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Pasaj (01-25): Ahiretten Önceki Yolculuk

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 
Başıboş, avare insanın hayatında şöyle veya böyle baskın olan maddi 
değerler ve doğru olmayan ölçütler vardır. Maddi toplumda mal, güç, güzellik 
ve zeka gibi ölçekler edinir. 

Bunlar yanıltıcı değerlerdir ve insanî hakikatini, Rabbani çağrıyı, var oluş 
sırrını, var oluş amacını ve ebedi sonu kişiden gizler.

İnsan fani dünyadan ebedi 
ahirete doğru yola çıktığında 
şaşkına döner. Maddi değerler 
önüne çöker, doğru olmayan tüm 
ölçekler yok olur, sahte maskeler 
düşer, yanıltıcı perdeler açılır. Ta 
ki iş işten geçtikten sonra insan 
afallar. O zaman dünyadaki ameli, 
Rabbi’ni, Rabbinin gösterdiği yolu 
tanıması, bu yolda istikamet 
üzere olması doğrultusunda 
Allah’ın yarattığı varlıklara faydalı olan salih amellerinin boyutuna göre 
amelleri değerlendirilir.

Kişinin ahiret yolculuğunda şaşırıp kalmaması için Allah Teâlâ gücü yetene, 
maddi durumu müsait olana haccı farz kılmıştır ki bu ahiretten önce Allah’a 
yapılan bir yolculuktur. Belki de insanı ahiret yolculuğuna hazırlayan, son 
yolculuk için verilen etkili derslerden biridir.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun



  

DR. MUHAMMED RATIB EN-NABLUSI'NIN ALLAHU EKBER ISIMLI ESERI 3 

 

Pasaj (02-25) : Soyutlanma ve Eşitlik 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Haccetmeye gücü yeten kişi kel, ayakları çıplak, izarına sarınmış olarak 
Kâbe’ye gider. İnsanlara gösterdiği, çoğu zaman maddi durumunu, toplumsal 
rolünü veya yüksek makamını ifade eden kıyafetlerinden arınmış ve 
soyutlanmıştır.
Hacı elbiselerini çıkarır, bununla birlikte mal, mevki ve yöneticilik maskelerini 
de çıkarır. Tavaf etmek ve say yapmak için Kâbe’ye gelir. Milletini yüceltmek 
ya da işini öne çıkarmak için herhangi bir imkân bulamaz.  Orası zengin ve 
fakirin, sultan ve korumanın, güçlü ve zayıfın beraber tavaf ettiği tek yerdir. 

Mescid-i Haram’da insanların 
arasındaki tüm farklar ortadan 
kalkar. Varlıklar arasında eşitlik 
gerçekleşir ve aralarında hiçbir 
üstünlük kalmaz. Sadece takva 
bakidir. Zira Allah Teâlâ şöyle 
buyurur:  

  (( إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ))
“Allah katında en üstününüz en 

takvalı olanınızdır.” 

Soyutlanma ve Eşitlik / Haccın bariz iki özelliğidir. Hacının o yüksek makamı 
sarsılır, kalbi huşu ile gözleri yaşla dolar, dua ederek, yalvararak, tövbe 
istiğfar ederek Allah’a yönelir. Oradaki kalabalık güruhu görür. Kefene 
benzeyen kıyafetleriyle insanlar dikkatini çeker ve bu durum ona kıyamet 
gününü hatırlatır. Çünkü insanlar Âlemlerin Rabbi olan Allah’a gerçek 
manada yönelirler. Hac ahiretten önceki yolculuktur ve hacceden kişiye son 
yolculuğu hatırlatır.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (03-25): Benliğin Sınırlarından Kâinatın 
Genişliğine

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Dinin simgesi olan ibadetlerden biri hac ibadetidir. Bazı vesileler vardır ki 
onların fani, sınırlı, küçük olan insan ile aslolan mutlak, ezeli ve ebedi varlık 
arasında bir iletişimi gerçekleştirmesi beklenir. Mevcudiyetin kaynağı da bu 
yüce varlıktır. İnsan o küçük benliğinin sınırlarından, büyük kâinatın 
genişliğine, yetersiz gücünün sınırlılığından, kozmik enerjinin büyüklüğüne, 
kısa ve sınırlı ömründen, sadece Allah’ın bildiği sonsuzluğun genişliğine 
ulaşmaya çalışır. 

Bu iletişimin gerçekleşmesi ancak bir şart ile mümkündür, o da insanın Allah 
ile kişi arasındaki kulluk görevi ile diğer varlıklar ve kişi arasındaki davranışsal 
ve ahlaki görev ile yükümlü olmasıdır.

Bu iletişim dinin özüdür. Zira namaz dinin direğidir. Onu ikame eden dinini 
de ikame etmiş, ayakta tutmuş olur. Kim de onu terk ederse dinini de yıkmış 
demektir. 

Bu iletişimin meyvelerinden biri insanın çöküş ve bedbahtlık  
öğelerinden tamamen temizlenmesidir. “Namaz temizliktir” Bu iletişimi kuran 
kişinin kalbini yüce bir nur ile 
aydınlatır, ona eşyanın hakikatini 
gösterir. Bu kişi artık görünüşe, 
surete aldanmaz. “Namaz nurdur” 
İletişim kuran kişiyi mutluluğa 
eriştirir, benliğini ortaya çıkarır. Bu 
kişi Allah ile iletişim kurmuştur, 
yatağı temiz, basireti aydınlıktır, 
mutluluğa dalmıştır, artık parlak 
külçe altınlardan da, kaba 
cellâtların kamçılarından da yüz 
çevirebilir. 
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Bu iletişim sayı, çeşit, süre olarak ibadetten bir diğer ibadete göre farklılık 
gösterir.

Namazda kişi manevi bir şekilde şarj olur, temizlenir, aydınlanır. Bir sonraki 
namaza kadar onu mutlu eder. Fakat Cuma namazı ve hutbesindeki şarj en 
büyük ve en uzun şarjdır. Zira diğer Cuma namazına kadar kalabilmesi 
gerekir.

Oruca gelince Allah Teâlâ otuz gün oruç tutmamızı istiyor. Oruç tutan kişi 
yemeyi içmeyi bu kadar süre terk ediyor ki, bu ibadet onu tam bir yıl için şarj 
etmiş olsun.

Hacca gelecek olursak, ömürde bir kez farz olan bir ibadettir. Hem mali, hem 
de bedensel bir ibadettir, belli zamanlarda, belli mekânlarda ikame edilir. Bu 
yüzden de vatan, aile, çocuklar ve iş gibi dünya işlerinden feragat etmek 
gerekir. Hac bütün örtülerden, kişiyi yaratıcısından uzaklaştıran tüm 
maskelerden sıyrılmaktır. Hac ibadetini yerine getiren kişi dünyaya ait şekil 
veya farklı ifadeleri taşıyan kıyafetlerini çıkarmalı, dünyaya onu bağlayacak 
birçok mubahtan da uzaklaşmalıdır… Bunların hepsi müminin hacda büyük 
manevi şarj olması içindir. Bu şarj Allah’ın çizdiği yola bağlanması, onu kabul 
etmesi, ahirette Rabbine kavuşmak için amel etmesi için yeterlidir. 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (04-25): Allah İle Olan Bağımızın 
Mükemmelliği 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Hac İslam’ın beş şartından biridir, hem maddi, hem bedenle yapılan, İslam’ın 
sembolü olan bir ibadettir. Ve o, seferler dünyasındaki biricik yolculuktur. 
Müslüman bu yolculukta hem bedeni hem de kalbi ile Allah’ın Kuran’ı 
Kerim’de üzerine yemin ettiği o emin beldeye seyahat eder. Bunu Arafat’ta 
vakfe yapmak, Beytullah’ı tavaf etmek için, Allah’ı birlemenin ve 
Müslümanların birliğinin bir sembolü olsun diye yapar. Müslümanın her gün 
beş vakit namazında Kâbe’ye yönelmesi gerekir. Zira Allah Teâlâ şöyle 
buyurmaktadır: 

تُ ي  َوحَ  وا ُوُجوَهُكم  َشط َرهُ م  َفَول  ُث َما ُكن    

[ 144سورة البقرة: ] 

“nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin.” 
(Bakara Suresi: 144) 

Sonra da ömürde bir kez bizzat giderek Kâbe’ye yönelmesi ve orayı tavaf 
etmesi Müslüman üzerine farzdır. 

Bu kadim beyt yani Kâbe insanlar 
için inşa edilen ilk ev, Allah’a 
ibadet için dünyada inşa edilmiş 
ilk yerdir. Hz. İbrahim ve kurban 
edeceği oğlu Hz. İsmail onun 
binasını yenilemişlerdir. İkisi de 
Allah’ın zürriyetimizi onlardan 
kıldığı iki yüce peygamberdir. Bu 
Müslüman ümmet onların 
davetine cevap vermiştir. Ve o iki 

kıymetli resul o muhterem binayı inşa etmiştir. Allah Teâlâ şöyle 
buyurmaktadır: 
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َت السَّ   َماِعيُل َربََّنا َتَقبَّل  ِمنَّا ِإنََّك َأن  ِت َوِإس  َبي  َقَواِعَد ِمَن ال  َراِهيُم ال  َفُع ِإب  ِميعُ َوِإذ  َير    ﴿ 
َعِلي ِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِس ُم * َربَّ ال  يَِّتَنا ُأمًَّة ُمس  ِن َلَك َوِمن  ُذرِِّ ِلَمي  َنا ُمس  َعل  نَ نَ كَ َنا َواج  ا َوُتب  َعَلي   

ِهم  َآَياتِ  ُلو َعَلي  ُهم  َيت  َعث  ِفيِهم  َرُسواًل ِمن  ِحيُم * َربََّنا َواب  َت التَّوَّاُب الرَّ مُ َك َوُيَعلُِِّمهُ ِإنََّك َأن   
َعِزيُز ال َحِكيمُ  ﴾ َت ال  َمَة َوُيَزكِِّيِهم  ِإنََّك َأن  ِكَتاَب َوال ِحك    ال 

[ 129-127سورة البقرة: ] 

“İbrahim İsmail’le birlikte beytin temellerini yükseltiyordu: “Ey rabbimiz! 
Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey rabbimiz! Bizi 
sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet 

çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri 
kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuz içinden, onlara 

senin âyetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek 
bir elçi çıkar rabbimiz! Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi.” 

(Bakara Suresi: 127-129) 

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 (( انا دعوة ابراهيم وبشرى عيسى ابن مريم ))
“Ben İbrahim’in duası Meryem oğlu İsa’nın müjdesiyim.”

Hac Müminin Rabbine ve kendine sunduğu ameli bir delildir. Allah’a 
muhabbeti, bağlılığı ve rızasını alabilmek için O’nun davetine icabet eder ve 
bu icabet onun için malından, ailesinden, çocuklarından, işinden ve 
vatanından daha değerlidir. 

Bu yüzden bu ibadet diğerlerinden farklılık gösterir. Zira tam bir zaman 
ayırma ve odaklanmaya ihtiyaç duyar. Mescid-i Haram’dan başka bir yerde 
yapılamaz… 

O zaman… Vatandan ayrılmak, aile ve arkadaşları terk etmek, yolculuğun 
meşakkatlerine katlanmak, tehlikelerine karşı koymak, Allah’ın rızasını 
kazanmak için bu yolculukta para harcamak gerekir. Bu ibadetin bedelinin 
fazla olması ne kadar doğruysa, karşılığının da, sonucunun da ne kadar 
mükemmel olduğu o kadar doğrudur. 

Buhari ve Müslim’in rivayetine göre efendimiz şöyle buyuruyor: 
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 (( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ))
″Her kim bu Kâbe’yi haccetse ve bu süre içinde ailesiyle cimâ etmese ve 

günah da işlemese, anasından doğduğu gün gibi günahından sıyrılıp çıkar.” 
Ve yine şöyle buyuruyor: 

 (( وان الحج يهدم ما قبله ))
“Hac kendisinden önce işlenen günahları yok eder.” 

اال الجنةجزاء  هلرور ليس وان الحج المب ))  )) 
“Kabul olmuş bir haccın cennetten başka bir karşılığı yoktur.” 

