

en hayırlı azık takva’dır. Ey akıl sahipleri! Kul-

luk şuuruyla yaşayın ve emirlerime karşı gel-

mekten sakınarak takva sahibi olun”.2

Makalemize başlık teşkil eden ifade, as-

lında bu âyetten ilham alınarak yazıldı. Evet, 

ihramsız hac olmaz. Bu sebeple ihramınızı 

almayı unutmayın, takvanızı ise asla… Çün-

kü o sizin yol azığınız… Allah Teâlâ’nın, her 

yolcunun olmazsa olmaz şartıyla baktığı azı-

ğı, “en hayırlı azık” olarak nitelediği “takva” 

ile ilişkilendirmesi dikkat çekicidir. Demek ki, 

hac yolculuğunda takva, kişinin her daim yanı 

başında durmalıdır. Peki, mümin takvayı nasıl 

anlamalıdır? En özlü ifadesiyle takva, “kulun, 

kulluk bilincini, ruhunda, düşüncelerinde ve 

davranışlarında, düşünmesi, duyması ve yaşa-

masıdır.” Bu duygu ve düşünceye sahip olan 

mümin, “müttaki”dir. Yoksa, takvayı sadece 

Allah’tan korkmak şeklinde düşünecek olur-

sak, bu derin muhtevayı oldukça daraltmış 

oluruz.

Allah Teâlâ’nın, her yolcunun olmazsa olmaz şartıyla baktığı azığı, “en hayırlı 
azık” olarak nitelediği “takva” ile ilişkilendirmesi dikkat çekicidir. Demek ki, hac 
yolculuğunda takva, kişinin her daim yanı başında durmalıdır. Peki, mümin takva-
yı nasıl anlamalıdır? En özlü ifadesiyle takva, “kulun, kulluk bilincini, ruhunda, 
düşüncelerinde ve davranışlarında, düşünmesi, duyması ve yaşamasıdır.” Bu duygu 
ve düşünceye sahip olan mümin, “müttaki”dir.



Takva’yı kendine yol azığı edinebilen mümi-

nin, kulluk bilinciyle okuyacağı Telbiye de fark-

lı olacaktır. O, her bir lebbeyk getirişinde, “Ey 

Rabbim!. Davet ettin ben de geldim. Buyur Ya 

Rabbi… Bütün emirlerin baş üstüne… Hamdim 

ve şükrüm sadece Sana aittir. Senin mülkün ve 

saltanatın karşısında bir köleden başka bir şey 

değilim ben. Bütün bunlar, her şey Senin, ben 

de Senin âciz ve zayıf bir kulunum. Mülkünde 

de, saltanatında da hiçbir ortağın yok Senin…” 

derken, bu samimi telbiyesiyle, “Her uzaktan 

gelen misafirin ev sahibi üzerinde hakkı olduğu 

gibi, senin de Bende hakkın var. Dile benden ne 

dilersen, buyur ey kulum!” diye Mevlâmız’dan 

karşılık almaya hak kazanır.

Kulluk şuuruna sahip bir mümin, kendisi 

gibi, “Rahman’ın Misafirleri” olan arkadaşla-

rını ve diğer müminleri incitmemeye çalışır ve 

bu nezaketi ile sevap almayı başarırken, ha-

zırlıksız ve takvadan yana azıksız olarak yola 

düşenler ise daha ilk sınavda dökülürler. Sizce, 

havaalanında yaşanan sıra tartışmaları bunun 

bir örneği değil midir? 

Sevgili Peygamberimiz (sav)’in, “makbul ve 

mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir” 

hadisinde, böylesi bir hacca nail olmak için ifa-

de buyurduğu üç hususa değinmek istiyorum.

1. Tanıdık, tanımadık herkese selam vermek. 

2. Tatlı dille, güzel sözle konuşmak. 

3. İnsanlara ikram etmek. 

Dikkat edilirse burada ifade edilen üç hu-

sus da ahlâkî niteliklidir. Ama öylesine güzel 

ve derin bir muhteva ile karşı karşıyayız ki, kişi 

bunları başarabilirse eğer, tüm hac safahâtını 

gülistana döndürecek bir güzelliğe nail olacak 

demektir. Sözgelimi, selam mümini, mümine 

yaklaştıran, sevdiren bir davetiye. Tatlı dil, mümi-

nin gönlünü hoş eden, ona sürur bahşeden bir 

selam ve nihayet ikram… Bazen birkaç hurma ya 

da bir tek elma, bazen sıkışık safta açılan yer, ba-

zen serilen bir seccade, bazen yolculuk meşakka-

tine talip olarak kardeşine terk edilen bir koltuk, 

bazen de sunulan bir bardak zemzem…

Ne dersiniz, bütün bunlar için daha mem-

leketteyken hazırlık yapmak gerekmez mi? 

insanlara karşı tevazu gösterip selam verme-

sini beceremeyen, her konuştuğunda diliyle 

insanları inciten ve bırakınız ikram etmeyi, her 

şeyin öncelikle kendisine ait olmasını isteyen 

nice hacı adaylarımız vardır içimizde… Her 

bir rek’atin, yüzbin rek’atle karşılık bulduğu 

Harem-i Şerîf ’te vakti ihya etmek varken, ha-

cılarımızın incik-boncukla vakit öldürmesini, 

hazırlıksız yakalanmaktan başka neyle izah 

edebiliriz?

Son olarak eklemek istediğimiz husus şu-

dur: Haccın zorlu safhalarını bir bir yaşayan 

müminin, her biri bir sınav olan bu safhalar-

da göstereceği “kulluk bilinci” ya da “niyet ve 

davranış bozukluğu”, onun haccının sonucunu 

belirler: Makbul ve mebrur bir hac ya da ge-

riye sadece yorgunluğu kalan meşakkatli bir 

yolculuk…Mümin, karşılığını sadece Allah’tan 

bekleyerek çıktığı hac yolculuğunda her daim 

Allah’a sığınmalı, zorlukları kolaylaştırmasını 

dilemelidir. Tek gayesi, hacdan sonraki halinin 

öncekinden, iman, ibadet, ahlâk ve yaşantı ba-

kımından üstün bir hal alarak farklı hale dö-

nüşmesi olmalıdır. Unutmamalıdır ki “hacı ol-

mak kolaydır; hacı ölmek zordur”…

Dipnotlar

1) Hac 22/27. 2) Bakara 2/97.
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ayılı günlerde Allah’ı anın. Günah-

tan sakınan kimseye acele edip 

Mina’daki ibadeti iki günde bitirirse 

bunda her hangi bir mahzur yoktur; geri kalsa 

da mahzur yoktur. Allah’a karşı sorumluluğu-

nuzun şuurunda olun, O’nun katında toplana-

cağınızı bilin.”1

Marifetin karargahı Arafat tepelerinden ko-

pup gelen insan seli, şuurun karargahı Meş’ari’l-

Haram (Müzdelife) yoluyla Zilhicce’nin onuncu 

gününün sabahında, yani bayramın ilk günü 

Mina’ya akar. Sevgili Nebi, Mina’da bugün 

Mescid-i Hayf olarak bilinen yerde konakla-

mıştı. Zira müşrik kabileler onun getirdiği ilâhî 

mesaja karşı savaşmak üzere orada birbirleriy-

le sözleşmişlerdi.2  

Ezrakî’nin aktardığı bir rivâyete göre Hz. İb-

rahim, Kâbe’yi tamamladıktan sonra Cebrâil’in 

rehberliğinde şeytanı bu bölgede üç kez taş-

lamıştı. O gün bu gündür bu sembolik taşla-

ma Hz. İbrahim’in anısına sürer gider. Şeytan 

taşlamanın bölge halkının muhayyilesinde yer 

eden bir başka öyküsü de şu: Hz. İbrahim rüya-

sını gerçekleştirmek üzere oğlu İsmail’i kurban 

etmek için götürdüğünde, anne Hz. Hacer’in 

bundan haberi yoktur. Anne Hacer oğlunun 

Mustafa İSLAMOĞLU

Araştırmacı - Yazar
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kurban edilmek üzere 

kocası tarafından gö-

türüldüğünü şeytandan 

öğrenir. “Bir baba oğlu-

nu keser mi hiç?” diye, 

önce aklını kullanarak 

şeytanın vesvesesini 

savuşturur. Şeytan onu 

ikna için der ki: “Allah 

emretmişse?” Hacer bu 

kez aşkını ve imanını 

kullanarak: “Allah em-

retmişse, sana bana ne 

oluyor?” der ve şeytanî 

vesveseyi üç cemre ye-

rinde taşlar.3 

Bölge halkının muhayyilesinde efsanevî 

bir nitelik kazanan olayın gerçek mahiyeti ne 

kadar sisli ve kapalıysa, olayın sembolize et-

tiği gerçek o denli açık ve net. O da, insanın 

şeytana, onun şeytansı dürtülerine, şeytanın 

yardımcısı olan insan şeytanlarına ve şeytanî 

düzen ve ideolojilere karşı kesintisiz bir savaş 

vermesinin gerekliliği.

Kimdir şeytan? Şeytan, kesinlikle bir tek 

düşman değildir. Şeytan, imanın yürekteki  ik-

tidarına karşı duran güçtür. Şeytan, insandaki 

pozitif çekim merkezine karşı savaş açan ne-

gatif çekim merkezidir. Şeytan, insanın ayartı-

cı benliği, saptırıcı içgüdüleri, esir edici şehve-

ti ve hırsıdır. Şeytan, yerine göre insan, yerine 

göre totem, yerine göre saptırıcı bir izm, yeri-

ne göre nemrudun, firavunun çizgisini sürdü-

ren herhangi bir güç odağıdır. Yani şeytan, in-

sanla Allah arasına gerilip insanı Allah’a doğ-

ru yürüyüşünden alıkoyan her şeydir. Şeytan, 

bâtıldır. Gücü yoktur. Hakikati yoktur. Şeytanın 
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k en büyük silahı vesvesedir, vehimdir. Şeytanın 

davet ettiği her şey gerçek değil bir yanılsama, 

bir illüzyondur. Şeytan sanal bir hayata çağı-

rır. Onun cenneti de cehennemi de sanaldır. 

Onun tuzağına düşenler yalanı gerçeğe, bâtılı 

hakka, sentetiği doğal olana, “mış gibi”yi olu-

şa, karanlığı aydınlığa, hayâli hakikate tercih 

edenlerdir. İşte taşlanacak olan da budur. Yani 

yalan, sanal olan, “...mış gibi” olan, karanlık, 

sentetik ve hayâlî olan.

Arafat’ta yüreğini, Müzdelife’de aklını bulan 

Âdemsiniz. Şimdi hem aklınız hem de aşkınız 

var. Sizi cennetinizden eden ve edecek olan 

güçlere karşı bitimsiz, ateşkesi olmayan bir sa-

vaş başlatmalısınız. Meş’ar’den lojistik destek 

alarak dönmüştünüz. Cephaneniz dolu. Savaş-

maya kararlısınız. Önce yedi taş atacaksınız. 
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Tabii ki en büyüğüne: Büyük şeytana...

Niçin yedi? Çünkü “yedi” rakamının Arap 

dilindeki mecâzî karşılığı “çeşitlilik” ve “sa-

yıya gelmeyen miktar”dır. Sen onu “sonsuz” 

anlamında alacaksın. Savaşın bitimsiz olduğu-

nu unutmayacaksın. Şeytanla barış masasına 

oturmak savaşı baştan kaybetmektir. 

Taşlarını Hz. Peygamberin şu sloganıyla ata-

caksın: “Bismillahi Allahuekber rağmen lişşey-

tani ve hizbihi: Şeytan ve hizbi karşısında en 

büyük olan Allah’ın adıyla...” 

“Bismillahi Allahuekber!” 

Evet, Allah en büyüktür. Bunu inanarak söy-

ledinse, seni kimse “korkunun kulu” hâline ge-

tiremez. 

Haydi bir daha... Bir daha söyle. 

Taşla şeytanı. Şeytanları... 

Büyüğünü, ortasını, küçüğünü. 

Somutunu, soyutunu. 

Kefeninden başka kaybedecek hiçbir şeyin 

yok. Ama kazanacak çok şeyin var: Allah’ı ve 

cenneti kazanacaksın, yetmez mi?

İbrahim olup kurbanını kestikten ve ihram 

yasaklarının -cinsel birliktelik dışında- kalktı-

ğını sembolize eden taksir işlemini yaptıktan 

sonra Mina’da savaşı, şeytan taşlamayı ikinci 

günü de sürdürmelisin. Emin olmalısın  düş-

manın yenildiğinden.

İkinci gün 21 taş atacaksın: Sırasıyla kü-

çük, orta ve büyük şeytana... Toplam 21 eder. 

Bu, aynı zamanda İsmail’ini kurban eden 

İbrahim’in hak ettiği bayramı 21 pare top atı-

şıyla karşılamandır.

Mücahedeye devam etmek istiyorsan -ki 

Hz. Peygamber sürdürmüştü- 3. ve 4. günler-

de Mina’da siperi beklemelisin. Söz konusu 

günlerde de yedişerden 21 adet taş fırlatmalı-

sın düşmanın bağrına. Iskaladıklarının yerine 

yenisini atmalısın. Eğer yanında Müzdelife’den 

yeterince taş getirmemişsen Mina’dan da top-

lasan olur. Ancak bir şartla: Kullanılmış taş al-

mamalısın. 

İlk günkü 7, sonraki üç günde 21’er, toplam 

70 eder. Bu rakam da tıpkı 7 gibi kesretten kina-

yedir ve çokluğa, sınırlı olmayışa delalet eder.

KURBAN

“Rabbim! Bana salihlerden olacak bir ço-

cuk bahşet. Bunun üzerine biz de ona uyumlu 

bir oğlan çocuğu müjdeledik. Birlikte çıktıkla-

rı bir gün dedi ki: ‘Yavrucuğum, rüyamda seni 

kurban ettiğimi görüyorum, bir düşün, bu ko-

nudaki görüşün nedir?’ Dedi ki: ‘Babacığım, 

emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni salih-

lerden biri olarak bulacaksın.’ Bu şekilde her 

ikisi de Allah’a teslim olup babası oğlunu alnı 

üzerine yatırınca nida ettik: ‘Ey İbrahim! Rü-

yayı gerçekleştirdin. İşte biz Allah’ı görür gibi 

hareket edenleri böyle ödüllendiririz.’ İşte bu, 

Mücahedeye devam etmek istiyorsan -ki Hz. Peygamber sürdürmüştü- 3. ve 4. gün-
lerde Mina’da siperi beklemelisin. Söz konusu günlerde de yedişerden 21 adet taş 
fırlatmalısın düşmanın bağrına. Iskaladıklarının yerine yenisini atmalısın. Eğer ya-
nında Müzdelife’den yeterince taş getirmemişsen Mina’dan da toplasan olur. Ancak 
bir şartla: Kullanılmış taş almamalısın. 
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amacı apaçık öylesi bir sınamaydı. Ona fidye 

olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan 

gelenlere onun hatırasını bıraktık. Selam olsun 

İbrahim’e!...”4 

Evet, “Selam olsun İbrahim’e!” Allah’tan, 

meleklerden ve dünyanın sonuna kadar gelecek 

tüm müminlerden. Çünkü o insanlığa, Allah’ın 

iradesine kayıtsız şartsız teslim olmayı öğretti. 

İbrahim ismi teslimiyetin öbür adıdır. O insan-

lığa hürriyeti öğretti. O insanlığa aşkı öğretti. 

Aşkın yakmayacağını, aşığın yanmayacağını 

öğretti. Allah’ı razı eden İbrahim’in hatırasını 

Allah yüceltti. Onu dünyada unutulmamakla 

ödüllendirdi. O adamayı öğretti insanlığa, en 

değerli varlığını En Büyük Olan’a adamayı. Al-

lah onu sınamıştı. Sınavı kazandı. Bu sınav İb-

rahim için ateşe atlamaktan da zor bir sınavdı. 

O bu sınavı da alnının akıyla vermiş, teslimiye-

tini perçinlemişti.

İBRAHİM’İN ROLÜNÜ OYNAMAK

“Hayvanların kurban edilmesine gelince: 

Biz bunu sizin için Allah tarafından konulmuş 

sembollerden biri olarak takdir ettik, ki bunda 

sizin için yararlar vardır. Öyleyse artık (kurban 

edilmek için) sıraya dizildiklerinde onların üze-

rine Allah’ın ismini anın; ve cansız olarak yere 

serildiklerinde onların etinden kendiniz de yi-

yin, kendi nasibiyle yetinip istemeyen kimseye 

de, istemek durumunda kalan kimseye de ye-

dirin. Biz işte bu amaçla onları sizin yararınıza 

sunuyoruz ki, şükredesiniz.”

“Onların ne etleri Allah’a ulaşır, ne de kanla-

rı; lakin O’na ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. 

İşte bu amaçla onları sizin yararınıza sunuyo-

ruz ki, size ulaşma yolunu yordamını göster-

diği için O’nu yüceltin: şimdi, iyilik yapanları 

müjdele.”5 

Kurban “takarrub”dan türetilmiştir. Yani 

“yakınlaşmak”, “yakın olmak”. Arap dilinde 

“fu’lân” vezninden gelen tüm kelimeler, ait ol-

duğu anlamla ağzına kadar dolu olmayı ifade 

eder. Şu halde kurban “insanın tüm kapasitesi-

ni kullanarak Allah’a yakınlaşma iradesinin bir 

ifadesidir”. 

Kurban, hayvanın insana verdiği en soylu 

derstir. Çünkü insan, mutlaka kendisine ada-

nacağı bir kapı arar. Adanmaya layık tek sahici 

kapı Allah’ın kapısıdır. Başka bir kapıya adanan, 

harcanmış olacaktır. Çünkü insanın teslimiye-

tini istismar etmeyen yegâne otorite Allah’tır. 

Zira Allah’ın, insanın kulluğundan herhangi bir 

çıkarı bulunmamaktadır. Aksine kulluktan ka-

zançlı çıkan tek taraf insandır ve bu da Allah’ın 

insana olan sevgi, şefkat ve merhametinin gös-

tergesidir.

Kurban eşyayı yerli yerine koymaktır. Hayva-

nı hayvan yerine koymayan insanı insan yerine 

koymaz. Hayvanlarda tanrılık vehmeden kimi 

antik inanç sistemleri, insanların hayvanlara 

kurban edildiği ters bir gelenek oluşturmuş-

lardır. Bu, mahlukatın hiyerarşisini bozmaktır. 

“Can” sahibi hayvanlar dünyası, “ruh” sahibi in-

Kurban “takarrub”dan türetilmiştir. Yani “yakınlaşmak”, “yakın olmak”.  Arap di-
linde “fu’lân” vezninden gelen tüm kelimeler, ait olduğu anlamla ağzına kadar dolu 
olmayı ifade eder. Şu halde kurban “insanın tüm kapasitesini kullanarak Allah’a 
yakınlaşma iradesinin bir ifadesidir”. 
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sanlar dünyasından aşağı kategoridedir. Onun 

için hayvanlar insanların hizmetine ‘musahhar’ 

kılınmıştır. Buna itiraz, varlık kategorilerinin 

ilâhî iradeyle yapılan hiyerarşisine itirazdır. Za-

ten makul da değildir. Madenler, bitkiler, hay-

vanlar ve insanlardan oluşan dört maddî varlık 

kategorisi arasındaki hiyerarşik ilişki herhangi 

bir noktasından tersine çevrilemez. 

Bir şeyin “Allah adına” yapılması emrolun-

muşsa, Allah’a iman eden müminin dikkatinin 

orada yoğunlaşması gerekir. Konunun girişin-

deki âyetler içerisinde yer alan “Onların ne 

etleri Allah’a ulaşır, ne de kanları; lakin O’na 

ulaşan yalnızca sizin takvanızdır” Kur’anî ifa-

desi, hayvanın “Allah’tan başkası adına kesil-

meme” şartıyla birlikte düşünüldüğünde ger-

çek anlamını bulur. Bu anlam “bilinç”tir. Zaten 

“takva” da, “insanın Allah’a 

karşı sorumluluk bilinci” de-

ğil midir? Bilinç, yani “şuur” 

işin sırrıdır. Bilinçsizlik nasıl 

hac ibadetini sıkıntılı bir se-

yahat durumuna indirgiyor-

sa, kurban ibadetini de hay-

van boğazlama konumuna 

indirger. İşin şuur kısmını 

atlayanın gözüne et ve kan 

görünür. İnsanı Allah’a ya-

kın ve dost kılan et ve kan 

değildir. O’na karşı duyduğu 

sorumluluk bilincidir. 

Kurbanın değerini, kurban 

edildiği kapının değeri belir-

ler. Allah’ın kapısına kurban 

olanlar o kapıya değer yük-

lemek için değil, kendileri o 

kapının değerinden pay al-

mak için kurban olurlar. Çünkü can taşıyan her 

varlığın kaderidir kurban olmak.

Kurbanın verdiği soylu dersi almak için 

önce şeytana direnmelisin. Çünkü o adamanı 

ve adanmanı önleyip harcananlardan olman 

için bin bir dereden su getirecektir. Aklına 

girip, aşkına ihanet etmen için çaba göstere-

cektir. Hem şeytana karşı savaşı sürdürmeli, 

hem de aslına sadık kalmalısın. Unutma, uzvu 

noksan olan koçlar kurban edilmezler. Kusur-

suz kapıya kusursuz kurban yaraşır. Ve kusur-

suz kapıya kusursuz iman yaraşır. İmanında 

noksanı olanlar, Allah’a adanamazlar. İmanın 

organları da eksik olabilir. Yani elsiz ayaksız 

iman, dilsiz dudaksız iman, gözsüz kulaksız 

iman olabilir. Bu manevî özürlülük halidir. 

Gerçek engelli budur; işitme engelli, görme 



engelli, duyma engelli, anlama engelli... İma-

nı çolak olan, tuttuğunu imanıyla tutamaz. 

İmanı kör olan, gördüğünü imanıyla göremez. 

İmanı sağır olan, işittiğini imanıyla işitemez. 

Bu hal onda tam bir manevî sağırlığa, manevî 

dilsizliğe, manevî körlüğe yol açar: “Sağır-

dırlar, dilsizdirler, kördürler: ve böyleleri asla 

dönemezler”6

Bunu bilmek için, uzuvların müslüman ola-

bileceğini bilmek gerekir.

El ayak, göz kulak, dil dudak müslüman 

olur. “Ey iman edenler! Teslimiyet yoluna top-

yekün girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin: 

zira o sizin apaçık düşmanınızdır”7 

İslâm’a topyekün girmeyenler, bütün var-

lıklarıyla girmeyenler, şeytanın adımlarını iz-

leyeceklerdir. Çünkü onlar imanı gözlerine fer, 

dizlerine derman, bileklerine güç, dillerine fer-

man olarak yansıtmadılar. İmanı rehber edin-

meyince, şeytanı rehber edinmekten başka yol 

kalmadı. Birazcık düşünürsen anlayacaksın ki, 

imanında noksanı olanlar Allah’a kurban ola-

mazlar. İmanlarına ellerini şahit kılamazlar, 

ayaklarını şahit kılamazlar. İmanına organları-

nı şahit kılamayanlar, canlarını hiç şahit kıla-

mazlar. “O gün onların ağızlarını mühürleyerek 

kapatırız; ve Bize onların elleri konuşur, yapıp 

ettiklerinden dolayı ayakları şahitlik yapar.”8 

Organlar şahitlik yapar. Neye ve nasıl şahitlik 

yaparlar?

Emirleri kimden ve nereden almışlarsa ona. 

Yani “tut” emrini imandan alan bir el, imanın 

tanığıdır. “Gör” emrini imandan alan bir göz, 

imanın tanığıdır. “Yürü” emrini imandan alan 

bir ayak, imanın tanığıdır.

Kurbanını verdikten sonra ihram yasakla-

rının bir kısmı kalkar ve sen bir yandan şey-

tana karşı savaşını sürdürürken, öte yandan 

rolünün geri kalan kısmını, ama can alıcı kıs-

mını oynarsın. Yasakların kalktığının sembo-

lik ifadesi bedenin dokunulmaz unsurlarına 

temsilî bir müdahaleyle olur. Âyetteki “sonra 

kirlerini gidersinler”9 ifadesi “İhramdan çıkın-

ca avlanınız”10 âyetine çok benzemektedir. Bu-

radaki emir kipini imamlarımız lafzî manasıyla 

almışlardır. Bu emir lafzî anlamda bir emir de-

ğil yasağın kalktığını gösteren bir izin olarak da 

anlaşılabilir. Diğer âyeti nasıl “avlanabilirsiniz” 

biçiminde anlıyorsak, bu âyeti de “kirlerini gi-

derebilirler” şeklinde anlayabiliriz. En doğru-

sunu Allah bilir.

İhramdan çıkmak için tıraş olma, namazdan 

çıkmak için selam vermeye benzer.

Şimdi artık, irfana ve şuura ulaşmış bir mü-

minsin. Allah’la sözleşme tazelemek için, şey-

tana savaş açıp, kurbanla teslimiyetini belgele-

miş bir mümin olarak Allah’ın evine, ‘özgürlük 

evine’ girebilirsin. Allah’la olan sözleşmenin al-

tına, tavaf suretinde varoluşsal bir imza atabi-

lirsin. Atomdan galaksiye, mikrodan makroya, 

habbeden kubbeye kadar tüm varlıkların ilâhî 

korosuna sen de katılıp kozmik tavafın sırrına 

erebilirsin.

Sözleşmen mübarek olsun.

Haccın mebrur olsun.

Allah seni kabul etsin. 

Dipnotlar

1) Bakara 2/203. 2) Ezrakî, 2/173. 3) DN Kurtubî 15/105; Hâzin ve Alusî, 

Sâffât 103’ün tefsirinde. 4) Sâffât 37/100-109. 5) Hac 22/36-37. 6) Ba-

kara 2/18. 7) Bakara 2/208. 8) Yâsin 36/65. 9) Hac 22/29. 10) Mâide 

5/2.
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üslümanların hac ve umre dolayı-

sıyla Mekke ve Medine’yi ziyaret et-

meleri, İslâm tarihi boyunca bu iki 

şehre çok özel bir mevki kazandırmıştır. Os-

manlılar, 1517´de Mekke, Medine (Haremeyn) 

ve Cidde’yi içine alan Hicaz’ın1 yönetimini 

Memlûkler’den devralmakla bütün İslâm dün-

yasını ilgilendiren hac organizasyonunun so-

rumluluğunu da yüklenmiş oldular. Bu tarihten 

itibaren dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim 

(1512-1520), “hâdimü’l-haremeyni’ş-şerifeyn” 

unvanını kullanmaya başladı.2 

Hicaz bölgesinin idaresi, Osmanlılar için 

prestij olarak görüldüğünden halkı vergi ve as-

kerlikten muaf idi. Erken dönemlerden itibaren 

Mekke ve Medine’ye esas hedef kitlesi fakirler 

olmak üzere ve tabii Mekke şerifi ve ileri gelen-

lerine de hediye göndermek için alaylar gönde-

rildi. Surre3 adı verilen bu alaylar, şölen hava-

sında gerçekleşirdi.4 Osmanlı padişahları, dinî 

yönü yanında siyasî, iktisadî ve sosyo-kültürel 

boyutları da olan hac5 ibadetinin huzur ve em-

niyet içinde yapılmasını sağlamayı birinci dere-

cede görev saydılar ve bu sebeple bu bölgede-

ki imar faaliyetlerine büyük önem verdiler. Bu 

konu çok kapsamlı olduğundan bu yazıda an-

cak Mekke ve Medine’nin XIX. yüzyıldaki imar 

faaliyetlerine değinilecektir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, her sene hac 

hazırlığı ile Mekke ve Medine’ye (Haremeyn) ge-

rek kamu harcamaları gerekse diğer ihtiyaçlar 

için büyük meblağlar ayrılıyordu. Resmî bina-

lar, yerli halkın ve ziyaretçilerin gözünde halife 

veya padişahın hem dinî duyarlılığını gösteren 

hem de varlığını görünür kılan araçlardan biri 

olduğundan yeni inşaat ve yatırımlar yapmak 

önemliydi. İnşaat harcamalarının yüksek mik-

tarlara ulaşmasının başlıca sebebi; bölgenin 

Osmanlı İmparatorluğu merkezine uzaklığı, 

fiyatların yüksekliği, malzeme ve işçi yokluğu, 

Dr. Nurdan ŞAFAK

Tarihçi
Kutsala Atfedilen Önem:

M

47Kasım ‘07

Osmanlı döneminde yaptırılan “Hicaz Tren İstasyonu”
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nakliye giderleri idi. Osmanlı padişahları başta 

Hicaz demiryolu olmak üzere pek çok yol, han, 

namazgâh ve misafirhane inşa ettirmişlerdi.6 

Osmanlı Döneminde Mekke

Osmanlı döneminde Mekke’nin fizikî yapı-

sını daha önceki dönemlerde olduğu gibi şehrin 

ortasında yer alan Mescid-i Ha-

ram belirliyordu. Hac törenlerine 

uygun husûsî bir çevre meydana 

getirme girişimi yalnız Mescid-i 

Haram’la sınırlı kalmıyor ve şehrin 

tamamını kapsıyordu. Su şebekesi 

ve kamu sağlığı ile şehir içi ulaşı-

mın sağlanması amacıyla bölgeye 

sürekli yatırım yapılıyordu. Mek-

ke, mimarî açıdan nihaî şeklini 

Mescid-i Haram´a bağlı olarak 

yapılan düzenlemelerle Sultan II. 

Selim ve III. Murad dönemlerine 

rastlayan 1572-1581 yılları arasın-

da aldı.7 

XIX. Yüzyılda Mekke’de İmar 

Çalışmaları

Osmanlı sultanları, Haremeyn 

bölgesine yaptıkları yatırımları 

hem dinî hem de siyasî saikler-

le gerçekleştirmişlerdir. Bu yatı-

rımlarda şüphesiz müslümanla-

rın kıblesi Kâbe yani Beytullah, 

önceliğe sahiptir. Kâbe’nin ta-

miratı, örtüsünün yenilenmesi8, 

mermerlerinin tamiri9 ve benzeri 

faaliyetler, hemen her Osman-

lı padişahı döneminde kesinti-

siz yapıldı. Aynı zamanda Hz. 

Muhammed’e ait her şeye özel 

önem atfedildi. 1819 yılında 

Mekke’de Hz. Peygamber’in doğduğu ve mesci-

de çevrilen bina tamir edilerek korundu.10 

Osmanlı döneminde Mekke’yi korumak için 

sura ilave olarak 2001’de yıktırılan Ecyad (1781-

1783) ve çevresinde bedevilerin yoğun biçim-

de yaşadığı Fülfül (1800-1801) ile Hind (1806) 
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Sultan Selim’in Hac dönüş yolunda Mevlic diye bilinen yerde sekizinci konağa su kuyuları 

kazdırarak ve kale bina inşa ettirmesi Hünername II, 1588, [TSMK, H. 1524, y.291a]
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kaleleri inşa edildi. XIX. yüzyılda, şehirde iki 

hastane mevcuttu. İnşa edilen eserlerin, peri-

yodik olarak tamiratı yapıldı.11 Bu devirde baş-

ta Hz. Peygamber’in doğduğu ev olmak üzere 

İslâm’ın ilk döneminden kalan bazı mekânlar 

korundu. Mekke’deki yüksek eğitim kurumla-

rından Davuttepe Medresesi tamir edildi12 ve 

Mecidiye Medresesi inşa edildi. Bölgede eğitim 

müesseselerinin yanı sıra güvenliği sağlayacak 

karakollar13, özellikle fakirlerin sağlık ihtiyaç-

ları için gureba hastanesi yapıldı.14 1839 Tan-

zimat fermanından sonra Mekke’nin sağlık ve 

temizlik işlerini düzenleyen özel birimler ku-

ruldu. 1840 karantina nizamnâmesiyle şehirde 

sıhhiye müfettişliği oluşturuldu. 

Hicaz gibi suyun kıt olduğu bir bölgede hac 

döneminde su tüketiminin olağanüstü artış 

göstermesi su temini meselesini hayatî kılı-

yordu. Mekke şehrinde, Ayn-ı Zübeyde ismin-

de büyük bir su kaynağı vardı.15 Bu su kaynağı, 

muhtelif tarihlerde bakım ve onarım görmüş16, 

bu onarımlar sırasında yalnızca su yatağı tamir 

edilip temizlenmekle kalmamış, ek su kaynak-

larının ilavesiyle Mekke, Mina ve Arafat’a veri-

len su miktarı arttırılmıştır. Daha sonra ise Sul-

tan II. Abdülhamid´in (1876-1909) fermanıyla 

gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun verdiği bü-

yük meblağlar gerekse İslâm dünyasından sağ-

lanan yardımlarla, Ayn-ı Zübeyde su yolu 1878 

yılında tamir edildi, mecranın ıslahı ise 1883 

senesinde tamamlandı.17 

Osmanlılar, Mekke´de önemli dinî yapıların 

yanı sıra kütüphanelerin de tamir ve bakımına 

bütçe ayırdı ve yeni kütüphaneler yapılmasına 

gayret etti.18 1860´da yapımına başlanan Meci-

diye Hükûmet Konağı, Sultan II. Abdülhamid za-

manında bitirildi. Daha sonra Safa Tepesi civarın-

da polis noktası, kışla, gasilhane, revir, karakol, 

misafirhane ve postane gibi binalarla Mekke’nin 

sosyal ve kültürel yapılaşması tamamlandı.19

Medine

Mekke’nin yanı sıra hicretin gerçekleştiği 

Medine’de de Osmanlı İmparatorluğu yatırım 

ve imar faaliyetlerini yoğunlaştırdı. 1817’de 

Müslümanlar için önemli mekânlardan Hz. 

Muhammed’in türbesi tamir edildi,20 Kuba 

Mescidi 1828´de onarıldı.21 Medine şehri ağır-

lıklı olarak Sultan Abdülmecid döneminde ge-

niş imar faaliyetlerine şahit oldu.

Sultan Abdülmecid (1839-1861) Dönemi: 

Medine İhya Ediliyor

Şeyhulharem Davud Paşa, Sultan Abdül- 

mecid’in emriyle Medine’yi genişletme çalış-

malarına başladı. İstanbul’dan yollanan mimar, 

mühendis ve sanatkârlarla, 1848/1849 yılında 

Sultan II. Abdulhamid’in Mekke’de

yaptırdığı Kız Mektebi

Ecyad Kalesi
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başlayan bu genişletme ve tamir çalışmaları 

1860/1861 yılında bitirildi. Medine yakınında-

ki dağdan kırmızı taşlar kesildi ve bu taşlarla 

Mescid-i Nebevî baştan ayağa yeniden inşa 

edildi. Sultan Abdülmecid zamanında yapılan 

bu tamirat, o güne kadar yapılan tamiratların en 

sağlamı ve kapsamlısı idi. Kubbeler yenilendi, 

kubbe sütunlarına Kur’ân-ı Kerîm’den sûreler 

yazıldı. Mescid-i Nebevî’nin tamirinden sonra 

civarına mekteb ve medreseler inşa edildi.22 

Sultan Abdülmecid´in ismine atfen Medine’de 

Mecidiye mektepleri açıldı.23 

Medine’nin uhrevî havasını oluşturan mes-

citler, zaviyeler, türbeler onarımdan geçirildi. 

Mesela bu mescitlerden Hz. Osman mescidi 

1856 senesinde tamir edildi.24 Ömerü’l-Hattab 

zaviyesi ise 1855 yılında onarım gördü.25 Şehir-

de dinî mekânların yanı sıra kültürel, sosyal ve 

askerî mekânlar da yenilenme faaliyetlerinden 

nasibini aldı. Medine’deki kışla, şehre içme 

suyu temin eden su yolları, Babüsselam’daki 

fakirlerin kaldığı odalar26 ve kütüphaneler 

onarıldı.27 

Osmanlılar, inşa ve tamir faaliyetlerinde sa-

dece görünür unsurların bakımı ile ilgilenme-

miş, günümüzde bile çoğunlukla ihmal edilen 

kütüphanelerdeki başta Kur’ân-ı Kerîm olmak 

üzere diğer kitapların da tamirini yapmıştır. 