استغفروه غفر لهمفالحجاج والعمار وفد هللا ان دعوه اجابهم وان  ))  )) 
"Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan birşey isterlerse, 

onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder." 
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 

 (( تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب ))
“Hac ve umreyi birlikte yapın. (Yani umre yaptığınız zaman hac ve hac 

yaptığınız zaman umre de yapın.) Çünkü hac ile umre, fakirliği ve (küçük) 
günahları siler götürür. " 

 (( التفقة في الحج كالنفقة في سبيل هللا ))
“Hacda yapılan harcamalar Allah yolunda yapılan harcama gibidir.” 

Hac farz-ı ayndır. Her kadın ve erkek, buluğ çağına gelmiş, aklı yerinde ve 
özgür olan ve gücü yeten Müslüman üzerine ömürde bir kez farzdır. Onu 
inkâr eden küfre girmiş, terk eden de günah işlemiş olur. Rasulullah 
(s.a.v.)’den şöyle naklediliyor: 

بيت هللا ولم يحج فال عليه ان يموت غير مسلم احلة تبلغه الىمن ملك زادا ور  ))  )) 
“Kim kendisini Beytullahi'l haram'a ulaştıracak kadar azık ve bineğe sahip 

olduğu halde haccetmemişse gayri Müslim olarak ölmesi arasında fark 
yoktur.” 

Bu ibadet İslam’ın kesinlikle yapılması gereken şartlarından beşincisidir. 
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
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ل هللاهللا وان محمدا رسو الخمس شهادة ان ال اله ابني االسالم على    )) 
 واقام الصالة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيال  ))

"İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve 
Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, 

zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve imkan dâhilinde hacca gitmek." 

Hac kavli, kalbi, mali ve simgesel bir ibadettir.  Belirli bir mekân ve zamanda 
eda edilir. Kendine has amelleri vardır. Namaz bir günde beş kez tekrarlanır, 
Cuma namazı haftada bir kez, oruç yılda bir ay ve hac ömürde bir kez yerine 
getirilir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor:

 (( الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ))
“Hac bir kez yapılır, fazlasını yapan nafile ibadet olarak yapmış olur.” 

Hac Allah’a yolculuktur. Allah Teâlâ onu mutlak bir hikmetle, insanda  

var olan maddi eğilimi gözeterek 
murad etmiştir. Yeryüzünde 
insanlar için bir ev bina etmiş, 
müminler onu sağlamlaştırmıştır. 
Bu da onların Allah’a itaatlerini 
ifade eden bir davranıştır. Dört bir 
yandan gelen müminler Allah’a 
olan sevgilerini, özlemlerini ifade 
ederler. Kâbe’ye yönelerek 
Allah’ın davetine icabet ettiklerini 
onaylarlar. Zira Allah onlar için ailelerinden, çocuklarından, mallarından, 
işlerinden, vatanlarından ve diğer tüm insanlardan daha sevimlidir. Mümin 
haccın belki de aşırı yüksek olan harcamalarına katlanır, ailesini, çocuğunu 
zor olsa da bırakıp gitmeye tahammül eder. Belki seçkin bir işe sahiptir ama 
onu da terk edip gitmeyi göze alır. İşte bunların hepsi Allah sevgisi ve O’na 
yaklaşma isteğinin bir göstergesidir. 
Kâbe’nin sıcak bir bölgede, tarım olmayan bir vadide olmasının bir hikmeti 
vardır. Böylece hacılar için Allah’a hakiki manada bir iletişim olacaktır. Kişinin 
mutluluğu saadeti gerçekleşir, onunla mutluluğuna sebep olduğunu 
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düşündüğü tüm maddi şeylerden yüz çevirebilir. İnsanın mutluluğu içinden 
gelir, nefsini çevreleyen rengârenk nimetlerden değil. 

Kâbe mutedil sıcaklıkta, ılık, yeşil dağlarla çevrili, tatlı sulara, tertemiz göllere, 
zengin tarlalara, güzel, tertemiz ince bir havaya sahip olsaydı, hac ibadeti 
kalabalığı önlemek için yıl boyunca yapılabilir olsaydı, herkes bu eğlenceli 
ibadeti bir dinlenme ve toplanma, hoşça vakit geçirme yeri olarak görür, onu 
sadece Allah sevgisinden dolayı yerine getirmezdi. Allah Teâlâ buyuruyor ki: 

ُت ِمن  ُذرِِّ َربََّنا ِإنِِّي َأس   ﴿ َد يَّ َكن  ٍع ِعن  ِر ِذي َزر  ِم َربََّنا ِلُيِقيُموا  ِتي ِبَواٍد َغي  ِتَك ال ُمَحرَّ  َبي 
َعل  أَ   اَلَة َفاج  ُكُرونَ ِئَدًة ِمَن النَّاِس ف  الصَّ ُزق ُهم  ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهم  َيش  ِهم  َوار  ِوي ِإَلي   ﴾َته 

37سورة ابراهيم: ]  ] 

“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) 
yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru 
kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini 
onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” 

(İbrahim Suresi: 37) 

Kâbe’nin yeri, havasının tabiatı gereği hac ibadeti muhteremdir. Orada dikişli 
kıyafet giyilmesi, her türlü koku, tıraş ve kıl kesmek, hac dışında yaklaşılması 
mübah olan bazı şeyler yasaklanmıştır. Bunların hepsi Allah ile iletişim 
kurmayı mükemmel hale getirmek, sadece O’na yaklaşarak mutlu olmak, 
dünyanın tüm eğlencesinden uzaklaşmak içindir. Hacca giden kişi Allah’a 
ulaştığında her şeye ulaşmış demektir. Zira dünya ile insanın tam olarak 
mutlu olması mümkün değildir. Bunu da af diler şekilde diliyle şöyle ifade 
eder: “Ya Rabbi seni bulan neyi kaybeder, seni kaybeden neyi bulur?”

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (05-25) : İstitaat (Güç Yetirebilme) 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
İstitaat yani güç yetirebilme, imkân bulabilme Ayeti Kerimede geçmekte ve 
haccın farz olmasının asıl şartı olarak sayılmaktadır. Ayette şöyle buyruluyor:

َ َغِني   ﴿  ِه َسِبياًل َوَمن  َكَفَر َفِإنَّ َّللاَّ َتَطاَع ِإَلي  ِت َمِن اس  َبي  ِ َعَلى النَّاِس ِحج  ال  َعاَلِمينَ َوَلِلَّ  ﴾ (97)  َعِن ال 
عمرانسورة آل  ]  ] 

“Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir 
hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden 

müstağnidir.” 
(Al-i İmran Suresi: 97) 

Güç yetirebilmek hem bedensel, 
hem maddi hem de güvenlik 
açısından gereklidir. Haccın 
gerekliliklerini yerine getirmek 
için yeterli bedensel kuvvete 
sahip olmayan Müslüman ki buna 
kesin emin olan veya buna işinin 
ehli, Müslüman, hazık ve takva 
sahibi bir doktorun karar verdiği 
kişi, hayattayken kendisi için hac 
görevini yetire getirmek üzere 

birini gönderebilir. Veya öldükten sonra kendisinin yerine hacca gidilmesini 
vasiyet edebilir. Bu haccın hükümlerine uygundur. Yeterli miktarda mal 
varlığına sahip olmayan, oraya gitmek için her türlü ulaşım aracı veya Mekke 
ve Medine’de konaklama, yeme içme masraflarını üstlenemeyen kişi, buna 
ek olarak yokluğunda ailesinin masrafları da sıkıntı oluyorsa, bu kişi hacca 
güç yetiremiyor demektir. Hacca gitmek içim maddi imkâna sahip olmayan 
müslümanın hac masraflarını toparlamak için yüzünü yıkadığı suyu israf 
etmemesi, birikim yapabilmek için dolambaçlı yollara da girmemesi gerekir. 
Asıl olarak o hacca gücü yetmeyen bir Müslüman’dır ve hac ona farz değildir. 
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Müslüman bir ülkedeki devlet yöneticileri hac yapmayanların hac 
yapabilmesini kolaylaştıran bir yasayı onaylamaya karar verirler ve farz olan 
hac ibadetini yerine getirmiş olan kişilerin beş yıldan önce bir daha hacca 
gitmelerini yasaklarlar. Bu düzenleme farz olan hacca gitmeyen Müslümanlar 
için bir teşvik ve ibadetlerini kolaylıkla ve güvenle yerine getirebilmeleri için 
alanı genişletmektir. Zira kişinin nafile hacca gitmek için günah işlememesi 
gerekir… Yine kendisine hacca gitmesi için izin verilmeyen Müslüman da 
hacca gücü yetmeyen bir kişi sayılır. 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (06-25) : Temiz ve Helal Para 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Hac maddi ibadetlerden biri olduğu ve yerine getirmek için para harcamak 
gerektiği için, farz olan bu ibadet için harcanacak olan paranın temiz ve helal 
olması şarttır. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: 

َبلُ  )) َ َطيٌِِّب اَل َيق  ًباَطيِِّ   ِإالَّ َأي َها النَّاُس ِإنَّ َّللاَّ  )) 
 (رواه مسلم )

“Ey insanlar Allah temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder.” 
(Müslim) 

Yine Ebu Hureyre (r.a.)’dan nakledildiğine göre Efendimiz (s.a.v.) şöyle 
buyurmuştur: 

: لبيك اللهم لبيك، ناداه ىدإذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز ) ركاب الدابة ( فنا)) 
لسماء لبيك وسعديك زادك حالل وراحلتك حالل وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة  ا مناد من

سماء ال لبيك وال سعديك زادك ك، ناداه مناد من الدى: لبيك اللهم لبيرجله في الغرز، فنا فوضع الخبيثة
 (( حرام وحجك مأزور غير مأجور حرام ونفقتك

الطبراني ه ا رو  ]  ] 

“Hacca giden kişi temiz ve helal bir para ile yola çıkıp, bacağını bineğinin 
terkisine koyduğunda ve “Buyur Allahım buyur işte buradayım.” dediğinde, 
göklerden ona şöyle seslenilir: “Geldin, mutluk getirdin, azığın helal, bineğin 

helal haccın da kabul olunmuştur.” Eğer kötü ve haram bir para ile gelmiş, 
bacağını bineğine koymuş ve “Buyur Allahım buyur işte buradayım” 

dediğinde ona da şöyle seslenilir: “Gelmedin, mutluluk da getirmedin, azığın 
haram, malın haram, haccın da geçersiz ve karşılıksızdır.” 

(Taberani) 

Hac ibadeti Allah’ın imkânı olana, gücü yetene farz kıldığı bir ibadettir. 

Fakir olan buna güç yetiremez dolayısıyla fakir hacca gitmek için borç 
almamalıdır. Abdullah b. Ebi Evfa diyor ki: Rasulullah (s.a.v.)’e “haccetmemiş 
kişinin borç alması gerekir mi?” diye sordum. Efendimiz “Hayır” buyurdular. 
(Beyhaki rivayet etmiştir) 
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Borçlu olanın haccı da borç aldığı kişinin onayı olmadığı sürece kabul olmaz. 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (07-25) : Haccetmeden Önce Fıkıh 
Öğrenin

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Hac Allah Teâlâ’nın imkânı olana, 
gücü yetene ömürde bir kez farz  
kıldığı bir ibadettir. Bu ibadeti 
yerine getiren kişi haccın bir 
ibadetini terk ederse, bir rüknünü 
yerine getirmezse, sünnetini terk 
eder veya sadece sünnetlerini 
yerine getirirse, ihramı bozan 
şeyler yapar, bir günah işler, 
ihramlıyken yasaklanmış bir şey 
yaparsa, haccı bozulur, iptal olur. 
Veya kurban kesmesi gereken bir yanlışlık yaptı, ibadeti yerine getiremedi 
veya eksik yerine getirdi, bir kısmını terk etti ise, bu fiillerin hepsiyle sadece 
bir kez verilen, tekrarlanmayacak olan o fırsat kaçmış olur. Ki bu, günahların 
bağışlanması ve Rabbinin cennetini kazanmak için verilmiş bir fırsattır. İşte 
bunların sebebi insanın en büyük düşmanı olan cehalettir. Zira cahil 
kendisine düşmanının bile veremeyeceği zararı verebilir. Bu yüzden diyoruz 
ki: Hacca gidecek olanlar, haccetmeden önce bu ibadeti iyice öğrenin. Bir 
âlim şeytana karşı bin abidden daha şiddetlidir. Biraz fıkıh bilmek, çok ibadet 
etmekten hayırlıdır. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Nasıl ki namazı 
bekliyorsunuz, aynen öyle hac için de fıkhi bir hazırlık yapın. Hacca gitmeden 
önce bu ibadetle alakalı bilgi sahibi olmayıp da hacca gidip haccın bir rüknü 
olan tavafı yerine getirmeden dönen ve haccı geçersiz sayılan o kadar çok 
kişi var ki… Nice hacı mikat sınırlarını ihramsız olarak geçiyor ve kurban 
kesmesi vacip oluyor ve yine nice hacca giden kişiler ihram yasaklarına 
uymuyorlar ve onlar her şeyi en güzel şekilde yerine getirdiklerini 
zannediyorlar. 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (08-25) : Öncelikler Merdiveni 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Kişinin bilmesi gereken bir şey vardır ki, o da hayatında öncelikler 
merdivenine uygun hareket etmektir. Haccı yani farz olan haccı yerine 
getirdiğinde, ikinci, üçüncü kez haccetmeyi arzu eder. Mal ve beden 
açısından buna müsaittir ve kendisine bunun için onay verilmiştir, farz olan 
haccı eda etmemiş olan Müslümanları engelleme ile ilgili bir açıklama 
yapılmamıştır. Aynı zamanda anne babasına, çocuklarına, kardeşlerine, 
arkadaşlarına ve komşularına karşı görevlerini yerine getirmiştir. (O zaman 
bunu yapabilir.) Zira üçüncü, dördüncü kez haccetmek farz değildir. Hac 
dikensiz bir cihattır, güçsüz insanlar için en büyük cihattır. Bir kutsi hadiste 
şöyle buyrulur: 

 (( إذا أصححت لعبدي جسمه، ووسعت عليه في المعيشة، فأتت عليه خمسة أعوام لم يفد إلي لمحروم ))
“Ben bir kulun bedenine sağlık, maişetine genişlik veririm de üzerinden beş 

sene geçtiği halde karşılığını vermezse (Kâbe’yi ziyaret etmezse) o kimse 
hayırdan mahrumdur.” 

Fakat bir Müslüman, farz olan haccı yerine getirmişse ve evlilik çağında bir 
oğlu varsa, oğlunun günaha sapmasından korkuyorsa, nafile haccı yerine 
getirmek yerine öncelikle oğlunu evlendirmelidir. Çünkü kötülükleri 
engellemek maslahatı, faydayı sağlamaktan önce gelir. Allah Azze ve Celle 
vacibi terk etmeye sevk eden nafile ibadeti kabul etmez. Şöyle buyurur: 

رًا َكِثيراً  ﴿  َمَة َفَقد  ُأوِتَي َخي  َت ال ِحك   ﴾ َوَمن  ُيؤ 
 [ سورة البقرة ]

“kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nâil olmuş demektir.” 
(Bakara Suresi) 

" Allahım! Bunu, içerisinde riya (gösteriş) ve şöhret olmayan bir hac eyle!" Bu 
duanın anlamında riya ve şöhret isteği ile haccın maksadından çıkması söz 
konusudur. 
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İbn Kesir Tarih isimli eserinde diyor ki: Abdullah b. Mübarek hac için 
(kafilesiyle)yola çıktı. Bazı şehirleri 
aştı, sonra yanlarındaki bir kuş 
öldü. O da kuşun şehrin çöpüne 
bırakılmasını emretti. Yanındaki 
grup önünde yürüyordu, o da 
arkalarından gidiyordu. Çöpün 
yanına geldiklerinde yakındaki bir 
evden çıkan küçük bir kız belirdi 
ve bu ölü kuşu aldı. Sonra da eve 
koştu. Ardından İbn Mübarek ona 
gitti ve neden bunu yaptığını 

sordu. Kız önce utandı, sonra şöyle dedi: “Ben ve annem burada yaşıyoruz 
ve bizim bu peştamaldan başka bir şeyimiz yok. Ayı zamanda çöpe atılan 
şeylerden başka yiyeceğimiz de yok. Zengin bir babam vardı ama malını 
aldılar, bir sebeple onu öldürdüler. Bizim de açlığımızı giderecek bir şeyimiz 
kalmadı.” Bunu duyan İbn Mübarek’in gözünden yaşlar akmaya başladı ve 
yükler ile erzakların bırakılmasını emretti. Vekiline “yanımızda ne kadar var?” 
diye sordu. O da “bin dinar” diye cevap verdi. İbn Mübarek: “Bize yirmi dinar 
bırak, bu dönmemiz için yeterli, geri kalanı da bu sıkıntılar içindeki kadına 
ver. Vallahi onun başına gelen beni perişan etti. Bunu yapmamız bu yıl 
haccetmemizden Allah katında daha değerlidir.” Sonra geri döndü. Hacca 
gitmedi, şuna inandı; bu sadaka, kabul olmuş bir hacdan, yapılan saydan daha 
üstündür. Aynı şekilde selef-i salih ibadetlerin hakikatini bilirler, Aynı 
zamanda günlük hayattaki davranışların da değerini bilirlerdi. Ki Rasulullah 
(s.a.v.)’den şöyle bir hadis zikredilmiyor mu: “Bir kardeşimin bir ihtiyacını 
gidermek için yola çıkmam, bir ay oruç ve şu mescidimde itikafa girmemden 
daha hayırlıdır” 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (09-25) : Kul Hakkını Yerine Getirmek 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Bu yüce ibadeti yani haccı yerine getirmen, Allah Teâlâ’nın kabul buyurması 
ve ondan razı olması, kişinin boş yere çokça para ve değerli vaktini 
harcamaması, meşakkatlere katlanmaması, sonuçta haccının kabul edilmeyip 
kendisine “sen gelmedin, sana hoşnutluk yoktur… Haccın kabul 
edilmemiştir.” denmemesi, haccının boşa gitmemesi için; gitmeden önce 
büyük küçük, değerli değersiz 
tüm günah ve hatalarından tövbe 
etmesi gerekir.  
Her türlü haram kazançtan, 
günahla dolu ilişkilerden 
çekinmeli, başkalarının haklarını 
ödeyip günahlardan sıyrılmalıdır. 
En önemlisi de hacdan 
döndükten sonra onlara bir daha 
dönmemeye kesin karar 
vermelidir. Aksi takdirde hac bir 
ibadet değil, sadece bir ritüel haline gelir. En büyük tehlike, en büyük zan, 
hacının geçmişteki tüm günahlarının silineceğini, tüm hatalarının 
bağışlanacağını düşünmesidir. Hacca giden kişinin annesinden doğduğu 
günkü gibi olacağı, tüm günahlarının bağışlanacağı hususunda üzerine ittifak 
edilen hadisler vardır evet fakat Rasulullah (s.a.v.)’in işaret ettiği bu günahlar 
sadece kul ile Rabbi arasındaki günahlardır. Kul ile diğer varlıklar, insanlar 
arasındaki günahlara, kişinin zimmetinde olan başkasının haklarına, yerine 
getirilmeyen görevlere gelince, bunlar kişinin üzerinden düşmez ve 
bağışlanmaz. Bu türden günahlar ancak hakkı ödemek ya da karşı tarafın 
bağışlamasıyla affedilir. Bir üçüncü günah çeşidi de vardır ki o hiç affedilmez, 
o da Allah’a şirk koşmaktır. Affedilmeyen günahlar kul ile diğer insanlar 
arasındaki günahlardır. Affedilecek olan günahlar ise, kul ile Rabbi arasındaki 
günahlardır. 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (10-25) : Mukaddes Mekânlar (Meşair-i 
Mukaddes) 

 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 
Allah Teâlâ buyuruyor ki: 

َوَة مِ  ﴿ َفا َوال َمر  ِ ِإنَّ الصَّ  ﴾ ن  َشَعاِئِر َّللاَّ
158سورة البقرة:  )  ) 

“Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanlarındandır” 
(Bakara Suresi: 158) 

Sözlükte “meşair” kelimesi nişaneler, hac ibadetleri anlamındadır. Yani hac 
ibadetini yerine getiren kişiye belirli mekânlarda yapılması emredilen 
ibadetlerdir. Tekili “şeira” (nişane, alamet, ibadet yeri) kelimesidir.  Allah 
Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

ُتم  ِمن  َعَرَفاتٍ  ﴿ ُكرُ َفِإَذا َأَفض  َعِر ال َحَرامِ  َفاذ  َد ال َمش  َ ِعن   ﴾ وا َّللاَّ
198سورة البقرة:  )  ) 

“Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde, Meş’ar-i Haram’da 
Allah’ı zikredin.” 

(Bakara Suresi: 198) 

Meş’ar apaçık nişane, sembol 
anlamındadır. Çoğulu “meşair” 
kelimesidir. Meşair-i mukaddes 
ise kutsal mekânlardır. 

Şimdi, hacceden kişinin bu 
mukaddes mekânlardayken 
mukaddes duygular hissetmesi 
gerekmez mi? 

Yine, Kâbe-i Muazzama’da tavaf 
ederken, sevdiğinin etrafında 

dolaşan aşığın hislerini, Safa ve Merve arasında say yaparken, ulaşmak 
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istediğine hasretle koşan kişinin duygularını hissetmemeli mi? Hacceden 
Müslüman kurban kestiğinde Rabbi ile kendisi arasına giren şehvetini kurban 
ettiğini, Şeytan taşlarken bu taşların şeytanın ebedi düşmanlığına atılan 
taşları sembolize ettiğini ve Ravza-i Şerif’teyken cennet bahçelerinden 
birindeymiş gibi olmayı istemez mi? 

Sözün özü şu: Hacı mukaddes mekânlarda hac ibadetini yerine getirirken 
kutsal duygular hissetmelidir. Mekânlar çeşitlidir, hac ibadetleri, hac 
menasiki farklıdır ve her birinin kendine has bir duygusu vardır. Bu duygular 
imanın bir sonucudur. Buradan da açıklığa kavuşacağı gibi hac bir ibadettir, 
temeli Allah Azze ve Celle ile muazzam bir iletişimdir, değeri tam bir 
adanıştır. Çünkü sadece Kâbe-i Muazzama’da ifa edilebilir. 

Öyleyse bu ibadet vatandan ayrılmak, aile ve dostları terk etmek, yolculuk 
meşakkatine katlanmak, tehlikelerine göğüs germek, Allah’ın rızasını 
kazanmak için para harcamak gibi maddeler barındırmalıdır. Bu ibadetin 
maliyeti açısından değerinin yüksek olduğu ne kadar doğruysa, şu da bir 
gerçektir ki sonuçta getirisi, meyvesi de o kadar muhteşem olacaktır. 

Müslüman Beytullah’a gider, ülkesinde arkasında geçim ve rızık, iş ve kazanç, 
eş ve çocuklar, o an veya gelecek kaygısı gibi sıkıntıları bırakır. Mikattan 
ihramlı olarak ayrıldıktan sonra dünyadan tamamen ayrılır, kendini sadece 
Allah Teâlâ’ya adar ve der ki: 

“Buyur Allah'ım buyur! Buyur ki senin ortağın yok, emrine amadeyim buyur! 
Hamd sana, nimet senden ve 
mülk senin. Ortağın da yoktur 
senin.” 

Bu telbiye sanki bir çağrıya, bir 
davete icabet gibidir. Kulun 
kalbine  
şöyle bir çağrı gelir: Ey kulum, 
nefsini bırak ve gel! Gel ey kulum, 
göğsüne yerleşmiş dağlar kadar 
dertlerinden seni kurtarayım, gel 
ey kulum, hayatını mahveden arzulardan, şehvetten seni temizleyeyim. 
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Ne zamana kadar kendinle meşgul olacaksın 

Geçmişte yaşadığın her şeyden sorumlusun 

Gel ey kulum ve muhabbetin tadına bak! Gel ey kulum, bana yalvarmanın, 
yakarmanın lezzetini yaşa! 