1842 yılında Medine’de muhtelif kütüphaneler-

de bulunan Mushaf-ı şerif ile bazı kitaplar ta-

mir edilmiştir.28 Sultan Abdülmecid döneminde 

yoğunlaşan imar faaliyetleri sonraki yıllarda da 

devam etmiştir. 

Sonuç olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

tedricî fakat istikrarlı bir şekilde uygulanan 

politikalar sonunda Hicaz’da imar faaliyetle-

ri arttı. Sultan II. Abdülhamid döneminde de 

mektepleşme ve Hicaz demiryolu ile ulaşım hiz-

metleri hız kazandı. Bunun yanı sıra yine türbe-

ler, medreseler onarıldı.29 Osmanlı İmparatorlu-

ğu hakimiyeti süresince İslâm dünyasının kalbi 

Mekke ve Medine’de İslâm’ın ilk dönemlerinde 

yapılan eserler korundu. İlâveten, bölge Osman-

lı İmparatorluğu’nu temsil eden yeni mescid, 

mektep, kütüphane gibi eserlerle ihya edildi. 

Hicaz’da Osmanlı hakimiyeti 10 Ocak 1919’da 

sona erdiğinden30 bölgedeki yeni yönetimle bir-

likte Osmanlı eserleri sahipsiz kaldı. 

Dipnotlar

1) Mekke, Medine ve Cidde ile bunlara bağlı kaza ve nahiyelerden olu-

şan bölgeye Osmanlı idarî taksîmatında Hicaz eyaleti adı veriliyordu. 

Hicaz´ın idarî yapısı için bkz. Ahmed Emin Osmanoğlu, Hicaz Eyale-

tinin Teşekkülü (1841-1864), MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ya-

yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2004. 2) Ş. Tufan Buzpınar-

Mustafa S. Küçükaşçı, “Haremeyn”, DİA, 16, 153-154. 3) Surre için bkz. 

Münir Atalar, Osmanlı Devleti´nde Surre-i Hümayun ve Surre Alayları, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991. 4) Uzunçarşılı, Osman-

lı hükümdarları içinde Mekke ve Medine´ye ilk defa surre denilen iâne 

gönderenlerin Yıldırım Bayezid ile oğlu Çelebi Sultan Mehmed olduğu-

nu belirtir. Bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, 

TTK Basımevi, Ankara 1972, 13. 5) Osmanlı İmparatorluğu´nun erken 

dönemlerindeki hac faaliyetlerini anlatan bir çalışma için bkz. Suraiya 

Faroqi, Hacılar ve Sultanlar Osmanlı Döneminde Hac, 1517-1638-1683, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995. 6) “Haremeyn”, DİA, 155.

7) Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Mekke”, DİA, 28, 566. 8) Başbakanlık Os-

manlı Arşivi (bundan sonra BOA), A. AMD, 13/53, 29 Z 1265 (16 Kasım 

1849). 9) Mekke´de Beyt-i şerifin üstündeki mermerlerin tamiri için 

bkz. BOA, HAT, 1301/50681, 29 Z 1230 (2 Aralık 1815. 10) BOA, HAT, 

545/26942, 29 Z 1234 (19 Ekim 1819). 11) Örneğin Mekke´deki Ec-

yad kalesi çeşitli defalar tamir edildi, 1864 yılındaki tamirat için bkz. 

BOA, İ. MVL, 505/22850, 9 Za 1280 (16 Nisan 1864). 12) BOA, HAT, 

597/29314, 15 Ca 1233 (23 Mart 1818). 13) Mekke´de inşa edilecek ka-

rakolların masraflarının karşılanması. A. MKT. NZD 23/61, 5 RA 1267 (8 

Ocak 1851). 14) BOA, İ. MVL 321/13683, 21 R 1271 (11 Ocak 1855).

15) Gülden Sarıyıldız, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1914), TTK Bası-

mevi, Ankara 1996, 72. 16) Bu onarımlardan birisi, 1817 yılında yapıl-

mıştır. Bkz. BOA, HAT, 344/19624, 29 Z 1232 (9 Kasım 1817).

17) Sarıyıldız, 72-73. 18) BOA, A. MKT. MHM 455/49,01 R 1290 (29 

Mayıs 1873). 19) Mekke, DİA, 566. 20) BOA, HAT, 547/269881, 25 Ra 

1232 (12 Şubat 1817). 21) BOA, HAT, 551/27140, 19 S 1244 (31 Ağustos 

1828). 22) Mihr Ali Süleyman, Kutlu Şehir Medine, Nil Yayınları, İzmir 

1999, 84-85. 23) BOA, A. MKT. UM, 537/29, 1 Ş 1278 (1 Şubat 1862). 

24) BOA, İ. MVL, 360/15764, 15 S 1273 (16 Ekim 1856). 25) BOA, A. 

MKT. NZD, 170/89, 2 Ra 1272, 13 Kasım 1855). 26) BOA, A. MKT. NZD, 

176/72, 4 C 1272 (11 Şubat 1856). 27) BOA, İ. DH 143/7392, 25 R 1263 

(11 Nisan 1847). 28) BOA, İ. DH, 61/3039, 9 Ca 1258 (19 Haziran 1842). 

29) Medine´deki Beşir Ağa medresesiyle müderrishanelerin tamiri için 

bkz. BOA, İ. DH, 821/66197, 3 S 1298 (4 Nisan 1881). 30) Zekeriya Kur-

şun, “Hicaz”, DİA, 17, 439.
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nsan yaratılıştan aciz bir varlıktır. Bu 

acziyet, maddî ve manevî ihtiyaçla-

rının temini noktasında onu başka 

bir varlığa muhtaç kılar. Maddî ihtiyaçlar cüm-

lesinden olarak gıda, barınma, güvenlik, sağlık 

gibi hususları; manevî ihtiyaçlardan ise duygu 

eksikliğinin giderilmesi, bir dine inanma, este-

tik kaygı gibi hususları zikredebiliriz. Tarih bo-

yunca insanlar söz konusu ihtiyaçlarını karşıla-

mak için muhtelif düşünceler geliştirmiş, ilahî 

olan veya olmayan inançları kabul etmişlerdir. 

İnanmak insanın en tabiî ihtiyacıdır. Biz bu 

yazımızda ilâhî dinlerin en mükemmeli oldu-

ğunu kabul ettiğimiz İslâm dinindeki ibadetler 

içinde haccı konu edineceğiz. Dinin bünyesin-

de yer alan ibadetler, kulu, doğrudan Allah’a 

bağlayan birer köprü vazifesi görmekle birlikte 

dinin, ferdî ve toplumsal hayat açısından deva-

mını sağlayan bir faktör konumundadır.1 İslâm 

âlimleri genel itibariyle muhteva olarak dini; 

itikat, ibadet ve ahlâk şeklinde üçe ayırırlar. 

İtikat ya da inanç esasları kişinin iç dünyasını; 

ibadetler ise dinin getirdiği buyrukların pratize 

edilmesi yönüyle insanın dış dünyasını düzen-

ler. Ahlâk ise bir bütün olarak hayata renk veren 

dinin2 kişisel planda en üst seviyede duyarlılık 

halinde yaşanması halidir. Bu açıdan din, insa-

Dr. Ahmet ÇAPKU

İmam-Hatip, Üsküdar Müftülüğü 
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nın bilinç halini geçmişten geleceğe bağlaya-

rak onu, ‘şimdi’yi yaşayan varlık olmaktan yani 

dünyevileşmekten uzak tutmuş olur.3 İbadet, 

bizatihi Allah’ın emri gereği, dinin tarif ettiği 

şekilde yapılan eylemdir. Şu kadar var ki iba-

detler, fayda, psikolojik tatmin, sağlıklı yaşam 

gibi bazı hususiyetleri bünyesinde barındırır. 

İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir.4 Bu-

rada dikkat çekici husus, şehadet/tanıklık ko-

nusunun itikat ile, namaz, oruç, zekat ve hac 

olarak dile getirilen diğer dört unsurun ise iba-

det ile ilgili olmasıdır. İtikat unsurunda belirgin 

olan husus, kul ile Allah arasında farklılığa vur-

gu yapılması ve böylece şirke düşme tehlike-

sinin önlenmiş olmasıdır.5 Ana hatlarıyla dinin 

getirdiği konulara bakılınca bunun iman-ahlâk 

eksenli yani kişinin iç dünyasını ihyaya dönük 

olduğu görülür. Kulluk faaliyetleri (ibadetler) 

ise bu ana çizgiyi kuvvetlendirmek (tahkim) 

yani dış dünyayı ıslah ve imar etmek içindir.

İnanç esasları daha çok kişinin iç/derûnî 

dünyası ile ilgili iken ibadetler, inancın dış dün-

yadaki tezahürleridir. Fakat bunlar birbirini ta-

mamlayan unsurlardır. İnancı olup da ibadet-

lerden uzak düşenler Matürîdî itikad ekolüne 

göre mümin sayılırlar.6 Fakat ibadet hayatının, 

inancı zinde kıldığı da bir hakikattir. Daha-

sı ibadetlerden uzak duranın, nefsanî arzula-

rın seline daha çok kapılma riski taşıdığını da 

söyleyebiliriz.7 İbadet kavramını namaz, oruç, 

zekat ve hac gibi dört hususa münhasır kılmak 

elbette mümkün değildir. Müminin miracı olan 

namaz ibadeti, kul ile Allah arasında doğru-

dan kurulan bir irtibattır. Mümin, günün farklı 

zaman dilimlerine ayrılan namaz ile Allah’tan 

gafil olup dünyaya dalma gibi bir tehlikeyi ken-

dinden uzak tutabilmenin mutluluğunu yaşar.8 

Kur’an’da namaza ilişkin âyetler genellikle ‘na-

mazı kılın zekatı verin’ şeklinde zekat ibade-

tiyle birlikte anılır. Bu açıdan namaz, insanın 

iç dünyasındaki kirliliğin izalesi iken zekat, dış 

dünyasının temizliğidir. Birinde kişinin Allah’la 

doğrudan diyaloğu söz konusu iken zekatta ki-

şinin toplumla barışık yaşaması dikkat çekici-

dir. Böylece inanan insan, Allah’la ve toplumla 

barışık bir denge haline ulaşır. Oruç, namaz 

ibadetinde olduğu gibi tamamıyla kul ile Allah 

arasında olup biten bir eylemdir. Hacda ise ze-

katta olduğu gibi toplumla iç içe olma söz ko-

nusudur. Buna göre namaz ve oruç kişisel iradî 

ibadetler iken zekat ve hac kişinin dış dünya-

sıyla ilgili toplumsal birer ibadettir. Bununla 

birlikte zekat ve hac toplumsal ibadet olsalar 

bile kişinin derûnî dünyasında asıl amaç, Allah 

rızasıdır. 

Zekat ve hac zenginler için mükellefiyet içe-

ren ibadetlerdir. Buna göre inanan insan zekat 

verebilecek seviyeye ulaşabilmek için çalış-

mak, etrafa açılmak, topluma karışıp sosyal 

etkinliklerde bulunmak zorundadır. Bu açıdan 

ruhbanlık ya da kabuğuna çekilmek, toplum-

dan tecrid olmak İslâm’ın tasvip etmediği bir 

kulluk tarzıdır. Toplumla ilişkisi itibariyle hac 

ibadetinde zekata benzer bir yapı ile karşıla-

şırız. Dünyanın her tarafından kutsal beldeye 

gelen inananlar, artık yerel birer insan olmak-

tan çıkıp evrensel insan olma vasfını kazan-

mış olurlar. Böylece hac ibadetine katılanlar, 

dünyayı bilen, inanan insanların yaşadıkları 

yerlere dair bilgisi, görgüsü, kültürü olan kişi 

konumuna terfi ederek din kardeşliğini evren-

sel boyuta taşımış olurlar.
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Kutsal beldelerde ibadet ve ziyarete ilişkin 

mekânlar, hacıyı, insanlık tarihinin başlarına 

kadar götürür. Arafat’ta Cebel-i Rahmet (Rah-

met Dağı), Mina’da cemerât denilen şeytan 

taşlama yerleri ve nihayet Cebel-i Nur (Nur 

Dağı) ziyaretleri ile hacı, ilk peygamber ile son 

peygamber arasındaki çizgiyi bütünüyle ora-

da takip etme imkanına kavuşur. Hacdaki in-

sanlar tarihin içinde ve kutsal yerlerde ibadet 

etmenin hazzını tadarlar. Cennetten geldiği 

rivayet edilen Hacerü’l-Esved’e elini yüzünü 

sürerken, Makam-ı İbrahim’i gözleriyle görür. 

Zemzemi içerken onun tarihi derinliklerden 

gelen serinliğini içinde duyar. Safa Merve ara-

sında koşarken sıradanlığa bırakılmış bir Ha-

cer kulunu Allah’ın unutmadığı ve ona sahip 

çıktığı düşüncesiyle kişi, yalnızlık ve kimse-

sizlik hissinin hüznünü üzerinden atabilecek 

kuvvete erer. Hakikat ile sembolün birbirine 

girdiği bu mekânda insanî hastalık kabul edi-

lebilecek ırkçılık, kibir gibi manevî kirlerden 

arınma bilinci kazanır. 

Namazda iftitah tekbiriyle sembolik mânada 

dünyayı elleriyle geriye atan mümin, hacda ba-

şını tıraş ederken bu inancını kuvvetli bir şe-

kilde temsilî olarak tekrar etmiş olur. Şeytanı 

taşlarken bir ömür boyu kendisiyle cihat etmek 

zorunda olduğu nefsini taşladığının farkında-

lığına erer. Arafat’ta bir araya geldiği din kar-

deşleri ile dünyalık şeylerden kendini tecrid 

ederek sıradan insan olma yani acziyetini idrak 

etme aşamasına yükselir. Kâbe’de tavafta ya da 

namazda iken çevresinde dünyanın her tarafın-

dan gelmiş ırkları, dilleri, folklorü farklılık arze-

den ve fakat Allah’ı, peygamberi, kitabı, kıblesi 

bir olan insanlarla tek yürek tek bilek olmanın 

birlikteliği ile güçlü olduğunun şuuruna erer. 

Burada özellikle hac ibadetinde mânanın mad-

deye hükmettiğini, maddenin araç mananın ise 

amaç olduğunu her hacı bizatihi görür, yaşar 

ve bu bilince erer. 

Hacı olmak bizim kültür dünyamızda diğer 

ibadetlerden daha farklı şekilde algılanmış, 

vefat eden kişilerin mezar taşlarına bile el-hâc 

ibaresi yazılarak hac ibadetiyle elde edilen 

payenin önemine dikkat çekilmiştir. Bu yö-

nüyle hacı, kendisine tam anlamıyla güveni-

len, ahlâk ve erdem sahibi, evrensel tecrübeye 

sahip, kutsal beldelerde manevî açıdan arın-

mış ve itidale ulaşmış eli öpülesi, duasına nail 

olunası, bir tür kutsiyete bürünmüş insandır. 

Şehadet ile İslâm iklimine adımını atan mü-

min, namaz-zekat, oruç-hac ibadetleriyle sü-

rekli bir sarmal halinde ömrü boyunca dünya-

sını da ihmal etmeden Allah için yaşayan kişi 

sıfatına bürünür. Bedenî ibadet olan namazla 

başlayan bu örgü bedenî-malî ibadet olan hac 

ile zirveye ulaşmış olur. 

Dipnotlar

1) İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Metafizik (metin ve çeviri: Ekrem Demirli-
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ancak ona kulluk ederiz (deyin).” (Bakara, 2/138). 3) Dünyevileşme, 
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Yazıları, Ankara 2002, Kitabiyât Yay., 9-38; İhsan Fazlıoğlu, “Sihir ve 
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çev. Ömer Ziyaeddin Dağıstanî),  İstanbul, 1980, Hisar Yay., 17. 5) “De 
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dular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.” (Meryem, 
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Müslim’deki rivayet şöyledir: “Bazen kalbime gaflet çöker ve ben günde 

Allah’a yüz defa istiğfar ederim.”  (Müslim, “Zikir”, 41) İzzeddin Belîk, 

Âyet ve Hadislerle İslâmî Hayat (çev. Vecdi Akyüz-Salim Öğüt), (yayına 
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ac ibadeti, dünyanın farklı bölgele-

rinde yaşayan ve aynı inancı payla-

şan müslümanlar tarafından gerçek-

leştirilen ziyarettir. Bu ibadeti yapacak müslü-

manların kendilerini ilmen ve kalben  hazırla-

maları gerekmektedir. Her ne kadar müslüman 

olan, mikatta niyet edip ihrama giren ve Arafat 

gününde orada hac niyetiyle bulunan ardından 

da ziyaret tavafını yapan kişi hacı olursa da he-

def bundan daha fazlası olmalıdır. 

Eğitim Seminerlerinde Hacının Öğrenmesi 

Hedeflenen Genel Bilgiler:

♦ Hac intikali ile ilgili Diyanet İşleri 

Başkanlığı’ndan gelen kurumsal bilgileri öğ-

renmek. 

♦ Kafile halinde yolculuğun gerektirdiği 

disiplini, müsamahayı, karşılaşılabilecek  prob-

lemleri ve çözümleme yöntemlerini öğrenmek. 

♦ Farklı bir ülkede olmanın getirece-

İsmail ÖZELBAŞ

Vaiz, Üsküdar Müftülüğü
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ği sosyal, kültürel, iklimsel farklılıklara uyum 

sağlamayı, ikamet ve ibadet esnasındaki yo-

ğunluktan kaynaklanan problemlerin çözüm 

yollarını; karşılaşılabilecek sağlık ve diğer so-

runlarını ve alınabilecek tedbirler hakkında fi-

kir sahibi olmak.

♦ Yapılacak  ibadetin eksiksiz ve kusur-

suz olması için gereken ilmihal bilgilerini öğ-

renmek.

♦ İhram, mîkat, harem, Kâbe, tavaf, sa’y, 

Makam-ı İbrahim, Arafat, Müzdelife, Mina, şey-

tan taşlama gibi hac kavramlarını ve bunların  

hikmetlerini öğrenmek. 

♦ Türkiye’de iken hazırlanması gereken 

eşyalardan, yolculuk esnasında yanında bulun-

ması gerekenlere, oradan alması uygun olan ve 

almaması gereken şeylere ve bunlarla ilgili kar-

şılaşabilecek sorunlara, paranın muhafazasına 

kadar yolculuğa özel bilgileri öğrenmek.

♦ Yapacağı hac ibadeti esnasında ülkesinin 

de temsilcisi olduğu bilinciyle giyim, tavır, kafile 

düzeni gibi hususlarda itinalı olmayı öğrenmek.

♦ Hacca gitmeden önce hayatını gözden 

geçirmiş, özellikle kul hakkı olarak bildiklerini 

sahiplerine iade etmiş, bulamadıkları için araş-

tırma yapmış ve bulduğunda sahibine hakkını 

vermeye bulamadığında yoksullara vermeye ka-

rar almış, bilemediği hata ve kusurları için elin-

den geldiğince infak etmiş olmayı öğrenmek.

♦ Hata ve kusurlarının oluşmasına sebep 

olan mizacındaki eksiklikleri tespit edip, alma-

sı gereken tedbirleri öğretmek.

Diyanet İşleri Başkanlığının 10 hafta süren 

hac seminerlerine hacılarımızın katılması iba-

detin niteliği açısından çok önemlidir. Bu konu-

daki önemli yanlışlardan biri, bu seminerlerin 

sadece Diyanet İşleri Başkanlığı ile hacca gide-

ceklere ait olduğu sanılması ve şirketle hacca 

giden hacıların çoğu bu eğitimden mahrum 

kalmasıdır. Hacı adaylarımıza, Türkiye’nin her 

ilçesinde yapılan seminerlere kayıt olduğu ilçe 

veya diğer ilçe hatta şehirlerde şirket-diyanet 

ayırımı yapmadan katılmalarını, görevlilerin 

tecrübeleriyle anlattığı olumsuzlukları iyi din-

leyerek aynı hatalara düşmemelerini, topluca 

yapılan ve bütün dünya ülkeleriyle bize yabancı 

bir ülkede buluştuğumuz hac ibadetinin zor-
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luklarını, aşma yöntemlerini ve anlama biçimi-

ni kavramayı tavsiye ediyorum. 

Hac eğitimi almamış hacılarımız sadece iba-

detin şekline yoğunlaştığında, orada yaşadığı 

sosyal problemler yüzünden ve Kâbe’nin dışın-

daki meselelerle uğraşmaktan neredeyse şuur-

lu olarak tavaf bile yapamama ile karşı karşı-

ya kalmaktadır. Örneğin bazı hacı adaylarımız 

hac seminerlerine sadece hac malzemesinin 

ne zaman verileceği, aşının ne zaman olacağı, 

kafilesinin ne zaman belli olacağı, oda arkada-

şının kim olacağını öğrenmek için katılmakta, 

havaalanında ise büyük bir telaş içinde biletini, 

pasaportunu aramakta, valizlerini vermek için 

uzun süre ayakta beklemekte ve görevlilerle 

sözlü tartışmalara girmektedir. Oysa bu tek-

nik konularda bugüne kadar hiç kimse mağdur 

olmamıştır. Seminerlerde bunları öğrenen ve 

görevlilere her aklına geleni söyleyerek ortamı 

karıştırmak yerine tecrübeli görevlilerin yöne-

timine izin verenlerin kendileri de hac arkadaş-

ları da huzurlu bir yolculuk yapmaktadır.

Eğitimi eksik bir kısım hacılarımız ise, 

Mekke’ye ulaştığında otelin içini, dışını, tuvalet 

biçimini, odasını, oda arkadaşını, görevlileri, 

ilk tavafa gitme programını beğenmeme tav-

rını ortaya koyabiliyor. Kâbe’ye giderken gör-

düğü sokak manzaralarını, hacıların giyimini 

ve tavrını, Kâbe civarındaki binaları, Harem’in 

avlusunda oturan, yatan, yemek yiyen hacıları 

diline doluyor. Bu durum kalbini katılaştırıyor 

ve zihnini meşgul edebiliyor. Tavafta ise diğer 

hacılar istemeden de olsa yoğunluk sebebiyle 

kendisine çarptığında onlara karşılık veriyor, 

kendisini ibadete vermek yerine tavafı düzene 

sokmaya çalışan görevliymiş gibi yararsız, so-

nuç vermeyen hatta çevreyi rahatsız eden kişi 

durumuna sokabiliyor. 

Orada bedenimizi verimli kullanabilmek için 

daha buradayken yürüyüş ve beden hareketleri 

ile direncimizi geliştirmeliyiz. 

İbadetleri iyi öğrenerek eksiksiz yapmayı ve 

fazladan yapacaklarımızı da sayı ile değil nite-

likle ve sonrasındaki yapacağımız esas görev-

lerimizi etkilemeyecek seviyede yapmalıyız. 

Hacda davranış hataları kadar çarşı gezme-

si, kaybolma ve aşırı ibadetten kaynaklanan 

yorgunluk, düzensiz beslenme ve klima kullan-

mama, toplu yaşama alışkanlığı olmadığından 

hijyene dikkat etmemekten doğan sağlık prob-

lemleri ile de karşılaşılmaktadır. Alafranga tu-

valet kullanma alışkanlığının olmaması hacıla-

rımızın karşılaştığı en önemli meselelerdendir. 

Hacı adayları özel sağlık problemlerini ön-

ceden bildirmeli ve yanlarında muhakkak sağ-

lıklı bir refakatçi bulunmalıdır. 

Hac eğitimi almamış hacılarımız sadece 
ibadetin şekline yoğunlaştığında, orada 
yaşadığı sosyal problemler yüzünden ve 
Kâbe’nin dışındaki meselelerle uğraşmak-
tan neredeyse şuurlu olarak tavaf bile ya-
pamama ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hacda davranış hataları kadar çarşı gez-
mesi, kaybolma ve aşırı ibadetten kaynak-
lanan yorgunluk, düzensiz beslenme ve 
klima kullanmama, toplu yaşama alış-
kanlığı olmadığından hijyene dikkat et-
memekten doğan sağlık problemleri ile de 
karşılaşılmaktadır.
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Namazı idman, beden rejimi, oru-

cu perhiz ve irade terbiyesi, zekâtı 

yardım ve servet tesviyesi, haccı da 

insan yığınlarının iç içe kaynaşma-

sından doğacak sayısız içtimaî ve 

iktisadî faydalardan ötürü benimse-

mek, aslî gayeyi kaybetmek olur. Bu 

arada, bütün bu ibâdetlerdeki nimet 

ve kıymetleri takdir etmek de baş-

ta Allah'ın rızasını almak ve o rızaya 

hiçbir kıymeti denk tutmamak şar-

tıyla vazifedir.

Vazife... Karşılıksız, ivazsız, muaye-

nesiz, imtihansız, vazife için vazife... 

O ne ulvî mânâ!..

Necip Fazıl KISAKÜREK



urre, Surre Emini, Surre Alayı keli-

melerinin mânasını bilen olsa bile bu 

kelimeler tarihte kaldı. İstanbul’da 

Fatih’te, Hırka-i Şerif civarında bir Surre Emini 

sokağı vardı. Herhalde eski İstanbul ve kültü-

rünü çok iyi bilen Osman Ergin koymuştu ismi. 

Büyük bir ihtimalle de eskiden o mahallede bir 

Surre Emini oturuyordu. 

Dolmabahçe Sarayının içindeki büyük sa-

lonlarda çok büyük ebatlarda bir Surre Alayı 

yağlıboya resmi vardır. O resmi görenler Surre 

Alayı’nı bir nebze olsun tasavvur ve tahayyül 

edebilirler.

Dolmabahçe Sarayı selamlık bölümü yazı 

dairesinde sol duvarın büyük bir kısmını kap-

layan ve Surre Alayı’nı resmeden tabloda; 

Yrd. Doç. Dr. Haluk DURSUN

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Öğretim Görevlisi

Stefano Ussi’nin bir çalışması ‘Surre Alayı’

S
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1869 yılında Süveyş kanalının açılışını gör-

mek için Mısır’a giden İtalyan ressam Stefa-

no Ussi (1832-1901) burada karşılaştığı Surre 

Alayı’nı hediyeler ve kervanı koruyan askerler 

ile birlikte resmetmiştir. Bu tablo Dolmabahçe 

Sarayı’nda yer alan en büyük tablodur. 1873 ta-

rihli bu tablonun çerçevesi yaldızlı kûfî hat bor-

dürlüdür. Bordürde Âl-i İmran Sûresi’nin 126. 

âyeti bulunur.

Stefano Ussi bunun dışında başka Surre Alayı 

tabloları da yapmıştır. 1874 yılında yaptığı tuval 

üzerine yağlı boya tablosu 45x80 cm dir. -Erol 

Makzume koleksiyonunda bulunur.- Yine Stefano 

Ussi’nin Tantekin antik arşivinde bulunan 30x47 

cm.lik tuval üzerine bir yağlı boyası daha vardır. 

Dolmabahçe’deki tablo 300x520 cm büyüklü-

ğündedir. Tabloda Kahire’den yola çıkarılan deve 

kervanı ve Surre Alayı’nın hediyeleri götürdüğü 

mahmil bölümü özellikle ön plana çıkarılmıştır. 

Bu tablo 1873’de Viyana’da sergilenmiş sonra 

Mısır’a gönderilmek üzereyken Sultan Abdülaziz 

tarafından saraya kazandırılmıştır.   

Şimdi biraz daha uzaklara gidelim, Şam’da 

Surre Alayı hakkında birçok hatıraya, belgeye 

rastlayabilirsiniz. Kahire’de de Kavalalı Meh-

met Ali Paşa’nın Cami-i Şerifi’nin bulunduğu 

mahaldeki, şimdi müze olan konakta, Surre 

Alayı ve bu konuda önemli bir bölümü ihtiva 

eden Kâbe örtüleri görebilirsiniz. 

Peki nedir bu Surre? Arapça’da “para kese-

si” demektir. Gerçekten de Surre’nin içeriğin-

de Kâbe’ye, Mekke’ye, Medine’ye ve bütünüy-

le Hicaz’a gönderilen paralar Surre’nin özünü 

meydana getirir.

İslâm tarihi boyunca, Abbasîler, Emevîler, 

Selçukîler, Osmanlılar hep Hicaz’ın korunması, 

Kâbe’nin ziyaretinin yani haccın güvenliğinin 

sağlanması konusunda çok hassas olmuşlar-

dır. Osmanlı Devleti de mükemmel bir devlet 

geleneğine ve müesseseleşme kabiliyetine sa-

hip oldukça, bu Surre işini protokoler bir şek-

le sokmuştur. Yani en basit mânası ile Hicaz’a 

gönderilecek olan para keselerinin nasıl, ne şe-

kilde, kimin tarafından götürüleceği hep nizam 

ve intizama bağlanmıştır. 

Yıldırım Bayezid zamanından itibaren, sur-

renin Edirne başkent olduğu zamanda Osman-

lılar tarafından düzenli olarak her sene gön-

derildiğini biliyoruz. Ama Fatih’ten, hele hele 

özellikle Yavuz Sultan Selim’den yani hilafetten 

sonra Surre Alayları düzenlemek Osmanlılar 
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için emperyal bir gelenek halini aldı. Halife sı-

fatıyla Osmanlı Padişahı artık mukaddes bel-

deleri ve mekânları korumak ve hac vazifesini 

yapmak isteyen dört bir taraftaki müslüman-

lara o imkanı sağlamak için gerekli tedbirleri 

almak zorundaydı. Zaman içinde bu geleneğin 

tekemmül ettiğini yani mükemmelleştiğini, çe-

şitli ayrıntı, incelik ve aksesuarlarla zenginleş-

tiğini görmekteyiz. 

Bilindiği gibi Topkapı Sarayı’ndaki Harem 

ile Mekke ve Medine’nin Haremüşşerifleri ara-

sında her zaman bir alaka olmuştur. Sarayın 

en büyük idarî amiri olan Darrüssaade Ağaları 

aynı zamanda Surre Alayının düzenlenmesin-

de de görevli olmuşlardır. Bunlar zaten Topkapı 

Sarayı’nda her iki Haremin de (Sarayın içinde 

ve Hicaz’daki) bir nevi ağasıdırlar. Sağlıklarında 

Hicaz’ın vakıflarının yöneticisi durumunda olur-

lar, emekli olduklarında bir kısmı hayatının geri 

kalan bölümünü orada geçirir. Son yıllara kadar 

bu ağavatlardan örneklerin olduğu da bilinir.

Hac mevsimi yaklaşırken surre için İstanbul’da 

hazırlıklar başlar. Önce bir Surre Emini bulunur. 

Bu şahıs hali vakti yerinde, mütedeyyin, muteber 

bir kişidir. Devlet ve umur görmüş olmasına da 

dikkat edilir. Yani idareci vasıflarının da önem-

li olduğunu biliyoruz. Bu Surre Emini Hicaz’a 

gönderilecek olan devletin, padişahın, hanedan 

ve saray mensuplarının hediyelerini toplar bun-

ların kaydını tutar. Bu surre defterlerinde kimin, 

hangi maksatla, kime ne hediye gönderdiği kayıt 

altına alınır. Bu paralar ve hediyeler Mekke ve 

Medine Emirleri tarafından gerektiği şekilde da-

ğıtılır. Devlet bu surreyi öncelikle bir bakıma gü-

venlik açısından rüşvet olarak verir, buna haraç 

da denilebilir. Çünkü tarih boyunca urban adı 

verilen ve Arap Yarımadasının zapturapt altına 

alınamayan bedevileri -bunlar arasında önemli 

ve bilinen aşiretler vardır- hac kervanlarını çe-

şitli saldırılar ile vururlar, hem mala hem cana 

kastederler. Şam’dan Medine’ye kadar bu sa-

hanın güvenliği Osmanlı Devleti açısından her 

zaman bir sorun oluşturmuştur. İşte Surre para-

sının bir kısmı bu güvenlik için harcanır. Geri ka-

lan kısmı oradaki yerli ulemaya, meşayıha, En-

sar ve Muhacirînin ileri gelenlerine dağıtıldıktan 

sonra önemli bir kısmı da “Medine Fukarasına” 

dağıtılır. Medine’nin “Kurrası ve Fukarası” meş-

hurdur. Bunlar gece gündüz, zikr, dua, ibadet ile 

vakit geçirirler. Dünya malı ile pek ilgileri yoktur. 

İşte bunlara devlet ve payitaht zenginleri teber-

rüken sadaka gönderirler.  Bunlar dağıtıldıktan 

sonra Surre defterlerinde kayıtlı bulunan hediye 

gönderen kişilere Hicaz’dan çok fazla maddî de-

ğeri olmayan karşı hediyeler gönderilir. Bunlar 

arasında hurma, tesbih ve zemzem başta gelir. 

Surre Alayı İstanbul’a geri döndüğünde hediye-

ler sahiplerine dağıtılır. 

Surre Alayının İstanbul’da hazırlanması ve 

yola çıkması da başlıbaşına bir imparatorluk 

teşrifatı örneğidir. Saraydan başlayan bu büyük 

Alay, Sirkeci’ye doğru merasim şeklinde Alay 

Köşkü’nün önünden geçerek sahile iner. Bu sı-

rada Surre Alayı’nın önünde bugünkü anlamı 

ile gelin arabası gibi süslenen, çok gösterişli 

bir deve bulunur. Havutçu adı verilen özel deve 
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ki yerli ulemaya, meşayıha, Ensar ve 
Muhacirînin ileri gelenlerine dağıtıldık-
tan sonra önemli bir kısmı da “Medine 
Fukarasına” dağıtılır. 
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süsleyicileri, deri, gümüş, altın, ipek, kadife 

gibi maddeler kullanarak boncuklarla deveyi 

bir güzel süslerler. O kadar renkli bir deve or-

taya çıkar ki, eski İstanbul’da halk ağzında çok 

süslü, bugünkü deyimiyle frapan-rüküş olan 

gelinlere “ne o kız surre devesi gibi olmuşsun” 

denilirdi. 

Develerin dışında kervanda katırlar da bulu-

nur ve bunlara da hediyelik malzemeler yükle-

nir. Bu kervan Sirkeci’den gemiler ile Kâbe top-

rağı olan Üsküdar’a ve özellikle de Harem’in 

başlangıcı olan bugünkü Harem (ismi oradan 

geliyor) semtine çıkarılır ve oradan menzil-

ler yoluyla büyük yolculuk başlar. Haydarpa-

şa Çayırının sonunda Bağdat Yolu başlangıcı 

ile Surre yola koyulur. İlk önemli durak Şam-ı 

Şerif ’tir. Orada bütün Osmanlı eyaletlerinden 

gelenler toplanıp birleşir ve Şam ahalisi içinde 

büyük bir seyir ortaya çıkar. Şam’dan sonra ar-

tık riskli bölgeye girilmiş olur, çöllerden Aneze 

ve Şammar aşiretinin urbanından, yani Bede-

vi Arap eşkıyasından Surre’yi emin bir şekilde 

Hicaz’a doğru götürmek gerekir. 

İkinci büyük durak Kahire’dir ki, Kâbe’nin 

örtüleri her sene orada yeniden dokunur ve 

eskileri her sene İstanbul’a geri getirilir. Daha 

sonraki dönemlerde Kâbe örtüleri özellikle 

Mısır’ın Fransızlar tarafından işgalinden sonra 

İstanbul’da Sultanahmet Camii’nin avlusunda 

dokunmuştur. Kahire’den sonra artık Hicaz’a 

kadar selamet içinde Surre Alayı’nı götürmek 

işte Surre Emini’nin işidir. Emin hem kendisi 

emin bir kişi olacak, hem de Alayı eman içinde 

emniyetli bir şekilde menzil-i maksuduna ulaş-

tıracak. 

Surre Alayı zaman içinde gemiyle Beyrut’a 

gönderilmiş oradan kara yoluyla Hicaz’a inti-

kal ettirilmiştir. Daha sonraki yıllarda da Me-

dine hattının Hicaz yoluna dönüşmesiyle tren 

vasıtasıyla da Surre gönderilmiştir.

Surre Alayı 1915 tarihine kadar Osmanlı-

lar tarafından Hicaz’a gönderilmiştir, 1915’de 

son Surre Emini İttihat ve Terakki yönetiminin 

önemli kişilerinden Enver Paşa’nın Babası Hacı 

Ahmet Efendi’dir. Son Surre Emini olarak tarihe 

geçen Hacı Ahmet Efendi bu görevin Osmanlı 

bürokrasisinde önemli bir makam olması do-

layısıyla mütarekede İngiliz İşgal kuvvetleri ta-

rafından tevkif edilmiştir. İngilizler İttihatçıların 

önemli şahıslarını ve hükümetin büyük memur-

larını toplarken Surre Emini de akla gelmiş ve 

o da Malta’ya sürgüne gönderilmiştir. Zavallı 

Hacı Ahmet Efendi siyasetle, ittihatçılıkla (oğlu 

hariç) bir ilgisi olmadığı halde, yani siyaseten 

değil,  neseben konuyla alakadar olduğu halde 

Malta’da sürgün günleri geçirmiştir. O günler-

den yine bir gün “Benim bu işlerle bir alakam 

yoktu niye buraya düştüm” dediğinde, sür-

gün arkadaşlarından Süleyman Nazif, “Enver 

Paşa’nın babası olduğundan bunlar başına gel-

di, seni torpille Surre Emini yaptılar” diye cevap 

verir. Ahmet Efendi “Ne torpili! Ben ehliyetim, 

liyakatim, ihlasım, mütedeyyinliğimle bu vazi-

feye geldim. Alnımın akıyla Surre Emini oldum, 

günaha bulaşmadım, hayatımda harama da uç-

kur çözmedim” dediğinde, Süleyman Nazif o 

Osmanlı nüktedanlığıyla, Enver Paşa’nın babası 

olduğunu ima ederek ve kendilerinin Malta sür-

günlüğüne de Enver Paşa’nın yanlış politikası 

sonucunda düştüklerini ima ederek “Ah Efendi 

keşke helale de uçkur çözmeseydin” der. 

Evet, böylece Surre Alayı konusunu son Sur-

re Emini’nin başına gelen bu hadise ve anek-

dotla bitirmiş olalım. 
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etafizik aşkınlıkla maddi tezahürün 

yani bireysel derinleşme ile toplum-

salın aynı anda kendini gösterdiği, 

bir temaşaya dönüştüğü bir ibadet olarak hac, 

hayatın tüm alanlarıyla özetlenişi gibidir. Hayat 

ve ölüm onda kucaklaşır. Hayat tezahür eder-

ken ölüm bilinci, öte duygusu derinleşir; ahiret 

iklimi teneffüs edilirken yaşanmış hayatların 

muhasebesi tecrübe edilir.

Hacda, “ölmeden evvel ölmek” bilinci hem 

bireysel hem toplumsal planda tecelli eder. Top-

lumsallığı baskın olsa da her nefs kendi büyük 

yalnızlığını yaşar orada. Milyonlarca insanla 

birlikte şeytana taş atarken aslında içimizdeki 

ve dışımızdaki şeytanları, putları taşlamış olu-

ruz. “Bir taş da sen at...” çağrısına iltica ede-

rek hayatımızı ve benliğimizi kuşatan putlara, 

zaaflara karşı yapılan derûnî bir mücadelenin 

muhteşem sembolizmi yaşanır.

Hayat ve öte duygusu iç içedir orada. Haya-

tın tüm sıkıntıları yaşanırken, sabır terazisin-

den geçerken insan tekinin içe yönelik yolculu-

ğunun girdaplarında sürdürdüğü mücadelenin 

tüm safhaları, imtihan olmanın sarsıcı hakika-

tini benliğimizin derinliklerinde hissettiren bir 

mahşer duygusu... inanmış insana “yaşanma-

ya değer hayat”ın eşiğinde son ve gerçek, ka-

çınılmaz sınavı idrak ettirir. Mahşer, her türlü 

farklılıkların, ayrımların ortadan kalktığı, her 

türlü dünyevi payenin geçersiz olduğu o büyük 

buluşmanın adı ise, bunun küçük evrenimizde 

hem maddi hem manevi olarak tecrübe edildiği 

buluşmanın adıdır  hac.

Allah’a yakarışlar bir teslimiyetin, tüm dünyevî 

bağlardan âzade oluşun, mutlak hürriyetin daha 

bu dünyada tadılması değil midir? “Lebbeyk” ni-

daları semaya yükselirken, saf saf olup eller açılır-

ken, milyonlar içinde tek ve yalnız tavaf ederken, 

varlığın tüm boyutlarıyla  ona teslimiyeti göste-

rirken işaret edilen gerçek mutlak hürriyetin bir 

nebze olsun tadılması değil midir? Bu dünyanın 

insanı bağlayan, tutsak eden zaaflarından, gafle-

tinden âzade olmak, bir kutlu dirilişin muştu gibi 

gönlümüze doğması değil de nedir?

Maddi zaaflarla kuşatılan ömrümüzün asr-ı 

saâdetidir orada bize sunulan yaşamak... Hac’da 

yaşanan telaşe, sürekli hareket, koşturma, sı-

kıntı göz önüne alındığında ilk bakışta çelişki 

gibi duran ama gerçekte sonsuz bir uhrevî ik-

limle kuşatıldığımız sayılı anlardır. Zamanın bu 

dünyada iken durdurulması, ötelere bir pencere 

açılması, oradan bir renk, bir kokunun sunul-

masıdır. Tüm bunları herkes farklı farklı yaşar. 

Her insan, her mümin bir alemdir çünkü. Herkes 

herkesle birlikte yalnız olarak kendi haccını ya-

par. Milyonlar içinde tek ve yalnız kendi miracını 

gerçekleştirir.

Tüm zamanlarda ezelî hakikatin insan idra-

kine sunduğu bu tecrübe; farklı zamanlar, de-

Akif EMRE

Gazeteci - Yazar
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virlere göre ilahî hikmetin bazı yönlerini beşerî 

idrak açısından farklı boyutlarını öne  çıkarabili-

yor. Bu dünyanın kimi cilvelerine, kimi zaafları-

na bir iksir olarak haccın sır perdelerini açmaya 

çalışır insan zihni. Her dönem, her fert bu ilahî 

hikmet  çağıldayanından kapasitesi kadar, gönül 

derinliği kadar  idrak testisini doldurur.

İnsanları ırklarına, renklerine göre ayıran 

modern zamanlara özgü hastalıklara toplum-

lar mübtela oldukça  haccın her renkten in-

sanı mutlak irade önünde eşit ve kardeş kılan 

muhteşem ihtarı karşısında sarsılmamak ne 

mümkün! Mahşer düşüncesinin, müslümanları 

ilahî hakikatle karşılaştıran, yüz yüze  getiren 

evrensel toplantının sunduğu renk  harmoni-

si, insanlığın hiçbir döneminde tatmadığı, hele 

hele modern zihnin kavramakta zorlanacağı 

bir mahviyet duygusu verir.

Beyaz ırkçılığa karşı siyahın üstünlüğünü 

öne çıkaran Malcolm X’in ruhunda muhteşem 

bir inkılap geçirerek Malik el-Şahbaz oluşunu, 

yani tevhidi  idrak edişini,  bu her sınıf ve ırk-

tan müslümanı buluşturan renklerin kardeşli-

ğinde aramalıdır. Irkçılık gibi insanlık çizgisi-

nin denîleştiği bir coğrafyadan gelip kardeşlik 

çağlayanında yıkanan Malcolm X’in idrak ettiği 

hakikate insanlık hâlâ ulaşabilmiş değil.

Her şeyiyle mahşeri hatırlatan haccın bu 

çağın insanına yaptığı en büyük ihtarlardan 

biri sınıf farkının, servetin, makam ve konu-

mun giyilen iki parça beyaz örtüyle ortadan 

kaldırılmasıdır. Hiçliğini idrak ederken de-

ğer kazanan insanın erdemini yakalayan Ali 

Şeriati’nin de tıpkı Malcolm X gibi, sınıf fark-

lılığına karşı, yaşadığı çağın en kahredici ide-

olojik ayrımcılığına karşı insanlığın umudunu  

burada bulması tesadüf değildir. Malcolm X, 

ırk ayrımının mağduru bir yaralı yürek olarak 

geldi, tevhidin sırrına ererek, birleştirirken  

yürekleri zenginleştiren ümmet bilincini kuşa-

narak şehadete koştu. Şeriati’nin de sınıf ay-

rımcılığı ve totaliter baskılar altında ezilenle-

rin vicdanını bu mahşer provasında kuşanarak 

şehadete koşması, gören gözler için  haccın 

çağın hastalıklarına karşı verdiği bir mesajdır. 

Her iki simge isim de Safa ile Merve arasın-

da koşarken aynı zamanda haksızlıklara karşı 

durmanın, direnmenin ve dirilişin bilincini bir 

kez daha kuşandılar. Bu koşu kardeşlik bilinci 

ile dirilişi idrak etmektir hem toplumsal plan-

da hem fert planında. İlahî hikmet nasıl her 

insan tekinde ona özgü tecelli ediyorsa hac 

da her çağa özgü bir ilham kaynağı olmasıy-

la  fert ve toplum şartlarında farklı boyutlarda  

her dem tezahür edecektir.  
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arklı coğrafyalarda yaşayan müslü-

man toplumlardan hac ibadetini ifa 

etmek için Hicaz’a gelenlerin seya-

hatleri geçmiş asırlarda cereyan eden pek çok 

hadiseye damgasını vurmuştu. Binlerce kilo-

metreyi bulan mesafelerden mukaddes toprak-

lara gelen hacı adaylarının yolculukları çoğu 

zaman birkaç yıl sürmekteydi. Birbirinden ayrı 

özelliklere sahip ülkeleri görüyorlar ve buralar-

da yaşayan insanlarla yakından tanışıyorlardı. 

Zaten bunları tanımadan, belli bir süre hasbihâl 

etmeden yolculuklarını sürdürmeleri mümkün 

değildi. Günümüzde uçaklarla aynı amaç için 

birkaç saatte gerçekleştirilen yolculuğa da eğer 

seyahat diyecek olursak bu kelimenin hakiki 

manasının artık tamamen değiştiğini peşinen 

kabul etmişiz demektir. Zira günümüz hac yol-

culukları çoğu zaman hemen yandaki koltukta 

oturan ve genelde yakın akraba veya hemşehri 

olan kimseyle bir sohbetlik sürede tamamlana-

cak kadar kısa sürmektedir. Böyle olduğu için 

de binlerce kilometreyi bulan mesafelerden 

kutsal topraklara gelinse bile günlük dilde kul-

landığımız gibi bu yolculuk basit bir kelimeyle 

“uçuş” olmaktan ileri gitmeyen ve anlık bir yer 

değiştirmeden ibarettir.

Mekke ve Medine’ye ulaş-

mak için en çetin yolculuk-

ların yapıldığı coğrafyalar 

arasında Afrika ülkeleri ilk 

sıralarda yer almaktadır. Et-

rafı denizlerle çevrili olan bu 

kıtanın iç kısımlarında yer 

alan aşılması imkansız de-

vasa çöller, geçilmesi zor or-

manlar ve nehirler gibi büyük 

coğrafî engellerle mücadele 

etmek hacı adaylarının ayla-

Doç. Dr. Ahmet KAVAS

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi

F

Hac ibadetini ifa etmek üzere Afrika’dan Hicaz’a ya-
pılan yolculukların en meşhuru hiç şüphesiz Mali sul-
tanı Kankan Musa’nın seyahatidir. 1324-1325 yılları 
arasında gerçekleştirilen bu seyahate tarih kitaplarının 
rivayet ettiklerine göre en az on bin, en çok 60 bin kişi 
katılmıştı. Kendisi atına bindiğinde önünde bulunan 
500 köleden herbirisi ellerinde 500 miskal ağırlığında-
ki altın çubuklarla yürümeye başlıyorlardı. Eğer Cuma 
günü önemli bir yerleşim mahalline uğrarsa oraya mut-
laka bir cami inşa ettiriyordu.
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rını almaktaydı. Bu kıtanın Kızıldeniz sahiline ya-

kın bölgelerinden ve Doğu Afrika ile Kuzey Afrika 

sahiline yakın bölgelerden Hicaz’a ulaşmak ise 

nispeten kolaydı. Çünkü ya deniz yoluyla veya sa-

hili takip edip karadan ilerleyerek Hicaz bölgesi-

ne gelinebiliyordu. Özellikle Doğu Afrikalı müslü-

manlar denizcilik konusunda mahir oldukları için 

deniz yoluyla Kızıldeniz’in güney ucundaki Ba-

bülmendeb Boğazına kadar gelip buradan Yemen 

tarafına geçiyor, karadan seyahatlerine devam 

ediyorlardı. Fakat Afrika’nın ortasında bulunan 

ve dünyanın en büyük çölü olarak bilinen Büyük 

Sahra çevresinden gelen hacı adayları en sıkıntılı 

yolculukları gerçekleştirmekteydiler. Bunlar için 

Hicaz’a ulaşmak kadar memleketlerine dönmek 

de oldukça zorlu geçiyordu.

İslâmiyet’in henüz Hazret-i Muhammed 

(s.a.v.) hayattayken yayıldığı kıtalardan birisi 

olan Afrika çok önemliydi. Zira Mekkeli müş-

riklerin zulmünden kurtulmak isteyen müslü-

manlara ev sahipliği yapan bölgelerin başında 

bu kıtada geçmişte Habeşistan, bugün ise Su-

dan, Eritre, Etiyopya,  Cibuti ve Somali adıy-

la bilinen topraklar gelmektedir. 615 yılında 

Habeşistan’a gerçekleştirilen bu ilk hicretin 

ardından henüz çeyrek asır geçmeden Mısır’a 

geçen İslâm orduları yaklaşık bir asır içinde ba-

tıda Atlas Okyanusu’na, içeride Çad Gölü çev-

resine, doğuda ise bugünkü Güney Afrika Cum-

huriyeti sınırlarına kadar olan bölgelerde varlık 

göstermeye başlamışlardı. Daha o dönemlerde 

Afrika’dan Hicaz’a yapılmaya başlayan hac se-

yahatleri 19. yüzyılın sonlarına kadar bazı sı-

kıntılı dönemler hariç büyük bir değişikliğe uğ-

ramadan devam edegeldi. 

Haçlı seferleri esnasında Mağribli hacılar 

güzergâhlarını değiştirerek mümkün mertebe 

Mali Sultanı Kankan Musa
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sahilden uzak yolları takip edip Kahire’nin gü-

neyinde kalan Yukarı Mısır bölgesi üzerinden 

seyahat etmekteydiler. Avrupalıların sömürge-

cilik faaliyetlerinin başladığı 16. yüzyılda da 

tarihî hac güzergâhları değişmeye başlamıştı. 

Çünkü Doğu Afrikalı hacı adayları Portekiz do-

nanmalarının istilası altındaki tarihî iskelelerini 

kullanamaz olmuşlardı. Mısır Memlûkleri Dev-

leti ve onların yerini alan Osmanlı Devleti’nin 

Kuzey Afrika, Kızıldeniz ve Doğu Afrika sahil-

lerinde kurduğu hakimiyet ve nüfuz sayesinde 

hac seyahatleri 19. yüzyılın sonuna kadar fazla 

kesintiye uğramadan yapılabildi. Ancak sömür-

geciliğin kıtanın tamamını kapladığı 20. yüzyı-

lın ilk yıllarından itibaren Hicaz’a gelmek nere-

deyse imkansız hale geldi.

Oldukça sıkıntılı şartlarda hac seyahatini 

gerçekleştiren Afrikalı müslümanlar maddî ve 

manevî her alanda büyük bir kazanımla ülke-

lerine dönmekteydiler. Yıllarca süreceği baştan 

belli olan bu yolculuğa çıkan insanlar önceden 

büyük hazırlık yapıyorlardı ve yola çıkma im-

kanı bulurlarsa bu niyetlerini uygulamaya ko-

yuyorlardı. Yaşadıkları köy ve kasabalardaki 

insanlardan aldıkları yardımlarla yola çıkılması 

âdettendi. Ama bu yardım onlara sadece belli 

bir süre yetmekteydi. Uğradıkları menzillerde 

kabiliyetlerine göre çeşitli işlerde çalışıp bir 

sonraki menzile ulaşacak miktarda gelir elde 

edince yola devam ediyorlardı. 

Hicaz’a gitme imkanı bulanlar arasında çok 

sayıda âlim, mutasavvıf ve devlet adamı da var-

dı. Şüphesiz hac ibadetini yerine getirmenin 

coşkulu sevinci yanında uğradıkları coğraf-

yalarda büyük tecrübe edinen bu kimselerin 

dünya görüşlerinde büyük değişimler oluyordu 

ve mahallî tecrübeleri beynelmilel boyutlarda-

kilerle temaslarıyla birlikte zenginleşiyordu. 

Hac onların dünyasını değiştirdiği gibi onlar da 

güzergâhları boyunca rastladıkları toplumlarla 

kaynaşarak onlara kendi tecrübelerini ve dene-

yimlerini aktarıyorlardı.

Afrikalı hacı adaylarının Hicaz yolunda 

önemli durak yerleri vardı. Bugünkü Mali sı-

nırları içinde Timbüktü, Tunus’ta Kayrevan, 

Libya’da Fizan ve özellikle Mısır’da Kahire 

bu anlamda en önemli menzillerdi. Şöhretini 

duydukları Ezher ulemasıyla karşılaşmak bu 

kıtanın iç kısımlarından, Mağrib’den ve Batı 

Afrika’dan gelenlerin en büyük hayaliydi. Ken-

di bölgelerinde İslâm eğitimini gayet iyi alan 

bu müslümanlar sahip oldukları bu bilgileriy-

le Ezher’de dikkat çekiyorlardı. Sonuçta onlar 

Mısır’dan çok şey öğreniyorlar, Ezher ulema-

sı da onların yabana atılamayacak derece ilim 

sahibi kimseler olduklarını görüyordu. Mesela 

19. yüzyılın başlarında bugünkü Cezayir’den 

hacca gitmek üzere yola çıkan Muhammed b. 

Ali es-Senûsî’nin ve Batı Afrika’da Mali, Sene-

gal ve Gine isimli ülkeler arasında paylaşılan 

bölgeden gelen el-Hâc Ömer el-Futîyû’nun Ez-

her uleması ile tartışmaları meşhurdur.

Hac ibadetini ifa etmek üzere Afrika’dan 

Hicaz’a yapılan yolculukların en meşhuru hiç 

şüphesiz Mali sultanı Kankan Musa’nın seya-

hatidir. 1324-1325 yılları arasında gerçekleş-

tirilen bu seyahate tarih kitaplarının rivayet 

ettiklerine göre en az on bin, en çok 60 bin 

kişi katılmıştı. Kendisi atına bindiğinde önün-

de bulunan 500 köleden herbirisi ellerinde 500 

miskal ağırlığındaki altın çubuklarla yürüme-

ye başlıyorlardı. Eğer Cuma günü önemli bir 
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yerleşim mahalline uğrarsa oraya mutlaka bir 

cami inşa ettiriyordu. Bu âdetini aksatmadan 

Kahire’ye gelen Kankan Musa burada Memlûk 

sultanının huzuruna çıktığında Allah’tan baş-

ka hiç kimsenin önünde eğilmediği için tazim 

için dahi olsa onun huzurunda da eğilmeyi red-

detti. Beraberinde getirdiği altınlarının bir kıs-

mını Mısır’daki müslümanlara tasadduk eden 

Mali Sultanı geri kalanını Hicaz’a götürdü ve 

Mekke ile Medine’de tasadduk etti. Dönüşün-

de Hicaz’dan âlimler, mimarlar ve Kahire’den 

ise Memlûk ordusundan Türk soylu askerler 

alıp ülkesine gitti. Onun bu seyahati Batı Afrika 

müslümanlığında bir dönüm noktası oldu. Ül-

kesinin her tarafında devasa camiler ve medre-

seler inşa edildi. O döneme kadar Cuma nama-

zı kılınmayan yerlerde Cuma namazı kılınmaya 

başlandı. Henüz islâmlaşmamış bölgeler bu 

dinle müşerref oldular. Kankan Musa mahallî 

bir sultan iken sadece İslâm dünyasının değil 

Avrupa’nın da tanıdığı bir imparator olarak ka-

bul edildi. 

Dünya tarihînin gelmiş geçmiş en büyük 

seyyahı kabul edilen İbn Battûta 28 yıl süren 

toplam dokuz seyahatinde yaklaşık 120 bin ki-

lometre yol aldı. İlk defa seyahate çıktığında 

amacı hac farizasını yerine getirmekti. Ancak 

Hicaz bölgesine geldiği 1327 yılından itibaren 

bu bölgede üç yıl kaldı ve her hac mevsiminde 

Mekke’ye dönerek üç defa üst üste haccını ifa 

etti. Daha sonra Anadolu, İç Asya, Hindistan, 

Endonezya, Çin gibi diyarlara gitti ama dönü-

şünü hep Hicaz üzerinden yaptığı için defa-

larca hac farizasını yerine getirdi. Kısacası İbn 

Battûta için hac ibadeti yaptığı seyahatlerin 

merkezinde yer aldı, belki de burada farklı coğ-

rafyalardan gelen hacılarla tanışarak onların 

ülkelerini de görme ihtiyacı hissediyordu. 

Mali sultanlığının yerini alan ve aynı toprak-

lara hükmeden Songay sultanlığının kudretli 

hakimi Askiya Muhammed de 1495-1497 yıl-

ları arasında hac seyahatine çıkan ve 300.000 

parça altını Hicaz’da tasadduk eden önemli bir 

devlet adamıydı. Bunun seyahati de dillere des-

tan olacak boyuttaydı. Mısır’a uğradığında bu-

rada içlerinde Celalüddin es-Süyûtî gibi alim-

lerin ve mutasavvıfların bulunduğu çok sayıda 

kimseyle karşılaştı. Dönüşünde Kahire’de bu-

lunan Abbasî halifesinden kendisini Batı Afrika 

müslümanları üzerinde halifesi tayin etmesini 

talep etti ve bu isteği kabul edilerek kendisine 

taç giydirilip sarık sardırıldı.             

 Avrupa sömürgeciliği karşısında en büyük 

direnişi gösteren Afrikalı mücadele adamları 

da bu cesaretlerini hac seyahatleri sayesinde 

kazandıkları tecrübelerine 

borçluydular. Kuzey Afrika’da 

Senûsiye hareketini Fransız, 

İngiliz ve İtalyan işgalleri 

karşısında bir direniş hareke-

tine dönüştüren Muhammed 

b. Ali es-Senûsî Mağrib’de 

aldığı İslâm eğitimi yanın-

da Hicaz’da kaldığı sürece 

Mekke ve Medine’ye ulaşmak için en çetin yolculuk-
ların yapıldığı coğrafyalar arasında Afrika ülkeleri ilk 
sıralarda yer almaktadır. Etrafı denizlerle çevrili olan 
bu kıtanın iç kısımlarında yer alan aşılması imkansız 
devasa çöller, geçilmesi zor ormanlar ve nehirler gibi 
büyük coğrafî engellerle mücadele etmek hacı adayla-
rının aylarını almaktaydı. 
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Afrika’nın sömürgeciliğe karşı nasıl müdafaa 

edileceğini öğrendi. Avrupalılar onun mücade-

lesi karşısında emellerine çok zor ulaştılar.

Sömürgecilik karşısında Batı Afrika’da gös-

terilen en güçlü direniş ise el-Hâc Ömer el-

Futîyû tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık yirmi 

yıl süren hac seyahati esnasında uğradığı Ni-

jerya, Çad, Mısır ve Hicaz’da öğrendiği bilgiler 

sayesinde iyi bir alim, Ticâniyye tarikatının Batı 

Afrika’daki en büyük halifesi ve Gine, Senegal, 

Mali, Gambiya, Burkina Faso ve Nijer gibi ülke-

leri sömürgeciliğe karşı korumaya kararlı bü-

yük bir mücadele adamı olarak yetişti. Bütün 

bu özelliklerini Hicaz’da görüştüğü Ticanîlerin 

halifesinden aldığı Batı Afrika bölgesi sorumlu-

luğu göreviyle daha etkili kıldı.

Hac seyahatinde kazandığı itibarı sayesinde 

Afrika müslümanlığı üzerinde hâlâ tesiri devam 

edenlerden bir diğeri ise Tunuslu Şeyh Ali Nu-

reddin Yeşrutî idi. Hicaz’a gelen ve Şazeliye ta-

rikatına müntesip olan bu şeyh hac farizasını 

tamamladıktan sonra ülkesine dönmeyip Os-

manlı idaresindeki Filistin’in Akka kasabasına 

yerleşti. Kısa zamanda büyük bir mürit kitlesi-

ne sahip oldu. Kısaca Yeşrutiye adıyla bilinen 

Şazeliye’nin bu kolu Doğu Afrika’dan gelen 

müritler sayesinde Somali, Kenya, Tanzanya, 

Komor Adaları, Madagaskar, Mozambik, Ma-

lavi ve Kongo isimli ülkelerdeki müslümanlar 

arasında yayıldı. Bu bölgedeki Alman, Fransız, 

İngiliz, İtalyan, Belçikalı ve Portekiz sömürge-

ciliğinin İslâm’a karşı yok edici tavrı karşısında 

büyük bir direniş hareketine dönüştü.

  Sonuç olarak belki yüzlerce örnekle ifade 

edebileceğimiz Afrikalı müslümanların hac tec-

rübesi onlar için sadece bir ibadetin farizasın-

dan ibaret kalmadı. Bu tecrübe onları birlikte 

yaşadıkları toplumların önderleri, düşmanları-

nın en çok korktukları hasımları haline getir-

di. Onlar sayesinde İslâmiyet kıtada daha fazla 

kitleler tarafından benimsendi: inşa ettikleri 

camilerde, zaviyelerde, Kur’an okullarında, 

medreselerde milyonlarca müslümanın dinle-

rini daha iyi öğrenmelerine vesile oldular. Yaz-

dıkları kitaplar ise kendi toplumlarını aydınlat-

tığı kadar kendilerinden sonraki nesiller için de 

en önemli kaynak eserler arasında yer aldılar.        

D
o

ç.
 D

r. 
A

h
m

et
 K

AV
A

S 
/ H

ac
 İ

ba
de

ti
yl

e 
Ta

çl
an

an
 A

fr
ik

al
ıla

r



69Kasım ‘07

HÂTIRAT 

Nakleden: Davut ÖZGÜL

Alex HALEY, Malcom X, trc. Yaşar KAPLAN, İstanbul 2003, s. 544-545.

lk hacca gidişimdi. Bayramın birin-

ci günündeyiz ve tüm hacılar beyaz 

kelebeklerin ışığa yönelişini andırı-

yoruz. Arkama bakıyorum saadet, önüme bakı-

yorum saadet.  Renklerimiz, dillerimiz, maka-

mımız hep farklı ama bembeyaz bir örtü içinde 

yeniden şekillenmiş gibiyiz. 

Bir anda bu coşkuyu hüz-

ne çevirircesine mekanik bir 

ses yankılanıyor etrafımızda. 

“Dağılmayın ve aranıza ya-

bancıları almayın!” Bu kafile 

başkanımız. Kaybolacağımız 

endişesi ile hacılarına böyle 

sesleniyor. “Aranıza yabancı-

ları almayın!”. Ruhumu inciten bu anons üç defa 

tekrarlanıyor. Dayanamayıp soruyorum; “Kim 

yabancı? Kim yerli? Biz kimiz? Burası neresi? 

Başkan hatasını anlayarak edeple; “Peki hocam 

ne diyeyim?” diye soruyor. Artık “KARDEŞLERİ-

NİZE YOL VERİN, KARDEŞLERİNİZE YARDIMCI 

OLUN” nidaları yankılanıyor 

Kâbe semalarında. Simsiyah 

tenli insanlara değiyor yüre-

ğimiz ve hep kardeş oluyoruz. 

Az sonra şeytanı taşlamaya 

başlayacak olan hacı adayları 

daha yolun başında şeytanın 

başını ezerek ibadetlerine de-

vam ediyorlar.

I

Hepimiz “Gerçekten Kardeş” Gibiyiz

ünyanın her yerinden gelen yüzbin-

lerce hacı vardı. Her renkten insan 

vardı; mavi gözlü sarışınlardan tu-

tun da Afrikalı kara derililere değin. Ama tü-

mümüz de,  birlik ve kardeşlik anlayışına bağlı 

kalarak aynı ibadetleri yapmakla bütünleşiyor-

duk; oysa Amerika’da gördüklerimize bakıp be-

yazlarla ötekiler arasında hiçbir zaman kardeş-

lik diye bir şeyin var olmayacağına inanırdık. 

Benden duyduğunuz bu sözler karşısında, 

kim bilir, şaşırıp kalacaksınız. Ama hac sırasın-

da gördüklerim, karşı karşıya geldiklerim, es-

kiden beri sahip olduğum düşünce kalıplarının 

birçoklarını yeni baştan düzene sokmamı ve 

eskiden beri sürdürdüğüm bir çok yanlışlıkları 

bir yana itmemi gerekli kılmıştır. 

İslâm dünyasına geleli on bir gün oluyor. 

O gündür bu gündür de, gözleri maviler mavi-

si, saçları sarılar sarısı ve tenleri beyazlar be-

yazı olan Müslüman kardeşlerle aynı Tanrı’ya 

inandığımız için aynı tabaklardan yemek ye-

mekteyiz, aynı bardaklardan içmekteyiz, aynı 

yataklarda (yada aynı halılarda) uyumaktayız. 

Ve gene “beyaz” Müslümanların sözlerinde, 

davranışlarında, tutumlarında; Nijerya’dan, 

Sudan’dan, Gana’dan gelen Afrikalı siyah Müs-

lümanların gösterdikleri samimiyetin aynısını 

bulmaktayım.

Hepimiz de gerçekten ‘kardeş’ gibiyiz, çün-

kü bu insanların aynı Tanrı’ya yönelen inançla-

rı; kafalarındaki tüm ‘beyaz’ imajları, davranış-

larındaki tüm ‘beyaz’ imajları, tutumlarındaki 

tüm ‘beyaz’ imajları silip atmıştır. 
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Fethi TEVETOĞLU, M. Zeki SOFUOĞLU, Mu-
kaddes Topraklarda, Ankara 1965, s. 116-117.

Medine’de Bir Cuma Sabahı 

edine’de sabah ezanı… Evet, o sabah 

ezanını ömrümüzün sonuna kadar 

unutamayacağız. Dört minarede dört 

müezzin… Dört ayrı ses tonunda… En incesi 

“Allahüekber” diyor, onu davudiye kadar değişip 

yükselen ses tonları ile diğer üçü takip ediyor. 

Vecd ve istiğrak içinde dinledik bu sabah ezanını. 

Ruhumuz gaşyoldu. Gözlerimiz yaşlarla doldu. 

Allah’a inanmak, O’nun Peygamberini tanımak, 

İslâm olmak, ne büyük saadetti Yârabbi!!..

Abdestlerimizi aldık ve biz iki Türk gaze-

tecisi -Şemsi Kuşeyri ve ben- mihmandarımız 

Mahmud Hayyad ve fedakâr fotoğrafçımız Be-

kir Muhammed Kâmil Reşidî ile birlikte Pey-

gamber Efendimizin mübârek mescidlerine 

dahil olduk. Cuma günü idi. Cuma’nın sabah 

namazı idi. Cemaat mahşer mi mahşer. Biz 

iki Türk’ten ve fotoğrafçımızdan başka ceket-

pantolon giymiş, kravat takmış kimse yok. Aysa 

ve Afrika’nın her milleti burada mevcut. İslâm 

her tarafı sarmış veya Harem-i Şerif Camiinde, 

Peygamberin Ravza-i Mutahharası etrafında 

hepimiz toplanmışız. Allah’ım ne heyecan ve-

rici bir manzara!

M

30 Küsur Sene Sonra Cidde Limanında İlk Türk 

Vapuru

emimiz Cidde sahillerinin meşhur 

Cebel Yemina’sına burniyle takip 

ederek dış limana giriyorken kıla-

vuz yetişti. Şapları ile meşhur olan bu limanda 

kılavuzsuz hareket hemen hemen imkansız. 

Çıplak topuklarını döğen beyaz entarisi 

içinde ve gene beyaz bir takke ile hoş bir te-

bessümün örttüğü tunç bir sima. Kılavuz Mu-

hammed Selâme. Güverteye çıkar çıkmaz sağ 

elini göğsüne koyarak selam veriyor ve Cidde 

limanında 30 küsur senedir ilk Türk vapurunu 

gördüğünden dolayı şükrediyor. Filhakika Türk 

idaresine duyulan bu hasret muhtelif vesileler-

le sık sık izhar edildi. 

Kanaldan beri beliren Türk hasret ve sevgisi 

Cidde’de çok kuvvetlendi. Beyrut’ta ise elle tu-

tulur hale geldi. Koltuklarımızı kabarttığı kadar 

gözlerimizi de yaşartan bir tecelli.

G

Bediî N. ŞEHSUVAROĞLU, Hac Yolu, 
İstanbul 1948, s. 64.

Dönüş Yolu

ayatın en âli safhası sona erince, 

Hacının Ka’be’ye vedâ ettiği an ge-

lir ve o artık Allah’ın çağrısına ko-

şan bir ruh olmaktan çıkar. Yunus’un tabiri ile 

“et ve kemik” olur. Yorgun bir “et ve kemik”tir. 

Vatana dönüş yollarında kalabalık içinde ezilir 

gibi olan, dürtülen, günlerce açıkta bekleyen, 

zor şartlar içinde yol alan yoksul bir yolcudur.

Cidde uçak meydanında bekleyen bir kafile-

nin hareket sırası gelmiştir. Hacılar, ellerinde, 

sırtlarında eşyaları ilerler. Fakat uçağın ecnebi 

kaptanı karşılarına gelir ve bu ağır eşyanın esa-

sen dolu olan uçakta taşınmayacağını söyler. 

Hacılar şikayet etmeden  denkleri açar, tahta 

Konya kaşıkları, hasır seccâdeler, hicazdan alı-

nıp memlekete götürülen kefenler yere düşer. 

H
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Memurlar, hacıların ellerinden bunları çekerek 

bir daha görülmemek üzere götürür. Hacılar 

sabır ahdini bozmamak için hep susar. Ancak 

titrek bir kadın sesi duyulur: “Hani battaniyem 

geri gelecekti.” O esnada zemzemin manasını 

bilmeyen ecnebi kaptan, göğümleri hacıların 

ellerinden alarak yerlere döker. Her katresi ha-

yat boyu emek ile ödenen, her damlası bir öle-

ne teselli olarak taşınan sular, yerlerde akmaya 

başlayınca hacılar göz yaşlarını tutamaz. 

60’lı yıllar…

ecdet Bozkır diye bir ahbabım vardı. 

Hacdan döndüğünde onu ziyarete 

gittim. O yıllarda hacca gitmek daha 

zordu. Necdet Bey her yıl Yalova’ya 

kaplıcalara giderdi. Bir gidişinde Araplarla kar-

şılaşmış, başka insanların küçümsemesine 

rağmen Müslüman oldukları için onlarla ilgi-

lenmişti. İlgilendiği Araplar da Suudi Arabistan 

kralının yakınları çıkmış, onların davetiyle hac-

ca gitmeye imkan bulmuştu. 

Necdet Bey’i ziyaretimde hac hatıralarını an-

latmasını istedim. Bana başından geçen şu ola-

yı anlattı: “Müzdelife’deyiz, tabi çok kalabalık, 

herkes her taraftan oraya akın ediyor. Bizler taş 

toplarken 4-5 siyahî hacı da taş topluyordu. Fa-

kirlikten olsa gerek çok da pejmurde idiler. Ka-

filedeki bazı hacılar bunlara acıyan gözlerle ba-

kınca o hacılardan biri döndü ve şunları söyledi: 

‘Neden öyle bakıyorsun, boyayı mı beğenmedin 

yoksa boyacıyı mı?’ hepimiz donduk kaldık.”

90’lı yıllar…

Derviş Taşkale isimli Nevşehirli bir görevli-

miz vardı. Her sene Nevşehirli hacıları bir araya 

getirir hacca giderdi. 