“Buyur Allah'ım buyur! Buyur ki senin ortağın yok, emrine amadeyim buyur! 
Hamd sana, nimet senden ve mülk senin. Ortağın da yoktur senin.” 

Gel ey kulum, sana muhteşem ayetlerimi göstereyim, gel ki sana yeryüzü ve 
göklerin saltanatını göstereyim, gel karanlıklarda parlayan kanatlarını 
nurumla aydınlatayım, gel kalbini, yerlerin ve göklerin ehlini şereflendirdiğim 
sekinetle donatayım. Gel nefisini, kaybetmekle mahvettiğin zenginlik ve rıza 
ile doldurayım. Gel seni arzuların çukurundan cennet bahçelerine çıkarayım, 
gel seni benden uzaklığın soğukluğundan kurtarıp yakınlığın sıcaklığına sevk 
edeyim. Gel seni şirkin korkusu ve nifakın zelilliğinden kurtarıp, tevhidin 
rahatlığı ve itaatin izzetine ulaştırayım. 

“Buyur Allah'ım buyur! Buyur ki senin ortağın yok, emrine amadeyim buyur! 
Hamd sana, nimet senden ve mülk senin. Ortağın da yoktur senin.” 

Gel ey kulum, seni sınırlı 
dünyandan, monoton işinden, 
seni üzen sıkıntılarından alıp 
marifet ufkuna, zikrin şerefine ve 
cennete taşıyayım. Gel ey kulum, 
dertlerin, yorgunlukların ve 
endişelerin seni kuşatmış, ben 
onları gidermek konusunda 
garanti veriyorum. Gel ey kulum, 
ihtiyaçlarını söyle, bana dua et, 

beni çağır ki ben onları gerçekleştireceğimi temin ediyorum. 
“Benim yeryüzündeki evlerim camiler, mescitlerdir. Oraları ziyaret edenler, 
oraları imar edenlerdir. Ne mutlu evini temizleyenlere, ziyaret edilenin görevi 
ziyaret edene ikram etmesidir.” 
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Gör ki, mesafeler kat edip meşakkatlere katlanıp, paralar harcayıp evimi, 
Kâbe’yi ziyaret eden, Arafat vakfesini yapıp, dua ederek, rızamı isteyenlere 
ikramım nasıl olacak. 

“Buyur Allah'ım buyur! Buyur ki senin ortağın yok, emrine amadeyim buyur! 
Hamd sana, nimet senden ve mülk senin. Ortağın da yoktur senin.” 

Gel ey kulum evhamlarından seni kurtarmam, gerçekleri göstermem ve 
büyük buluşmaya seni hazırlamam için beni evimde ziyaret et. 

“Ben bir kulun bedenine sağlık, maişetine genişlik veririm de üzerinden beş 
sene geçtiği halde karşılığını vermezse (Kâbe’yi ziyaret etmezse) o kimse 
hayırdan mahrumdur.” 

Gel ey kulum, Kâbe’yi aşığın maşukunun etrafında döndüğü gibi tavaf et, 
Safa ile Merve arasında, hasret çekenin hasret çektiğine koştuğu gibi say 
yap. Gel ey kulum yeryüzündeki yeminim olan Haceru’l-Esved’i öp, 
ömründen kaybettiğin amaçsız, önemsiz zamanlar için gözyaşı dök, bana 
güçlükleri ve karşıtlıkları terk edeceğine, itaatle ve yakınlıkla bana 
yöneleceğine dair söz ver. Nasıl olmanı istiyorsam öyle ol ki ben de senin 
istediğin gibi olayım. İstediğim gibi ol bana seni ıslah edecek şeyi öğrettirme. 
Bana istediğim gibi teslim olursan, istediğin şeyler sana yeter, Eğer teslim 
olmazsan istediğin şeyler seni yorar. Hiçbir şey benim muradım olmadan 
gerçekleşmez. Kâinattaki her şeyi senin için yarattım, yorulma, seni de benim 
için yarattım, oyun oynama, eğlenme. Üzerinde hakkım var, seni 
görevlendirdiğim, emrettiğim şeyleri bırakıp, seni temin ettiğim şeylerle 
meşgul olma. 

“Buyur Allah'ım buyur! Buyur ki senin ortağın yok, emrine amadeyim buyur! 
Hamd sana, nimet senden ve mülk senin. Ortağın da yoktur senin.” 

Gel ey kulum, Arefe günü Arafat’a gel, O gün en büyük buluşma günüdür. 
Gel ki sana sunduklarıma gark ol, onlarla kalbin pisliklerden temizlensin, 
nefsin her türlü şaibeden arınsın. Sana sunduklarım kalbini mutluluk ve 
güvenle doldurur, gönlüne saadet verir. Bu saadeti yaşadığın yerin halkına da 
dağıtırsan, işte o zaman dedikodu, çok soru ve mal kaybı ile geçirdiğin bir 
saat dışında hiçbir şeyden pişman olmazsın. 
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Arefe günü mahlukat içinde ilk yaratılan varlık olduğunu, yeryüzü ve göklerin 
tüm varlıklarının sana sunulduğunu, yüce dağların reddettiği emaneti 
üstlendiğini öğrenmek için Arafat’a gel. Seni beni tanıman, salih amel 
işlemen, ebedi cennete ulaşman için dünyaya getirdim. Arefe günü Arafat’a 
gel ki, İman eden ve salih amel işleyip, hakkı ve sabrı tavsiye edenler dışında 
insanların hüsranda olduğunu öğren. Beni bulursan her şeyi bulmuşsun 
demektir. Ama beni kaybedersen her şeyi kaybedersin. 

Mümin Arafat’ta duasının, yönelişinin, Allah’a ulaşmanın, O’na yönelip 
yakarmanın tadını aldıktan sonra o yakınlık lezzetine tamamen dalar. O 
zaman dünya gözünde küçülür, kalbindeyken elleri arasına düşer. En büyük 
derdi ahiret olur. Her şeye kadir olan hükümdarın katındaki sıdk tahtına 
doğru koşar. Hacceden kişi Arafat’ta anlar ki, hoşlanmadığı ama Allah’ın ona 
gönderdiği her şey mahza adalet, tamamıyla fazilet ve rahmettir. Ve Allah’ın 
şu ayetini gerçekleştirir: 

ئًا َوُهَو   ﴿  ٌر َلُكم  َوَعَسى َأن  ُتِحب وا َشي  ئًا َوُهَو َخي  َرُهوا َشي  َلمُ َوَعَسى َأن  َتك  ُ َيع  َلُموَن  َشر  َلُكم  َوَّللاَّ ُتم  اَل َتع   ﴾َوَأن 
216سورة البقرة:  )  ) 

“Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin 
için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah 

bilir, siz ise bilemezsiniz.” 
(Bakara Suresi: 216) 

 

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
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Pasaj (11-25) : Hac Arafattır 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Haccın en büyük rüknü Arafat vakfesidir. 

 ((  الحـج عرفة) )
“Hac Arafattır” 

Rasulullah (s.a.v.)’in buyurduğu gibi, Arefe günü tövbekâr ve hasret dolu kul 
ile tövbeleri çokça kabul eden, merhametli Rabbi’nin büyük buluşma 
günüdür.  Arefe günü bağışlanma günüdür. Arefe günü mağfiret günüdür. 
Arefe günü yerlerin ve göklerin yaratıcısı tarafından kulların üzerine 
rahmetin yağdığı gündür. Bu yüzden denir ki: “Arafat’ta vakfeye durup da 
bağışlanmadığını zanneden kişinin haccı kabul olmaz.” 

Hz. Cabir (r.a.)’den nakledildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: 

جهادًا في سبيل   ل أم من عدتهنعند هللا افضل من عشر ذي الحجة، فقال رجل هن أفض ما من أيام))
م عرفة ينزل هللا  من يو هللا  هللا، قال: هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل هللا، وما من يوم أفضل عند

ءوني شعثًا غبرًا  يقول: انظروا عبادي جا اءماء الدنيا فيباهي بأهل األرض أهل السمتبارك وتعالى إلى الس
رحمتي، ولم يروا عذابي، فلم ُير يوم أكثر عتيقًا من النار من  ن ضاحين، جاؤوني من كل فج عميق، يرجو

 ( (يوم عرفة
[ زيمة وابن حبان واللفظ لهقال المنذري رواه البزار وابن خ ] 

“Allah katında Zilhicce’nin ilk on gününden daha değerli bir zaman yoktur. 
Bir adam dedi ki: “O günler Allah katında cihat etmekten de mi daha 

değerlidir?” Efendimiz şöyle buyurdu: “Evet cihattan da daha değerlidir. 
Allah katında arefe gününden daha faziletli hiçbir gün yoktur. Arefe 

gününde Allah Teâlâ rahmeti ile dünya semasına tecelli eder, yer halkı ile 
gökteki meleklere karşı iftihar edip şöyle buyurur: ‘Kullarıma bakınız. 

Azabımı görmedikleri hâlde rahmetimi umarak, her dar yoldan terli olarak 
toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette bana geldiler. Kullarımın 
cehennem azabından kurtulup bağışlanmaları en çok arefe gününde olur.’ 

(Münziri diyor ki: Bu hadisi Bezzar, İbn Huzeyme ve İbn Hibban bu lafızlarla nakletmiştir) 

İbn Mübarek Süfyan-ı Sevri’den, o da Zübeyr b. Ali’den, o da Enes b.  
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Malik’ten şöyle naklediyor: 
“Rasulullah (s.a.v.) Arafat 
vakfesini yaptı, güneş neredeyse 
dönüyordu, şöyle buyurdu: ‘Ey 
Bilal, insanlara beni dinlemelerini 
söyle.’ Bilal (r.a) ayağa kalktı ve 
‘Rasulullah (s.a.v.)’i dinleyin’ 
buyurdu. İnsanlar kulak verdiler. 
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

 
هللا عز وجل غفر ألهل  قال إن و  معشر الناس أتاني جبريل عليه السالم آنفًا فأقرأني من ربـــي السالم)) 

 (( عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات
“Ey insan topluluğu, az önce bana Cebrail geldi Allah’ın selamını getirdi ve 

dedi ki: ‘Allah Azze ve Celle Arafat ehlini, meş’ar-i haramı yani hac 
ibadetlerini yapanları bağışladı, onların akıbetini emin kıldı.” 

Ömer b. Hattab ayağa kalktı ve dedi ki: “Ya Rasulallah bu bize özel midir?” 
Efendimiz şöyle buyurdu: “Bu size ve sizden sonra kıyamete kadar ki herkes 
içindir.” Hz. Ömer “Allah’ın hayrı ne çoktur” dedi ve bundan hoşnut oldu. 