Diyanet hacısı olmayanlar Diyanet tesisle-

rinde kalamaz, Arafat’a Diyanet araçları ile çı-

kamazlardı. Derviş Hoca geldi ve Diyanet hacısı 

olmayan bir hacıyı araçlarımızla Arafat’a gö-

türmemizi rica etti. Ben de diğer hacılar ayakta 

kalmamak şartı ile izin verdim. 90’lı yıllarda hac 

sıcakların en fazla olduğu döneme rastlamıştı. 

Getirdiğimiz bu hacı seccadesini çadırın dışına 

serdi ve namaz kılmaya başladı. Selam veriyor, 

dua ediyor, etraftaki hacıların bakışlarına aldır-

madan yüksek sesle Allah! diye nida ediyordu. 

Sonra da o hacı ortadan kayboldu.

Bir müddet sonra Derviş Hoca heyecanla 

geldi ve “Para keseme 100’ünü fakir-fukaraya, 

100’nü de Arafat’a götürdüğümüz o hacıya ver-

mek üzere 200 riyal koymuştum. Ama tavaf es-

nasında, keseye bir jilet attılar ve fakir-fukaraya 

veririm dediğim 100 riyali aldılar. Canım sıkıldı, 

kaldığım eve döndüm. Kapı çalındı, açtığımda 

o hacıyı gördüm. Bana ‘Benim için ayırdığın 

parayı almaya geldim’ dedi. Bu adamı Arafat’a 

götürdükten sonra görmemiştim ve ona para 

vereceğimden de hiç bahsetmemiştim. 

N

Emel ESİN, Lebbeyk Hac Hatıraları,  
İstanbul 1968, 29-30.

Nakleden: Yusuf  KAVAKLI, İstanbul 
Müftü Yardımcısı.
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Hacer validemiz ve
İsmail susamıştır. Çocuğu olduğu
yere bırakır ve su aramaya gider.

Bir yandan da göz ucuyla çocuğu takip eden
validemiz, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip

gelirken gözden kaybolan çocuğu için endişelenir
ve koşarak İsmail’i bakmaya gelir. İsmail, bu günkü

zemzem kuyusunun olduğu yerde yatmış topuğuyla yere
vurmakta ve debelenmektedir. Bu arada annesi gelir ve

çocuğun topuğunu vurduğu yerden su çıktığını görür. Kabararak
yukarıya doğru bulgur bulgur kaynayarak yükselen

suyun kenarını çevirir ve ‘zem, zem’ yani ‘dur, dur’ der. Su
hafiler ve kısmen durur. Rivayet edilir ki, Hz. Hacer  ‘zem,

zem’ demeseydi, bu suyu tutmak mümkün olmayacak,
oradan fışkırıp dünyayı sulayacak kadar çok ve bol olacaktı.

Yine rivayete göre zemzem suyunun cennetten
geldiği söylenir ve ne niyetle içilirse o niyet

hasıl olur. Aç, tok olmak için içse doyar, susuz
içse, suya kanar. Salih amel ve takva

niyetiyle içenler de niyet ettiği
hale kavuşur.
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ac sözlükte “kastetmek, yönelmek” 

anlamına gelen bir kelimedir. Fıkıh 

terimi olarak ise hac, “Mekke şeh-

rindeki Kâbe’yi ve civarındaki kutsal sayılan 

özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun 

olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken di-

ğer menâsiki yerine getirmek” demektir. Bun-

ların hepsine birden hac törenleri anlamında 

“menâsikü’l-hac” denir.

İslâmiyet’in beş esasından biri olan hac, 

hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz 

olduğu hükmü, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’te 

bildirilmiş ve bu hüküm konusunda müslü-

manların görüş birliği (icmâ) gerçekleşmiştir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de: “Yoluna gücü yetenlerin evi 

(Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üze-

rinde Allah’ın bir hakkıdır” (Âl-i İmrân 3/97) 

buyrulmuştur. Peygamberimiz de haccı Müs-

lümanlığın beş esasından birisi olarak saymış, 

haccın önemini ve yararlarını belirtmiş ve bu 

törenlerin nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir.

Gücü yeten, yani sağlık ve servet yönünden 

haccetme imkânına sahip olan müslümanların, 

ömründe bir defa haccetmeleri farz olup imkân 

elde edilince, geciktirmeden yerine getirilme-

si gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan 

müslüman bu farzı yerine getirmiş olur. Kâbe’yi 

ziyaretle ilgili ibadetlerden biri de “umre”dir. 

Ziyaret belirli zamanda ve Arafat vakfesiyle 

birlikte olursa “hac”; belirli bir zamana bağlı 

olmayarak vakfesiz yapılırsa “umre” adını alır. 

Hac ve umreyi birbirinden ayırmak için hacca, 

“hacc-ı ekber” (büyük hac), umreye “hacc-ı as-

gar” da (küçük hac) denir. 

Yükümlülük Şartları
Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel ola-

rak bütün yükümlülükler de öngörülen müslü-

manlık, akıl ve bulûğ şartı yanında, ayrıca hac 

yapmaya bedenî ve malî imkânların yeterli ol-

ması da şarttır. İstitâat denilen yapabilme güç 

ve imkânı, hac yolculuğuna çıkacak kişinin gi-

dip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla 

yükümlü olduğu kimselerin geçimlerini sosyal 

seviyelerine uygun olarak sağlayacak malî güce 

ve hac için yeterli zamana ve malî güce sahip ol-

ması anlamına gelmektedir. Ayrıca kişinin hac ile 

yükümlü sayılabilmesi ve hac yükümlülüğünün 

zimmetinde borç olarak sabit olabilmesi için be-

lirtilen dört şarta ilâve olarak, bu farîzayı yerine 

getirecek vakte erişmiş olması da gerekir. 

Eda Şartları
Haccın edasının, yani hac yükümlüsü ta-

rafından bizzat ifa edilmesinin farz olma-

sı için bulunması gereken şartlara  “haccın 

Kerime CESUR

Vaiz, İstanbul Müftülüğü
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edasının şartları” denir. Bu şartlar şunlardır: 

Sağlıklı olmak. Yol güvenliği. Ârızî bir enge-

lin bulunmaması. Bunların dışında kadınlara 

özel iki şart daha vardır: Bunlardan birincisi, 

kadınların tek başlarına uzun mesafeli yolcu-

luklara çıkma yasağından kaynaklanan “yan-

larında eşlerinin veya bir mahremlerinin bu-

lunması” şartıdır. Bu şart Hanefilere göredir. 

Şafiiler, güvenliğin sağlanması durumunda 

kadının yanında mahreminin olmasını gerek-

li görmezler. İkinci şart ise sadece boşanma 

iddeti veya vefat iddeti beklemekte olan ka-

dınların, “beklemeleri gereken süreyi tamam-

lamış olmaları” dır. 

Eda şartlarını taşıyan kimselerin bizzat hac 

yapmaları, bu şartlardan herhangi birinin ger-

çekleşmemesi durumunda bedel (vekil) gön-

dermeleri veya bunu vasiyet etmeleri gerekir.

Geçerlilik Şartları
Haccın geçerli yani sahih olabilmesi için 

üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar; Hac 

yapmak niyetiyle ihrama girmek, özel vakit ve 

özel mekândır.

a) İhram: İhram ilmihal dilinde hac veya 

umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer za-

manlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları 

belirli bir süre boyunca yani hac veya umrenin 

rükünlerini tamamlayıncaya kadar kendi nef-

sine haram kılması anlamındadır. İhram giy-

mek ise hac törenlerinin ifası sırasında giyil-

mek üzere yün, pamuk veya ketenden hazır-

lanmış beyaz renkli giysiyi (ihramlık) giymek 

anlamındadır.

İhrama Girme Yerleri: Kâbe’nin etrafını iç 

içe kuşatan yerler, sırasıyla Harem, Hil ve Âfâk 

olarak, hükümleri farklı üç bölgeye ayrıldığı 

gibi hac veya umre yapan kimseler de bulun-

dukları bölgelere göre Âfâkî, Hillî (veya Mîkatî) 

ve Mekkî olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

lara Mekkî (Mekkeli) denir. Mekkeliler hac için 

Harem bölgesi sınırları içinde; umre için ise Hil 

bölgesine çıkarak ihrama girerler. Hil Bölge-

si: Hil bölgesi, Harem bölgesi ile Mîkat yerleri 

arasındaki yerlerdir. Bu bölgede ikamet eden-

lere Mîkatî veya Hillî denir. Hillî, Hil bölgesinde 

yaşayan kişi anlamındadır. Mîkatîler gerek hac 

gerek umre için Harem bölgesine girmeden 

bulundukları Hil bölgesinde ihrama girerler. 

Âfâk Bölgesi: Harem ve Hil bölgelerinin dışın-

da kalan yerlere Âfâk denir. Hil bölgesi dışın-

dan doğrudan Mekke’ye veya Harem bölgesine 

gelenlerin ihramsız geçmemeleri gereken beş 

nokta, Hz. Peygamber tarafından belirlenmiş-

tir. Bunlardan her birine “mîkat”, bu noktaların 

sınırladığı ve Hil bölgesi dışında kalan yerlere 

de “Âfâk” ve bu yerlerde yaşayan insanlara da 

Âfâkî denir ki uzaklardan gelen anlamındadır.

Mekke’ye veya Harem bölgesine gelenlerin 

ihramsız geçmemeleri gereken bu beş yer şun-

Harem Bölgesi: Mekke ile 

etrafında, bitkileri koparıl-

mamak ve av hayvanlarına 

zarar verilmemek üzere be-

lirli sınırlar içindeki emniyetli 

bölgedir. Bu bölgede oturan-

Gücü yeten, yani sağlık ve servet yönünden haccetme 
imkânına sahip olan müslümanların, ömründe bir defa 
haccetmeleri farz olup imkân elde edilince, geciktirme-
den yerine getirilmesi gerekir. Hayatında bir defa hac 
yapmış olan müslüman bu farzı yerine getirmiş olur. 
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lardır: Zülhuleyfe: Mekke’ye Medine 

üzerinden gelenlerin mîkatıdır. Cuhfe: 

Mısır ve Suriye istikametinden gelen-

lerin mîkatıdır. Zâtüırk: lrak yönünden 

gelenlerin mîkatıdır. Karnülmenâzil: 

Necid ve Küveyt yönünden gelenlerin 

mîkatıdır. Yelemlem: Yemen ve Hindis-

tan tarafından gelenlerin mîkatıdır. 

Süveyş yönünden Kızıldeniz yolu 

ile gelenler, Cuhfe yakınında Râbığ hi-

zasında ihrama girerler. Hava yolu ile 

Cidde’ye gelenler ise, geldikleri istika-

metteki mîkatın hizasını geçmeden, ni-

yet ve telbiye yaparak ihrama girerler.

Hanefî ve Mâlikîler’e göre, her ne 

maksatla olursa olsun doğrudan Ha-

rem bölgesine, meselâ Mekke’ye gi-

decek olan Âfâkîler’in, mîkat sınırını 

geçmeden ihrama girmeleri gerekir. 

Çünkü ihram, bu kutsal bölgeye saygı 

için vâcip kılınmıştır. Bu konuda hac 

ve umre için gelenler ile ticaret, ziya-

ret veya tedavi gibi başka maksatlar 

için gelenler arasında fark yoktur. Bun-

lar, hac veya umre yaptıktan sonra ih-

ramdan çıkarlar. Herhangi bir sebeple 

mîkat sınırları dışında bulunan Hil ve 

Harem bölgeleri halkı da doğrudan Ha-

rem bölgesine meselâ Mekke’ye girme 

konusunda aynı hükme tâbidir. Şâfiî 

mezhebinde ise, hac ve umre kastı ol-

madıkça uzaklardan gelenlerin (Âfâkî) 

Harem bölgesine ihramsız girmeleri 

vâcip değil, müstehaptır. 

İhrama giren kimselere, ihramdan 

çıkıncaya kadar yasak olan iş ve davra-

nışlar vardır. Bunlara “ihram yasakları” 

denir. İhram yasakları vücutla, giyim ve 

giyim eşyası ile, cinsel konularla, av-

lanmayla, Harem bölgesiyle, yapılması 

günah olan ve başkalarına zarar veren 

konularla ilgili olmak üzere çok ayrın-

tılı bir şekilde düzenlenmiştir.

b) Özel Vakit: Haccın farzlarını yani 

“ihrama girme”, “Arafat vakfesi” ve 

“ziyaret tavafı”nı, kendileri için belir-

lenmiş özel vakitlerinde yapmak hac-

cın geçerlilik şartıdır. Hac törenleri 

(menâsik), hac ayları içinde yapılır. Hac 

ayları, hac menâsikinin yapılacağı ay-

lar olup, şevval ve zilkade ayı ile zilhic-

ce ayının ilk on günüdür. Bu aylardan 

önce hac menâsikine başlanmaz. Ayrı-

ca hacla ilgili vakfe, tavaf, sa‘y, şeytan 

taşlama gibi menâsikten her birinin bu 

aylar başladıktan sonra belirlenen va-

kitler içinde yapılması gerekir, aksi hal-

de sahih olmaz.

c) Özel Mekân: Haccın farzlarının 

özel mekânlarda yerine getirilmesinin 

anlamı, vakfenin Arafat sınırları içinde 

ve tavafın Kâbe’nin etrafında yapılma-

sıdır. Bu şartlardan herhangi birinin 

eksikliği durumunda yapılan hac ge-

çerli olmaz.

Haccın Farzları
Hanefîler’e göre haccın ihram, Ara-

fat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere 

üç farzı vardır. Hac bu farzların sıraya 

uyularak yerine getirilmesiyle eda edil-

miş olur. Bu farzlardan ihram şart, di-

ğer ikisi ise rükündür. Buna göre Arafat 
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vakfesinin vaktini geçiren kimse o yıl 

hac yapma imkânını kaybeder, daha 

sonra yarım bıraktığı haccını kazâ 

eder.

Mâlikîler’e göre bu üç farz yanında 

sa‘y de farzdır ve dördü birden haccın 

rükünlerini oluşturur. Şâfiîler ise, bun-

lara saçları kısaltmayı veya tıraş etme-

yi (halk veya taksîr) ilâve ederek rükün 

sayısını beşe çıkarmışlar ve bu rükün-

ler yerine getirilirken bir kısmında (ilk 

üçünde) sıraya riayet etmenin de farz 

(rükün veya şart) olduğunu söylemiş-

lerdir. Rükünlerin tamamı, usulüne 

göre yapılmadıkça, ceza ve kefâret 

ödemekle hac sahih olmaz. Eksik ka-

lan rüknün tamamlanması veya haccın 

kazâsı gerekir.

Haccın Vacipleri
Haccın rükün ve şartlarının ya-

nında bir de vâcip olan törenleri 

(menâsik) vardır. Bunların terkedil-

mesiyle hac geçersiz (fâsid) olmaz ise 

de mazeretsiz terkedilmesi tahrîmen 

mekruhtur. Ayrıca meşrû bir mazeret 

olmadıkça terkedilen veya zamanın-

da yapılmayan her vâcip için ceza ge-

rekir. Hanefî mezhebinde haccın aslî 

vâcipleri sa‘y, Müzdelife’de vakfe, şey-

tan taşlama, halk veya taksir (saçları 

traş etmek veya kısaltmak) ve vedâ 

tavafı olmak üzere toplam beş tören-

den (nüsük) ibarettir. Bunlardan sa‘y 

ile halk veya taksir, hem hac, hem de 

umrede vâciptir. Diğer üçü ise umrede 

yoktur.

Haccın Sünnetleri 
Hacda farz ve vâcipler dışında ka-

lan diğer menâsik haccın sünnetleri-

dir. Sünnetlerin yerine getirilmesi hac-

cın sevabını arttırır. Mazeretsiz terki 

mekruhtur. Fakat sünnetlerin terkinde 

herhangi bir maddî ceza gerekmez. 

Haccın sünnetleri şunlardır: Kudüm 

Tavafı: Mekke’ye geliş tavafı demektir. 

İfrad veya kırân haccı yapan Âfâkîler 

için sünnet olup Arafat vakfesine ka-

darki süre içinde eda edilir. Hac Hutbe-

leri: Hacla ilgili olarak üç hutbe vardır.  

Arefe Gecesini Mina’da Geçirmek. Bay-

ram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek. 

Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak. 

Muhassab’da Bir Süre Dinlenmek.

Haccın Çeşitleri 
Hüküm Bakımından Hac Çeşitleri
Şer‘î hüküm açısından hac farz, 

vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşit-

tir. Belirli şartları taşıyan yükümlünün 

ömründe bir defa haccetmesi farzdır. 

Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi 

adayan kişinin bu adağını yerine getir-

mesi vâciptir. Diğer nâfile ibadetlerde 

olduğu gibi, başlandıktan sonra bozu-

lan nâfile haccın kazâsı da vâcip olur. 

Farz ve vâcip dışında yapılan hac ise 

nâfiledir. Hacla yükümlü olmayan ço-

cukların yaptıkları hac ile bir kimsenin 

birinciden sonra adama (nezir) dışında 

yapacağı her hac nâfiledir.

Yapılış Şekli Bakımından Hac 
Çeşitleri

Yapılış biçimi (edâ) açısından ise 

hac, ifrad haccı, temettu‘ haccı ve kırân 
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haccı olmak üzere üç çeşittir. Hac ve umre, her 

biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın hac 

ayları içinde, ikisi birbirine bağlı olarak da ya-

pılabilir. 

İfrad Haccı: İfrad haccı umresiz yapılan 

hacdır. Sadece hac ibadeti yapıldığı için “um-

resiz hac” anlamında olmak üzere bu ad ve-

rilmiştir. Hac ayları içinde, hacdan önce umre 

yapmayıp, sadece hac niyetiyle ihrama girerek 

hac menâsikini eda edenler, ifrad haccı yap-

mış olurlar. İster mîkat sınırı dışında ister için-

de ikamet etsin, herkes ifrad haccı yapabilir.  

Temettu‘ Haccı: Temettu‘ haccı aynı yılın hac 

ayları içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve 

ihramla yapmaktır. Hac ayları içinde umre ya-

pıp ihramdan çıktıktan sonra, aynı yıl hac için 

yeniden ihrama girip hac menâsikini de eda 

eden uzak bölgelerden gelmiş hacılar temettu‘ 

haccı yapmış olurlar. Kırân Haccı: Kırân hac-

cı, her ikisine birlikte niyet edilerek aynı yılın 

hac ayları içinde umre ve haccı bir ihramda 

birleştirmektir. Hac ve umre tek ihramla yapıl-

dığı için “birleştirmeli hac” anlamında bu adı 

almıştır. Umre ve hacca, ikisine birden niyet 

edip umreyi yaptıktan sonra ihramdan çıkma-

dan, aynı ihramla hac menâsikini de tamam-

layan Âfâkîler “kırân haccı” yapmış olurlar. 

Ayrıca hacceden kişinin Âfâkî olması, umre 

ve haccın, her ikisinin aynı yılın hac aylarında 

yapılması, hac ve umrenin memlekete dön-

mek veya mikat sınırından çıkmak gibi sebep-

lerle arasının açılmaması da Temettu‘ ve Kırân 

haccının şartlarındandır. 

Bu eda biçimlerinden hangisine göre yapı-

lırsa yapılsın hac farîzası yerine gelmiş olur. 

Bütün ibadetler gibi hac ibadetinde de fazilet, 

o biçim veya bu biçimde yapılmasında değil, 

edasında gösterilen gayret, samimiyet, huzur, 

huşû ve ihlâs nisbetindedir.

Hac ve Umre İle İlgili Kurbanlar
Hac ve umre menâsikiyle 

ilgili olarak kesilen kurbanla-

ra hedy denir. Hedy, Kâbe’ye 

ve Harem bölgesine hediye 

olmak üzere kesilen kurban 

demektir. Kurban bayramı 

dolayısıyla kesilen kurban-

lara ise udhiyye denir. Mü-

kellefiyet yönünden bu ikisi 

birbirinden tamamen ayrı 

ise de, hedy kurbanı keyfiyet bakımından, ay-

nen udhiyye gibidir. Hedy kurbanları, tatavvu 

(nâfile) ve vâcip olmak üzere iki kısımdır.

I- Vâcip Hedy: 

1- Temettu‘ ve kırân hedyi. Temettu‘ ve 

kırân haccı yapanların hedy kurbanı kesmele-

ri vâciptir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “Kim hac 

günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, 

kolayına gelen kurban kesmesi gerekir” (el-

Bakara 2/196) buyurulmuştur. 

2- Ceza hedyi. Hac ve umrenin vâciplerinin 

terki, vaktinde yapılmaması ve ihram yasak-

larının ihlâlinden dolayı kesilmesi vâcip olan 

kurbanlardır.
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Hac törenleri (menâsik), hac ayları içinde yapılır. Hac 
ayları, hac menâsikinin yapılacağı aylar olup, şevval 
ve zilkade ayı ile zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu ay-
lardan önce hac menâsikine başlanmaz. Ayrıca hacla 
ilgili vakfe, tavaf, sa‘y, şeytan taşlama gibi menâsikten 
her birinin bu aylar başladıktan sonra belirlenen vakit-
ler içinde yapılması gerekir, aksi halde sahih olmaz.
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 3- İhsar hedyi. Hac ve umre yapmak üzere 

ihrama girdikten sonra vakfe ve tavaf yapma 

imkânı ortadan kalktığından bu nüsükler ta-

mamlanmadan ihramdan çıkabilmek için kesi-

len kurbanlardır.

4- Nezir (adak) hedyi. Harem bölgesinde 

kesilmek üzere nezredilen kurbanlardır. Vâcip 

olmasının sebebi nezredilmesidir.

 II- Tatavvu Hedy

Hac veya umre yaparken, yükümlülük bu-

lunmadığı halde kesilen kurbanlardır. İfrad 

haccı veya sadece umre yapanların tatavvu 

hedyi kesmeleri müstehaptır.

Hac ve Umrenin Cinayetleri 
İhramlı iken Harem bölgesinde yapılması 

yasak olan şeylerin yapılmasına cinayet denir. 

Cinayet cezayı gerektirir. Hac veya umrede vâcip 

olan menâsikten birinin mazeretsiz olarak ter-

kedilmesi veya zamanında yapılmaması da ceza 

gerektirmesi bakımından cinayet hükmündedir. 

Semavî yani insanlar tarafından olmayan ma-

zeretler sebebiyle terkedilen veya zamanında 

yapılamayan vâcipler için bir şey gerekmez ise 

de, Harem bölgesi ve ihram yasaklarıyla ilgili 

cinayetlerden dolayı, bunlar ister mazeretle, 

ister mazeretsiz yapılsın ceza (kefâret) gerekir. 

Harem bölgesi ve ihram yasaklarıyla ilgili cina-

yetlere ceza gerekmesi için yapılan işin cinayet 

olduğunu bilip bilmemek arasında fark bulun-

madığı gibi kasten, zorlama, hata veya yanılma 

ile uykuda veya unutarak yapma arasında da 

fark yoktur. Ancak bunların kasten yapılması 

günahtır. Kefâret ödenmesinden başka, tövbe 

ve istiğfar edilmesi de gerekir.

Cinayetlerin Ceza ve Kefâretleri
Hac esnasında işlenen kimi cinayetler hac-

cın bozulmasını ve kazâsını gerektirirken, ki-

mileri ağırlık derecesine göre çeşitli ceza ve 

kefâreti gerektirirler. Cinayetin durumuna göre 

ödenmesi gereken kefâret ve cezalar şunlardır: 

Kazâ, bedene (deve veya sığırın kurban edilme-

si), dem (koyun veya keçinin kurban edilmesi), 

sadaka, bedel ödeme ve oruç.

*Yazı TDV İslâm İlmihali’nden özetlenerek 

hazırlanmıştır. 
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Cidde mîkat sayılır mı?

îkat, hac veya umre niyetiyle 

Mekke’ye gidenlerin ihramsız geç-

meleri caiz olmayan noktalardır. 

Bu noktalar bizzat Resûlullah (s.a.v.) tara-

fından tespit edilmiştir. Mekke’ye doğudan, 

kuzey veya güney cihetinden gidenlerin bu 

noktalara veya hizalarına geldiklerinde ih-

ram giymeleri vaciptir. Ancak Cidde’ye de-

niz veya havayolu ile 

batı cihetinden gelenle-

rin, tespit edilen mîkat 

noktalarının hiçbirinin 

hizasından geçmedikle-

rinden dolayı sadece on-

lar için Cidde’nin mîkat 

sayılıp sayılamayacağı 

tartışılmaktadır. Suudi 

Arabistan alimler heyeti 

1978/1399 yılında yaptığı 

bir toplantıda bu konuyu 

görüşmüş ve Cidde’nin 

mîkat sayılamayacağı ka-

naatine varmıştır. Buna göre hangi yönden 

gelirse gelsin hac veya umre yapmak isteyen-

lerin ihramlarını Cidde’ye ulaşmadan giyme-

leri gerekir. Bilhassa havayolu ile ülkemizden 

gidenlerin hangi yönden Cidde’ye ulaşacak-

larını her zaman bilemeyecekleri için ihram-

larını daha önce giymeleri ihtiyata ve bu fet-

vaya daha uygun olur.

Dr. Ahmet EFE

İmam-Hatip, Bağcılar Müftülüğü
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Hedy kurbanını (hac ve umre ibadetleri se-

bebiyle kesilen kurban) Harem’de kesmek şart 

mıdır? Türkiye’de kesemez miyiz?

Hac ve umre ile ilgili kurbanları iki grupta 

toplamak mümkündür:1

Şükür kurbanı: Temettu’ veya kıran haccı 

yapan kişilerin bayram günleri kesmesi vacip 

olan kurbanlar veya ifrad haccı yapanların nafi-

le olarak kesecekleri kurbanlar bu gruba girer.

Cebr Kurbanı: İhram yasaklarının çiğnen- 

mesinden veya vacip olan bir amelin terkinden 

veya hastalık, hapis gibi engellerden dolayı 

ihramdan çıkmak zorunda kalanların kesmesi 

gereken ihsar kurbanı bu gruptan sayılır.

Hangi gruptan olursa olsun hac ve umre 

ile ilgili tüm kurbanların Harem’de (Mekke’de) 

kesilmesi lazımdır. Kitap ve sünnetten deliller 

bunu gösterir. Nitekim bir ihram yasağı olan av 

hayvanı öldürmenin cezasını ödemek için kesi-

lecek kurban hakkında Allah (c.c.) “Kabe’ye va-

racak bir kurban olmak üzere…”2 buyurmakta-

dır. Binaenaleyh keffaret olarak kesilmesi vacip 

olan her kurbanda esas olan budur.

Yine ihsar kurbanı hakkında, “Haccı ve um-

reyi Allah için tam yapın. Eğer (bulardan) alı-

konursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. 

Kurban, yerine (Harem’e) varıncaya kadar baş-

larınızı tıraş etmeyin (ihramdan çıkmayın)”3 

buyurmaktadır. Ve yine hacca ait kurbanlar 

hakkında: “Sonra bunların varacakları (bitece-

ği) yer Eski Ev’e (Kâbe) ’ya kadardır.”4 buyur-

muştur. Ayrıca Resûlullah (s.a.v.) hadislerinde 

Mina’nın ve Mekke’nin her tarafının kurban ke-

silebilecek yer olduğunu ifade etmiştir.

İşte bu ve başka delillerden dolayı hac ve 

umre ile ilgili kurbanların mutlaka Harem sınır-

ları içinde kesilmesi lazım gelir. Onun dışında 

bir yerde mesela Türkiye’de kesilmez.5 

Kadınlar hac ve umreye mahremi olmadan 

veya kadınlarla birlikte gidebilir mi?

Aslolan hac veya umreye giderken hanım-

ların yanında kocalarının 

bulunmasıdır. Kocaları yok-

sa kardeşi, oğlu, babası veya 

amcası gibi nikahlanması 

ebediyyen haram olan biri-

sinin bulunmasıdır. Çünkü 

Resûlullah (s.a.v.) sefer me-

safesi kadar olan uzak yolcu-

luklara kadınların mahrem-

siz çıkmalarına müsaade etmemiştir. Ancak 

Hammâd, İbnî Sirîn, Evzâî, Mâlik ve Şafiî gibi 

alimler, haram helal konusunda titiz olan sa-

lih insanlarla veya güvenilir kadınlarla beraber 

yola çıkmakta bir sakınca görmemişlerdir.6 

Ancak Ahmed b. Hanbel’den bir rivaye-

te göre bu ruhsatın sadece farz haccın edası 

için geçerli olduğu, nafile hac veya umre için 

yine mahreminin bulunmasının şart olduğu 

unutulmamalıdır.7

Kurban bayramının ikinci ve üçüncü günü 

hava karardıktan sonra şeytan taşlamanın 

hükmü nedir?

Mîkat, hac veya umre niyetiyle Mekke’ye gidenlerin ih-
ramsız geçmeleri caiz olmayan noktalardır. Bu noktalar 
bizzat Resûlullah (s.a.v.) tarafından tespit edilmiştir. 
Mekke’ye doğudan, kuzey veya güney cihetinden giden-
lerin bu noktalara veya hizalarına geldiklerinde ihram 
giymeleri vaciptir.
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Kurban bayramının ikinci ve üçün-

cü günleri Mina’da şeytan taşlama 

zeval (öğle)den sonra başlar. Sünnet 

olan vakti, gün batıncaya kadardır. 

Ondan sonra atılması mekruhtur. An-

cak nasıl ki birinci gün kadınların, 

hastaların ve yaşlıların gece atmala-

rına müsaade edilmişse8 aynı şekilde 

ikinci ve üçüncü günün taşları da iz-

diham ve benzeri sıkıntılardan dolayı 

gece atılabilir. Hatta izdihamda ezil-

me tehlikesi varsa gece atılması evla-

dır. Çünkü can güvenliği olmadığında 

hac bile farz olmuyorsa haccın içinde-

ki fiillerden birini yapmak için canın 

tehlikeye atılmasını din emretmez ve 

buna cevaz vermez. Keza hanımların 

kalabalığa girmek yerine gece atma-

ları evladır. 

İhram yasakları ihramın giyilmesiyle 

mi yoksa niyet ve telbiye ile mi başlar?

İhram yasakları niyet ve telbiye ile 

başlar. İnsan normal elbisesiyle de ih-

rama niyet edebilir. Ancak ihramlının 

dikişli elbise giymesi de ihram yasak-

larından olduğundan kısa zamanda ih-

ram elbiselerini giyinmesi lazım gelir.9 

Dipnotlar

1) Kastallanî, İrşâdü’s-Sârî, 312. 2) Mâide, 5/95. 3) Baka-

ra, 2/196. 4) Hac, 22/33. 5) Hidaye ve Fethu’l-Kadîr, III/163, 

İrşadü’s-Sârî, 175, 261, 276. 6) İrşâdü’s-Sârî, 37, el-Muğnî, 

3/23. 7) el-Muğnî, 3/236. 8) İrşâdü’s-Sârî, 158, 161. 9) 

İrşâdü’s-Sârî, 65.
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952’de Malatya’da 

doğan Hikmet Barut-

çugil, İstanbul Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi’nde 

öğrenciyken öğrencisi olduğu 

Prof. Dr. Emin Barın’ın teşvikiy-

le hat sanatına ilgi duydu. Hat 

sanatı ile ilgili çalışmalarına 

başladığı sırada ebru sanatını 

keşfetti. 1977’de akademiden tekstil desinatö-

rü olarak mezun oldu. Okuldan sonra çalışma-

larını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978-1981 

yılları arasında ihtisas için gittiği Londra’da da 

araştırma ve çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 

Literatüre Barut Ebrusu diye bilinen ebru türü-

nü bulan kişi olarak geçti. Hikmet Barutçugil’in 

eğitim faaliyetleri halen Mimar Sinan Üniversi-

tesi ve Marmara Üniversitesi Geleneksel Türk 

Sanatları Bölümü, Ebristan ve bazı eğitim ku-

rumlarında devam etmektedir. Uluslararası 

ödülleri olan Barutçugil’in bunlara ek olarak, 

London British Museum başta olmak üzere 

dünyaca ünlü müzelerde ve bazı özel koleksi-

yonlarda sürekli olarak sergilenen eserleri bu-

lunmaktadır.

2005-2006 yılında Hikmet Bey’le yaptığı-

mız hac yolculuğunda, çok anlamlı ve bereketli 

sohbetlerimiz oldu. Güzel anlar yaşadık. Hem 

anıları tazelemek hem de söyleşi yapmak üzere 

Üsküdar’daki her tarafı ebru dolu tarihi konak-

ta huzurla yediğimiz akşam yemeğinden sonra 

söyleşimize geçtik:

Mehmet Yüksel: Efendim siz ebru ustasısı-

nız, dünyanın bütün renkleri tavafta dönüyor. 

Tıpkı teknedeki su karışımı gibi, bu sizde nasıl 

bir duygu uyandırdı? 

Hikmet Barutçugil: Sanat Cenâb-ı Hakk’ın 

yarattığı güzellikleri taklit ederek O’na yaklaş-

maktır. Orada Allah’ın yarattığı türlü renkteki 

insanlar, bizim sanatımızdaki “bülbül yuvası” 

dediğimiz bir desenimiz var, onun gibi dıştan 

içe doğru küçülen bir görüntü arz ediyor. Tavaf-

ta onu görüyoruz. Bizim her yerde aradığımız 

Cenâb-ı Hakk’ın sanatı… O bir sonsuzluk… 

Hacda Beytullah’ın etrafındaki mermerlerde 

SÖYLEŞİ / Mehmet YÜKSEL

1

Beyefendi ile Hac ve Sanat Üzerine

Müezzin - Kayyım, Beşiktaş Müftülüğü
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oluşan desenler dikkatimi çekmişti. Bizim ebru 

sanatımıza çok benziyor. Ebru su üstüne yapılı-

yor, mermer ise magma tabakası likit halde iken 

yüksek basınç altında kalarak metal oksitlerin 

oluşturduğu desenler. Bunlar bize “Biz her şeyi 

sudan yarattık.” âyetini hatırlatıyor. Kâbe’deki 

o desenleri görünce insan değişik duygulara 

kapılıyor. Cenâbı Hak her yerde ve her zaman 

karşımızda tecelli ediyor.

 Mehmet Yüksel: Tavaf sizde sonsuzluk hissi 

uyandırdı mı?

Hikmet Barutçugil: Tabii başladığınız yerle 

bitirdiğiniz yer hep aynı, aynı yere geliyorsunuz. 

O da sürekli dönen bir şeyi hatırlatıyor. Aslında 

kâinatta her şey dönüyor. Bir güneş var ve et-

rafında dönen bir sistem var. Samanyolu galak-

sisi var, atomun bilinen en küçük parçası, bir 

çekirdek etrafında dönen elektronlar, protonlar 

var. Makro kozmosla mikro kozmos arasındaki 

sonsuzlukta her şey dönüyor. Büyük küçük her 

şey. İşte onun da bir modeli Kâbe ve etrafındaki 

tavaf da temsili. Bu sahneyi görünce o sonsuz-

luk hissi içinde huşûya kapılıyor, farklı duygu-

lar yaşıyorsunuz.

Mehmet Yüksel: Hacca gitmeden önce ha-

yalinizde nasıl bir Kâbe tasavvur ettiğinizi ve de 

gittiğinizde karşılaştığınız Kâbe’yi bize anlatır 

mısınız?

Hikmet Barutçugil: İlk haccım 20 yıl önce 

idi. O zaman daha gençtim 35 yaşında. Ondan 

önce Kâbe ile ilgili bir hayalim olmamıştı. O 

dönemde genç yaşta hacca  gitmek nadirat-

tandı galiba. Tahsil, iş hayatı, yurt dışı görevi 

derken çok ani bir kararla hacca gitmek nasip 

oldu. Hayal ettiğimle gördüğüm arasında çok 

farklar vardı. Ben Kâbe’yi bu kadar etkileyici 

bu kadar enerji yüklü olarak asla düşünme-

miştim. O zaman tabii gençlik, toyluk vardı. 