İmam Müslim ve diğerleri Hz. Aişe (r.a)’den Efendimizin şöyle buyurduğunu 
naklediyor: 

عرفة، وإنه ليدنوا عز وجل ثم يباهي بهم   ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا فيه عبدًا من النار من يوم))
 (( فيقول ماذا أراد هؤالء المالئكة

“Allah'ın, cehennemden en çok kul azat ettiği gün, arefe günüdür. O gün 
Allah Teâlâ yaklaşır, kullarıyla meleklere karsı iftihar eder ve söyle buyurur: 

Onlar ne istiyorlar?” 
Yine Ebu’d-Derda (r.a.) Rasulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu naklediyor: 

وما ذاك إال لما رأى من  نه من يوم عرفةما رئي الشيطان يومًا هو فيه أصغر وال أدحر وال أغيظ ف)) 
من يوم بدر، قيل وما رأى يوم بدر يا رسول هللا،   الذنوب العظام إال ما أري تنزل الرحمة وتجاوز هللا عن 

 ((  أما إنه رأى جبريل يزع المالئكة
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“Şeytanın, Arefe gününden başka, içinde daha küçük, daha bozguna 
uğramış ve daha öfkeli olduğu hiçbir gün görülmemiştir. Bu ise onun ancak, 

rahmetin inmesini ve Allah’ın büyük günahları bağışladığını görmesinden 
dolayıdır. Bundan tek istisna, Bedir Günü gördükleridir.″ ″Ya Rasulallah! 
Bedir Günü ne gördü ki?″ diye sordular da, şöyle buyurdu: ″O, Cebrail’i, 

melekleri savaş için düzene koyarken gördü.” 
(İmam Malik hadisi Mürsel olarak, Hâkim ise tam olarak nakletmiştir) 

Değerli kardeşlerim, İmam Ahmed ve Tirmizi Rasulullah (s.a.v.)’den şöyle 
naklediyor: 

 إله إال هللا وحده ال شريك له، له ال أنا والنبيون من قبلي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت))
 (( ه الحمد وهو على كل شيء قديرالملك ول 

“Duaların en faziletlisi arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki 
peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, “la ilahe illallahu vahdehu la 

şerike leh lehü’l’mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. 
(Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, 

hamd O’na aittir. O, her şeye kadirdir) sözüdür.” 
Hasan el-Mervezi diyor ki: “Süfyan b. Uyeyne’ye Arefe günü yapılan en 
faziletli duayı sordum. Şöyle cevap verdi: “la ilahe illallahu vahdehu la şerike 
leh (Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur” Ben de ona: 
“Bu Allah’a övgüdür. Dua değildir.” dedim. Dedi ki: “Sen Malik b. Haris’in 
hadisini bilmiyor musun, O hadis bunun tefsiridir.” ‘O hadisi bana söyle’ 
deyince şöyle buyurdu: “Malik b. Haris’ten nakledildiğine göre Allah Azze ve 
Celle şöyle buyurmuştur: 

ن مسألتي أعطيتــه أفضل ما أعطي السائليــنإذا شغل عبدي ثناؤه علي ع ))  )) 
“Kulum bana hamd eder, övgüde bulunursa, ben ona benden bir şey 

isteyenlere verdiğim en hayırlı şeyleri veririm.” 
Dedi ki: Bu hadisin tefsiridir. Sonra Süfyan şöyle buyurdu: ‘Ümeyye b. Ebi 
Salt’ın söylediğine göre Abdullah b. Cüdan kendisine gelip ondan hediyesini 
istediğinde Ümeyye şöyle diyor: 

İhtiyacımı mı söyleyeyim yoksa eğer yapında haya varsa hayan ile mi yetineyim 

Sen hakkı bilen vera sahibi, ölçülü, terbiyeli bir insansın, övgüler sanadır 
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Eğer bir gün birisi seni överse senin de ona övgüler sunman ona yeter 

Sonra dedi ki: “Ey Hüseyin, Bu insan bile övgü ile yetiniyor, bir şey istemiyor, 
Yaratıcı kim bilir nasıldır? 

Hz. Yunus’un kıssasında balık onu yuttuğunda bu anlamda bir hayır 
gerçekleşmiştir. İnsanın kendini bir anda balığın karanlık karnında, karanlık 
derin denizlerde, gecenin karanlığında bulmasından daha büyük bir musibet 
yoktur. Yine kurtuluş yollarının tamamen kesilmesi de büyük bir musibettir. 
O şöyle dua etmiştir: 

ُت ِمنَ َفَناَدى ِفي الظ ُلَماِت َأن   ﴿ َحاَنَك ِإنِِّي ُكن  َت ُسب  َنا َلُه 87الظَّاِلِميَن )  اَل ِإَلَه ِإالَّ َأن  َتَجب  َناُه ِمَن  ( َفاس  ي  َوَنجَّ
َغمِِّ َوَكَذِلَك ُنن   ِمِنينَ ال    ﴾ ِجي ال ُمؤ 

 [سورة األنبياء 88-87 ]

“Sonunda karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih 
ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!" diyerek yalvardı. Bunun 

üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş 
olanları böyle kurtarırız.” 

(Enbiya Suresi: 87-88) 

“Onun duasını kabul ettik.” Bu cümleye dikkat edin. Yani Allah Celle 
Celaluhu Yunus (a.s.)’ın övgüsünü, hamdını dua sayıyor. “duasını kabul ettik 
ve onu sıkıntıdan kurtardık” Kıssa burada sona eriyor. Kuran’ı okuyan kişi bu 
kıssanın tarihi olduğunu, sadece bir kez gerçekleştiğini, bir daha asla 
gerçekleşmeyeceğini düşünmesin. Allah Azze ve Celle bunu cezalandırma 
konusunda bir kanun haline getirmiştir. Bu kanunu da her zaman ve 
mekânda geçerli kılmıştır. Bu da yeryüzünde her zaman devam edecektir. 
Zira Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 

مِ  ﴿ ِجي ال ُمؤ     ﴾ (88) ِنيَن َوَكَذِلَك ُنن 
“İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız.” 

Mümin ümitsizliğe kapılmaz, Allah’ın rahmetinden asla ümit kesmez…

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (12-25) : Allahu Ekber (Allah En 
Büyüktür) 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Hacceden Müslüman Arafat’tan ayrıldıktan sonra bu büyük buluşmadan çok 
şey kazanmış olur, kalbinde onun nuru, ışığı parlar ve gönlü Allah’ın ipine 
sımsıkı bağlanır. Artık onu hiç bir şey Allah Teâlâ’nın Meşar-i Haram’da ona 
olan lütfunu zikretmekten, hidayet ve Allah’a yaklaşma nimetine 
şükretmekten daha fazla mutlu edemez. Edemez çünkü o ebedi düşmanı 
olan şeytana bir anlamda taş atarak düşmanlığını belirtmiştir. Onun için 
Allah’ın davetine icabet etmekten, O’na yaklaşma şansından, Rabbi’nin 
büyüklüğünü, mükemmelliğini ve ikramını görmekten daha güzel bir şey 
yoktur. Artık onu sadece Allah’ın hidayet nimeti, kendisini huzura kabulü ve 
yakınlığı mutlu edebilir. 

Rasulullah (s.a.v.) Akabe Cemresi yani şeytan taşlamayı bitirdikten sonra 
telbiyeyi bırakır, tıraş olur ve tekbir getirmeye başlardı. 

Allahu Ekber, Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, işte bunlar Allah’ın 
ayetinde baki olan salih amellerdir: 

َد َربِِّ  ﴿ ٌر ِعن  اِلَحاُت َخي  َباِقَياُت الصَّ َيا َوال  ن  َحَياِة الد  َبُنوَن ِزيَنُة ال  َماُل َوال  ٌر َأَمالً ال    ﴾(  46 )َك َثَوابًا َوَخي 
 [سورة الكهف]

“Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, 
Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.” 

(Kehf Suresi: 46) 

Kişi Allah’ı gerçek manada tesbih ettiği, O’na hamd ettiği, O’nu birlediği ve 
tekbir ettiğinde Rabbini tanımış olur. Rabbini tanırsa O’na itaat eder. İtaat 
ederse de cennetini hak eder. Allah katındaki hayır fani dünyadan daha kalıcı 
ve üstündür. 

Allahu Ekber (Allah en büyüktür), ezan onunla başlar ve onunla biter ki 
Müslüman işine, ticaretine dalmışken ezanı işittiğinde, Allah katındaki hayrı 
hissetsin. Kulun Allah’ın emrine, O’na icabet ederek itaat etmesi, elindeki iş 
ne kadar önemli olursa olsun ondan daha büyük ve mühimdir. 
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Namaza da Allahu Ekber diyerek 
başlarız. Beş vakit namazımızda 
onu bir günde iki yüz elli defadan 
fazla tekrarlarız. Bazı fakihler 
saydıklarında namaz boyunca 
devam edip sonuna kadar olması 
gereken bir şarta işaret 
etmişlerdir. Şöyle ki, namaz kılan 
kişi namazı esnasında Allah’ın 
kendisini Rabbinden korkmaktan, 

huşu duymaktan uzaklaştıracak her şeyden büyük olduğunun farkında, 
bunun bilincinde olmalıdır. 
Nefsimize karşı zafer kazandıktan sonra, oruç ibadetinin ardından, hac 
ibadetinin ardından da Allahu Ekber deriz. Bu yüzden Rasululah (s.a.v.) bize 
bayramlarda da tekbiri emretmiştir. Çünkü Allah’a kulluğun tahakkuk etmesi 
ve Allah’a dönüş, dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha değerlidir. Kul 
Allah’a döndüğünde, göklerde ve yeryüzünde bir davetçi “bunu kutlayın, 
filanca kul Allah ile uzlaşmıştır.” diye seslenir. 

Düşmanlarımızla karşılaştığımızda da Allahu Ekber deriz. Zafer kazandıktan 
sonra da Allah’ın büyük gördüğümüz her şeyden de büyük olduğunu 
hissetmek için bunu yaparız. Zira yardım ve zafer ancak Allah’tandır, yüce ve 
her şeye kadir olan Allah katındandır. Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, O 
da size yardım eder. 

Yine Allah yolunda olan mümin de hep Allahu Ekber der ve şunu kasteder; 
Etrafında gördüğü her şey Allah’ın yüceliğinden, O’nun kudreti, rahmeti ve 
ikramı ile vardır. Yani Allah gördüğü her şeyden büyüktür. İmam Şafi’nin 
dediği gibi: “İlmim arttıkça bilirim bir şey bilmediğimi.” Sözün özü şu: Mümin 
ne kadar çok ilim alırsa alsın, Allah onun tüm bildiklerinden daha büyüktür. 

Burada çok önemli bir nokta var; Önemli olan tekbiri lafızla tekrar etmek 
değil, içeriğini bilmektir. Ki içeriği de bunu destekler, müminin yolu da bunu 
sınırlar nitelikte olmalıdır. 
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Rasulullah (s.a.v.) “Allahu Ekber” lafzının içeriğini bilmek konusunda 
insanların zirvesi konumundadır. 

Kureyş Utbe b. Rabia’yı Rasulullah (s.a.v.)’e şunları söylemesi için gönderdi: 
“Sen kavmine büyük bir emirle geldin. Ama beni dinle, sana bazı şeyler 
söyleyeceğim, umarım kabul edersin. Eğer mal istiyorsan, biz hepimiz tüm 
malımızı toplar sana veririz ve en zenginimiz sen olursun. Eğer saygınlıksa 
istediğin, seni liderimiz yaparız, senin iznin olmadan hiç bir şey yapmayız. 
Eğer hükümdarlık istiyorsan seni hükümdarımız yaparız.” Ama bu çabaları 
boşa çıktı. Sonra Kureyş amcası Ebu Talib’i kullanmayı denedi ve ona 
Rasululah’ı davetinden vazgeçirmesini söylediler. Ebu Talib efendimize “Ey 
kardeşimin oğlu, bana ve kendine acı, bana kaldıramayacağım yükü 
yükleme.” dedi. Bunun üzerine Efendimiz o meşhur hadisini zikretti: 

أن أترك هذا األمر ما تركته حتى   والقمر في شمالي علىوهللا يا عم لو وضعوا الشمس في يميني )) 
 (( يظهره هللا أو أهلك دونه

“Bunu bilesin ki, ey amca! Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben 
yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah, bu dini hâkim kılar 

yahut ben bu uğurda canımı veririm." 
Allahu Ekber ashabın da sözüydü. 
Onlar tekbiri dilleriyle söyler, 
kalplerini onunla doldurur, 
amelleri ile de bunu tasdik 
ederlerdi. Onlar azınlık olmalarına 
rağmen bizim onda birini 
yapamayacağımız amelleri 
yaparlardı hem de biz onlardan 
fazlayız, kalabalığız. Yani bir kişi 
söylediğini bin amel ile tasdik 
ediyor. Ama bin kişi söylediğini 
bir amel ile bile destekleyemiyor. 
Said b. Amir’in eşi onu Allah yolunda infak etmekten vazgeçirmeye çalıştı. O 
ise şöyle buyurdu: “Arkadaşlarım bu konuda beni geçtiler. Ben onların 
yolundan ayrılmak istemiyorum. Eğer dünyaya ve içindekilere sahip 
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olsaydım, –eşinin güzelliğiyle ona hâkim olmasından korktu ki bu kadınların 
silahıydı – biliyorsun ki cennetteki hurilerden biri yeryüzüne gelse onun nuru 
güneş ve ayın ışığını sönük bırakırdı.  İşte ben senin için onları feda 
edeceğime, onlar için seni feda ederim.” 