Şeklini resimlerden görüyorduk ama onun 

arkasındaki maneviyatı oraya gitmeden an-

lamak çok zor. İkinci ve üçüncü seferde daha 

tecrübeli oluyor insan. 
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Mehmet Yüksel: “Kim oraya girerse emni-

yettedir” âyetindeki güveni hissettiniz mi?

Hikmet Barutçugil: Evet, orada ne oluyor-

sa dünya ile ilgili bütün bağlarımız birden 

kopuyor. Yani eviniz, işiniz, çoluk çocuğunuz 

hiçbiri aklınıza gelmiyor. Kendinizi zorlasanız 

da düşünemiyorsunuz. Dolayısıyla Cenâb-ı 

Hakk’ın misafiri olmanın verdiği bir heyecan 

var. Bu lütfun şükründen aciziz. Orada insan 

kendini son derece emin, huzurlu ve güvende 

hissediyor, onu rahatsız edecek hiçbir korku, 

endişe yok.

Mehmet Yüksel: Yani bir nevi baba ocağı gibi.

Hikmet Barutçugil: Evet aynen öyle.

Mehmet Yüksel: Mekân olarak baktığımızda 

Kâbe küp şeklinde, siyah taşlar ve siyah örtü. 

Yani çok sade bir yapı. Diğer inanışların ma-

bedleri çok abartılı. Bu manada neler söylemek 

istersiniz?

Hikmet Barutçugil: Hz. İbrahim’den bu yana 

gelen bir mabed ve sade. Şayet orada süslü 

ve heybetli bir yapı olsa insanın dikkati dağı-

lır, renklere ve ayrıntılara takılır. Siyah rengin 

bir özelliği vardır. Siyah aslında renk değildir. 

Üç ana renk vardır; siyah ve beyaz nötr renktir. 

Siyah tüm renkleri içine aldığı için, hiçbirisini 

yansıtmadığı için siyahtır. Kâbe de öyle. Bütün 

enerji orada sanki. Hep topluyor, beyaz tam 

tersi yansıtıyor, siyah konsantrasyonu sağlıyor. 

Bir de siyah aslında sonsuzluğun rengidir. Son-

suzluk tarif edilirken karanlık olarak tarif edilir.  

O sırlı güzellik bizde çok önemlidir. Mesela Hı-

ristiyanlıkta sırrı ifşa etmek gerekir. Ama bizde 

sırrı saklarız, neden? Allah’tan af dileyebilmek 

için saklarız. Çünkü günah bizde daima Allah’a 

karşı mahcubiyet duygusu uyandırır. Onu tek-

rar işlemekten imtina ederiz. Ama Hıristiyan 

gidip kilisede suçunu papaza itiraf edince aflık 

alır, onu tekrar işler. Sanki bir yerde suç mü-

bahlaşır, suç olmaktan çıkar. Kâbe’deki siyah-

lıkta sır vardır. Bizim iman esaslarımız gayba 

imandır. Bunda bir cazibe vardır. Batıda herkes 

ifşa ediyor, dinliyor, ha sen doğru yapmışsın di-

yor, iyi yapıyorsun, üzülme diyor. O psikolojiyle 

insan kafayı yer sonra. Çünkü bir tatminsizlik 

başlar, ne yapsa boş.

Mehmet Yüksel: Hac yaptığınız süre içinde 

sizi en çok etkileyen şey ne oldu?

Hikmet Barutçugil: Ravza’da Peygamberim- 

iz’in huzurunda olmak bende farklı duygular 

uyandırdı. Orada şuurumu kaybetmedim, ama 

şaşırdığım anlar çok oldu. Eksiklik şurada 

Kelime-i Tevhid’i söylüyoruz, “Lâilâhe illal-

lah” diyoruz ama “Muhammedün Resûlüllah” 

diyemiyoruz. Çünkü yaşantımız uymuyor. Hz. 

Peygamber’i biz tam anlamıyla yaşamıyoruz. 

Onun yaşadığı kaç sünneti ihya edebiliyoruz? 

Onun eksikliğini ve mahcubiyetini yaşadım, 

bir nevi “Hangi yüzle geldim huzura?” diye 

düşündüm. O’nun ahlâkını, edebini yaşaya-

mamanın burukluğunu hissettim. Bu bana çok 

dokunmuştur. Bu konulara fazla da girmek 

istemiyorum ifşa edilmemesi açısından. “Ke-

Üstümüzdekileri atarken kötü huylarımızı da atıyoruz. Manevî hastalıklar, kibir, gu-
rur, haset hepsini atıyoruz. Şahsım adına söylüyorum ben bu değişik kıyafetime biraz 
daha sarılayım bunda güzellik var.
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şeyleri dillendirmek hoş değildir. O teslimiyet, 

her şeyden kopup dünyadan vazgeçebilmek, 

kul olmanın idrakinde olmak vb. babından 

“Hangi yüzle geldim?” diye sormuşumdur ve 

onun burukluğu aradan geçen yıllara rağmen 

hala içimdedir. Ancak şu var, oraya ancak da-

vet edilenler gidebilir. Davete de icabet etme-

mek edepsizlik olur, onun için utana sıkıla da 

olsa gidiyoruz.

Mehmet Yüksel: Hocam, hac dönüşü ora-

dan edindiğiniz manevi kazanımlar size ne gibi 

açılımlar getirdi?

Hikmet Barutçugil: İlim, irfan ve hilm diye 

üç şey var. el-Halîm isminin tecellisi oluyor. 

Bu tür olaylarda insan kendi iç muhasebesini, 

kendi öz eleştirisini yaptığında daha da güç-

leniyor. Oraya gidince bazı şeylerinizden vaz-

geçmeniz gerekiyor. Bir kere hacca giderken 

kıyafet değiştiriyorsunuz, alışık olmadığınız 

hiç giymediğiniz ihramla dolaşıyorsunuz ora-

da. Üstümüzdekileri atarken kötü huylarımızı 

da atıyoruz. Manevî hastalıklar, kibir, gurur, 

haset hepsini atıyoruz. Şahsım adına söylü-

yorum ben bu değişik kıyafetime biraz daha 

sarılayım bunda güzellik var. (Mehmet Yüksel: 

Kur’an’da tanımlanan takva elbisesi) Evet! 

Şimdi İstanbul’da önümde sokağa biri tü-

kürse ona laf söylerim, “Ben öğretmenim, bu 

yaptığın yanlış!” diye, ama Kâbe’de bir Afgan-

lı kardeşim yaptığı zaman “Aman” diyorum, 

“İmtihandasın bir şey söyleme.” Oraya belki 

de secde edeceğiz, ama ses çıkarmıyoruz. Bu 

hilm hali insanın benliğini, tüm yaptığı işleri de 

etkiliyor. Sanatın bir tarifi de Cenâb-ı Hakk’ın 

tecellilerinin açığa çıkmasıdır. Bu tecellilere 

mazhar olup da onu hal ile hayatımıza yansı-

tabilirsek, inşallah bu doğal olarak sanatımıza 

da yansıyacaktır. Renklerde yumuşama olur. 

Onun güzel yansımalarından başka ayrıca 

bereketini de gördük. Ayda 80 ebru yaparken 

hac dönüşü bu sayı bir de bakıyorum 750’ye 

çıkmış. Bir bereket var feyizlendiren nurlandı-

ran. İki kitabım çıktı, ikisini daha hazırlıyoruz. 

Yolda, trafikte “Aman ha! daha dikkatli olmalı-

yım.” düşüncesi oluşuyor bende. 

Haccın insana kattığı en önemli şey şah-

sım adına “Acaba ben hazırlıklı mıydım?” 

düşüncesi oldu. Bazı şeyleri sonradan idrak 

ediyoruz. Ben nereden geldim? Allah’ın evin-

den, O’nun davetlisiydim. Tüyleri diken diken 

oluyor insanın. Acaba bir hata işledim mi? Bir 

kusurum oldu mu? Birine ters baktım mı? Bi-

rini incittim mi? Onlar Allah’ın misafirleriydi. 

Bu düşünce müthiş bir şey. İnşallah tekrar 

nasip olur daha bilinçli ve şuurlu yaparız, 

eksiklerimizi tamamlarız… Kemâlâtın sonu 

yok. Orada boş boş gezmektense bol bol te-

fekküre dalmak, Kâbe’yi seyretmek, Ravza-i 

Mutahhara’ya bakıp Efendimiz’in ahlâkını 

düşünmek, kendi iç muhasebemizi yapmak, 

çarşı pazar dolaşmaktan daha hayırlı olmalı. 

Kim bilir oradaki bir tefekkür ne tecellilere 

mazhar kılar insanı. Kâbe’nin renginin siyah 

olması da bunun için olsa gerek. O siyahlık 

yok ediyor, mahfiyyet duygusu veriyor, yansı-

mıyor çünkü. Cümle ile beraber Rabbim tek-

rar nasip etsin.

Mehmet Yüksel: Hocam lütfettiniz, çok te-

şekkür ederim.

Hikmet Barutçugil: Estağfirullah ben teşek-

kür ederim..         
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ehmet Yüksel: Hem 

bir sosyolog hem de 

bir mümin olarak 

hac ve Kâbe için neler söyler-

siniz?

Ümit Meriç: Hac, insanın 

tarihte ve coğrafyada, en uzak 

ufuklara taşındıktan sonra za-

manı ve mekânı sıfırlaması de-

mek… Kâbe, cennet sonrasın-

da Allah’a, Allah dediğimiz ilk kutsal mekân. 

Ben Kâbe’de, bin yılların farkını geri çevirdim. 

Hz. Adem’in (a.s.), Kâbe’yi bizler için inşa et-

miş olan ilk babamızın ellerini öptüm. Kâbe 

tavafında, varken yok oluyorsunuz, yok iken 

var oluyorsunuz. Dünyaya niye geldiğinizi, 

anlıyorsunuz. Hacda benim için tarih hare-

kete geçti ve geçmiş zaman, şimdiki an oldu. 

Efendimiz (s.a.v.)’in nefesi Kâbe’nin anaforun-

da bir nesîmî nevbahâr olmuş dolaşıyordu. Ah 

yüreğim... Ah ciğerlerim… Birer kıt’a kadar 

büyüseler, o buğuyu içime çeksem ve bir daha 

bırakmasam. Bu nefes, aldığım ama vermeye-

ceğim son nefes olsa! 

Ben, Kâbe’yi tavaf ederken, kendimi en az 

1400 yaşında hissettim. Bütün ashapla beraber-

dim. Beni ben yapan bütün cüzlere dağıldıktan, 

kainatın her tarafından bir zerremi toplayarak, 

senin çağrına uyarak, Allah rızası için geldiğim 

yer değil mi burası? Sana geldim Ya Resûlallah! 

Bir rüyada idim, veya başka her şey rüya idi, 

şimdi gerçek hayattayım. Zemzemi içiyorum ve 

Hz. İbrahim’den beri yaşıyorum. Asr-ı saadet 

de dahil, kendimi varoluşun zaman yelpazesi-

ne yerleştiriyorum. Ömrüm, beşeriyetin ömrü 

kadar uzuyor, hilkatin ilk anından kıyametin 

son demine kadar yayılıyorum, büyüyorum, 

doğdukça doğuyorum. Burası sadece tarih ve 

coğrafyanın buluştuğu bir fiyonk noktası değil. 

Biri Dimotoka’dan, diğeri Safranbolu’dan yola 

çıkan iki dedemin de kim bilir belki de aynı hac 

yılında, birbirlerini tanımadan,  hayır, bunu na-

sıl söyleyebilirim, birbirlerinin gözlerinde beni 

ve kıyamete kadar yaşayacak torunlarını tanı-

yarak, tavafın anaforunda kendileri olmaktan 

kurtuldukları mekân. O anaforun en dibinde, 

onlarla ben de buluştum: Zaman yoktu, hayat 

M
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ağacı şerha şerha çiçek açmış, karşımda duru-

yordu. Burası, tarih ve coğrafyanın, beşer tarihi 

ile aile tarihinin harmanlandığı yer.. İlk dedem-

le son torununun kucaklaştığı vaha.. Burası, 

varlığımızın sıfır noktası, burası varlığımızın 

sonsuza doğru döne döne yok olduğu yani yok 

olurken ebedileştiği merkez.

Mehmet Yüksel: Birlikte tavaf yaptığınız in-

sanlar hakkında neler düşündünüz, neler his-

settiniz?  

Ümit Meriç: Kâbe bir insan kadar, hatta bir 

insandan daha güzel. Hikayemizin kendisi ile 

başlayacağı ve kendisi ile bitireceği dev bir kara de-

lik. Onun yanında kendimi fevkalade kendim ola-

rak buldum. Sanki ondan önce hiç yaşamamıştım 

ve ondan sonra hiç yaşamayacaktım. Buradayım, 

benim ve başka hiçbir şey olmaya ihtiyacım yok. 

Kâbe’de “Kum tanelerinden bir tane” olan hacılar-

la beraber, isimsiz, cisimsiz bir kum tanesi olmak, 

sadece kul olmak, kullarla kul olmanın lezzetini 

tatmak, aralarında yok olurken var olduğunu fark 

etmek; aynı kolyeye dizili inciler gibi, kimseyle ko-

nuşamamak ama herkesle bir’leşmek, bütünleş-

mek… Burada tesadüfe yer yok, burada her şeyin 

bir anlamı var. Burada herkes pembe inciden bir 

çehreye sahip, kimse birbirine 

benzemiyor, herkes birbirine 

benziyor.

Bir nur denizine girip çık-

mış gibi bütün çehrelerde 

hep aynı aydınlık. Kendim 

için dua etmekten utanıyo-

rum önce, ama sonra büyük 

insanlık ailesinin bir ferdi ol-

duğum için dua etmeye başlıyorum… 

Kendim için, kendi ailem için, bütün 

İslâm dünyası için ve yaşamakta olan 

6.5 milyarlık insanlık ailem için dua 

ediyorum. Tarihi ve coğrafyayı önü-

me açıp bütün tarihlerde ve bütün 

coğrafyada yaşamış olan ve bundan 

sonra yaşayacak olan beşeriyet için 

Yaradan’a şükranlarımı sunuyorum. 

Hacda bütün beşer tarihini ve bütün 

beşer coğrafyasını dualarımın kanat-

ları ile kucakladım. Netice olarak hacı 

olmak benim sosyologluk kalıplarımı 

kırdı; tarih ve coğrafya eksenlerimi 

sonsuza kadar genişletti.   

Kâbe’de “Kum tanelerinden bir tane” olan hacılarla be-
raber, isimsiz, cisimsiz bir kum tanesi olmak, sadece kul 
olmak, kullarla kul olmanın lezzetini tatmak, araların-
da yok olurken var olduğunu fark etmek; aynı kolyeye 
dizili inciler gibi, kimseyle konuşamamak ama herkesle 
bir’leşmek, bütünleşmek…
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sikiyatrist Nevzat Tarhan 

Bey ile NP İstanbul’daki 

ofisinde hac tecrübesi-

ni ve haccın psiko-sosyal boyutunu 

konuştuk:

Mehmet YÜKSEL: Sayın hocam 

hac ibadetinin insan psikolojisine ne tür kat-

kıları var, bize haccın psiko-sosyal boyutu ile 

ilgili neler söylersiniz?  

Nevzat TARHAN: Diğer ibadetlere göre fark-

lı boyutları olan bir ibadettir hac. Bedensel ve 

mali yönü olduğu gibi psikolojik ve insanın iç 

âlemine yolculuğuyla ilgili yönleri de var. Hac 

yolculuğuna çıkarken bir takım maddî hazırlık-

lar yapıyoruz, aynı şekilde manevî hazırlıklar 

olmalı ki hac insan hayatında bir takım değişik-

likler yapabilsin ve ilahî hedefe uygun olsun… 

Hayat yolunda insanın olumlu ilerleyebilmesi 

için nefsinin arzularının dürtülerinin değil de 

akıl, kalp, mantık ve vahiyle sağa sola sapma-

dan belli bir direksiyon hakimiyetiyle ilerleme-

si gerekir. Yoksa nefsin elinde sağa sola yalpa 

yapar, zarar görür.

Mehmet YÜKSEL: Hac sosyal bir ibadettir, 

hac insanı sosyalleştiriyor diyebilir miyiz? 

Nevzat TARHAN: Maddî zenginlik nasıl da-

ğıtılıyorsa manevî zenginlik de bir bakıma psi-

kolojik olarak paylaşılmış, dağıtılmış oluyor. 

Kişi hacdan döndükten sonra eşine çocukları-

na daha şefkatli davranıyor, daha yardımsever 

oluyor, hakka hukuka daha bir dikkat ediyor. 

İşte bunlar psikolojik zenginliğimizi sağlıyor.

Mehmet YÜKSEL: İbadetlerdeki hedef nedir? 

Nevzat TARHAN: Hacda tavafta her bir şavt 

biterken okunması gereken bir dua var; “Rab-

bena Atina” duaları. Bu dualarda iki dünyada 

da güzellik istiyorsunuz, sadece ahiret güzelliği 

istemiyorsunuz. Namazda da böyle… Bu, ilahî 

hedefi sembolize ediyor. Çok kıymetli iki ibadet 

namaz ve hac. İkisinin de bununla tamamlan-

ması çok ilginç. Bir şifre, anahtar olarak ilahî 

bir mesajdır bu, yani bu ibadetin mesajı budur 

diyor. Nihaî hedef budur diyor. Kur’ân-ı Kerîm’e 

bu şekilde baktığımız zaman psikolojik hedef 

olarak bunu koymuş insana ikili hedef olarak. 

P
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Mehmet YÜKSEL: İhram yasaklarını düşü-

nürsek, ihramla kâinattaki var olan her şeyle 

barışık yaşamanın provası mı yapılıyor?

Nevzat TARHAN: Ben merkezci yaşamak 

doğru değildir. İnsanın nefsinde o duygu var. 

Eğer ki terbiye etmezse kendi haline bırakırsa 

nasıl bir ayrık otu tarlayı kaplarsa, enaniyet de 

aynı şekilde insan hayatını kaplar. Hacdaki ih-

ram yasakları insana dünyadaki diğer canlılara 

da saygı duyulması fikrini verir. Ondan sonra 

“Allah’ım! Dünya bana ait değil, ben de bana 

ait değilim, ben sana geldim aczimi ve fakrımı 

biliyorum; bu niyetle maddî manevî kirlerden 

sıyrılarak sana geldim” talebi var. Arınmak ve 

gelmek; ihram budur.

Mehmet YÜKSEL: Kâbe’nin insanın psikolo-

jik hayatındaki yeri nedir?

Nevzat TARHAN: Kâbe’nin bir diğer adı öz-

gürlük evi. İnsan bir sürü yasaklar ve kısıtla-

malarla ihrama girerek hacca geliyor, bu bir 

tezat gibi görünebilir. Bu nasıl özgürlük? İnsa-

nın mutluluğu, arzu ettiği her şeyi yapması de-

ğildir. Bir hedefinin olması, o hedefe ulaşmak 

için, içinden gelen baştan çıkarıcı, çeldirici dür-

tüler ve arzulara karşı olması asıl özgürlüktür. 

Eskiden psikoloji canının istediği gibi davran, 

ne istiyorsan onu yap diyordu. Bunun doğru 

olmadığı şimdi anlaşıldı.

 Azgın ata benzetilen nefis eğitilirse istediği-

niz yere gidebilirsiniz, yoksa o sizi istediği yere 

götürür. İnsan nefsini eğitirse özgürleşir. İnsan-

da kontrol duygusu vardır, bu da beraberinde 

güven duygusunu getirir. Hac ibadeti kontrol 

duygusunun doğru kullanılmasını sağlıyor. 

Nasıl? “Ben dünyaya hâkim değilim. Bırakın 

dünyayı, kalbime hâkim değilim, tansiyonuma 

hâkim değilim. Allah her şeye hâkim, benim 

sadece iyiyi ve kötüyü seçme becerim, cüz’î 

iradem var, tercihim var. Küllî irade kontrol 

yüce Allah’ta…”. Kişi böylece tevhidi yakalar, 

teslim olur. Teslim olunca saadet geliyor. Ne 

oluyor, üzerinizdeki psikolojik yükler kalkıyor. 

Ne oldu, insan özgürleşti. Dünyadaki en yüce, 

en hoş duygu iç huzurudur. Bunu yakalayan in-

san itiraf eder. Çünkü iç huzuru geçici değildir. 

En şiddetli lezzet kısadır, bittiği zaman insanın 

ağzının tadı kaçar. Somut zevkler geçici, soyut 

zevkler hayat boyu sürebilir, bu insanın elinde-

dir. Romalılar yiyor yiyor kusuyor, tekrar yiyor, 

yeme zevkini sürdürebilmek için… Semavî öğ-

retiler soyut zevkleri idealize eder. Tavaf; ben 

nefsimin etrafında değil, yaratıcıya pervane 

olacağım demektir. 

Mehmet YÜKSEL: Sadi Şirazî diyor ki  “Öm-

rünü Allah’a ver, kâfirim zarar edersen.”

Nevzat TARHAN: Çok güzel, harika! İşte bu 

teslimiyet insana huzur verir. Kul olmanın ver-

diği iç huzur var bu sözde.

Mehmet YÜKSEL: Sa’ydaki hikmet nedir?

Nevzat TARHAN: Küçük bir çocuğu olan an-
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nenin çaresizce çırpınışı var. Ümitsizliğe kapı-

lan bir anne, her şeyin bittiği bir anda ümidi-

ni yitirmiyor, Allah’a güveniyor, bir çabası var, 

oturup beklemiyor. Gayret sarfediyor. Tembel-

lik yok, çaba sarf etmeden kolaycılık yok. Ak-

tif sabır, bizim toplumdaki aslında pasif sabır, 

otur bekle vardır, bu tevekkül değil meskenet-

tir. Sabır aktif sabırdır. Sa’yda normal şartlarda 

ümitsizliğe düşmesi gerekirken yaratıcıya gü-

venip aktif sabır mesajı var. Teslimiyet…

Mehmet YÜKSEL: Haccın en önemli rüknü 

Arafat. İnsanlar hepsi bir araya toplanıp neden 

dururlar hocam? 

Nevzat TARHAN: Arafat’ın bilme anlamı 

var: ârif olmak, irfana ulaşmak. Vakfe olma-

dan hac olmuyor, en önemli rüknü. Neyi bil-

mek, kişinin varacağı noktayı bilmesi önemli. 

Psikolojik boyutunu, gönül yolculuğunda va-

racağı hedefi bilmeli, Arafat’ta bir farkındalık 

var. Kişinin farkındalığını bilmesi, anı yaşa-

ması, düşünmesi. Hareket yok, tefekkür var. 

Buraya geldiğinde kişi kendini sorgulamaya 

başlar. Bir bakıma iç muhasebe, ibadetin son 

cümlesi, kendini, varlığı, kim olduğunu, nere-

ye gideceğini, hayatın anlamını, sorgulamak. 

İnsanca sorular. Mahşer provası, her şey or-

taya çıkıyor, kişi kendisi ile yüzleşiyor, hayata 

yeni bir yol çiziyor. Dur, düşün, yap; hayata 

durup kendini yeniden programla…  

Mehmet YÜKSEL: Yani kendini formatlıyor.

Nevzat TARHAN: Evet, bu güzel hoşuma git-

ti, kendini resetliyor. Bilgisayar diliyle, Arafat’ta 

kendine format atıyor. İnsanın hayatını, yaşam 

tarzını değiştirmek için tasarlama yeri Arafat…

Mehmet YÜKSEL: Bir işte azimli ve kararlı 

ol, sonra da Allah’a tevekkül et, O’na sığın bu-

yurulur kitabımızda…

Nevzat TARHAN: Evet, Kitabımızın son 

âyetlerinin de sığınmayla ilgili olması çok an-

lamlıdır. Haccın sonu bununla bağlantılı… 

Kurbanda Allah’a yakınlaşma var, çok sevdiği 

oğlunu Allah’a kurban adamış, niyeti en sev-

diği varlığını feda etmek. Bu, akılla mantıkla 

düşünülecek şey değil. İnsan kendi iradesi ile 

Allah’ın iradesi arasında çelişki yaşarsa terci-

hini Allah’a teslim olmaktan yana kullanmalı-

dırın mesajı var burada.

Sadece akıl rehber olarak yetmez, ilahî tav-

siyeyi muhakkak göz önüne al, mesajı var bu-

rada. Allah Teâlâ ben senin ne yaptığını görü-

yorum diyor.

Mehmet YÜKSEL: Sayın hocam hacda en 

çok neyden etkilendiniz?

Nevzat TARHAN: Her ırktan her coğrafyadan 

insanların bir arada olup birbirlerini incitmeden 

durmaları beni çok etkiledi. Başka bir ortamda 

o kadar kalabalık olsa kavga çıkmaması imkan-

sız, ama orada en çok kullanılan ortak söz ‘Ya 

hacı sabır’. Bu kadar pozitif duyguların olduğu 

bir ortam, dünyada başka bir örneği yok.

Hacca gidenlerin orayı hasretle anlatma-

sı, hiç bal yemeyene balı tarif etmesi gibidir. 

O manevî zevki yaşamak önemli, hem sosyal 

yönden hem kişinin iç dünyası o lezzeti tatma-

lı… Hem içten hem dıştan aydınlanmak, top-

lumsal açıdan çok önemli.  

Mehmet YÜKSEL: Hocam verdiğiniz değerli 

bilgiler için çok teşekkür ederiz.

Nevzat TARHAN: Estağfirullah ben çok te-

şekkür ederim. Başarılar diliyorum.



92 Kasım ‘07

este yapmakla geçen bir 

gece yolculuğum, göz 

kapaklarımın kapanma-

sıyla kendimi içinde bulduğum bir 

girdapta başladı.” diyen Örter, rüya-

sında Kâbe’yi gördüğünü söylüyor. Sanatçı rü-

yasını şu cümlelerle anlatıyor: “Etrafımı çevre-

leyen bir helezon, beni gittikçe içine çekiyordu. 

Dünyânın merkezine olan yolculuğum, Kâbe’nin 

etrâfında, dudaklarımdan dökülen, anlamını 

bilmediğim kelimelerle tamamlanıyordu.” 

Hasan Cihat ÖRTER, Türkiye’de ‘gitar virtü-

özü’ dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri. 

Örter, 2004 aralık ayında çıkan ‘Dünyanın Göz-

yaşları’ albümünden iki ay sonra bu kez Kâbe 

senfonisini albümleştirdi: ‘İnsanlık: Kabe ve 

Hicret Senfonisi’. Sanatçıyla adeta müzik mü-

zesi haline getirdiği Üsküdar’daki evinde ‘Kâbe 

Senfonisi’ni konuştuk. 

Mehmet YÜKSEL: Kâbe ve Senfonisi’nin il-

ginç bir hikâyesi var. Bundan bahseder misiniz?

Hasan CİHAT ÖRTER: O güne kadar Kâbe’yi 

sadece fotoğraflarda ve televizyonda görmüş-

tüm. Bir gece rüyamda kendimi Kâbe’yi tavaf 

«B

Kısmetimizde bir besteyle Kâbe’ye 
gitmek varmış. Bu besteyi dinleyen bir 

hac firması 1999 yılında beni hacca 
götürmeyi teklif etti. Fransız, İngiliz, 

Amerikalı rock müzisyenleri, Müs-
lümanlıkla müşerref olup Mekke’ye 

gelmişlerdi. Müziğin yasaklandığı bir 
yere, müziğin sebep olduğu bir şekilde 

gelmem onları da şaşırtmıştı. Çok güzel 
dostluklar başladı. Tarif edemiyorum, 

Kâbe bana neler kazandırdı…   
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ederken gördüm. Yıllardır çalan ve söyleyen 

biriyim, ne böyle bir ahenk duydum ne de çal-

dım. Dünyayı da iyi bilirim, yok böyle bir şey… 

Hem tavaf ediyor hem de bu melodiyi çalıyor-

dum. Uyanır uyanmaz hemen evdeki stüdyoya 

geçtim ve besteyi kaydettim. Ama şimdi sizin 

dinlediğiniz melodi benim rüyamda Kâbe’nin 

etrafında dönerken duyduğum melodinin bin-

de biri bile değil.  

Mehmet YÜKSEL: Daha sonra neler oldu?   

Hasan Cihat ÖRTER: Kısmetimizde bir bes-

teyle Kâbe’ye gitmek varmış. Bu besteyi din-

leyen bir hac firması 1999 yılında beni hacca 

götürmeyi teklif etti. Fransız, İngiliz, Amerika-

lı rock müzisyenleri, Müslümanlıkla müşerref 

olup Mekke’ye gelmişlerdi. Müziğin yasaklan-

dığı bir yere, müziğin sebep olduğu bir şekilde 

gelmem onları da şaşırtmıştı. Çok güzel dost-

luklar başladı. Tarif edemiyorum, Kâbe bana 

neler kazandırdı…   

Mehmet YÜKSEL: Kâbe Senfonisi’ni albüm-

den önce konserlerde seslendirdiğinizde nasıl 

tepkiler aldınız?   

Hasan Cihat ÖRTER: Her konse-

rimde büyük coşku yaşanır. Bundan 

daha önemlisini söyleyeyim; ben 

her Kâbe senfonisini çaldığımda 

Kâbe’ye gidip geliyorum. 

Mehmet YÜKSEL: Bu albümün 

müzikal açıdan bir özelliği var mı?

Hasan Cihat ÖRTER: Elbette. 

Çok şükür, Allah bize kendimizi 

yenilemeyi nasip ediyor. Bu mistik 

new age tarzı müzikte bir ilk. Be-

nim yaptığım, Allah’ın güzelliğini ve 

yüceliğini anlatmaya çalışmak. Albümün kon-

sept başlığı da “İnsanlık” (Humanity). Ben tüm 

insanlığa sesleniyorum. Başarabiliyorsam ne 

mutlu bana. 

Mehmet YÜKSEL: Olumsuz tepkiler de alı-

yor musunuz? 

Hasan Cihat ÖRTER:  Almasaydım şaşar-

dım. Ama daha çok takdir aldım, yüzlerce ödül 

aldım. En büyük ödülü de ahirette alacağıma 

inanıyorum. Annem dedi ki; “Deli oğlan gitar 

çaldın Kâbe’ye gittin senden korkulur.” 

Mehmet YÜKSEL: Son olarak ne söylemek 

istersiniz?

Hasan Cihat ÖRTER: Kâbe’nin hidayet reh-

beri oluşu devam ediyor, ışığı her daim bizi 

aydınlatsın. Kâbe Senfonisi bana çok şey ka-

zandırdı. Bu güzelliklerin devam etmesini Rab-

bimden istiyorum

Mehmet YÜKSEL: Çok teşekkür ederim.

Hasan Cihat ÖRTER: Ben teşekkür ederim, 

saygılar.



ilindiği gibi, başta mimarî eserleri-

miz olmak üzere, İslâm dünyasın-

da üretilen her tür sanat eseri yazı 

(hat) ile bezenmektedir1. Dinî bir mahiyet taşı-

sın taşımasın yazı; cansız 

yapı ve eserlere ruh 

vermekte, hat-

ta kendisi 

olmadan yapıda eksik bir şeyler varmış hissi-

ni verdirecek kadar mimarî tasarımda rol oy-

namaktadır. Bu hatlar nakşedildikleri esere 

sanatkârane bir nitelik kazandırıp değer kat-

makta, eseri şiddetle ışıklandırmakta, onun 

üzerinde adeta mücevher gibi parlamaktadır. 

Sanat eserlerinin hat ile bezenmesi, temelde 

tezyinat ve eğitim-öğretim amaçlı olup âyet ve 

hadislerin kutsallık ve bereketinden yararlan-

ma düşüncesi öne çıkmaktadır. 

Kâbe ve Ravza’daki yazılara2 gelince, bun-

ları 8 kısımda mütalaa edebiliriz:

1) Fazîleti hakkında hadis bu-

lunan âyet ve sûrelere hemen 

her yapıda olduğu gibi, kut-

sal topraklardaki yapılarda 

da rastlanır: Besmeleye ek 

olarak, Âyete’l-Kürsî, İhlâs 

ve Fâtiha sûreleri hemen 

her yerde karşımıza çıkar. 

Mescid-i Nebevî -eski kı-

sım- kubbe eteklerinde 

En’âm, Kehf, Meryem, 

Müzzemmil, Müdes-

sir, YâSîn, Duhâ, Cum’a, 

Doç. Dr. Murat SÜLÜN

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi
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Rahmân, Şems, Leyl, Mülk, Nebe’, İnşirah, 

Tekâsür, Feth, Kadr, ‘Alâk, Âmene’r-Rasûlü, İhlâs, 

Mu’avvizeteyn, Fâtiha, ElifLâmMîm zâlike’l-

kitâb… (1-5. âyetler); Mescid-i Nebevî -yeni kı-

sım- kuşağında Nasr, Vâkı’a, Cum’a, Tebâreke, 

Muhammed, YâSîn, Duhân, Hucurât, İnşirâh, 

İhlâs, Mu’avvizeteyn yazılıdır. 

2) Yapıya, o yapı ile doğrudan ilişkili âyet 

yazılmasına en güzel örnekler, Kâbe örtüsüne, 

kilit ve anahtarlarına; Kâbe’nin inşâsı, ilk ma-

bet oluşu, kıble oluşu, haccedilmesi gerektiği 

ve Kâbe’ye güvenlik ve esenlik içinde girileceği 

çerçevesindeki âyetlerin yazılması; Kâbe kilit 

ve anahtarlarına feth, “açma” fiilinin geçtiği 

“İnnâ fetahnâ lek”3, anahtar kelimesinin geç-

tiği ve “‘indehû mefâtihu’l-ğayb..”4 âyetlerinin, 

Kâbe’nin Safa-Merve çıkışındaki Osmanlı re-

vakları ile Safa tepesi üzerindeki yeni kub-

be eteğine inne’s-Safa ve’l-Mervete âyetinin; 

Makam-ı İbrahim’e “Ve’ttahizû min makâmi 

İbrâhîme musallâ”5 âyetinin yazılmasıdır. 

3) Bazı âyetler, yapının bânîsini -ya da o 

mekânda yaşamış veya defnedilmiş birini- 

doğrudan ya da dolaylı ilgilendirebilmektedir. 

Örnek olarak, Kâbe örtüsüne Hz. İbrahim’e in-

sanları Kâbe’ye davet etmesi ve oğlu ile birlikte 

Kâbe’yi inşâ edişleriyle ilgili âyetlerin, Mescid-i 

Haram’ın -Osmanlı ve daha önceki dönemler-

den kalma- kapılarına bunları inşâ eden şahıs-

larla ilgili âyetlerin, Mescid-i Nebevî’nin kıble 

duvarına, Hücre/Ravza, minber vb. örtülerine 

Hz. Peygamber ile ilgili -bilhassa Muhammed 

ve Nebî6 lâfızlarını içeren- âyetlerin, ayrıca, şu 

anki mihrapta7 bulunan,  Hücre’nin arka du-

varına “Ve sîka’llezîne’ttekav Rabbehüm ile’l-

Cenneti zümerâ”8 âyetinin, Ravza ön duvarına, 

bu mescitte Hz. Peygamber’le birlikte İslâm 

devletinin temellerini atan Ashâb-ı Kirâm’la 

ilgili “Muhammedün rasûlû’llâh ve’llezîne 

ma’ahû”9, Kayıtbay ve Kanunî mihrapları-

na, yine sahabîlerin vasıflarından söz eden 

“et-Tâibûne’l-‘âbidûne”10 âyetinin yazılması; 
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Mescid-i Nebevî’nin Kadınlar kapısına “Ve men 

yaknüt minkünne”11 âyetlerinin, Cibrîl kapısı-

na “Fe-inna’llâhe hüve mevlâhu ve Cibrîl”12…  

âyetinin yazılması verilebilir.