İşte bu büyük sahabi böyle söyledi, dili ile tekbir getiriyor, kalbini onunla 
dolduruyor ve ameli ile de bunu destekliyordu. 

Müslüman bir çoban koyun güderdi. İbn Ömer onu sınamak için şöyle dedi: 
“Bu koyunu bana sat, parasını al.” Çoban “o benim değil ki” dedi. İbn Ömer 
“sahibine ‘öldü ya da kurt yedi’ dersin, sen de parasını alırsın.” deyince çoban 
cevap verdi: “Vallahi benim paraya çok ihtiyacım var. Eğer koyunların 
sahibine koyununun öldüğünü veya onu kurdun yediğini söylesem bana 
inanır. Çünkü ben ona göre güvenilir, dürüst biriyim. Peki, ama bu işte Allah 
nerededir?” 

Çoban böyle söyledi. Dili ile tekbir getiriyor, kalbini onunla dolduruyor ve 
amelleri ile de onu destekliyordu. 

Kişi yaratılmış bir varlığa itaat edip yaratıcısına isyan ediyorsa bir değil bin 
kere de Allahu Ekber dese tekbir getirmiş sayılmaz. Çünkü o sadece 
kafasında güçlü gördüğüne itaat ediyordur. 

Kişi çok para kazanmak için insanları dolandırıyorsa ve Allahu Ekber diyorsa, 
bir değil bin kere de söylese tekbir getirmiş sayılmaz. Çünkü ona göre bu mal 
Allah’a ve Rasulüne itaat etmekten daha önemlidir. 

İnsan evinde eşi ve çocuklarını razı etmek için İslam’ı yaşamıyorsa, bir değil 
bin kere de tekbir getirse aslında bunu yapmamıştır. Çünkü onun için 
ailesinin rızasını kazanmak Allah’ın rızasını kazanmaktan daha önemlidir. 
“Allahu Ekber” Müslümanlar bu ibarenin içeriğini bilseler, dilleriyle söyleyip 
kalplerini onunla doldursalar ve amelleri de bu sözlerini destekler mahiyette 
olsaydı, Allah ile olan ilişkileri çok başka olur, diğer yaratılmış varlıklara karşı 
tavırları da çok farklı olurdu. 
Dilimizle tekbir getirelim, içeriğini öğrenelim ve amellerimiz de bunu tasdik 
etsin ki Allah’ın bize olan rahmeti, merhameti vuku bulsun, düşmanlarımıza 
karşı daima zafer kazanalım.  

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (13-25) : Şeytan Taşlama 

 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Hacılar Arafat’tan döndükten sonra artık marifet kendilerine hâsıl olmuş, 
kalpleri nurlanmıştır, her şeyi daha iyi görürler ve anlarlar ki mutluluk 
tamamen Allah’a itaatle mümkün ve bedbahtlık ve mutsuzluk sadece Allah’a 
isyan iledir.

 

İşte o zaman şeytanın 
düşmanlığını, Allah dostlarını infak 
ettiklerinde nasıl fakir olarak 
gördüğünü, Allah’a yönelip tevbe 
ettiklerinde onları Allah’tan başka 
her şeyle nasıl korkuttuğunu 
görürler. Zira şeytan ancak kibri 
vaat eder. 

Allah Teâlâ buyuruyor ki: 

َ وَ َوَقا ﴿  ُر ِإنَّ َّللاَّ َم  َطاُن َلمَّا ُقِضَي األ  ي  ُتُكم  َفأَ َل الشَّ َد ال َحقِِّ َوَوَعد  ُتُكم  َوَما َكاَن ِلي َعَدُكم  َوع  َلف   خ 
ُتم   َتَجب  ُتُكم  َفاس  ُكم  ِمن  ُسل َطاٍن ِإالَّ َأن  َدَعو  ُفَسُكم  َما َأَنا ِبُمص   َعَلي  تُ ِلي َفاَل َتُلوُموِني َوُلوُموا َأن   م  ِرِخُكم  َوَما َأن 

ُت بِ  ِرِخيَّ ِإنِِّي َكَفر  ُل ِإنَّ ِبُمص  ُتُموِن ِمن  َقب  َرك    ﴾ (22)  الظَّاِلِميَن َلُهم  َعَذاٌب َأِليمٌ َما َأش 
 (سورة إبراهيم )

“Allah’ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der: "Şüphesiz Allah size 
gerçek bir vaadde bulunmuştu; ben de size bir söz verdim ama yalancı 

çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu; benim yaptığım size 
çağrıda bulunmaktan ibaretti; siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni 

kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni 
kurtarabilirsiniz. Ben daha önce, beni Allah’a ortak koşmanızı kabul 

etmemiştim." Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır.” 
(İbrahim Suresi: 22) 

Hacceden Müslümanlar, işte bu şeytana karşı düşmanlıklarını sembolik bir 
şekilde şeytan taşlayarak ifade ederler. Bu temsili ibadet şeytana olan 
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düşmanlığın hem maddi hem de söz ve ant şeklinde yapılan bir ifadesi, onun 
vesvese ve kötü düşüncelerini reddetme şeklidir. 

İmam Gazali diyor ki: “Bil ki sen görünüşte Akabe’de çakıl taşları atıyorsun. 
Gerçekteyse o taşları Şeytanın kendisine atarak belini kırıyorsun.” Sen 
Allah’ın emirlerine her şekilde itaat etmedikçe onun burnu 
sürtülmeyecektir… 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun
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Pasaj (14-25) : Kurban Kesmek Arzuları 
Kurban Etmektir 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Hacceden Müslüman hedy kurbanına yönelir, kurbanını keser. Hedy kurbanı 
Allah’ın hidayet nimetine karşı şükrü ifade eden bir hediyedir. Ki bu nimet en 
değerli nimettir. Kurban kesmek şehveti kurban etmek ve Allah Azze ve 
Celle’nin rızası olan şeylere yönelmek gibidir, ucuz ya da pahalı her şeyi feda 
edip âlemlerin Rabbi olan Allah’ın rızası yolunda mücadele etmektir. 

َ ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكن  َينَ  ﴿ ُكم  َكَذِلكَ َلن  َيَناَل َّللاَّ َوى ِمن  َرَها َلكُ  اُلُه التَّق  ِر  َسخَّ َ َعَلى َما َهَداُكم  َوَبشِّ م  ِلُتَكبُِِّروا َّللاَّ
ِسنِ   ﴾  (37) ينَ ال ُمح 

( ) 

“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız 
(Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize 

verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. 
İyilik edenleri müjdele.” 

(Hac Suresi: 37)

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (15-25) : Ziyaret (İfada) Tavafı  

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Bu hakikat ve duyguları ifade etmek maksadıyla ziyaret yani ifada tavafı 
yapılır. Sonra da kişinin ülkesine bambaşka biri olarak dönmesi için veda 
tavafı gerçekleşir. Bu kişinin kalbi iman hakikatleri ile parlamıştır, gönlünde 
Allah’a yaklaşmanın aydınlığı, ışığı doğmuştur.  Bu akit, Allah ile yaptığımız 
anlaşmanın gerçekleşmesi yolunda yapılan büyük bir sözleşmedir. Hac 
Allah’a yapılan bir yolculuk olduğuna göre bu yolculuk ahiret öncesi bir ön 
seferdir ki ahiret yolculuğu genişliği gökyüzü ve yeryüzü kadar olan cennete 
giden bir yol olabilsin. 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (16-25) : Rabbin İçin Namaz Kıl ve 
Kurban Kes 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Kurban kesmek Müslümanların 
Kurban Bayramı’nda yerine 
getirdiği, dinin sembolü olan 
ibadetlerden biridir. 

Fıkhi anlamda İmam Ahmed ve 
İbn Mace Ebu Hureyre’den bir 
hadis rivayet etmişlerdir. 
Rasulullah (s.a.v.) şöyle 
buyuruyor: 

 
 (( من وجد سعة ولم يضح فال يقربن مصالنا ))

“İmkânı olup da kurban kesmeyen namazgâhımıza yaklaşmasın” 
Ebu Hanife (Allah ona rahmet etsin) bu hadise dayanarak kurban kesmenin 
vacip olduğunu düşünmektedir. Bu şekilde bir tehdit ancak vacip olan bir 
ibadet için yapılır. Hanefiler dışındaki mezhepler ise delillerine dayanarak 
sünnet-i müekked olduğunu düşünmektedir. 

Yani yılda bir kez kurban kesmek hür, buluğ çağına gelmiş, aklı yerinde, 
seferde olmayan ve maddi imkânı olan her müslümana vaciptir. Aişe 
(r.a.)’dan nakledildiğine göre Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

 لتأتي يوم -أي األضحية   -ما عمل ابن آدم يوم النحر عمــاًل أحب إلى هللا تعال من إراقة الدم، إنها )) 

ألرض، فطيبوا بها  ن يقع على ا عز وجل بمكان قبل أقرونها وأظالفهـــا، وإن الدم ليقع من هللاب القيامة
 (( نفساً 

“Âdemoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha 
sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve 
tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında 
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hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil 
gönlünüz hoş olsun.” 

Yine Hz. Enes’ten şöyle rivayet edilmektedir: 

ا  واضعًا قدميه على ِصفاِحهم ضحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكبشين أملحيــــن أقرنيـن، فرأيته)) 
 (( فةبيده الشري يسمي، ويكبر، فذبحهما

“Rasulullah (s.a.v.) iki beyaz ve boynuzlu koç kurban etti. Ayağını 
boyunlarına koyduğunu gördüm, besmele çekti, tekbir getirdi ve onları 

kendi eliyle kesti.” 
Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (17-25) : Kurbanın Hikmeti  

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Kurbanın hikmeti şudur; Maddi anlamda varlıklı olan Müslüman kurban 
keserek Allah’ın ona verdiği sayılı nimetlere olan şükrünü ifade etmiş olur. 
Hidayet ve yıllarca hayatta kalmak bu nimetlerdendir. Çünkü sizin en 
hayırlınız ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Yine selamet, sıhhat, rızkın 
geniş olması da büyük nimetlerdendir. Bunun yanında kurban günahlara 
kefarettir. Diğer bir hikmeti de etinin aileye, akrabalara, arkadaşlara, 
komşulara ve fakir Müslümanlara dağıtılmasıdır. 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (18-25) : Kurbanın Vacip Olması İçin 
Gerekli Olan Şartlar 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Kurbanın kişiye vacip olması için gereken şartlardan biri zengin, varlıklı 
olmaktır. Varlıklı kişi, temel ihtiyaçlarını sağladıktan sonra zekât için gerekli 
olan nisap miktarında paraya ya da mala sahip olandır. Veya sadece bayram 
günlerinde kurban keseceği paraya ihtiyacı olmayandır. Veyahut da zengin 
kişi, tüm yıl boyunca bu paraya ihtiyaç duymayandır. Varlıklı, zengin olmanın 
ne manaya geldiğinin belirlenmesi konusunda mezhepler arasında ihtilaf 
vardır. 

Kurban edilecek olan hayvan kurban eti eksikliğine sebep olacak ya da yiyen 
kişiye zarar verecek şekilde ağır kusurlu olmamalıdır. Açıkça hasta olan, tek 
gözlü, topal, cılız ve uyuz olan hayvanın kesilmesi caiz değildir. Kurban için 
en besili ve en güzel hayvanın seçilmesi müstehaptır. 

Rasulullah (s.a.v.) beyaz, boynuzlu bir koç kurban etmişti. 

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Mahsustur 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (19-25) : Kurban Kesme Zamanı  

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Kurban kesme zamanı, bayram namazının ardından başlayıp bayramın 
üçüncü günü güneş batmadan az önceki vakte kadardır. En faziletli zamanlar 
ise bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlayıp öğle vakti 
öncesine kadardır. Gece kurban kesmek tenzihen mekruhtur. Deve ve sığır 
gibi büyükbaş, koyun ve keçi gibi küçükbaş havyalar kurban edilebilir. Bazı 
imamlara göre koyunun kurban olarak kesilebilmesi için 6 ayını tamamlamış 
olması, keçinin de tam bir yaşında olması gerekmektedir. 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (20-25) : Kurban Kesmenin Mendupları 
(Sünnetleri) 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Bir Müslümanın kurban için kestiği bir koyun hem kendi adına, hem de 
kendisiyle birlikte yaşayan ailesi, 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
içindir. Ecir konusunda her biri 
eşittir. 