Bunun enfes örneklerinden biri de Kanunî 

Sultan Süleyman’ın Kâbe’ye hediye ettiği -şu an 

mevcut olmayan- şâhane minbere “İnnehû min 

Süleymâne ve innehû Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-

Rahîm” âyetinin yazılmasıdır. “İnnehû min 

Süleymân…” ibaresi esasen Hz. Süleyman’ın 

Sebâ kraliçesine yazdığı mektupla ilgilidir; an-

cak minbere yazılmakla innehû’daki zamirin 

mercii değiştirilerek âyet “Bu minber Kanunî 

Sultan Süleyman’dan Kâbe-i Muazzama’ya bir 

hediyedir.” mânasında iktibâs edilmiş olmakta-

dır. Mâlum, bir yere âyet/hadis yazılırken, -tıpkı 

edebiyattaki iktibaslarda olduğu gibi- cümle-

nin aslî mânasında alınması şart değildir. 

4) Bazı âyetler, yapının herhangi bir biri-

minin fonksiyonuna ilişkin olabilmektedir. 

Ravza-i Mutahhara’daki üç mihraba kıble âyeti 

olan “Kad nerâ… fe-velli vechek.”13 âyetinin 

yanı sıra, Kanunî ve Kayıtbay mihraplarına 

mihrap kelimesini içeren “Küllemâ dehale 

aleyhâ Zekeriyye’l-mihrâb”14  ifadesinin yazıl-

ması gibi. 

İkinci olarak; sultan/halîfe adına hutbe îrad 

edilen minberler siyasî bir niteliğe de sahip 

olduğu için, minber kapılarına, devletin temel 

akîdesini yansıtan Kelime-i Tevhîd yazılması ge-

lenekselleşmiştir. Mescid-i Nebevî minberinin 

girişinde de Kelime-i Tevhîd yazılıdır. Minberle-

rin Cuma namazıyla bağlantısı düşünüldüğün-

de, Cuma sûresinin Cuma namazını konu alan 

âyetlerinin; minberde îrad edilen hutbelerde 

Hz. Peygamber’e salât ü selâm getirildiği dü-

şünüldüğünde ise, “İnna’llâhe ve melâiketehû 

yusallûne ‘ale’n-Nebiyy…”15 âyetinin yazılış 

amacı anlaşılır. 

5) Hemen her yerde karşılaşılabilen Kelime-i 

Tevhîd devletin İslâmî niteliğini vurgulamakta; 

Kâbe örtüsü, Mescid-i Haram revakları vb. yer-

lerde rastladığımız Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali 

isimleri, bilhassa Kâbe örtü zemînindeki -hiçbir 

Sahabîyi dışlamayan- Radıya’llâhu ‘an Ebî Bekr 

ve ‘Ömer ve ‘Osmân ve ‘Alî ve ‘ani’s-sahâbe 

ecma’în : “Allah Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali ve 

bütün Ashâb-ı Kirâm’dan razı olsun.” ibaresi, 

devletin Sünnî karakterini yansıtmaktadır.

Kâbe kuşaklarında yazı aralarında rastla-

dığımız “Kul küllün ya’melü ‘alâ şâkiletih”16 

âyetiyle, bütün dinlerin bir kıblesinin olduğu, 

herkesin -bilhassa kıble çerçevesinde- ken-

di değer yargılarına göre hareket ettiği, ama 

sonuçta kimin doğru yolda olduğunu sadece 

Allah’ın bildiği belirtilmektedir.

6) Yapı bütünüyle bir şeye benzetilebiliyor 

ve bunun hakkında âyet bulunuyorsa, yapıya 

bu âyet yazılabilmektedir. Cennetlikleri Cenne-

te buyur eden “Udhulûhâ bi-selâmin âminîn”17 

âyetinin, -Cennete benzetilen- Mescid-i 

Nebevî’nin yeni kısmının bütün kapılarına ya-

zılması bunun güzel örneklerindendir. Bir baş-

ka örnek de, herhangi bir yere girişte okunup 

yazılabilen “Rabbi edhilnî”18 âyeti ile mescitle-

ri konu alan “Fî büyûtin ezina’llâh”19 âyetinin 

Mescid-i Nebevî’nin Bâbüsselâm’ına yazılma-

sıdır. “Rabbî edhilnî”20 duasının, putperestle-

rin Hz. Peygamber’i Mekke’den sürme ya da 

öldürme teşebbüsleri21 üzerine tavsiye edildi-

ği dikkate alınırsa, duâda “muhrac-i sıdk” ve 

“müdhal-i sıdk” olarak bahsedilen yerlerin -sı-
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rası ile- Mekke ve Medîne olduğu aşikârdır. O 

zaman, imana kucak açan Medine’deki genel 

merkezin, yani Mescid-i Nebevî’nin, ilk kapısı-

na bu âyetin yazılmasındaki sır da ortaya çık-

maktadır. 

7) Bazı âyetlerin, hayruhasenâtın Allah rı-

zası için yapıldığına telmîhen infâk, hayrât ve 

imar çerçevesinde yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Örneğin: “Ve mâ tef ’alû min hayr”22, “Ülâike 

yüsâri’ûn”23, “Meselü’llezîne yünfikûne”24, 

“İnnâ lâ nuzî’u ecra men ahsene ‘amelâ”25  ve 

bilhassa “İnnemâ ya’muru mesâcida’llâh”26.

8) Esasen diğer şıkların tamamında ziyaret-

çilere belli mesajlar verilmekte ise de aşağıdaki 

örneklerde bu daha belirgin ve yoğundur: 

Hücre-i Muattara’ya “Yâ eyyühe’llezîne 

âmenû lâ terfa’û esvâteküm”27 âyeti yazılarak 

“Lütfen sessiz olun!” denmektedir. Mescid-i 

Harâm’ın Safa kapısındaki “Ve sâri’û ilâ… ve’l-

kâzımîne‘l-ğayza ve’l-âfîne ‘ani’n-nâs va’llâhu 

yuhibbü’l-muhsinîn”28 âyetleri, Cennetin kim-

ler için hazırlandığını hatırlatmaktadır; ama 

aslında, öfkeli, hoşgörüsüz, nâhoş hareketlerin 

sergilenebildiği böyle kalabalık bir ortam için 

son derece uygun ve gerekli bir ihtar niteliği 

taşımaktadır.

Kâbe örtüsündeki “Nebbi’ ‘ibâdî”29, “Ve izâ se-

eleke ‘ibâdî”30, “Ve beşşiri’l-mü’minîne”31, Men 

ya’mel sûen32, Ve innî le-ğaffâr33 âyetlerinin yanı 

sıra, Kâbe kapısındaki “Kul yâ ‘ibâdiye’llezîne 

esrafû”34, “Ğâfiri’z-zenb, kâbili’t-tevb”35 , “Ke-

tebe Rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahme”36 âyetleri 

ile Allah’ın engin rahmeti vurgulanarak ümit-

sizlik reddedilmekte; Mescid-i Nebevî’nin Ka-

dınlar kapısındaki “Ve men yaknüt” âyetleriyle 

-Peygamber hanımları özelinde- mümin kadın-

lara birtakım tavsiyelerde bulunulmakta; yine 

aynı yerdeki “Li’r-ricâli nasîb” âyetiyle kadın-

lara ve erkeklere, kadın ve erkek olarak kendi 

rollerini oynamaları, birbirlerinin özelliklerine 

göz dikmemeleri salık verilmekte; Kubâ mesci-

dindeki “ElifLâmMîm zâlike’l-kitâb” âyetleriyle 

felâha ereceklerin kimler olduğu, dış pencere-

lerdeki “Ve sâri’û ilâ mağfiratin min Rabbiküm 

ve Cennetin”  ifadesiyle insanlar ibadete teşvik 

edilmekte; Kanunî ve Kayıtbay mihraplarında-

ki “et-Tâibûne’l-‘âbidûn, Kul sadaka’llâh, İnne 

evle’n-nâs” âyetleri ve Kâbe örtüsündeki Ku-

reyş sûresi ile ziyaretçilere bir müminin taşı-

ması gereken sıfatlar ve Allah’a -Hz. İbrahim’in 

yolundan giderek- kulluk etmeleri gerektiği 

hatırlatılmaktadır.

Sonuç olarak; Kâbe ve Ravza’da yazılı 

âyetler Allah’ın engin rahmeti, kıble, hac, na-

maz, Hz. Peygamber,  Hz. İbrahim ve Mescid-i 

Harâm çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. Böy-

lece hac, umre vb. amaçlarla kutsal mekânları 

ziyaret edenlere, söz konusu mekânların öne-

mi tekraren vurgulanmakta; özellikle “her tür 

günahtan tevbe etme imkânı bulunduğu” ha-

tırlatılmaktadır.

Dipnotlar

1) Kur’an kültürümüzün önemli bir parçası olan bu gelenek; teorisiyle, 

örnekleriyle ve yaklaşık 500 fotoğraflık zengin bir görsel malzemeyle 

ortaya konmuş bulunuyor (Bkz. Murat Sülün, Sanat Eserine Vurulan 

Kur’an Mührü, Kaynak yy., İstanbul 2006). 2) Bunların tarihî seyri, 

dökümü ve tahlili için bkz. Murat Sülün, “Haremeyn’deki belli başlı 

mabetlerde yazılı âyetlere dair mülâhazalar”-I ve II, Marmara Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/1 ve 2003/2 (24 ve 25. sayılar). 

3) Feth 48/1. 4) En’am 6/59. 5) Bakara 2/125. 6) Ahzâb 33/38, 40, 56; 

Feth 48/29. 7) Tevbe 9/128-129; Ahzâb 33/40. 8) Zümer  39/73. 9) Feth  

48/29. 10) Tevbe 9/112. 11) Ahzâb 33/31-34. 12) Tahrîm 66/4. 13) Baka-

ra 2/144. 14) Âl-i İmrân 37/37. 15) Ahzâb 33/56. 16) İsrâ 17/84. 17) Hicr 

15/46. 18) İsrâ 17/80. 19) Nûr 24/36-38. 20) İsrâ 17/80. 21) İsrâ 17/76. 

22) Bakara 2/197. 23) Mü’minûn  23/61. 24) Bakara 2/261-263. 25) Kehf 
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Tâhâ 20/82. 34) Zümer 39/53. 35) Gâfir 40/1-3. 36) En’âm 6/54.



eygamberimiz (s.a.v.) Hicret’in 10. yılında Zilkade 

ayında hac için hazırlanmaya başladı. Kendisiyle bir-

likte haccetmek üzere hazırlanmalarını Medine’deki 

müslümanlara emrettiği gibi, Medine dışındaki müslümanların 

da hac için hazırlanıp Medine’de toplanmalarını ilân ettirdi. Gücü 

yetip de gelmeyen hiçbir müslüman kalmadı. 

Kendisi ve ashabı saçlarını taramış, güzel koku sürünmüş, 

izar ve ridâlarını giyinmiş olarak Medine’den yola çıktılar. 

Zülhuleyfe’ye varınca ikindi namazının farzını iki rekat olarak kıl-

dılar. Resûlullah herkesin toplanması için bir gece Zülhuleyfe’de 

yattı. Burada ihrama girip yüksek sesle ‘Lebbeyk Allahümme 

lebbeyk!’ diye telbiye etmeye başladı, yanındakiler de ona uyup 

telbiyeye başladılar. İnsanlar yolda gelip Peygamberimizin hac 

kafilesine katılıyor, tepelerde ve vadilerde telbiye sesleri yankı-

lanıyordu.

Peygamberimiz Mekke’ye kuşluk vaktinde girdi. Beytullah’ı 

görünce, devesi Kasva’nın yularını sol eli ile tutup ellerini kal-

dırdı ve şöyle dua etti: “Ey Allahım! Bu Beyt’in şerefini, ululu-

ğunu, heybetini, geçerliliğini artır! Ona hac ve umre ile tazimde 

bulunanların da şerefle-rini, heybetlerini, tazimlerini ve iyilik-

lerini artır!”

Devesini Beytullah’ın kapısında çöktürdü. Mescid-i Haram’a 

vardı, Hacerü’l-Esved’i istilâm etti. Kutsal taşı istilâm ederken 

gözleri yaşla doldu, onu öptü, ellerini onun üzerine koyduktan 

sonra yüzüne sürdü.

Dr. A. Cüneyd KÖKSAL

Yazar
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Tavafa başladı. Tavafın ilk üç devresin-

de adımlarını kısaltıp omuzlarını silkele-

yerek hızlı ve çalımlı yürüdü. Yemen ve 

Hacerü’l-Esved köşesine geldikçe “Rab-

bena âtina fi’d-dünya haseneten ve fi’l-

âhireti haseneten ve kınâ azabe’n-nâr” 

duasını okumaktaydı. Tavafın kalan dört 

devresini ağır ağır yürüyerek tamamla-

dıktan sonra Makam-ı İbrahim’e geçti. 

Sesini yükselterek “İbrahim’in makamını 

namazgâh edinin” (Bakara: 2/158) âyetini 

okudu. Makam’ın arkasında, Makam’ı ken-

disiyle Beytullah arasına alarak iki rekat 

namaz kıldı. Bu namazda Kâfirûn ve İhlâs 

sûrelerini okudu. Sonra dönüp Hacerü’l-

Esved’i istilâm etti.

Hz. Ömer’e: “Ey Ömer! Sen güçlü bir 

adamsın. Hacerü’l-Esved’e erişmek için 

insan-ları, zayıfları sıkıştırma! Ne rahatsız 

et, ne de rahatsız edil. Tenha bulursan onu 

istilâm et, yoksa uzaktan el sürüp öpme 

işareti yap ve Kelime-i Tevhîd oku, tekbir 

getir!” buyurdu.

Peygamberimiz bundan sonra Kâbe’nin 

Beni Mahzum kapısından çıkıp Safa te-

pesine gitti. Oraya yaklaşınca “Şüphesiz 

Safa ile Merve, Allah’ın ibadete vesile olan 

nişânelerindendir.” (Bakara: 2/158) âyetini 

okudu. “Allah’ın başladığından başlıyo-

rum” buyu-rarak say etmeye Safa’dan 

başladı. Safa’nın üzerine çıkıp Beytullah’ı 

görünce kıbleye yöneldi, Beytullah’a 

bakarak Allah’ı tevhid ve tekbir etti; üç 

kere: “Bir olan Allah’tan başka ilah yok-

tur. O’nun eşi, ortağı yok. Mülk O’nundur, 

hamd O’na mahsus. Diriltir, öldürür. O 

herşeye kâdirdir. Allah’tan başka hiçbir 

ilah yok! Allah vaadini yerine getirdi: Ku-

luna yardım etti. Toplanmış olan bütün 

kabileleri yalnız başına bozguna uğrattı!” 

dedi. Tekrar tekbir getirip ve hamd etti, di-

lediği kadar dua ettikten sonra Merve te-

pesine doğru yürümeye başladı. Peygam-

berimiz arkada, müslümanlar önde olmak 

üzere Safa ile Merve arasında say yapıl-

maya başlandı. Merve tepesine çıktığında 

da Safa’da yaptıklarının aynısını yaptı. İki 

tepecik arasındaki yedi gidiş gelişle sayini 

tamamladı.

Ebtah denilen yerde Peygamberimiz 

için kırmızı deriden bir çadır kuruldu. Pey-

gamberimiz Mekke’de bulunduğu müd-

detçe o çadırda kaldı. 

Peygamberimiz perşembeye denk gelen 

terviye günü Beytullah’ı tavaf ettikten son-

ra hayvanına bindi, müslümanlarla birlik-

te Mina’ya doğru yola çıktı. Öğle, ikindi, 

akşam ve yatsı namazlarını Mina’da kıldı. 

Mina’da kendisi için bir gölgelik yapılma-

sı teklif edildiyse de o: “Hayır! Mina önce 
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gelenin deve çökertme yeridir!” buyurarak bu 

teklifi kabul etmedi. O geceyi Minâ’da geçir-

di. Sabah güneş doğduğu zaman, arefe günü 

Arafat’a doğru hareket etti. Minâ’dan Arafat’a 

giderken ashâb-ı kirâmın kimisi telbiye ediyor, 

kimisi de tekbir getiriyordu. Peygamberimiz de 

Mina’dan Arafat’a kadar telbiyeyi kesmedi.

Peygamberimiz Arafat’a varınca, müslüman-

lara bir hutbe îrad etti. Bu hutbe, daha sonra 

asırlar boyunca ‘Veda Hutbesi’ olarak biline-

cektir.

Peygamberimiz hutbesini sona erdirdiği sı-

ralarda Bilâl-i Habeşî öğle ezanını okumaya 

başladı. Peygamberimiz susup ezanı dinledi. 

Ezan bitince devesini ıhdırdı. Hz. Bilâl kamet 

getirdi. Peygamberimiz önce öğle namazını kıl-

dırdı, tekrar kamet getirildikten sonra da arka-

sından ikindi namazını kıldırdı. Namazdan 

sonra kıbleye döndü, güneş batıp sarılığı azıcık 

gidinceye kadar vakfe yaptı, müslümanlara da 

vakfe yapmalarını emretti. “Hayır, ancak âhiret 

hayrıdır.” buyurdu, ellerini kaldırdı. Âlemlerin 

Rabbine dua etmeye başladı. Yalvarıp yakardı, 

af ve mağfiret diledi. 

Peygamberimiz Arafat’ta, akşam üzeri, 

ümmetinin bağışlanması, rahmete nâil ol-

ması için Allah’a pek çok yalvardı. Yüce Allah 

Resûlullah’a “Birbirlerine zulüm ve haksızlık 

edenler hariç olmak üzere ümmetini bağışla-

dım. Ama zâlimden, mazlumun hakkını alaca-

ğım!” buyurdu. Resûl-i Ekrem Efendimiz: “Ya 

Rab!” dedi, “Sen istersen, uğradığı zulümden 

dolayı mazluma cennet verip zâlimi de affet-

meye kâdirsin!” 

Arefe akşamı Peygamberimizin bu duası kabul 

buyrulmadı. Peygamberimiz: “Ey in-sanlar! Yüce 

Allah bugün size in’âm ve ihsanda bulundu, ara-

nızdaki haklar hariç olmak üzere sizleri affetti. 

İyilerinize diledikleri şeyleri verdi. Haydi Besmele 

ile Müzdelife’ye sökün edip gidiniz!” buyurdu.

O akşam; “…Artık bugün kâfirler dininiz-

den umutlarını kestiler. Onlardan korkmayınız, 

ancak Benden korkunuz! Bugün sizin dininizi 

kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi ta-

mamladım ve İslâmı size din olarak seçip kabul 

ettim.” âyeti (Mâide 5/3)  nâzil oldu. 

Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye doğru 

yola çıkıldı. Halk da her taraftan akın ediyor, 

sağa sola çarpıyorlardı. Peygamberimiz bir ara 

insanların hayvanlarını koşturduklarını, bazıla-

rının da develerini bağıra bağıra azarladıklarını 

işitti. Bunun üzerine: “Ey insanlar! Sükûnetli 

ve yavaş olunuz! Develeri, atları koşturmak 

taat ve iyilik değildir!” buyurdu. Bundan son-

ra Müzdelife’ye varıncaya kadar hiç kimsenin 

sükûneti bozacak bir davranışı görülmedi.

Müzdelife’de bir ezan ve iki kametle önce 

akşam, sonra yatsı namazı kılındı. Peygam-

Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye doğru yola çıkıldı. Halk da her taraftan akın 

ediyor, sağa sola çarpıyorlardı. Peygamberimiz bir ara insanların hayvanlarını koş-

turduklarını, bazılarının da develerini bağıra bağıra azarladıklarını işitti. Bunun 

üzerine: “Ey insanlar! Sükûnetli ve yavaş olunuz! Develeri, atları koşturmak taat 

ve iyilik değildir!” buyurdu.
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berimiz fecir doğuncaya kadar Müzdelife’de 

yattı. Sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye 

yönelerek vakfeye durdu. Hamd ü sena etti, dua 

edip tekbir getirdi. Tehlil ve tevhid okudu. Or-

talık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam 

etti, ‘Lebbeyk’ diyerek telbiyeye devam etti.

Resûl-i Ekrem, Arafat’ta kabul edilmeyen 

duasını burada tekrarladı, sonra kabul edil-diği 

kendisine bildirilince gülümsedi. 

Henüz güneş doğmadan Müzdelife’den 

Mina’ya doğru hareket etti. İnsanlar akın akın 

yürüyor, Peygamberimiz bir yandan onla-

ra sükûneti ve yavaş olmalarını tavsiye eder-

ken, bir yandan da telbiyeye devam ediyordu. 

Muhassir vadisinde cemrede atılacak taşlar 

toplandı. Küçük taşların nasıl atılacağını eliy-

le gösterdi. Hayvanını sürüp Büyük Cemre’ye 

vardı, birer birer yedi taşı cemreye attı, her se-

ferinde ‘Allahu Ekber’ diyerek tekbir getirdi. 

Cemre taşlarını atmak için yığılan halka: “Ey 

insanlar! Taşları atarken sakın kiminiz kiminizi 

öldürmesin! Taşlarınızı fiske taşları gibi küçük-

lerinden atınız!” buyurdu.

Kurban günüydü. Peygamberimiz cemrele-

rin arasında duruyor; Hz. Bilâl devesinin yu-

larını tutuyor, Üsame b. Zeyd de ihramını Pey-

gamberimizin başının üstüne kaldırarak onu 

güneşten koruyordu. Peygamberimiz orada 

halka uzun, Arafat’takine benzer bir hutbe îrad 

buyurdu. Kurbanların kesilmesini emretti. Ken-

di develerinin etlerinden yenilmek üzere birer 

parça alındıktan sonra etlerini ve derilerini fa-

kirlere dağıtmasını Hz. Ali’ye emretti.

Kurban kesildikten sonra berberi çağırdı, 

Mamer b. Abdullah isimli berbere: “Ey Mamer! 

Resulullah, kulağının yumuşağından itibaren 

başını, elinde usturan olduğu halde sana tes-

lim etti!” buyurdu. Saçını tıraş ettirdikten son-

ra kendisine hac amelleri konusunda sorular 

soruldu, hepsine cevap verdi. Daha sonra farz 

tavafı yapmak üzere Beytullah’a gitti. Tavaftan 

sonra öğle namazını kıldı. Zemzem içti, başına 

da döktü. O gün akşama doğru Mina’ya dön-

dü. Teşrik günlerinin gecelerini Mina’da geçir-

di. Mina gecelerinde Beytullah’ı ziyaretten geri 

durmadı.

Peygamberimiz kurban gününü takip eden 

iki günde, cemreleri taşladı. Zilhiccenin on ikin-

ci günü, pazartesi kuşluk vaktinde Kasva’nın 

semerlenmesini emretti, cemrelerin arasına 

gitti ve orada durdu. Mina’daki ikinci hutbe-

sini îrad buyurdu. Peygamberimiz konuşuyor, 

Hz. Ali de bunları halka duyurmaya çalışıyor-

du. Peygamberimiz hutbesinin sonunda orada 

bulu-nanların, söylediklerini orada bulunma-

yanlara da ulaştırmasını emretti. “Allah aşkına! 

Tebliğ ettim mi? Allah aşkına! Tebliğ ettim mi?” 

diye tekrar tekrar sordu, tebliğ ettiğine “Alla-

hım şâhit ol!” diye Allah’ı şâhit tuttu ve halk ile 

vedalaştı. Bu vedalaşma üzerine insanlar “Bu, 

Veda Haccı’dır” dediler.

İnsanlara “Sakın son varacağı yer Beytullah 

olmadıkça hiç kimse bir yere gitmesin!” bu-

yurdu. 14 Zilhicce Çarşamba günü, sabah na-

mazından önce Beytullah’a gidip veda tavafını 

yaptı. Veda tavafından sonra hep birlikte Medi-

ne yolunu tuttular.

KAYNAKÇA: Buhârî, Hac, 132; Meğâzî, 77, 78; Müslim, Hac, 132, 147, 

283; Kasâme, 26; Cihâd, 20; Ebû Dâvûd, Menâsık, 56, 77; Talak, 40; 

Tirmizî, Cuma, 80; Radâ, 11; Tefsîr, 10; Menâkıb, 32; İbn Mâce, Menâsık, 

63, 76, 84; Sadaka, 9; Dârimî, Mukaddime, 24; Menâsık, 34, 84; Ah-

med, V, 30; İbn Hişâm, IV, 275-276; Yâkubî, II, 109-110; Hamîdullâh, 

el-Vesâik, s. 360-368; M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi, (İstanbul, 2007, 

Işık yay.), IV, 615-685.



Bismillahirrahmanirrahim

“Hamd Allah’a mahsustur. O’na 
hamdeder, O’ndan yardım isteriz. 
Allah kime hidâyet ederse, artık 
onu kimse saptıramaz. Sapıklığa 
düşürdüğünü de kimse hidâyete 
erdiremez. Şehâdet ederim ki; 
Allah’dan başka ilâh yoktur. 
Tektir, eşi, ortağı, dengi ve ben-
zeri yoktur. Yine şehâdet ederim 
ki, Muhammed O’nun kulu ve 
Rasûlüdür.”

Ey İnsanlar! 

Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyo-
rum, belki bu seneden sonra sizin-
le burada ebedî olarak bir daha 
berâber olamayacağım. 

İnsanlar!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir 
gün, bu aylarınız nasıl mukaddes 
bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl 
kutsal bir şehir ise, canlarınız, 
mallarınız, nâmus ve şerefiniz 
de öylece mukaddestir; her türlü 
tecâvüzden masûndur. 

Ashâbım!

Yarın rabbınıza kavuşacaksınız. 
Bugünkü her hâl ve hareketiniz-
den muhakkak sorulacaksınız. 

Sakın benden sonra eski sapık-

lıklara dönüp de birbirinizin 

boynunu vurmayınız. Bu vasiy-

yetimi burada bulunanlar, bu-

lunmayanlara bildirsinler. Ola-

bilir ki, bildirilen kimse, burada 

bulunup da işitenden daha iyi 

anlayarak hıfzetmiş olur. 

Ashâbım! 

Kimin yanında bir emânet var-

sa, onu sâhibine versin . Fâizin 

her çeşidi kaldırılmıştır, ayağı-
mın altındadır. Fakat aldığınız 

borcun aslını ödemek gerekir. 

Ne zulmediniz, ne de zulme uğ-
rayınız. Allah’ın emriyle bun-

dan böyle fâizcilik yasaktır. 

Câhiliyetten kalma bu çirkin 

âdetin her türlüsü ayağımın al-

tındadır. İlk kaldırdığım fâiz de 

Abdülmuttalib’in oğlu amcam 

Abbas’ın fâiz alacağıdır. 

Ashâbım!

Câhiliyet devrinde güdülen kan 

davaları da tamamen kaldırıl-

mıştır. Kaldırdığım ilk kan da-

vası, Abdülmüttalib’in torunu 

(amcalarımdan Hâris’in oğlu) 

Rabîanın kan davasıdır. 

VEDA HUTBESI

Kimin yanında bir 
emânet varsa, onu 

sâhibine versin. 
Fâizin her çeşi-

di kaldırılmıştır, 
ayağımın altında-
dır. Fakat aldığı-
nız borcun aslını 

ödemek gerekir. Ne 
zulmediniz, ne de 
zulme uğrayınız. 

Allah’ın emriy-
le bundan böyle 

fâizcilik yasaktır.
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Ey İnsanlar!

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda 
Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz ka-
dınları Allah’ın emâneti olarak aldınız. Onla-
rın nâmus ve ismetlerini Allah adına söz vererek 
helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkı-
nız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. 

Mü’minler! 

Size iki emânet bırakıyorum. Onlara sımsı-
kı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu 
emânetler, Allah’ın kitabı Kur’an ve O’nun 
Peygamberinin sünnetidir. 

Ey İnsanlar!

Devâmlı dönmekte olan zaman, Allah’ın gök-
leri ve yeri yarattığı günkü duruma dönmüştür. 
Bir yıl, l2 aydır. bunlardan 4’ü Zilkade, Zil-
hicce, Muharrem ve Recep hürmetli aylardır. 

Ashâbım!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden 
nüfûz ve saltanatını kurma gücünü ebedî olarak 
kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım bu şeyler 
dışında, küçük gördüğünüz şeylerde ona uyarsa-
nız, bu da onu sevindirir. ona cesâret verir. Dini-
nizi korumak için bunlardan da uzak kalınız. 

Mü’minler! 

Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabbınız 
birdir, babanız birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, 
Âdem de topraktan yaratılmıştır. Hiç kimsenin 
başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. 
Allah katında üstünlük, ancak takvâ iledir. 
Müslüman müslümanın kardeşidir. Böylece 
bütün müslümanlar kardeştir. Gönül hoşluğu 

ile kendisi vermedikçe, başkasının hakkına el 
uzatmak helâl değildir. Ashabım! Nefsinize de 
zulmetmeyin. Nefsinizin de üzerinizde hakkı 
vardır. Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, 
bulunmayanlara tebliğ etsinler.

Ey İnsanlar!

Cenâb-ı Hak Kur’an da her hak sahibine 
hakkını vermiştir. Mirâsçı için ayrıca vasiy-
yet etmeye gerek yoktur. Çocuk kimin döşe-
ğinde doğmuşsa, ona âittir. Zina eden için ise 
mahrûmiyet vardır. Babasından başkasına soy 
(neseb) iddiâsına kalkışan soysuz, yahut efen-
disinden başkasına intisâba yeltenen nankör, 
Allah’ın gazabına, meleklerin lânetine ve bü-
tün müslümanların ilencine uğrasın. Cenâb-ı 
Hak böylesi insanların ne tevbelerini ne de 
adâlet ve şâhitliklerini kabûl eder. 

Ashabım! 

Allah’tan korkun, beş vakit namazınızı kılın, 
Ramazan orucunuzu tutun, malınızın zekatı-
nı verin, âmirlerinize itaat edin. Böylece Rab-
bınızın Cennetine girersiniz.

Ey İnsanlar! 

Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz? 
Ashâbı kiram: 

Allah’ın dinini teblîg ettin, vazîfeni hakkıyla yap-
tın, bize nasihat ve vasiyette bulundun, diye şeha-
det ederiz, dediler. Rasûlüllah (s.a.s.) mübarek 
şehâdet parmağını göğe doğru kaldırdı, cemâat 
üzerine çevirip indirdikten sonra üç defa: 

Şâhid ol Yâ Rab! Şâhid ol Yâ Rab! Şâhid ol 
Yâ Rab! buyurdu.
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914 yılının sonlarında Osmanlı Dev-

leti talihsiz bir savaşın içine girmişti. 

Bu savaş I. Dünya Harbi idi. Yabancı 

devletler bu savaşla Osmanlı Devleti’ni parça-

layarak onu hem zayıflatma, hem de zenginlik-

lerine sahip olmak istiyorlardı. Bu amaçla Os-

manlı birlikleri ile savaşmanın yanında, Araplar 

gibi farklı etnik kesimleri de etkilemeye çalıştı-

lar. İngilizler, Osmanlı’nın bu son dönemlerinde 

İstanbul’daki yönetim çevrelerinde de yer alan, 

aralarında Şerif Hüseyin ve oğullarının da bu-

lunduğu Arap kökenli nice kişiyi de etkilemeye 

başlamışlardır. İlk isyan belirtisi Kanal Cephesi 

ile Cemal Paşa’nın İngilizlere karşı düzenleyece-

ği Süveyş Kanalı saldırısına Şerif ’in oğullarının 

katılmaması ile ortaya çıkar. Bu garip davranış-

lardan şüphelenen merkez, Suriye’de bulunan 

12. Kolordu kumandanı Fahreddin Paşa’yı ziya-

ret ve murakabe maksadı ile 23 Mayıs 1916’da 

Medine’ye gönderir. Paşa, komutayı devralır. 

Emir Abdullah ve kardeşleri 5 Haziran 1916’da 

resmen ayaklanırlar ve çarpışmalar da 9 Hazi-

ran 1916’da başlar. 

Medine ile İstanbul arasındaki bağı kopar-

mak isteyen düşmana karşı Fahreddin Paşa’nın 

tarihi bir kararı ile, Medine’de bulunan arala-

rında Hz.Osman’a ait bir Kur’ân’ı Kerîm’den, 

I. Ahmed’in Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

türbelerine hediye ettiği dev bir elmasa sahip 

Kevkebi Dürri denilen mücevhere, I. Mahmud 

ve Arif Hikmet Kütüphanelerinin kıymetli el 

yazmalarına kadar nice eserin zikredilebilece-

ği kutsal emanetler trenle İstanbul’a nakledilir. 

Eserler bugün hala Topkapı Sarayı müzelerinde 

muhafaza edilmektedirler. 

Talha UĞURLUEL

Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi
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Şerif Hüseyin kuvvetlerinin isyan sonra-

sı Medine ile birlikte askerî harekat düzenle-

dikleri en önemli yerlerden biri de Mekke idi. 

Fahreddin Paşa’nın hâlihazırdaki gücü yetersiz 

olduğu için Paşa yardım talebi ile Emir İbnü’s-

Suud’a Arapça bir mektup yazdı. Emirin ünvanı 

Necit Vilayeti Vali ve Kumandanı idi. Ancak al-

dığı cevap olumlu olmadı. 

Müslümanlar indinde özel olan Harem 

topraklarına başka din mensubunun girmesi 

yasaktı.  Osmanlıyı uzaklaştırmak ve krallık 

mevkiini elde etmek maksadıyla hareket eden 

ve karargâh çadırlarında Arap kıyafetli İngiliz 

kaymakam, danışman ve uzmanlar bulunduran 

Şerif Hüseyin ve kuvvetleri, düşmanı mukaddes 

topraklara soktukları gibi semaları da onlara 

açmışlardı. 5 Mart 1917’de tarihte ilk kez bir 

yabancı tayyare Medine üzerinden geçiyordu. 

Hemen bir Osmanlı tayyaresi kaldırılacak ve İn-

giliz tayyaresi uzaklaşmak zorunda kalacaktı.  

Osmanlı’nın dört bir yandan çembere alın-

dığı bu amansız günlerin yanına bir de aske-

rimizin hiç de alışık olmadığı iklim şartları-

nı koymak lazım. Gölgede 35 dereceye çıkan 

sıcak sebebi ile, güneş çarpmasından vefat 

eden askerlerimiz oluyordu. Bir zaman sonra 

Medine’de buz fabrikası kurulacaktı. 

Çetinleşen düşman kuşatması, işgal edilen 

diğer İslam toprakları gibi Medine’nin de tes-

lim olması gerektiğini ifade eden broşürlerin 

yayılması karşısında bir beyanname yayınlan-

dı. Bu beyannamede Fahreddin Paşa, Uhud’u 

örnek vererek, askerinden kesinlikle moralle-

rini bozmamalarını istiyordu. Devamında şun-

ları söylüyordu: “Peki ya biz? Peygamberimiz 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’in Merkad-i 

Mübarekleri’ni nasıl terk ve ferağ edebiliriz?! 

Muhammed (s.a.v.)’den nasıl ayrılabiliriz? Hz. 

Allah bizi sağlığımızda O’nun hizmet-i mukad-

desesinden ve şehadetimizde şefaatinden ayır-

masın.” Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Kumandanı 

Fahreddin.

Her şeyiyle muhasara altındaki şehirde 

İstanbul’a tek bağ olan tren yolu da defalar-

ca sabote edilmişti. 1917’lerin ortalarında El-

Ula’da beş istasyon arasında bombalanan 50 

Osmanlı Dönemi “Medine”
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km.’lik hat, Hicaz şimendifer kıtası tarafından 

tamir edilmiştir. Askerimiz 50 derece sıcakta ça-

lışmak bir yana güneşin altında ateş gibi yanan 

demirleri kavrayıp sırtlamak zorundaydılar. Sı-

caktan tutulamayan demirleri ancak bir bez yar-

dımı ile kavrayabiliyorlardı. 

Böyle bir mücadelede askerin maneviyatı-

nın da yerinde olması gerekiyordu.  Fahreddin 

Paşa günlük emirlerinden birinde şöyle diyor-

du: “Evvelce Harem-i Şerif ’e nakledilmiş ve kı-

raat olunmayarak metruk kalmış olan Kur’ân-ı 

Kerîm’lerden mübarek gün ve gecelerde okun-

mak ve sevabından bir kısmını da vakfede-

nin ruhuna ithaf edilmek üzere bölük-

lere üçer, taburlara ve alaylara birer 

nüsha verilecektir.”