Kurban kesmenin 
menduplarından bazıları hayvanın 
kıbleye yönelmiş olması, eğer 
yapabilirse kişinin kurbanını 
kendisinin kesmesi ve şöyle dua 
etmesidir: 

 ((  بل مني و من اهل بيتي ليك, اللهم تقإو ك بسم هللا و هللا اكبر, اللهم هذا من)) 
“(Bismillahi Allahu Ekber) Allah’ın adıyla başlarım ki O en büyüktür. Allahım 

bu kurban sendendir ve senin içindir. Allahım kurbanımı benim ve ailem 
adına kabul buyur.” 

Kişi eğer kurbanını kesmesi için başka birine vekâlet verdiyse, kurbanının 
başında bulunması müstehaptır. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma’ya 
şöyle buyurmuştur: 

اقومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمه ))  )) 
“Kurbanın kesilirken orada bulun. Zira işlemiş olduğun her günah, kurban 

kanının ilk damlası yere düştüğünde, bağışlanır.” 
Yine kurbanı üçe bölmek sünnettir. Kesen kişi ve ailesinin yemesi için üçte 
biri ayrılır. Diğer üçte birini akrabaları, arkadaşları ve komşularına ikram eder 
ve kalan üçte birlik kısmı da fakir Müslümanlara dağıtır. Zira Allah Teâlâ 
şöyle buyuruyor: 
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َقاِنَع َوال ُمع َترَّ  ﴾ َها َوَأط ِعُموا ال   ﴿ َفُكُلوا ِمن 
( 36سورة الحج   ) 

“Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen 
yoksulları doyurun.” 

(Hac Suresi: 36) 

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: 

نَ  ﴿  ُبد  َها َصَوافَّ َفِإَذا َوَجبَ َوال  ِ َعَلي  َم َّللاَّ ُكُروا اس  ٌر َفاذ  ِ َلُكم  ِفيَها َخي  َناَها َلُكم  ِمن  َشَعاِئِر َّللاَّ  ت  ُجُنوُبَها  َجَعل 
َها َوَأط عِ  َناَها َلُكم  لَ َفُكُلوا ِمن  ر  ُمع َترَّ َكَذِلَك َسخَّ َقاِنَع َوال  ُكُروَن )َعلَُّكم  ُموا ال   ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها  َلن  َيَناَل َّللاََّ ( 36 َتش 

َ َعَلى َرَها َلُكم  ِلُتَكبُِِّروا َّللاَّ ُكم  َكَذِلَك َسخَّ َوى ِمن  رِ  َوَلِكن  َيَناُلُه التَّق  ِسِنينَ  َما َهَداُكم  َوَبشِّ  ﴾  ( 37) ال ُمح 
“Biz o büyükbaş hayvanları da Allah’ın size nişanelerinden kıldık; sizin için 

onlarda nice yararlar vardır. Onlar (kesim için) sıraya dizildiklerinde 
üzerlerine Allah’ın adını anın, cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan 

hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları 
doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.” “Onların ne 

etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin 
takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu 

göstermesinden ötürü O’nu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları 
müjdele!” 

(Hac Suresi: 36-37) 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (21-25) : Tüm Varlıkların Efendisi 
(s.a.v.)’i Ziyaret Etmek 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Hacılar hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Allah’ın en sevdiği şehirlerden 
olan Medine-i Münevvere’ye doğru, varlıkların efendisi Rasulullah (s.a.v.)’i 
ziyaret etmek üzere yola koyulurlar. Rasulullah (s.a.v.)’den şöyle rivayet 
edilir: 

فكأنما زارني في حياتي أنه من زارني بعد موتي  ))  )) 
( ضعيفرواه البيهقي بسند  ) 

“Vefatımdan sonra beni ziyaret eden kişi, hayattayken ziyaretime gelmiş 
gibidir.” 

(Beyhaki zayıf bir senetle nakletmiştir) 

Hücre-i saadette görünen bir yerde şu ayet asılıdır: 

َتغ َفُروا َّللاََّ و  َأنَُّهم  ِإذ  ظَ َولَ  ﴿ ُفَسُهم  َجاُءوَك َفاس  َ َتوَّابًا َرِحيمًا  َلُموا َأن  ُسوُل َلَوَجُدوا َّللاَّ َتغ َفَر َلُهُم الرَّ  ﴾  (64)َواس 
“Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah’tan 
bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, 

elbette Allah’ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı.” 
(Nisa Suresi: 64) 

İmam Kurtubi bu ayetin Rasulullah (s.a.v.)’i hem hayattayken hem de 
vefatından sonra ziyaret etmeye işaret ettiğini söylemektedir. Bu, Rasulullah 
(s.a.v.)’den başkası için geçerli değildir. 

Meşhur tefsiri olan İmam Kasımî de bu ayetin Rasulullah (s.a.v.)’in yüceliğine 
işaret ettiğini dile getirmektedir. Bir kişi Rabbine karşı, Rasulullah‘ın 
sünnetinden ayrılarak bir günah işlemek suretiyle kendine zulmettiğinde, 
öncelikle Allah’tan bağışlanma diler, istiğfar eder. Sonra da Rasulullah 
(s.a.v.)’den özür diler. Burada tövbe hem Allah’tan bağışlanma dilemek hem 
de Rasulullah’tan özür dilemeyi birlikte yapmadıkça tamamlanmaz. 
Rasulullah (s.a.v.)’e itaat etmek, Allah’a itaat etmektir. O’nun sünnetini 
reddetmek, Allah’a karşı günah işlemektir, Rasulullah (s.a.v)’in rızasını 
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kazanmak Allah’ın da rızasını kazanmaktır. Şu ayette zamirin tekil kullanılıp 
Allah ve Resulü’nden bahsetmesini bunun delili olarak gösterilir: 

ُضوُكم  َوَّللاَُّ  ﴿ ِ َلُكم  ِلُير  ِلُفوَن ِباَلِلَّ ُضوهُ  َوَرُسو َيح   ﴾ ُلُه َأَحق  َأن  ُير 
 (سورة التوبة )

“Onlar sizi hoşnut etmek için (size gelip, inandıklarına dair) Allah’a yemin 
ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı bilirlerdi ki, Allah ve resulü 

hoşnut edilmeye daha lâyıktı.” 
(Tevbe Suresi: 62) 

Ayette zamir tekil kullanılmıştır. Çünkü Rasulullah (s.a.v.)’in rızasını kazanmak 
Allah’ın rızasını kazanmaktır. Rasulullah (s.a.v.)’a karşı günah işlemek Allah’a 
karşı günah işlemektir. Bunun şu ayetten daha açık bir delili olamaz: 

﴾( سُ  ِهم  َحِفيظًا ) وَل َفَقد  َمن  ُيِطِع الرَّ َناَك َعَلي  َسل  َ َوَمن  َتَولَّى َفَما َأر  80َأَطاَع َّللاَّ   ﴿ 
 (سورة النساء)

“Rasulullah’a itaat eden Allah’a itaat etmiş olur, yüz çevirenlere gelince seni 
onlara bekçi olarak göndermedik.” 

(Nisa Suresi: 80) 

تُ  (31)﴾ ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ م  ُتِحب  ُقل  ِإن  ُكن  ُ َوَيغ ِفر  َلُكم  ُذُنوَبُكم  َوَّللاَّ ُكُم َّللاَّ ِبب  َ َفاتَِّبُعوِني ُيح  وَن َّللاَّ   ﴿ 
 (سورة آل عمران )

“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” 

(Al-i İmran Suresi: 31) 

Belki de Müslümanın kalbine 
dolan mutluluğun sebebi 
Rasulullah (s.a.v.)’in makamını 
ziyaret etmesidir. Şehrin önemli 
yerlerini henüz görmeden kalp 
çarpıntısı artar, daha ravza-i şerife 
bakmadan hıçkırıklarla ağlamaya 
başlar. O zaman makamı ziyaret 
eden kişinin kalbi her türlü 
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kederden uzaklaşır, her türlü şüphe ve şaibeden temizlenir, kusurlardan 
arınır ve Rasulullah (s.a.v.)’in sevgisi ve yakınlığı ile mest olur. İşte Rasulullah 
(s.a.v)’in işaret ettiği şefaat gerçeği de budur: 

إال زيارتي كان حقًا على هللا أن أكون له شفيعًا يوم القيامةمن جاءني زائرًا لم تنزعه حاجة  ))  )) 
“Kim ki hiç bir sebep olmadan sadece ve sadece benim ziyaretime gelirse 

Kıyamet günü ona şefaatçi olmam üzerime hak olmuştur” 
Müslümanın Rasulullah (s.a.v.)’in kabrini ziyaret ederek veya farklı bir şekilde 
onunla iletişim kurduğunda kalbine huzur ve mutluluk dolduğunun 
Kuran’dan delilini istersen, Allah Teala şöyle buyuruyor: 

ُرُهم  َوُتَزكِِّيِهم  ِبَها َوَص خُ  ﴾ َواِلِهم  َصَدَقًة ُتَطهِّ ِهم  ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلهُ ذ  ِمن  َأم  م  لِّ َعَلي   ﴿ 
 (سورة التوبة )

“Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al! Bir de 
onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir.” 

(Tevbe Suresi: 103) 

Fahreddin Razi tefsirinde şöyle diyor: “Muhammed (s.a.v)’in ruhu Allah’a çok 
yakın olması sebebiyle arı duru, parlak ve mükemmeldir. Çünkü O’nun 
mübarek kalbi Allah Azze ve Celle’nin tecelli ettiği bir mekândır. Ashab-ı 
Kiram hayır ve sevgi dile getirdiğinde ya da müminler O’nu sevgi ve takdirle 
andığında, Rasulullah (s.a.v.)’in manevi gücünün tesirleri fışkırarak onların 
ruhlarına da sirayet eder. Bu sebeple ruhları ışıldar, gönülleri arınır.” Bu 
sözler Allah Teâlâ’nın şu ayeti hakkında söylenmiş sözlerdir: 

﴾( َ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصل و  ِليمًا ) َن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأي َها الَِّذينَ ِإنَّ َّللاَّ ِه َوَسلُِِّموا َتس  56َآَمُنوا َصل وا َعَلي   ﴿ 
“Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona 

salât ve selâm okuyun.” 
Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (22-25) : Bilal’in Ezanı 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Rivayete göre Bilal (r.a.) Şam’a gitmiş, Rasulullah (s.a.v.)’in vefatı üzerinden 
de uzun zaman geçmişti. Bir gün Hz. Bilal rüyasında Efendimizi gördü. 
Rasulullah (s.a.v.) O’na “Bu ayrılık nedir ey Bilal? Beni ziyaret etsen ya!” 
diyordu. Bilal’in gönlünü hüzün kapladı, bineğine bindi ve Medine’ye 
Efendimizin kabrine doğru yola çıktı. Ulaştığında çok ağladı. O sırada Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin (r.a.) geldi. Görüşüp kucaklaştılar. Dediler ki: “Ey Bilal 
Rasulullah (s.a.v.)’in hayatında olduğu gibi ezan okumanı dinlemek istiyoruz.” 
Çok ısrar ettiler, bunun üzerine Hz. Bilal mescidin damına çıktı, daha önce 
durduğu yerde durdu. “Allahu Ekber” demesiyle tüm Medine Rasulullah 
(s.a.v.) dönemini hatırladı, Medine titredi, Müslümanlar evlerinden çıktı. 
Denir ki: “Medine’de Efendimizin vefatından sonra bu kadar çok ağlanan bir 
gün görülmemişti.” Bu durumu Ebu Süfyan (r.a.) da şöyle tasdik eder: “Ben 
Rasulullah (s.a.v.)’in ashabının O’na beslediği sevgiyi hiç kimsede görmedim.” 