Kuşatmanın uzun sürmesi ih-

timaline karşı, Fahreddin Paşa 

geniş hurmalıkları ıslah ettiriyor, 

bunların altlarında buğday ve 

arpa ektiriyordu. Asiler, dışarıdan 

yiyecek alımlarını tamamen kes-

meye çalışıyorlardı. 7 Haziran ta-

rihli emrinde Fahreddin Paşa şun-

ları söylüyordu: “Çekirgenin serçe 

kuşundan ne farkı var? O da serçe 

gibi kanatlı ve uçuyor. Bitki ile besleni-

yor. Serçe gibi huysuz serçe gibi asabi ve 

yediği şeyleri itina ile seçiyor. Hicaz, Asir, Yemen 

ve Afganistan araplarının başlıca gıdası çekirge-

dir. Bedeviler sağlamlık ve zindeliklerini çekirge-

ye borçludurlar. Çekirgeyi develer de büyük bir 

zevkle yemektedirler. Peygamberimiz bir hadisle-

rinde; ‘İki ölü ile iki kanlı bize helal oldu’ demek-

tedir. İki ölü çekirge ile balık, iki kanlı ise kara-

ciğer ile dalaktır. Hicaz çekirgesi diğer yörelerin 

çekirgelerine göre daha besili ve daha tatlıdır. 

Dün karargâh sofrasında çekirge tavası vardı. Pek 

afiyetle yedim ve bunu dil konservesinden daha 

iyi buldum. Hele zeytinyağı ve liman suyu ile sa-

latası pek nefis oluyor.” İşte Fahreddin Paşa’nın 

harb edebiyatımızın şaheserlerinden biri olarak 

kabul edilen çekirge beyanatı. 

Aynı günlerde Şerif Ali’den gelen “teslim 

olun” mesajına Paşa İstanbul’dan cevap isteyin-

ce gelen cevap “Tek nefer, tek kurşun kalıncaya 

kadar mücadele” olmuştu. O bu mesaja bir cüm-

le daha ekledi. “Tek hurma kalıncaya kadar!”

Asiler, zamanla haram ayları da göz ardı ederek 

her dem saldırır olmuşlardı. 16 Eylül 1918 

Pazartesi. Bu Osmanlı sancağı altında 

Medine’nin son Kurban Bayramı idi. 

Aynı günlerde savaşı bitiren ateşkes 

antlaşması imzalanmış ve merkez-

den Sadrazam ve Harbiye Nazırı 

Ahmet İzzet Paşa imzası ile gelen 

telgraf ile teslim emri ulaşmıştı. 

Paşa, önce haberin sıhhatinden 

tereddüt duydu. 6 Aralık 1918 

Cuma günü, Cuma namazı için 

Harem-i Şerif’e gelen birer subay 

kumandasında her bölükten seçil-

miş silahlı 15 nefer karşısında Paşa 

ağlamaklı halde şöyle konuştu: “Ben 

Muhammedîyim, Türküm ve askerim.” 

İngilizlerin ve hükümetin durumundan bahsetti. 

Merdivenlerden inerken alay sancaklarını göstere-

rek “Benim sevgili kardeşlerim şu mukaddes san-

caklarımızı esir etmeyeceğiz.” dedi. 

İngilizler ve işbirlikçileri, Paşanın güveni-

lirliğini kırmak ve askerin içine nifak sokmak 

amacıyla 19 Aralık 1918 akşamı İstanbul’dan 

bir İngiliz torpidosu ile yüzbaşı rütbesindeki 

bir kişiyi Medine’ye gönderdiler. “Müjde sizi 
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anavatana kavuşturacağım!” sözleri ile şeh-

re girdi ve askerin içinde orada bulunmaları-

nın gerekmediği şüphesini yaydı. Teslim olup 

dönmek isteyenlerden biri olan Erkanı Harbiye 

Reis vekili Emin Bey’i Paşa, vazifesinden affet-

ti ve  Emin Bey de kendisine uyanlarla birlikte 

arkalarından ateş edilmesin diye makineli tü-

feklerin en mühim parçaları ile topların kama-

larını da alarak düşmana iltica etti. 

Sonuçta askerin şüpheye düşmesi, tefrika-

nın yayılması Paşayı teslim olmayı kabul etmek 

zorunda bıraktı. Kendisine gönderilen telgrafta 

teslim şartları ile Paşanın özenle ağırlanacağını 

bildiren ifadeler karşısında Paşa: “Hep şahsımla 

ilgili şeyler yazmışlar, askerim ne olacak.” dedi 

ve cevabî yazıda kendisinin şehirden en son 

çıkacak kişi olduğunu, bunu kabul etmezlerse 

teslimin de gerçekleşmeyeceğini bildirdi. 

9 Ocak 1919 Cuma günü idi. Kumandan son 

bir vedalaşma için Resûlallah’ın kabri şeriflerine 

gidecekti. Harem-i Şerif Muhafızı Nüzhet Bey’in 

anlattığına göre paşa, Muvacehe önünde el 

bağladı okudu, el açtı dua etti. Birer adım sağa 

çekilerek Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in önüne 

geldi ve duasını sürdürdü. Ancak Paşa, veda-

laşmasını tamamlamadı. Haremine geri döndü. 

Bu durum karşısında telaşlanan Şerif Abdullah 

telefonla komutanları Fahreddin Paşa’nın zorla 

çıkarılacağı konusunda tehdit etti. Ertesi sabah 

miralaylar, kaymakamlar, binbaşılar, yüzbaşılar-

dan oluşan 12 kişi, hareme girip yardımcılarını 

etkisiz hale getirerek Paşayı dışarı çıkardılar ve 

kendilerine “Nihayet kumandanınızı da elinizle 

düşmana teslim edeceksiniz öyle mi? Allah sizi 

kahretsin!” diyen Paşayı arabaya bindirdiler.

Fahreddin Paşa hareminde kalan kılıç ve ta-

bancasını getirtip yanındaki askerlere verdi ve 

“Götürünüz, Hz. Peygamber’in kızı Hayrünnisa 

Hz. Fatıma’ya emanet ediniz. Medine müdafi-

inin kılıcını ve tabancasını ancak o koruyabi-

lir.” dedi. Medine’nin son muhafızı bir yandan 

gözyaşlarını siliyor, bir yandan uzaklaşan ara-

cında başını arkaya doğru çevirerek arkasında 

bıraktığı yeşil kubbeye bakıyor, bir yandan da 

şu dizeleri terennüm ediyordu: 

Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz

Can verir cânânı veremez Türkler

Ebedî Hâdimü’l- Haremeyniniz

Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler

Medine Müdafaasında görev yapan askerlerMedine Müdafaasında görev yapan askerler
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Bir Ulü’l-emr idin emrine girdik 
Ezelden bey’atli hakanımızsın 
Az idik sayende murada erdik 
Dünya ve ahiret sultanımızsın

Unuttuk İlhan’ı Kara Oğuz’u 
İşledik seni göz bebeğimize 

Bağışla ey şefi’ kusurumuzu 
Bin küsür senelik emeğimize 

Suçumuz çoksa da sun’umuz yoktur 
Şımardık müjde-i sahabetinle 

Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur 
Doyarız bir lokma şefaatinle

Nedense kimseler dinlemez eyvah 
O kadar saf olan dileğimizi 

Bir ümmî isen de ya Resûlallah 
Ancak sen okursun yüreğimizi

Suları tükendi gulabdanların,
Dinmedi gözümüz yaşı merhamet

Külleri soğudu buhurdanların,
Aşkınla bağrını yakmada millet

Ne kanlar akıttık hep senin için 
O Ulu Kitab’ın hakkıçün aziz 
Gücümüz erişsin ve erişmesin 

Uğrunda her zaman döğüşeceğiz 

Yapamaz Ertuğrul Evladı sensiz 
Can verir canânı veremez Türkler 

Ebedi hadimü’l-Harameyniniz 
Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler

�1916’nın sonundan 1919 yılının başlarına 

kadar Medine, İngiliz destekli Şerif Hüseyin birlik-

leri tarafından kuşatılmıştı. Bu ağır kuşatma şart-

larında Fahreddin Paşa ve Osmanlı askerleri kah-

ramanca bir mücadele sergilemişler ve Medine’yi 

korumaya çalışmışlardır. Bu müdafaa sırasında 

ciddi açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacak ve 

kumandanlarının emri ile çekirge yemek zorunda 

kalacaklardır. Müdafaanın son günlerinde İngiliz-

ler sinsi bir plan neticesi Medine’ye girmeyi başa-

rırlar. Askerlerimiz esir edilecektir. Fahreddin Paşa 

ve askerlerimiz Medine’den ayrılırken, bir yandan 

göz yaşı dökmekte, bir yandan gözlerini ikide bir 

geriye çevirerek Efendimiz’in yeşil kubbeli türbe-

sine bakmakta ve bir yandan da bu şiiri seslen-

dirmekteydiler. Bu şiir kuşatma altında, Fahreddin 

Paşa’nın ihtiyat mülazımı İdris Sabih Bey tarafın-

dan yazılmıştır.

İdris Sabih Bey

Dünya ve Ahiret Efendimizsin



Bir ömür boyu
bu yolculuğu beklemiştin. 

Belki kalbini gidenlerle birlikte oralara gön-

derdin, belki ruhunla hayalen tavalar ettin. 

Şimdi ayaklarınla basa basa yol  düştün işte. 

Belki daha önce uzun yolculuklara çıkmıştın. 

Belki daha önce de hacca gitmiştin. 

Bilmelisin ki, hac yolculuğu diğer yolculuk-

larından farklıdır ve ayrı bir yöndedir. Şimdi 

her gün beş vakit yöneldiğin kıblene 

doğru yöneldin. 

Şimdi çokluktan birliğe uçuyorsun. 

Şimdi kendini keşfe gidiyorsun.

Dr. Senai DEMİRCİ



ahmud Sâmi Efendi, 1892 yılında Adana’da doğdu. Ba-

bası Ramazanoğulları ailesinden Müctebâ Bey, annesi 

ise Ümmügülsüm Hanım’dır. Ramazanoğulları Oğuz 

boyunun Üçoklar kabilesindendir.

İlk, orta ve lise tahsilini Adana’da tamamlayan Sâmi Efendi, 

yüksek tahsil için İstanbul’a geldi. Darulfünûn Hukuk Mektebine 

girdi. Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdikten sonra askerlik hiz-

metini zâbit vekili (yedek subay) olarak yine İstanbul’da yaptı.

Bir ara Gümüşhâneli dergâhında erbaîn ve riyâzatla meşgul 

olduktan sonra arkadaşı eski Beşiktaş Müftüsü Fuad Efendi’nin 

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi

RAMAZANOĞLU 
MAHMUD SÂMİ 

EFENDİ

M
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babası Rüşdü Efendi’nin delâletiyle Kelâmî 

dergâhı şeyhi ve meclis-i meşâyıh reisi Erbilli 

M. Esad Efendi’ye intisâb etti. Kısa zamanda 

irşada mezun olduktan sonra bir müddet daha 

mürşidinin yanında kalarak bilâhare memleke-

ti Adana’ya döndü.

M. Sâmi Efendi memleketi Adana’da bir yan-

dan Câmi-i Kebîr’de vaaz ve husûsî sohbetleriyle 

irşad hizmetini yürütürken, bir yandan da maişe-

tini temin için bir kereste ticarethanesinin muha-

sebesini tutuyordu. O, babasından ve âilesinden 

kendisine intikal eden büyük serveti almamış 

ve: “Hiçbir kimse kendi el emeğinden daha ha-

yırlı bir şey yememiştir”1 hadîs-i şerîfi gereğince 

kendi el emeğiyle geçinmeyi tercih etmiştir. Yaz 

aylarını Adana’da Namrun ve Kızıldağ yaylası ile 

Kayseri’nin Talas ilçesinde geçirirdi. Hac yolunun 

açıldığı 1946 yılında ilk defa hacca gitti.

1951 yılında İstanbul’a geldi. İki yıl kadar 

İstanbul’da kaldıktan sonra 1953 yılında hac mev-

siminde önce hacca, dönüşte de arkadaşı Konya-

lı Saraç Mehmed Efendi ile Şam’a gitti. Bu Şam 

seyahati dokuz ay kadar sürdü. Dokuz ay sonra 

tekrar İstanbul’a geldi. İstanbul’a bu gelişlerinde 

önce Bayezid-Lâleli’ye, sonra da Erenköy’e yerleş-

ti. Şam’dan İstanbul’a bu gelişlerinde hanımına:

“−İstanbul’a tekrar geldik. Ancak gönlümüz 

Medine’de atıyor. Âhir ömrümüzde oraya hicret 

etmeyi arzu ederiz” demiş.

İstanbul’da bulunduğu yıllarda Erenköy Zih-

ni Paşa Câmii’ndeki vaazları ve husûsî sohbet-

leriyle irşad hizmetini yürütürken diğer yandan 

da Tahtakale’de bir ticarethanenin muhasebe-

sini tedvirle maîşetini temin etmekteydi. Onun 

bu vaaz, irşad ve sohbetlerinden cemiyetin her 

sınıfından binlerce insan istifade etmiştir. 

Ömrünün son yıllarında kûşe-i uzlete çe-

kildi. Sevenleri ile gerek evinde ve gerekse 

Ramazan’da hatimle kılınan teravih namaz-

larında görüşürdü. 1979 yılında gönlünde-

ki muhabbet-i Rasûlullah ateşi onu Belde-i 

Tâhire’ye hicrete mecbur etti. 

Çünkü onun son arzusu Pey-

gamber şehrinde Hakk’a var-

maktı. Nitekim 1957 senesin-

de yakınları kendilerine Eyüp 

Sultan’dan kabir yeri almayı 

teklif ettiklerinde:

“Herkesi arzusuna bırak-

salar biz Cennetü’l-Bakî’yi 

arzu ederiz” demişti. Cenâb-ı 

Hak onun arzusunu kabul 

buyurdu ve 10 Cemaziyelevvel 1404/12 Şu-

bat 1984 Pazar günü vefat ederek Cennetü’l-

Bakî’ye defnolundu.

Sâmi Efendi, uzuna yakın orta boylu, nahif 

bedenli, buğday tenli, seyrek sakallı, kıvırcık 

saçlı, ela gözlüydü. Temiz ve düzgün giyinirdi. 

Sakalı bir tutamı geçmezdi. Saçlarını ya tama-

men kestirir veya kulak memesine kadar uza-

tırdı. Bütün bunlar sünnet-i seniyyeye imtisa-

lindendi.

M. Sâmi Efendi memleketi Adana’da bir yandan Câmi-i 
Kebîr’de vaaz ve husûsî sohbetleriyle irşad hizmetini yü-
rütürken, bir yandan da maişetini temin için bir kereste 
ticarethanesinin muhasebesini tutuyordu. O, babasından 
ve âilesinden kendisine intikal eden büyük serveti almamış 
ve: “Hiçbir kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir şey 
yememiştir” hadîs-i şerîfi gereğince kendi el emeğiyle geçin-
meyi tercih etmiştir.

111Kasım ‘07



112 Kasım ‘07

Merhum Ali Yektâ Efendi Sâmi Efendi ile il-

gili olarak şunları söylerdi:

“Evliyâullah’ın tasarrufları ya kavlen ya da 

hal ile olur. Sâmi Efendi’nin tasarrufu hal iledir. 

Kelâmî dergâhının en feyizli günlerinde oraya 

devam eden pek çok ulemâ ve fuzalâ vardı. Fa-

kat Sâmi Efendi o zaman pek genç olmasına 

rağmen bugünkü gibi kâmil ve hal sahibi idi.” 

Ali Yektâ Efendi, müftülüğünün yanısıra Kelâmî 

dergâhında seyr u sülûkunu Esad Efendi’den 

tamamlayarak hilâfet icazetnâmesi almış bir 

zattır. O, bu icazetnâmesini ömrü boyunca 

saklamış ve bir gün tesâdüfen o icazetnâmeye 

muttali olan yakınlarına:

“Onu sakın kimseye söylemeyin. O vazifenin 

ehli ve salâhiyetlisi Sâmi Efendi’dir” demişti.

Sohbetlerinde sık sık: “O gün kalb-i selîm’den 

başka ne evlad, ne mal fayda verir.”2 âyetini oku-

yarak kalb-i selîmi izah ederdi. Onun tefsirine 

göre kalb-i selîm; ne incinen, ne de inciten kalb-

di. “İncinmemek incitmemekten daha zordur. 

Çünkü incitmemek eldedir ama incinmemek 

elde değildir” derdi. 

Sâmi Efendi, kendini Allah’a ve Allah’ın 

kullarına hizmete adamış bir Hak dostu idi. 

Daha sülûkünün ilk yıllarında; “yaratılanı 

Yaratan’ından ötürü sevmek” esasına bağlı 

kalarak, hizmeti sohbete, gayreti de himmete 

vesile bilerek şevkle çalışırdı. Nitekim Kelâmî 

dergâhı bağlılarından Cide müftüsü Hüseyin 

Efendi’ye yaptığı hizmetler her türlü takdi-

rin fevkindedir. Kelâmî dergâhında bulunan 

Hüseyin Efendi son zamanlarında hastalanır. 

Hastalığının şiddeti her geçen gün artar. Ve 

nihâyet Müftü Efendi yatağından kalkamaz 

olur. Müridân birer hafta nöbetleşe bakmaya 

başlarlar. Hastalığın şiddeti daha da artınca 

acele ailesine bir telgraf çekilmesi kararlaştı-

rılır. Bu haberi o zamanlar dergâhın en genç 

müridi bulunan Sâmi Efendi duyunca mürşidi 

Esad Efendi’ye:

“Efendim, müsaade buyursanız da Müftü 

Efendi’ye ben baksam ve ailesine telgraf çekil-

mese” der. Esad Efendi de bu teklifi memnu-

niyetle kabul eder. Sâmi Efendi bundan sonra 

tam on sekiz ay Müftü Efendi’ye en güzel şe-

kilde hizmet eder. Görenler onun bu hizmetine 

imrenirler. Müftü Efendi de yaşlı gözlerle: 

“Allah’ım! Bana ne ihsanda bulunmuşsan 

hepsini Sâmi Efendi’ye bağışlıyorum” diye 

münâcâtta bulunur. Ve Esad Efendi ile görüş-

tüklerinde de: “Sâmi Efendi evladımız, bize 

hizmette inşaallah Hakk’ın rızâsına erdi” 

derdi. 

Sâmi Efendi iyi derecede Fransızca bildiği 

halde Batı kökenli kelimelerin Türkçe’de kulla-

nılmasından hoşlanmaz, Fransızca veya Latince 

asıllı kelimeleri asla kullanmazdı. Mesela ilaçla-

rın isimlerini bile Latince adıyla değil, kendisi-

nin ona taktığı bir ad veya sıfatla zikrederdi. Kır-

mızı hap, pembe şurup gibi. Bu davranış lisanda 

Sohbetlerinde sık sık: “O gün kalb-i selîm’den başka ne evlad, ne mal fayda verir.” 
âyetini okuyarak kalb-i selîmi izah ederdi. Onun tefsirine göre kalb-i selîm; ne inci-
nen, ne de inciten kalbdi. “İncinmemek incitmemekten daha zordur. Çünkü incitme-
mek eldedir ama incinmemek elde değildir” derdi. 
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özenti merakıyla Batı kökenli veya uydurma ke-

lime kullanmayı itiyad edinenlere bir ibrettir. 

Onun irşaddaki usûlü Nebevî üslupta idi. 

insanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, hata-

larından dolayı onları azarlamaz ve hele nefsi 

için hiç kızmazdı. Onlara örnek olmak suretiyle 

irşad etmeyi tercih ederdi. İrşadda en geçerli 

yol da budur. Çünkü irşad halkaları merkezden 

muhite doğru yayılır. “Önce kendinden başla-

mak” esastır. Hiç kimseye açıkça “şunu yap, 

şunu yapma” demez, dolayısıyla bunu ihsas et-

tirmeye çalışırdı. Yakınlarını helal kazanca, fai-

ze bulaşmamaya teşvîk eder, bazen bunu sami-

mi bulduklarına açıkça söylerdi. Değilse dolaylı 

olarak ifade ederdi. 

Mâhir İz Bey, gördüğü bir rüya üzerine bağlıları 

arasına katıldığı Sâmi Efendi hakkında: “O Hazret-i 

Sâmi’dir. Biz devr-i pâdişâhîden beri neler gördük, 

fakat böylesine tesadüf etmedik” derdi.

Bekir Hâki Efendi de Sâmi Efendi’yi sevip 

takdir edenlerdendi ve Sâmi Efendi’nin bir 

sohbetinden dönerken şunları söylüyordu: “Bu 

zenginleri saatlerce diz üstü sessizce oturtmak, 

Boğaz’dan gelen bir gemiyi Sarayburnu’nda 

bağlamaktan daha zordur. Bizler bu işi yapa-

mayız. Bunu ancak Sâmi Efendi yapabilir.” 

Bekir Hâki Efendi belki bunları söyler-

ken Esad Efendi’nin Sâmi Efendi’ye verdiği 

icazetnâmede çizdiği irşad stratejisinden haber-

sizdi. Esad Efendi şöyle diyordu icazetnâmede: 

“Ne ticaret, ne de alışverişin Allah’ın zik-

rinden alıkoyamadığı kimseler vardır.”3 âyet-i 

celîlesinin ilâhî hükümlerine vâkıf olan muhte-

rem ihvanımıza arz edebilirim ki, bâtınını tas-

fiye ve nefsini tezkiyeye tâlib olanların... Sâmi 

Efendi’nin sohbetlerine devam ve açıklayacağı 

usûl ve âdâba gösterecekleri gayret ve ihtimam 

sayesinde bu isteklerine kavuşacaklarında şüp-

he yoktur.”4

Mektûbat’taki icazetnâmesinde Sâmi Efen-

di için âdeta bir irşad rotası çizilmekteydi. 

Tasavvufun “halvet der-encümen” yani; halk 

içinde Hak ile beraber ya da “el kârda gönül 

Yâr ’da” anlayışıyla gönüllerini olabildiğince 

dünyadan arındırmış insanlar yetiştirmeye 

yönelik bir rotaydı bu. Sâmi Efendi kendisi 

Allah’ın kullarına Allah adına hizmet ederken 

bu anlayışa bağlı kalmaya özen gösterdi. Ar-

dında kayda değer bir dünya malı bırakmadan 

gönülleri ihyâ faaliyetini sürdürdü. Hayırla 

yâd edilecek telif eserler ve inşa edilmiş gö-

nüller bıraktı. Bir fâni için de bunlar en büyük 

sadaka-i câriyelerdir. 

Dipnotlar

1) Bkz. Buhârî, ‘Büyu‘ 15, Enbiyâ 21/37. 2) Şuarâ, 26/88-89. 3) Nûr, 

24/37. 4) M. Esad Erbilî, Mektûbat, 134. Mektup s. 361, İstanbul ts.
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ac, kutlu çağrıya icabettir. Sevdikle-

rini geride bırakıp Sevgili’ye doğru 

yolculuktur. Çekilen çile ile beraber 

arınmak; Sevgili ile kurulan sevgiye dair irti-

battır. Hac hayatta bir dönüm noktasıdır. Bu 

nokta-yı nazardan hacla ilgili her âdet bir ritü-

ele dönüşür. Hac, kişinin malından, zamanın-

dan, kendisinden özveride bulunmak suretiyle 

cömertliğini ifade eder. Bu cömertliğin yansı-

malarından biri de hac hediyeleridir. Adeta he-

diyeleşme ile eşdeğer olan hacda en büyük he-

diye Allah’a sunulan -hediye- kurban/hedy’dır. 

Abdulkerim YATGIN

İmam - Hatip  Şişli Müftülüğü

HACDA ÇARŞI ZİYARETİ ve
HEDİYELEŞME ÂDÂBI
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Hediyeleşme alelade bir 

olgu olmayıp belli bir kül-

tür ve görgünün ürünüdür. 

Hatta hediyeleşme sün-

netin bir gereğidir. Kültü-

rümüzde hediyeleşmeye 

büyük bir önem verilmiş, 

doğumdan düğüne, ev zi-

yaretinden sünnete kadar 

pek çok durum, hediyeleş-

me için fırsat olarak görül-

müştür. Peygamber Efendi-

miz verilen/alınan hediye-

nin küçük ve büyüklüğüne 

bakılmaksızın hediyeleşilmesi gerektiğini ve 

hediyenin gönüllerdeki kırgınlığı yok edece-

ğini ifade etmiştir.1 Hac da hediyeleşme için 

bir fırsat olmakla beraber günümüzde hac 

hediyeleri hacılar için bir külfeti beraberinde 

getirmekte, kutsal mekânlarda hacı adayları-

nı ziyadesiyle meşgul ederek, hac ibadetinin 

huşûunu bozma derecesine ulaşmaktadır. 

Kültürümüzde, kutsal topraklarda bulunan ve 

oradan gelen her şeye büyük bir önem atfe-

dilmektedir. Ülkemizde sıradan olan bir eşya 

kutsal topraklardan geldiği takdirde değer ka-

zanır. Bir yazma ya da bir seccade kutsal top-

raklardan gelmişse o artık sıradan bir seccade 

ve yazmadan çok ötedir. 

Hac ile ilgili değişik yörelerde farklı adetler 

görülmektedir. Bazı bölgelerimizde hacca gide-

meyenler, zemzemle yıkansın diye kutsal top-

raklara kefenini gönderirken, bazıları yazması-

nı gönderir ki, namaz kılarken kutsal beldeden 

bir parça bulunsun üzerinde… En büyük mü-

cadelesi taşlardan medet ummaya karşı olan 

bir Peygamberin ümmeti olarak, ibadet anla-

yışımızı gözden geçirmeyi gerektiren bir diğer 

davranış da kutsal topraklardan taş ve toprak 

ısmarlama davranışıdır. 

Kutlu yolculuğa ha-

zırlık yapan hacı ada-

yının, hac için gerekli 

olan para kadar, maddî 

imkânlarına göre alı-

nacak hediyeler için de 

para ayırması zorunlu-

luk haline gelmiştir. Kut-

sal yolculuk başlamadan 

çok önce evlerde telaş 

Hediyeleşme alelade bir olgu olmayıp belli bir kültür ve gör-
günün ürünüdür. Hatta hediyeleşme sünnetin bir gereğidir. 
Kültürümüzde hediyeleşmeye büyük bir önem verilmiş, do-
ğumdan düğüne, ev ziyaretinden sünnete kadar pek çok du-
rum, hediyeleşme için fırsat olarak görülmüştür. Peygamber 
Efendimiz verilen/alınan hediyenin küçük ve büyüklüğüne 
bakılmaksızın hediyeleşilmesi gerektiğini ve hediyenin gö-
nüllerdeki kırgınlığı yok edeceğini ifade etmiştir.
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başlar. Manevî yönden hazırlıklar yapılırken, 

örfî olarak da bazı hazırlıkların yerine getiril-

mesi gerekir. Eş-dost ziyaret edilir; mevlit oku-

tulur; akraba ve komşular hacı adayına çeşitli 

hediyeler ile “uğurlar olsun”a gelirler. Hav-

ludan gömleğe, çoraptan yazmaya, şekerden 

çaya kadar, herkes yakınlık derecesi ve maddî 

imkânlarına göre çeşitli hediyeler getirir. Açık-

ça ifade edilmese de hediyelerin değeri hac dö-

nüşünde beklenilen hediye ile eşdeğerdir. 

Zemzem ve hurma haccın vazgeçilmez ve 

biraz da kutsiyet atfedilen iki hediyesi olarak 

kabul edilir. Hac yolculuğunun Medine dura-

ğında hac alışverişi hurmayla başlar. Hac alış-

verişinde öncelikli olarak öğrenilmesi gereken, 

tezgâhlardaki hiçbir malın fiyatının sabit ol-

madığıdır. Fiyatı büyük ölçüde yapılan pazarlık 

belirler. Bundan dolayı pazarlık önem kazanır. 

Dolayısıyla hacıların gerek en doğal hediyele-

ri olan hurmada gerekse diğer alışverişlerinde 

zaman zaman ihram yasaklarını zorlayan pa-

zarlıklara giriştikleri görülür.

Alınacak hediyelerin listesi önceden tes-

pit edilmiştir. Eldeki listede öncelikle hacdan 

önce hediye getiren kimselere götürülecekler 

yer alır. Alınacak hediyenin getirilen hediye-

den daha az değerli olmaması gerekir. Zira 

daha az değerdeki bir hediye dedikodulara se-

bep olabilir. Listenin ikinci kısmında ise yakın 

akrabalara alınacak veya sipariş üzerine alı-

nacaklar bulunur. Torun, yeğen veya kardeşin 

mutlaka istediği hediyeler vardır. Hac hediye-

leri bu noktada bir rekabet ortamına dönüşür. 

Filan komşunun hacdan getirdiği hediyeler-

den orijinal ve güzel olanının alınması gere-

kir. Oysa ki, hediye gönülden kopup geldiği 

zaman anlamlıdır. Hele hac gibi bir ibadette 

rekabetin ortaya çıkması haccın manasına 

aykırı bir durumdur. Özellikle siparişte bulu-

nan genç nesle haccın hakikatinin ne olduğu 

Kefenini zemzemle yıkayan hacı
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anlatılarak, istenecek en güzel hediyenin dua 

olacağı anlatılmalıdır. 

Genel olarak ilerlemiş yaştaki hacı adayı 

hediye almak için çarşı-pazar dolaşarak bin bir 

güçlükle -zaman zaman kaybolarak- alışveriş-

lini yapmaya çalışır. Aslında hediyeler hacıların 

en önemli sorunlarından biridir. Çünkü bu adet 

onları hac esnasında hem meşgul etmekte, hem 

de onlara maddi külfet getirmektedir. Hatta 

hac öncesinde uğurlama ziyaretine gelenlerin 

getirdikleri hediyeler ve isimlerini tek tek liste 

yapan ve bu liste ile çarşı-pazar dolaşan hacı 

adayı ibadetlerini aksatıp, hediyeleri denkleş-

tirmek için büyük sıkıntılar yaşamaktadır. 1992 

yılında 353 hacı adayı üzerinde yapılan bir 

araştırmaya göre ibadetlerinin huşû’unu engel-

lediği gerekçesi ile hacı adaylarından %36,83’ü 

hediyeleşme biçiminden rahatsızlığını dile ge-

tirmişlerdir. Yine aynı araştırmaya göre hediye-

leşmeyi normal kabul edenlerin bir kısmı bunu 

sünnet olduğu, aradaki sevgi ve akrabalık bağ-

larını güçlendirdiği için hediye aldıklarını ifade 

etmişlerdir. Diğer büyük bir bölümü ise âdet 

olarak algılanması, eş-dost akrabanın beklenti 

içinde olması ve hediye götürmeyince ortaya 

çıkacak  kırgınlıklardan dolayı hediyeleşmeyi 

zorunlu gördüklerini ifade etmektedirler.2 

Zaman değiştikçe hac hediyeleri geleneği de 

değişikliğe uğruyor. Öncelikle Türkiye’de de cid-

di bir hac malzemeleri pazarı oluşmuş durumda. 

Artık hacı adayları pek çok hediyeyi hac mev-

siminden önce alabiliyor. Bunun öncelikle hac 

ibadetinin huşusunun alışverişle bölünmemesi 

açısından oldukça faydalı olduğu söylenebilir. 

Buna milli servetin ülkemizde kalması da ekle-

nebilir. Zira hac ticaretinden en karlı çıkan ülke-

ler başta Çin olmak üzere uzak doğu ülkeleri gö-

zükmektedir. Ancak kutsal topraklardan alınan 

geleneksel hac hediyeleri yerini ülkemize göre 

oldukça ucuz olan uzak doğu menşeli elektro-

nik alet ve hediyelere bırakmıştır. Hacı adayının 

geleneksel hediyelerin yerine modern hediyele-

re yönelmesinde daha çok bu hediyelere rağbet 

gösteren genç neslin etkisi olduğu söylenebilir. 

Hacı adayları sadece ziyarete gelen kimselere 

verilecek hediyelerin dışında kendisi ve ailesi 

için de ciddi miktarda hediyeler almaktadır.

Hacı adayı hacdan hediye getirmeyecek mi, 

kendine ve dostlarına bu kutlu olayın anısına 

bazı şeyleri hediye etmeyecek mi? Elbette ede-

cektir. Bu onun en doğal hakkıdır. Hatta sün-

netin bir gereğidir. Ancak haccın her anının bir 

ibadet olduğu şuurla hareket edilmesi gerekir. 

Burada bahsi geçen hediye zemzem ve hurma 

gibi geleneksel hediyeden ziyade hacı adayını 

zor duruma düşüren ve zaman israfı sayılabi-

lecek çarşı-pazar gezmesini gerektiren hediye-

lerdir. Artık bir hediyeden ziyade eziyete dönü-

şen gönülden kopan değil, bir zorunluluk ola-

rak algılanan, hacı adayının ekonomik olarak 

sarsan hediyelerdir.

Hediyeleşirken hassas dengelere dikkat et-

mek gerekir. Maddî külfeti fazla hediyeler ver-

mek suretiyle karşımızdaki insanı yük altında 

bırakmak, verilen her hediyenin karşılığını bek-

lemek ve karşılığını beğenmeyince de her türlü 

dedikodu ve gıybeti mubah görmek yanlış bir 

davranıştır. Hediyeleşmede amaç sevgi paylaşı-

mıdır ve hediye sadece bir araçtır bu bakımdan 

araç amacın önüne geçmemelidir. 

Dipnotlar

1) Buhârî, Hibe 30; Müslim, Zekât 90; Tirmizî, Velâ 6. 2) Mehmet Bayyiğit, 

Türkiye’de Hac Olayı, Ankara 1998, s.144.



unus Emre ilâhisinde “Bir mübârek 

sefer olsa da gitsem/ Kâbe yolla-

rında kumlara batsam” der. O kut-

lu mekânlara vasıl olmak, hayalini kurmak, 

rüyasını bile görmek bir mü’min için vazge-

çilmez duyguları ifade eder. Hakikatte sem-

bollerle yüklü, pek çok ritüelden oluşan hac 

ibadeti, bizim kültürümüzde derin anlamlarla 

bezenmiş. İlâhiler, kasideler, haccın ruhuna 

dair kitaplar, hac hatıraları yazılıp çizilmiş… 

Her gören farklı bir nazarla bakmış o mübarek 

mekânlara ve farklı duygular iklimini aksettir-

miş kalemlere, satırlara… Bütün kimliklerden 

sıyrılıp yine de bir idrakle, bir bilinci kuşanıp 

yazılmıştır metinler. 

Yola Çıkanlara, Yol Azığı Kitaplar

Hacca gitmeden önce okunması konusunda 

hem fikir olunan kitapların ilki Ali Şeriati’nin 

Hac kitabı. ( Çev. Mustafa Çoban, 222 s. Özgün 

yay. İst. 1999) İranlı düşünür Sosyolog Ali Şeriati 

üç kez hac yapmış ve bir kez de umre yapmış, 

haccı tanımlarken diyor ki “Hac hacıların sa-

yısı kadardır. Çünkü her hacının dünyasında 

anlamı değişir, değişiktir.” Hac müteşabih ha-

rekettir” diyor. “Aynen müteşabih âyetlerin var-

lığı gibi”. Yine ikinci olarak tavsiye edilen eser 

ise Mustafa İslâmoğlu’nun Hac Risalesi (135 s. 

Denge yay. İst. 1998) dir. Haccın zarfını değil, 

mazrufunu yani manasını önceleyen bu kitap 

da, yazarın ince fikir işçiliğiyle hazırlanmış. Ki-

tabın önemli bir özelliği, eserin tamamının hac 

esnasında ve o kutsal belde de yazılmış olma-

sıdır. Yazar Mustafa İslâmoğlu, yeniden diriliş 

provası haline dönüştürülebilecek Hac için, bi-

linci esas alıyor, şu sözleri sıralıyor: “Yüreğini 

enkazdan arındıracaksın. Kalabalıkları, curufu, 

Kâmil BÜYÜKER

Müezzin - Kayyım, Şişli Müftülüğü

Hacca 
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Hatıratlar
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çürük sevdaları, buruk tutkuları, kara hülyaları, 

beş para etmez heves ve hevâları geldiğin yere 

koyacaksın. Yüreğin Kâbe’ndir senin, Kâbe’ni 

putlardan arındırarak İbrahim’in rolüne soyu-

nacaksın.” Bir diğer eser de Senai Demirci’nin 

Hac Günlüğü: Sevgilinin Evine Doğru (366 s. 