Bu hakikat her Müslümanın kıyamet gününe kadar bilip uygulaması 
gereken bir hakikattir. Buhari ve Müslim’de geçen şu hadiste de buyrulur ki: 

ِمُن َأَحُدُكم  َحتَّى َأُكوَن أَ  )) َمِعينَ اَل ُيؤ  ِه ِمن  َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأج  َحبَّ ِإَلي   )) 
 [متفق عليه]

“Sizden biriniz, beni anne-babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan 
daha çok sevmedikçe (tam anlamıyla) iman etmiş olmaz.” 

(Buhari ve Müslim) 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (23-25) : Rasulullah (s.a.v.)’in Veda 
Haccı Esnasında Verdiği Veda Hutbesi 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 

Rasulullah (s.a.v.) veda haccında kısa, öz bir hutbe verdi. Bu hutbe insani 
ilkeleri içeren kolay ve güzel bir dille sunulmuş bir hutbeydi. Nasıl olmasın ki, 
Rasulullah (s.a.v.) Cevamiu’l-Kelim idi yani az sözle çok şey anlatabilme 
özelliğine sahipti. 

Bu hutbe bugün yoldan çıkmış zalim dünyanın doğru yola evrilmesi ve mutlu 
olabilmesi için gerekli olan tüm hakikatleri kapsamaktaydı. 

َها َجِميعًا َبع ُضُكم  ِلَبع ٍض َعُدو  َفإِ  ﴿ ِبَطا ِمن  َقى  مَّا َقاَل اه  َيأ ِتَينَُّكم  ِمنِِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضل  َواَل َيش 
(123)  ﴾ 

 (سورة طه )

“Şöyle buyurdu: “İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size 
benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne 

de bedbaht olur.” 
(Taha Suresi: 123) 

O’na uyan ne sapar ne de bedbaht olur. Allah Azze ve Celle Peygamber 
Efendimizi Arapları terbiye etmek için eğitmiş, Arapları da efendimiz için, 
tüm insanları onlar ile terbiye etsin diye eğitmişti. 

ِ  َوَجاِهُدوا ِفي   ﴿ يِن ِمن  َحَرٍج ِملََّة َأِبيُكم  َّللاَّ ُكم  ِفي الدِِّ َتَباُكم  َوَما َجَعَل َعَلي  َراِهيَم ُهَو َسمَّاُكمُ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اج    ِإب 

ُل َوِفي َهَذا ِلَيُكوَن ال ِلِميَن ِمن  َقب  ُكم  َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس فَ ال ُمس  ُسوُل َشِهيدًا َعَلي  اَلَة َوَآُتوا   ُمواَأِقيرَّ الصَّ
َلى  َمو  ِ ُهَو َمو اَلُكم  َفِنع َم ال  َتِصُموا ِباَلِلَّ  ﴾  (78َوِنع َم النَِّصيُر )الزََّكاَة َواع 

 (سورة الحج  )

“Allah yolunda, gerektiği gibi cihat edin. Sizi O seçti ve size din konusunda 
hiçbir güçlük yüklemedi; ceddiniz İbrahim’in dininde olduğu gibi. O size 

hem daha önce hem de bu Kuran’da “Müslümanlar” adını verdi ki 
peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi, 
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namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O’dur. 
O ne güzel mevladır ve ne iyi yardımcıdır.” 

(Hac Suresi: 78) 

Ayet çok önemli: 

ُسوُل َشِهيدًا   ﴾ ُكم  َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَ ِلَيُكوَن الرَّ ى النَّاسِ َعَلي   ﴿ 
 (سورة الحج  )

“peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz” 
Peygamber Efendimizin veda 
haccında verdiği hutbede söz 
ettiği ilkeler şöyleydi: 

İnsanlar hangi tene sahip olursa 
olsun, hangi durumda olursa olsun 
ve hangi makamda bulunursa 
bulunsun hepsi eşittir. 

Ebu Nadra Rasulullah (s.a.v.)’in 
teşrik günlerinin ortasında verdiği 
hutbeyi işiten birinden şöyle 

naklediyor: 

َجِميِّ   َل ِلَعَرِبيِّ َعَلى َأع  ، َواَل َيا َأي َها النَّاُس، َأاَل ِإنَّ َربَُّكم  َواِحٌد، َوِإنَّ َأَباُكم  َواِحٌد، َأاَل اَل َفض   )) 
، َواَل أِلَح  ِلَعَجِميِّ عَ  َوَد َعلَ َلى َعَرِبيِّ َوَد، َواَل َأس  َوى، َأَبلَّغ ُت ؟ َقاُلوا: َبلَّغَ َمَر َعَلى َأس  َمَر ِإالَّ ِبالتَّق  ى َأح   

َغاِئبَ  )) اِهُد ال  ِه َوَسلََّم، َقاَل: ِلُيَبلِِّغ  الشَّ ُ َعَلي   َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 [ أحمد ]

“Ey insanlar! Dikkat ediniz, Rabbiniz birdir! Dikkat ediniz, babanız birdir! 
Dikkat ediniz, Arap olanın olmayana bir üstünlüğü olmadığı gibi, Arap 
olmayanın da Arap olana bir üstünlüğü yoktur. Keza kırmızının siyaha, 

siyahın da kırmızıya bir üstünlüğü yoktur. Ancak takva hariç (yani üstünlük 
ancak takva iledir.) Tebliğ etti mi? (Bunun üzerine) ‘Rasulullah tebliğ etti’ 
dediler. O da ‘Burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin’ buyurdu.” 
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İnsanlar eşittir, kızılı, beyazı ve siyahı arasında, zengin ile fakir arasında, 
güçlü, zayıf ve güzel arasında hiç bir fark yoktur. İnsanlar arasında hiçbir 
ayrım yoktur, en üstün olanınız en takvalı olanınızdır. Bu insan hakları 
ilkelerinin ilk maddesidir. İnsanlar hangi tenden, hangi ırktan, hangi gruptan, 
hangi renkten, hangi kültürden olursa olsun, büyük küçük, yöneten, 
yönetilen, güçlü, güçsüz, güzel çirkin hepsi eşittir. 

İnsan ruhu Rabbine iman etmedikçe, O’nun cennet ve cehennemine, gizli ve 
aşikâr her şeyi bildiğine, bunlara iman etmedikçe kendi tercihleri etrafında 
döner durur, asıl hedefine varmak üzere çıktığı yolu hiç umursamaz. Böyle 
olunca da belki kendi yükselişi için başkalarını enkaza çevirir, zenginliğini 
başkalarını fakirliği üzerine kurar, izzetini başkalarının zilleti üzerine, hayatını 
da onların ölümü üzerine inşa eder. Bu yüzden Rasulullah (s.a.v.) veda 
haccında şöyle buyurmuştur: 

ِرُكم  َهَذا، ِفي َبَلِدُكم  َهَذا، ِإَلىَفِإنَّ  ِمُكم  َهَذا، ِفي َشه  َمِة َيو  ُكم  َحَراٌم َكُحر  َواَلُكم  َعَلي  ِدَماَءُكم  َوَأم   )) 
، َأاَل َهل  َبلَّ  )) َن َربَُّكم  َقو  ِم َتل  ، َقاَل: اللَُّهمَّ غ ُت ظ َقالُ َيو  اِهُد ال  وا: َنَعم  ُيَبلِِّغ  الشَّ ، َفل  َهد  َغاِئبَ  اش    

“Kanlarınız, mallarınız, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu ayınızda, bu 
beldenizde, bu gününüzün saygıya, korunmaya layık olduğu gibi, saygıya ve 
korunmaya layıktır, dokunulmazdır. İyice anlatabildim mi? Dediler ki: “Evet” 

Efendimiz buyurdu ki: “Şahit ol Ya Rab, duyanlar duymayanlara bildirsin.” 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (24-25) : Malın Felsefesi 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 
 

Mal hayatın temelidir ve tüm 
insanlar arasında değişip 
dönüştürülmelidir. Gerçek 
manada bir çaba olmadan mal 
malı doğurduğunda, bu mal 
dünyanın imarına, hayatın 
zenginleşmesine katkıda 
bulunduğunda, bu servet sayılı 
kişilerin elinde toplanır ve çokça 
haram barındırır. Hayatın düzeni 
kaçar, kin ve nefret doğar ve bu 
durum kargaşa ve öfkeye neden olur. Ki zaten öfke de yine öfkeyi doğurur. 
Faiz de o veya bu şekilde topluma felaket olarak geri dönen bu trajik 
neticelere sebep olur. Bununla ilgili Rasulullah (s.a.v) veda hutbesinde şöyle 
buyurmuştur: 

ُضوٌع، َلُكم  ُرُءو  ، اَل َأاَل َوِإنَّ ُكلَّ ِرًبا ِفي ال َجاِهِليَِّة َمو  َواِلُكم  ُس َأم   )) 
ِن عَ َتظ ِلمُ  )) َر ِرَبا ال َعبَّاِس ب  ُضوٌع ُكل هُ وَن، َواَل ُتظ َلُموَن، َغي  ِد ال ُمطَِّلِب، َفِإنَُّه َمو  ب    

 [ الترمذي ]

“Dikkat edin! Cahiliye dönemindeki tüm faizler kaldırılmıştır. Anaparalarınız 
sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlıkta görmeyeceksiniz. İlk kaldırılan 

faiz Abbas b. Abdulmuttalib’in faizi olup hepsi kaldırılmıştır.” 
(Tirmizi) 

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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Pasaj (25-25) : Kadınlar Erkeklerin Diğer 
Yarısıdır 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla 
Kadınlar erkeklerin diğer yarısıdır. 
Çünkü kadın bir erkekle tamamen 
eşittir. Şöyle ki kadın itikat, ibadet, 
muamelat ve ahlak yönünden bir 
erkekle eşittir. Yine sevap ve 
günah kazanma, üstünlük elde 
etme ve Allah katında yücelme 
konularında da bir kadın bir 
erkekle eşittir. Bu yüzden 
Rasulullah (s.a.v.) veda hutbesinde 

şöyle buyurmuştur: 

ُصوا بهوا هللااتق))  َتو  ًرا.. ن بالنساء َواس   ((  . أال هل بلغت ؟ اللهم فاشهدَخي 
"Kadınlar konusunda Allah’tan sakının. Kadınlar hakkında birbirinize hayrı 

tavsiye edin…. Haberi size ulaştırdım mı? Şahit ol Allah’ım.” 
Sonra Rasulullah (s.a.v) hutbeye şöyle devam ediyor: 

ِجُعوا َبع ِدي))  ِرُب َبع ُضُكم  ِرَقاَب َبع ضٍ  أيها الناس، اَل َتر  اًرا، َيض   ((  ُكفَّ
"Ey insanlar, sakın benden sonra birbirlerinin boynunu vuran kafirlere 

dönmeyin..” 

تحاقرون   ماذلك ملناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى أيها ا)) 
فلن تضلوا أبدا، أمرًا بينًا:   !... و قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهمن أعمالكم، فاحذروه على دينكم 

 ((  كتاب هللا وسنة نبيه
"Muhakkak ki, şeytan su toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen 
ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek islerinizde ona 

uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak icin bunlardan 
da sakınınız… "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu 
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hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabi Kurân-i Kerim ve 
Peygamberin (a.s.m) sünnetidir.” 

ُئوُلوَن َعنِِّي، َفَما))   ُتم  َمس  َت، ُثمَّ  َوَأن  َت، َوَنَصح  ي  َهُد َأنََّك َقد  َبلَّغ َت، َوَأدَّ ُتم  َقاِئُلوَن ؟ َقاُلوا: َنش  ُبِعِه   َأن  َقاَل ِبُأص 
َفُعَها إِ  بَّاَبِة َير  ُكُبَها ِإَلى النَّاِس: اللَُّهمَّ السَّ َماِء، َوَين  ،  َلى السَّ َهد  َهد   اش  ، اللَُّهمَّ اش  َهد   ((  اللَُّهمَّ اش 

"Sizler benden mesulsünüz, ne dersiniz? (Ashab dedi ki) : Allah'ın 
elçiliğini/risâletini tebliğ ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize 

vasiyet ve nasihatte bulundunuz, diye şehadet ederiz!" Bunun üzerine 
efendimiz işaret parmağını kaldırarak şöyle buyurdu: “Şahit ol ya Rab, Şahit 

ol ya Rab, Şahit ol ya Rab.”

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun 
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