Timaş yay. 2004) isimli eseri. Hasretini ve vus-

latını söyle kaleme almış yazar: “Bir ömür boyu 

bu yolculuğu beklemiştin. Belki kalbini giden-

lerle birlikte oralara gönderdin, belki ruhunla 

hayalen tavaflar ettin. Şimdi ayaklarınla basa 

basa yola düştün işte. Belki daha önce uzun 

yolculuklara çıkmıştın. Belki daha önce de 

hacca gitmiştin. Bilmelisin ki, hac yolculuğu 

diğer yolculuklarından farklıdır ve ayrı bir yön-

dedir. Şimdi her gün beş vakit yöneldiğin kıb-

lene doğru yöneldin. Şimdi çokluktan birliğe 

uçuyorsun. Şimdi kendini keşfe gidiyorsun.”

Gazeteci Gözüyle, Hac Yolculuğu Ve Hac İbadeti

Nevzat Bayhan, 1998 yılında gazeteci ola-

rak yaptığı haccı, hem gazeteci gözüyle, hem 

de oraların manevî havasını teneffüs eden bir 

mü’min gözüyle Bir Gazetecinin Hac Defteri 

(176 s. Adım yay. ) ismiyle yayınlamış, ve Za-

man gazetesinde bu yolculuk tefrika edilmiştir. 

Yaşadığı bu kasırgayı, Kâbe’yi ve Kâbe etrafın-

da yaşadığı baş döndürücü helecanı şöyle tarif 

ediyor yazar: “Kâbe karalara bürünmüş belinde 

altın sarısı kuşağıyla herkesin ışığa koşan ke-

lebekler misali etrafında pervaz ettiği nazlı bir 

gelin, bir abide….”. Yine Gazeteci, Yazar, Aka-

demisyen, Ahmet Turan Alkan’ın Hac Günlüğü 

kitabını da (126 s. Timaş yay. 2002) burada zik-

retmek yerinde olacaktır. Bir gazeteden gelen 

davetle bir anda yola revan olan yazar, gaze-

tenin de bir isteğiyle beraber yola çıkıyor ki o 

istek te; gördüklerini, gözledikler, müşahede-

lerini yazması. Ahmet Turan Alkan söz ustası, 

kalem erbabı olarak, bu mevzuda da güzel bir 

iş çıkarmış. 

Tasavvuf İkliminde Hac Kitapları

Tasavvufun gönülleri kuşatan neşvesi, hac 

konusunda bizi farklı boyutlara ve buutlara 

götürmekte. Hâl ehli 

der ki “Hakkı arar isen 

kalbinde ara/ Kudûs’te 

Mekke’de Hac’da değil-

dir” dese de oraya da 

vasıl olmadan, oraların 

aşkı ile yanmadan aş-

kın hakikatini yazmayı 

eksik bilmişlerdir. Bu 

sahada yazılmış kitap-

lardan bazıları şunlar: 

İslâm’da Tasavvufi Hac ve Hac Sırları, Abdul-

lah Arığ, (Esma yay. ), Haccın Faziletleri ve İn-

celikleri, M. Es’ad Coşan (Haz. Metin Erkaya, 

288 s. Seha neşr. 1994), Haccın Sırları, Yunus 

Vehbi Efendi, Haz. Veysel Akkaya, Nesibe Aka-

ya, (160 sayfa, Okul yay. 2003). Yunus Vehbi 

Efendi gönül-Kâbe ilişkisini çok veciz biçimde 

açıklar. Yine Allah dostlarının Hac ikliminde 

yaşadıkları harikulade halleri derleyip yayı-

 “Bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki kalbini giden-
lerle birlikte oralara gönderdin, belki ruhunla hayalen tavaflar 
ettin. Şimdi ayaklarınla basa basa yola düştün işte. Belki daha 
önce uzun yolculuklara çıkmıştın. Belki daha önce de hacca 
gitmiştin. Bilmelisin ki, hac yolculuğu diğer yolculuklarından 
farklıdır ve ayrı bir yöndedir. Şimdi her gün beş vakit yöneldi-
ğin kıblene doğru yöneldin. Şimdi çokluktan birliğe uçuyorsun. 
Şimdi kendini keşfe gidiyorsun.”
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na hazırlayan Veysel Akkaya’nın kaleminden 

Evliyaullah’tan Hac Hikayeleri (Menkıbeler), 

(128 s. Sufi Kitap 2005) okunabilecek kitaplar 

arasındadır.

Eski ve Yeni İki Edebi Hac Belgeseli 

İki önemli eser birisi bizim maziye bakan 

yüzümüzü temsil ediyor diğeri de bugünü… 

Yusuf Nabi’nin, Tuhfetü’l Haremeyn: Hac Ha-

tıraları, 1124/1712 (Haz. Mahmut Karakuş, 

Özdal Matbaası, Şanlıurfa 1989) ve Muham-

med Esed’in  Mekke’ye Giden Yol, (Çev. Cahit 

Koytak, İnsan yay. İst. 2002) kitapları. Son 

dönemde özellikle çok okunan eserlerden 

Muhammed Esed’in kitabı ayrı bir hususi-

yet arzeder. “Benim başka bir yolum olmadı 

ki…” diyen Esed, Aslında gazetecilik yılların-

dan beri hiç de yabancı olmadığı Ortadoğu 

ve İslâm dünyası topraklarına 1926’da Müs-

lüman olduğu yıldan sonra daha farklı bir 

çehre ile bakmıştır. Bu kitabı 1932 güzünde 

Arabistan içlerinden Mekke’ye yaptığı son 

yolculuk dolayımında, ruhuna akseden iman 

tılsımlarını belgesel-roman havasında keli-

melere dökmüştür. Yanında arkadaşı Zeyd’le 

-Zeyd: çölün huyu, çölün doğası kanına iş-

lemiş, yüreği çölün sınırsız devinimleriyle 

uyum içinde çarpan bir yoldaştır- birlikte 

“hecin develeri üzerinde iki adam, bir ışık 

seli içinde gidiyor” lardı…   

Edebiyatçılarımızın Kalemiyle Hac

Edebiyatımızda çok önemli kalemler de 

hac yolculuklarını kaleme almışlardır. Mehmet 

Âkif önemli isimlerden birisidir. Âkif, Teşkilât-ı 

Mahsusa adına gittiği ve Arabistan’da yazdığı 

Safahât’ın “hatıralar” bölümünde nakledilen 

“Necid Çöllerinden Medine’ye” isimli man-

zum şiirinde dört-beş aylık bu uzun seyahati-

ni anlatır. Yine farklı bir pencereden ve alışık 

olmadığımız isimlerden birisi olarak Falih Rıf-

kı Atay da Zeytindağı (MEB yay. 1989) isim-

li kitabında “Muhammed’in Mezarı” başlıklı 

bölümle Enver ve Cemal Paşalarla Medine’ye 

yaptığı seyahati anlatır. İki isimde farklı niyet-

lerle çıktıkları yolculukta, farklı metinler ka-

leme almışlardır. Öyle ya herkesin bu yolcu-

lukta nasibi farklı. Hac’dan Çizgiler, Renkler 

ve Sesler ve Nur Mahyalar (159 s. Büyük Doğu 

yay. ilk baskı 1973- 8. baskı 2004) ismiyle yol-

culuğunu kaleme alan, Necip Fazıl Kısakürek, 

69 yaşında ve 10 Ocak 1973 tarihinde yaşa-

dığı Hac ikliminde ilk duygularını şöyle ifa-

de ediyor: “Peygamber ikliminin kapı eşiğine 

ayak atıyordum ve bütün melekelerim yerinde 

olduğu halde kendimde değildim.” Cenap Şe-

habettin de yine Sıhhıye Müfettişi olarak yola 

çıkıp  Hac Yolunda, (Haz. Hülya Erdem, Kita-

bevi yay. 192 s. 1996) isimli eserle bu kervana 

katılanlardan…
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Batılı Bir Hanım Psikoloğun Gözüyle Hac

Halvette 40 Gün’ün yazarı Dr. Michaela Mih-

riban Özelsel, Müslüman olduktan sonra yaşa-

dığı ilk hac deneyimini de kitaplaştırmış. Kalbe 

Yolculuk: Bir Alman Psikologun Hac Günlüğü 

ve Bir Manevi Uyanışın Hikayesi’ nde  (231 s. 

Kaknüs yay. 2003) Sufilerin «aşk yolu»na giri-

şinin öyküsünü, «varoluşumun en yüksek en 

aşağı noktası» dediği hac deneyimi eşliğinde 

anlatıyor. “Halvetim gibi bu hac yolculuğu da, 

mürşidime bu düzeyde ulaşamadığımdan beri, 

kendi insiyatifimle gerçekleştirdiğim bir giri-

şim. İşte bu kitapta bana yönetilen bu sorulara 

da cevap veriyorum. Allah yolunda yaşadığım 

bitip tükenmek bilmeyen çabaları, imtihanla-

rı ve başarısızlıkları anlatıyorum. Hikayemde 

ümitsizlik, acı, koyverme ve şüphe var.” 

Bir Kitap: Osmanlı’da Haccın Arka Planı ve 

Bir Arşivlik Hac Dergisi

Öncelikle belirtmek gerekir ki Osmanlı’da 

hacca dair yazılan kitapların sayısı yok dene-

cek kadar azdır. Avrupa’da Osmanlı araştır-

maları konusunda uzman olan ve Türkçe’ye 

pek çok makalesinin ve kitabının çevrildiği 

Suraiya Faroqhı, Hacılar ve Sultanlar Osmanlı 

Döneminde Hac  (1517-1638) (Çev. Gül Çağa-

lı Güven, Tarih Vakfı Yurt yay. İst. 1995) isimli 

önemli bir çalışmaya imza atmıştır. Tarihsel 

anlamda önemli bilgilerin yer aldığı kitapta 

16. ve 17. yüzyıllar arasında, Kâbe’nin taş taş 

sökülüp onarımından, hac kervanlarının yol-

culuk öykülerine, Arafat’taki ibadetten Mina 

Pazarı’na, surre alaylarının sembolizminden 

Hicaz’a akan altın ve gümüşe kadar, hac, ha-

cılar ve Osmanlı sultanlarını, Osmanlı belge-

lerine ve o çağın seyyahlarına dayanarak an-

latıyor. Hac konusunda arşivlik bir iş çıkaran 

İstanbul Büyükşehir Belediye’nin bünyesinde 

çalışan İsfalt’ın yayınladığı “kitap gibi dergi” 

de çok önemli metinler içeriyor. Yol Kültürü 

(üç aylık dergi), 208 s. Ocak 2001, İSFALT 

yay.  

Ve Unutulmaması Gereken Diğer Kitaplar… 

1- Hayatı Değiştiren Yolculuk, Hac Hatıraları, 

Ahmet Sırrı Arvas, Okul yay. İstanbul, 2004.

2-  Diyanet’in Hacısıyım, Hacerü’l Esved Hasta-

sıyım, Mustafa Everdi, 21.Yüzyıl yay. 2005.

3- Hac Günlüğü, Ayten Yadigâr, Zafer yay. 2004.

4- Kutsal Topraklarda Onbeş Gün, (umre gün-

lüğü) İsmail Güleç, Rağbet yay. 2000.

5- Bir Sevdanın Gözyaşları- Hac Hatıraları, Nu-

rullah Özkılıç, Şafak yay. 1998.

6- İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi/ 

Rize Hadisesi, Hac Hatıraları, İsmail Kara, 

Dergâh yay. 2004.

7- İbrahimî Hacca Doğru Lebbeyk, Muammer 

Yakışır, Çağlayan neşr., İzmir, 2000.

8- Ufuklar Ötesinden Mukaddes Diyar’a, Dr. M. 

Şerafettin Kalay, Kendi yay., İstanbul, 2004.

9- Tayyibetü’l ezkar (Medine hatıraları) Derviş 

Ahmet Peşkari, Bedir yay. İstanbul, 1979.

10-Mukaddes Topraklar, Fethi Tevetoğlu ve Z. 

Sofuoğlu,  Ankara, 1965.

11-Mekke İslâm’ın Kutsal Şehri, Eva de Vitray 

Meyerovitch, Şûle yay.

12-Hac’dan Dönüyorum, Ömer Kemal Ağar, İs-

tanbul, 1968.

13-Türkiye’de Hac Olayı, Doç. Dr. Mehmet Bay-

yiğit, TDV yay., 1998.

14-Sevgilinin Evi/Ev-Kâbe Simgeciliği Üzerine 

Bir Çözümleme, Ömer Lekesiz, Yedigece Ki-

tapları, 1997.  



üyük Osmanlı padişahı Yavuz Sul-

tan Selim’in 1517 senesinde Mısır ’ı 

fethi ile Osmanlı topraklarına sulh 

yoluyla dahil olan Hicaz’a1 hakimiyet, Os-

manlılar için daima iftihar ve itibar sebebi 

olmuştur. Osmanlı sultanları Hicaz’ın özerk 

yapısına müdahil olmamışlar, Harameyn-i 

Şerifeyn’i hâmilik vazifelerine ihtimam gös-

termişlerdir.

Hacıların hiçbir sıkıntı yaşamadan hac 

görevlerini yerine getirmeleri, su, yiyecek ve 

kalacakları yerin temini gibi ihtiyaçlarının 

karşılanması, surrenin hakka riayetle dağıtıl-

ması, her iki harem bölgesinin temizliğinin 

sağlanması ve yenilenmesi gibi çok mühim 

vazifeler bunlardan birkaçıdır.2 Bilhassa hac 

farizasının güvenlik içinde yerine getirilmesi 

çok mühimdir.

Her yıl Kahire ve Şam’dan Hicaz’a iki resmî 

hac kervanı yola çıkardı. Bu kervanların gidiş 

ve dönüşlerinde büyük törenler yapılırdı.3 Ha-

cıların selâmetle gidip gelmeleri Osmanlı dev-

let adamlarının çok önem verdiği bir iş oldu-

ğundan, hac dönüşü, yolculuklarının emniyet 

içinde geçtiği, devletin devamı, sultanın sıh-

hat ve selâmeti için dua ettikleri padişaha arz 

edilirdi.4 

Bu yazıda değerlendirdiğimiz arşiv belge-

si, Sultan II. Mahmud’a ait bir hatt-ı hümâyun 

olup, sözü edilen konuyu en güzel şekilde göz-

ler önüne sermektedir. Bu belgede; Şam Vali-

si ve Emirü’l-haccı Hafız Ali Paşa, 29 Zilhicce 

1232 (9 Kasım 1817) tarihinde Şam hac kafi-

lesinin, surre emini ve müjdeci başılarla bera-

ber hac görevlerini selâmet ve emniyetle yapıp 

döndüklerini sultana haber vermektedir. Hafız 

Ali Paşa, Hint malı üç bohça hediye hazırlaya-

rak padişaha göndermiştir. Hediyelerden çok 

memnun kalan Sultan II. Mahmud, Allah’ın 

kendilerine daha güzel nice nimetler ihsan et-

mesi için dua ile mukabelede bulunmuştur.

BELGENİN TRANSKRİPSİYONU

Manzûrum olmuştur.

Bu ni‘met-i uzmânın teşekküründe lisân- 

ım kâsırdır. Cenâb-ı [Allah] nice ve nice 

emsâl-i kesîresiyle cümleyi müşerref ey-

leye. Müşârunileyhin takdimesi makbûl-i 

Tuğba YALÇIN

Vaiz, Beykoz Müftülüğü

B

ARŞİV BELGELERİNDE
Osmanlı Sultanlarının Hacıların Emniyetini

Sağlamada Gösterdikleri Hassasiyet
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Hac kafilesinin surre emini ve müjdecibaşılarla hac görevlerini emniyetle yapıp 
döndüklerini gösterir belge.

BOA, HAT 764/36072
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t hümâyunum olmuştur. [Bu ibare, Sultan II. 

Mahmud’un bizzat kendi el yazısıyla hatt-ı 

hümayûnudur.]

Şam valisi kullarının vârid olan kâimesidir. 

Huccâc-ı Müslimîn ile bi’s-sıhhat ve’s-selâme 

mâh-ı Saferü’l-hayrın on birinci günü Şam-ı şe-

rife vusûlleri olduğunu mübeyyin olmağla ber-

mu‘tâd mübârek hâk-i pây-i hümâyunlarına 

olan takdimesiyle beraber manzûr-ı âlî-i 

mevfûr-ı şehriyârları buyurulmak için takdim-i 

huzûr-ı sa‘âdet-hümâyunları kılındığı ve 

müjdeciler kullarının dahi vurûd eylediğini 

müşârunileyhin Kapı Kethüdası Osman Ağa 

bendeleri ihbâr etmekle Bâbıâli’ye geldiklerin-

de i‘tâ eyledikleri tahrirât ve duânâb ma‘rûz-ı 

huzûr-ı şâhâneleri kılınacağı muhât-ı ilm-i 

âlileri buyuruldukda emr u ferman hazret-i 

men lehu’l-emrindir.

Devletlü, inâyetlü, atûfetlü, übbehetlü, 

re’fetlü, veliyyü’n-ni‘am, kesîrü’l-kerem efendim 

Sultanım hazretleri, devlet ü ikbal ile sağ olsun.

Cenâb-ı farz-konende-i ziyaret-i ümmü’l-

kurâ ve kudret-bahşende-i “menistedâ‘a iley-

hi sebîlâ” vücûd-ı cûd-nûmûd-ı âsafânelerin 

zîver-efzâ-yı mesned-vâlâ-yı hâcizvâyî vü üb-

behet ve revnak-bahşâ-yı manassa-i fermân-

fermâyî vü âfiyet eylemek tazarruâtı takdîmiyle 

ma‘rûz-ı abd-i sadâkat-mefrûzlarıdır ki:

Bu sene-i müteyemminede redîf-i matıyye-i 

ma‘iyyet-i çâkerânem kılınan huccâc-ı 

Müslimîn ve züvvâr-ı beyt-i Rabbü’l-âlemîn 

ile sâye-i ma‘delet-vâye-i Cenâb-ı Kîtîstânî’de 

iskât-ı farîza-i hacc-ı şerîf ve icrâ-yı menâsik-i 

acc u necc-i münîf edip emr-i muhafaza-i 

huccâc-ı bâhiru’l-ibtihâcda rufûd ve ku‘ûdu 

terk ile gencîne-i vüs‘ ü kudret-i âcizânemi 

sarf ederek delâlet-i mücerre-i tevfîk-i Subhânî 

ve sâhibu’l-cenb mürâfakat-ı teveccüh-i âlî ve 

aleyhi ve yümn-i himem-i seniyye-i veliyyü’n-

ni‘amîleriyle cânib-i Beytullâhi’l-harâm’dan 

tertîb-sâz-ı katar nehzad ve tayy-ı merâhil ü 

menâzil ederek zemin-i dil-nişîn-i Yesrib an-

dan sahrâ-yı behnâ-yı müzeyrib-menâh-ı 

cemâze-i hatt-ı tırhâl olarak el-minnetü lillâhi 

bil-cümle kavâfil-i huccâc ve emîn-i surre-i 

hümâyun ve ser-sakayân ve müjdecibaşı ile 

emnen ve sâlimen mâh-ı Saferü’l-hayr’ın on 

birinci mübarek yevmi’l-isneyn Şam-ı şerif ’e 

bâ-nihâde-i vusûl ve hatt-ı rahl-i nüzûl kılın-

dığı ve bu sene-i mübârekede mahzâ inayet-i 

bî-gâyet-i İlâhî ve mutlaka şeref duâ-yı hayr-ı 

hazret-i cihan-bânî âsârı olarak iyâb ve 

zihâbda gerek su ve gerek zahire hususla-

rında merâyâ-yı havâtır-ı huccâc-ı müslimîn 

âriza-i gubâr ve venciş ü kederden masûnü’s-

sâha ve be-tahfîs-i lusûs yağmakârân urban-
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dan me’mûnü’l-kâfile hevdec-nişîn-i emn ü 

selâmet olup şevketlü, kerâmetlü, mehâbetlü, 

kudretlü veliyyü’n-ni‘am-i âlem Padişahımız 

efendimiz hazretlerinin gevher-yektâ-yı kân-ı 

ma‘delet ve cevher-i bî-hemtâ-yı ma‘den-i 

şevket ü adalet olan vücûd-ı hümâyunları 

ile’l-ebed revnak-bahşâ-yı dîhim-i saltanat ve 

zînet-efzâ-yı tâc-ı cihan-dârî ve übbehet olmak 

dualarıyla temennâ-yı tezâyüd-i şeref ve iclâl-i 

âsafâneleri isticlâbına bezl-i gayret kılınmış 

idüği mukaddem ve muahhar takdîm-i hâk-i 

pây-ı merâm-bahşâ-yı rahimâneleri kılınan 

arâyiz-i çâkerânemde bast u beyân olunmağın 

be-tekrâr ol ma‘razda ıtnâb-ı makâl ile tasdî‘-i 

ser-i devlet-i iştimâlleri hâric ez-âdâb oldu-

ğundan kemmiyet hâme-i beyân-ı mekfûfü’l-

inân kılınarak mücerred avn u inâyet-i Bârî ve 

yümn-i teveccüh-i hazret-i şehriyârî ile huccâc-ı 

müslimînin mashûben bi’s-selâme Şam-ı şerif ’e 

duhûlleri müyesser kerde-i Cenâb-ı Vâhibü’l-

âmâl olup bu ni‘am-ı celîle-i inâyet-i İlâhî’ye ve 

hakkı nâ-müstehakk-ı kemterânemde nâşiru’l-

envâr olan neyyir-i cihan-efrûz-ı teveccühât-ı 

âliyenin edâ-yı hakk-ı teşekkürüyle şi‘âr-ı 

bâlâ-yı sıdk u ubûdiyetim kârgâh-ı Saltanat-ı 

Seniyye’de zîver-pezîr-i damga-i itibar buyu-

rulmak ümniyyesiyle el-abdu mâ ve yemlikuhû 

kâne li-mevlâhu mâ sadakınca min gayri had-

din pây-ı enzâr-ı dîhîm hazret-i zıllullâhî olmak 

üzere emti‘a-i Hindiyeden müretteb üç boh-

ça takdime-i âcizânem hezâr şerm ve hicâb ile 

takdime ictisâr kılınmış ise de pişkâh-ı evreng-i 

übbehet-niheng-i hazret-i Hilâfet-penâhîye 

takdimiyle meşmûl-i nigâh-i âtıfet-i iktinâh-ı 

cenâb-ı şehriyârî kılınması vâbeste-i himem-i 

bî-gâye-i veliyyü’n-ni‘amâneleri olmağla zât-ı 

ma‘âlî-âyât-ı hidivânelerine mevhibe-i seniyye-i 

Yezdânî ve atiyye-i behiyye-i nâ-mütenâhî olan 

secâyâ-yı kerîme-i çâker-nüvâzî ve mürüvvetle-

ri muktezâsınca ümidvâr olduğum üzere hakk-ı 

kemterânemde isticlâb-ı envâr-ı merhamet-âsâr 

hazret-i zıllullâhîye himmet-i vâlâ-nehmet-i 

rahimâneleri bî-dirîğ ve derkâr buyurulması 

temennâ-kerde-i çâkerânem idüği beyanıyla 

arzuhal-i ubeydânem tahrîr ve merfû‘-ı pişkâh-ı 

devlet-masîrleri kılındı. İnşâallahu Teâlâ muhât-ı 

ilm-i âlem-ârâ-yı veliyyü’n-ni‘amâneleri buyu-

ruldukda ol bâbda ve her halde emr u fermân 

hazret-i veliyyü’n-ni‘am ve’l-ihsânındır.

Fî 29 Zilhicce sene 1232 [9 Kasım 1817].   

BOA, HAT 764/36072

bende

Emîrü’l-hac ve Vâli-i Şamel-Hâc Hâfız Ali

Dipnotlar

1) Zekeriya Kurşun, “Osmanlı Devleti İdaresinde Hicaz”, Osmanlı An-

siklopedisi, Ankara 1999, I, 316. 2) BOA, MD 3, 905; 22, 584; Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi, R. 1959 v. 787b-788a-b. 3) Suraiya Faroq-

hi, Hacılar ve Sultanlar (1517-1683), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 

1995, s. 35-42. 4) BOA, HAT 551/27146E, 1365/53979, 764/36070.

** Tashih ve çok değerli katkılarından dolayı hocam Dr. Mustafa 
Küçük’e teşekkür ederim.
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z. Peygamber’in doğduğu ev Kâbe’nin doğu 

tarafında kalan Benî Hâşim mahallesinde 

idi. Hz. Muhammed Miladi 20 Nisan 571 (12 

Rebiulevvel) Pazartesi gecesi tan yeri ağarırken bu evde 

dünyaya gelmiştir. Daha sonra buradaki ev yıkılmıştır ve 

yerine yapılan bina günümüzde Mekke Kütüphanesi ola-

rak kullanılmaktadır.

NUR DAĞI (Hira Mağarası): Mekke’nin kuzeydoğusunda, 

300 m. yüksekliğinde kütle kayalardan oluşan ve Kâbe’ye 

5 km. mesafede bulunan dağdır. Peygamberliğinden önce 

Hz. Muhammed’in Ramazan aylarını ibadetle geçirdiği 

Hira Mağarası bu dağın zirvesinde bulunmaktadır. Sevgili 

Peygamberimiz 40 yaşına girdiği senenin Kadir Gecesi’nde 

HHAC 
ZİYARET 
YERLERİ

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V) DOĞDUĞU YER: 
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SEVR DAĞI  (Sevr Mağarası): Mekke’nin gü-

neyinde Kâbe’ye yaklaşık 4 km. uzaklıkta, yük-

sekliği 500 m. civarında olan bir dağdır. Bu dağın 

zirvesine yakın bir yerde Peygamber Efendimiz 

ile Hz. Ebubekir’in Mekke’den Medine’ye hicret 

ederlerken gizlendikleri mağara bulunmaktadır. 

KUBA MESCİDİ (İslâm’ın İlk Mescidi): Kuba 

Mescidi; Hz. Muhammed’in Mekke’den hicret 

ederek gelişinde, Medinelilerin sevgi ve coş-

kuyla karşıladıkları bölgede yer almaktadır. 

Peygamberimiz Medine’den önce burada 14 

gün konaklamıştır. Bu zaman zarfında İslâm’ın 

ilk mescidini yaparak namazlarını da ilk defa 

cemaatle kılmaya başlamıştır. 

bu dağda ibadet halinde iken Hz. Cebrail gelmiş 

ve peygamber olduğunu tebliğ etmiştir. Kur’ân-ı 

Kerîm’in ilk âyetleri önce Hz. Muhammed’e aynı 

gecede burada inmeye başlamıştır. 

CİN MESCİDİ: Peygamber Efendimiz İslam’a 

davet için gittiği Taif dönüşünde yol üzerindeki 

Nahle Vadisi’nde namaz kılarken cinlerden bir 

grup Kur’ân-ı Kerîm’i dinleyerek etkilenmişler-

dir. Hz. Muhammed’i takip eden bu cinler Mek-

ke girişinde Efendimizle görüşmüşler ve müslü-

man olmuşlardır. Kur’ân-ı Kerîm’deki Cin Sûresi 

burada nazil olmuştur. Sonraları bu mekâna bir 

mescit yapılmış ve adına Cin denmiştir.  

AKABE: Mina sınırından Mekke istikame-

tine doğru 300 m. kadar sonra sağ tarafta yer 

almaktadır. Sevgili Peygamberimiz Medine’ye 

hicretinden iki sene önceki hac mevsiminde in-

sanları İslâm’a davet ederken 12 kişiden oluşan 

Medineli bir grupla karşılaşır. Bu grubun hep-

si Hz. Muhammed (s.a.v.)’e burada biat ederek 

müslüman olurlar. Bir sonraki senenin haccına 

72 kişi olarak gelirler ve aynı yerde Peygambe-

rimize biat ederek onlar da müslüman olurlar.

BEDİR: Bedir Savaşı’nın yapıldığı yer 

olan Bedir beldesi, eski Mekke yolu üzerinde 

Medine’ye 160 km. uzaklıktadır. 
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UHUD: Uhud Harbi Hicret’in 3. yılında Mekke 

müşrikleriyle müslümanlar arasında Uhud Dağı 

eteklerinde yapılmıştır. Peygamberimiz bölgeyi 

stratejik olarak inceleyip, ordunun sağını Uhud 

Dağı’na, solunu da tepe tarafına vererek mevzi-

lendi. Tepenin arkasına da 50 kişilik okçu birliği 

yerleştirip, arka tarafı da emniyete aldı. Okçula-

ra şartlar ne olursa olsun yerlerini terk etmeme-

lerini emretti. Ancak okçuların, müşriklerin ilk 

etapta bozguna uğradıklarını görerek yerlerini 

terk etmeleri sebebiyle aralarında Hz. Hamza da 

olmak üzere 70 sahabi şehit olmuştur. 

HENDEK: Müşrikler Uhud’da Medine’yi 

yerle bir etme emellerine ulaşamamışlardı. 

Bu sebeple Hayber yahudilerinin de tahrikiyle 

Hicret’in 5. yılında Mekke’de büyük bir ordu 

oluşturarak Medine üzerine yürüdüler. Hz. Mu-

hammed bu haberi duyunca sahabileri toplayıp 

görüşlerine başvurdu. Selmân-ı Fârisî’nin hen-

dek kazarak şehri koruma altına alma fikri ka-

bul gördü. Sahabilere arazi paylaştırıldı ve hen-

dek kazmaları sağlandı. Medine’nin savunması  

bu şekilde yapıldı.

ARAFAT: Mekke’nin güney doğusunda, şehre 

20 km. mesafede, alanı 14 km2 civarında düz bir 

ovadır. Bu sahanın batısında Hz. Peygamber’in 

Veda Haccı’nda konakladığı yere yapılan Ne-

mire Mescidi, doğusunda ise Rahmet Tepe-

si bulunmaktadır. Cebrail Aleyhisselam, Hz. 

İbrahim’e Hac ile ilgili bilgileri ve Hacc’ın na-

sıl yapılacağını burada öğretmiştir. Ayrıca Hac 

yapmak üzere gelen müslümanlar bu meydan-

da bulundukları zaman içinde günahlarının affı 

için Allah’a tövbe ederler. Bu ve benzeri sebep-

lerden dolayı bilme, anlama, tanışma, konuş-

ma ve buluşma yeri manalarına gelen ARAFAT 

kelimesi bu meydanın ismi olmuştur. 

MÜZDELİFE: Mina ile Arafat arasında bulu-

nan bölgeye Müzdelife denir. Haccın vaciblerin-

den olan Müzdelife vakfesi bu meydanda gece 

konaklanarak yapılır. Akşam vakti Arafat’tan 

yola çıkan hacılar, akşam ve yatsı namazlarını 

yine bu meydanda kılarlar. Şeytan taşlamada 

kullanılacak taşlar da buradan toplanır. Bay-

ramın birinci günü sabah namazından sonra 

Müzdelife’den Mina’ya hareket edilir.

MİNA: Mekke’nin kuzeydoğusunda Müzdeli-

fe ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina 

denir. Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama 

yerleri, hac kurbanlarının kesildiği mezbaha-

neler ve sevgili Peygamberimizin Mina günle-

rini geçirdiği mekâna yapılan Mescid’ü-l Hayf 

burada bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden 

sonra hacılar Mina’ya gelerek haccın vaciple-

rinden olan ve üç gün devam eden şeytan taş-

lama görevini burada yerine getirirler. Ayrıca bu 

günlerin gecelerini Mina’da geçirmek haccın 

sünnetlerindendir.

CENNETÜ’L-MUALLA (Mekke Mezarlığı): 

Mescid-i Harem’in yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde 

yer alan bu mezarlık aynı zamanda şehrin ta-

rihi mezarlığıdır. Sevgili Peygamberimiz’in de-

desi Abdülmuttalip’in, amcası Ebu Talip’in, ha-

nımı Hz. Hatice validemizin, küçük yaşta ölen 

oğulları Kasım ve Abdullah’ın ve birçok sahabî 

ile İslam büyüklerinin kabirleri bu mezarlıkta 

bulunmaktadır.

KIBLETEYN MESCİDİ: Kâbe Hz. Adem’den 

beri kıble idi. Hz. İbrahim ve onun dinine tabi 

olan Hanifler de Kâbe’ye yönelerek ibadet 

ediyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mira-

cında namazın farz kılınmasıyla birlikte kıble 

Mecsid-i Aksa’ya tahvil edildi. Bu hicretin 16. 
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ayına kadar böyle devam etti. Ancak Efendimiz, 

Kâbe’ye yönelerek ibadet etmeyi arzuluyordu. 

Resûlullah Allah’tan kıblenin değiştirilmesini 

temenni ederek bazen yüzünü semaya çevi-

rip bu hususta gelecek haberi bekliyordu. Bir 

müddet sonra gelen vahiyde Cenab-ı Hak şöyle 

buyurmuştur; “Biz, kıblenin değişmesini talep 

ederek yüzünü semaya çevirdiğini görüyoruz. 

Şimdi seni razı olacağın kıble (Kâbe) ye döndü-

receğiz. Artık yüzünü hemen Mescid-i Haram 

tarafına çevir. Siz de ey inananlar nerede olur-

sanız olun yüzlerinizi ona doğru çevirin”. (Ba-

kara; 2/144). Bu esnada Resûlullah öğle veya 

ikindi namazının üçüncü rekatında bulunuyor-

du. Namazı bozmadan cemaatle 

birlikte kalan iki rekatı Kâbe istika-

metine yönelerek kılmışlardır. Bu 

hadisenin anısına buraya mescid 

yapılarak adına Mescid-i Kıbleteyn 

(İki Kıbleli Mescid) denilmiştir.

HİCAZ DEMİRYOLU VE MEDİ-

NE TREN İSTASYONU: Osmanlı 

Devleti’nde, Paris’e kadar uzanan 

Rumeli demiryolları projesinin 

1888’de tamamlanmasıyla birlikte 

batı dünyasını doğuya bağlamak ve 

bütün semavi dinlerin beşiği olan 

kutsal topraklara, Mekke, Medine 

ve Kudüs’e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 

bir demiryolu yapılması fikri İstanbul’da ge-

lişmeye başladı. 2 Mayıs 1900 tarihinde Sultan 

II. Abdülhamit uzun yıllar hayal ettiği “Hicaz 

Demiryolu” projesini hayata geçireceğini ilan 

etti. İleride Bağdat hattıyla da birleşecek olan 

demiryolu, Şam’dan başlayıp Medine, Mekke 

ve Cidde’ye, ardından Yemen’e daha sonra da 

Orta Arabistan üzerinden Basra’ya ulaşacaktı. 

Bu inşaatın yapımında, Medâin-i Salih’den iti-

baren Medine’ye kadar olan bölümde tamamı 

müslüman mühendis, tekniker ve işçiler çalış-

tırılmıştır. Hicaz Demiryolu tüm engelleme ça-

balarına rağmen Medine’ye kadar tamamlan-

mış ve 1 Eylül 1908 tarihinde işletmeye açıl-

mıştır. Haziran 1916’ya 

kadar süren 9 yıllık kısa 

ömrüne rağmen Hicaz 

Demiryolu sağladığı kolay 

ulaşım sayesinde bölge-

nin kültürel ve ekonomik 

kalkınmasında önemli rol 

oynamıştır.

Osmanlı Devleti’nde, Paris’e kadar uzanan Rumeli demir-
yolları projesinin 1888’de tamamlanmasıyla birlikte batı 
dünyasını doğuya bağlamak ve bütün semavi dinlerin beşi-
ği olan kutsal topraklara, Mekke, Medine ve Kudüs’e ula-
şımı kolaylaştırmak amacıyla bir demiryolu yapılması fikri 
İstanbul’da gelişmeye başladı.



Fotoğraf: Orhan Durgut



“Hac edip kabrimi ziyaret eden beni

hayattayken ziyaret etmiş gibi olur.”

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Darekutnî, Taberânî




