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“Ben cinleri ve insanları,
ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım.” (Zariyat, 56.)

“Kim hac yapmak isterse
acele etsin.
Çünkü olur ki insan hastalanır
(bineği) kaybolur,
(gitmeye mani)
bir iş zuhur eder.”

Oku!
Yaratan Rabbinin Adı İle Oku (Alâk, 1.)
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Önsöz
Hamdolsun kalem ile yazmayı, dil ile zikretmeyi, gönül ile sevmeyi öğreten Rabbıma, selat ve selam olsun kutsal mesajı bize ulaştıran, hayat rehberimiz, önderimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya. Bugün sahih olarak
yaşadığımız dinimizi bize ulaştıran Efendimizin aline ve her biri gökteki yıldızlar gibi gözümüzü-gönlümüzü aydınlatan Ashab-ı Güzin Efendilerimize
selam olsun.
Hac, her müminin arzu ettiği, gönüllerin huzur bulduğu bir ibadet. Hac
yolu, kutsal bir yol. Bu kutsal yolun kutsal yolcusuna bir rehber olsun düşüncesi ile bu eser kaleme alındı.
Bir rehber niteliğinde hazırlanan bu eserde hac yolcusunun ilk hazırlıklarından seyehata çıkması, Mekkeye varıp hac ibadetini yapması, Medineye
ulaşıp Efendimizi ziyaretine kadar olan zaman dilimini bereketli olarak geçirebilmesi için adım adım tecrübelerimizi okuyucu ile paylaşmaya çalıştık.
Eserimiz şu bölümlerden oluşuyor:
•

Hac yolunun müjdeleri.

•

Hac ile ilgili ve nasihat içeren ayetler.

•

Hac ile ilgili ve nasihat içeren hadisler.

•

Kendi haccımız ile ilgili duygu ve tecrübelerimiz.

•

Kutsal yolcuya Hac yolunda tavsiyelerimiz.

•

Dikkat edilmesi gereken bilgi notları ve İslam tarihi kronolojisi.

•

Hac fıkhı ve terimleri ile ilgili bilgiler.

.

Bu kitap farklı bir formatta hazırlandı: Kitabın sağ sayfaları ile sol sayfaları
birbirinde bağımsız olarak akış göstermektedir. Sol sayfalar bizim hac tecrübelerimizi, sağ sayfalar ise hacılara tavsiyelerimizi içermektedir.
Saylardaki bilgiler aşağıdaki grafikte gözüktüğü şekilde yerleştirilmiştir.
Hac ile ilgili ve
nasihat içeren
ayetler.

Hac ile ilgili ve
nasihat içeren
hadisler.
Kendi haccımız
ile ilgili duygu ve
tecrübelerimiz

Dikkat edilmesi
gereken bilgi
notları ve İslam
tarihi kronolojisi.

Kutsal yolcuya
Hac yolunda
tavsiyelerimiz.

Hac fıkhı ve
terimleri ile ilgili
bilgiler.

.

Ayrıca kitap içerisinde bir hazırlık ajandası, Mekke Medine ziyaret ajandası ve alışveriş ajandası bulunmaktadır. Bu kısımlar not alabileceğiniz şekilde
dizayn edilmiştir.
Kitabın içeriğinin tüm hakkı serbesttir, isteyen istediği gibi alıp kullanabilir. Önemli olan Müslümanlara faydalı olarak kullanmaktır.
Ey yolcu, bu kitabı hac yolculuğu öncesi oku, kitabı yanına alarak kutsal
beldelerde bir daha oku.
Rabbim bu eserimizden istifade etmeyi nasip eylesin.
Muhammed KURTCEPHE
Ağustos 2018
Başakşehir

Lebbeyk!
َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ َّ ُ َّ َ ْ َّ َ
َ
ْ
َّ
، لبيك ال ش ِريك لك لبيك،لبيك اللهم لبيك
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ّ َ َ ْ َ ْ َّ
 ال ش ِريك لك،النعمة لك واللك
ِ ِإن الحمد و
Lebbeyk Allahümme lebbeyk,
lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk,
innel hamde ve’n-ni'mete
leke ve’l mülk, lâ şerîke lek

Buyur Allah’ım buyur!
Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur.
Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur.
Nimet de senin, mülk de senindir.
Senin hiç bir ortağın yoktur.

Hazırlık Ajandası

Hac yolculuğu için ihtiyaç listeni oluştur.

Pasaport İşlemleri

o

Vize İşlemleri

o

Seyahat Çantası

o

İhram

o

Helallikler

o

Fiziki Hazırlık

o

Ruhsal Hazırlık

o

Hac Eğitimi

o

İslam Tarihi Okumaları

o

Kuran’ı Kerim veya Cüz

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Hazırlık Notları
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ALLAH AFFEDİCİ

ْ َ َْ ََ
ّ ْ َ َ ُ َّ َّ ُ ل
َ
ْللا َو َل ْو َأ َّن ُهم
ِ ْ وما َّأ َرسلْن َا ِمن رسو ٍ ِإال ِلي َطاع ِب ِإذ ِن
َ ْ ْ َ َ ّ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ و َ ْ َ ْ َ ُو
اس َتغف َر
ِإذ ظلموا أنفسهم جآؤ ك فاستغفر ا للا و
َ ّ الر ُسو ُل َل َو َج ُد ْوا
ًللا َت َّو ًابا َّر ِحيما
َّ َل ُه ُم
Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi). Ve lev
ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfera
lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen).

Biz her peygamberi -Allah’ın izniyle- ancak kendisine itaat
edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri
zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler,
Resûl de onlar için istiğfar etseydi Allah’ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Nisa 64.
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SEYYİDÜL İSTİĞFAR
Şeddad ibni Evs (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:
“İstiğfarın en üstünü kulun şöyle demesidir:

َّ
َ َخ َل ْق َتني َو َأ َنا َع ْب ُدك، الل ُه َّم َأ ْن َت َ ّبي ال إ َل َه إال َأ ْن َت
ر
َِ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ أ ُعوذ بك، استط ْع ُت
ْ  َو َأ َنا َع َلى َع ْهد َك َو َو ْعد َك َما،
ِ
ِ َ
َِ
َ
َ
َ
َ َم ْن َش ّر َما
ُ وء بذ ْنبي َوأ ُب
ُ  أ ُب، ص َن ْع ُت
، وء َ ل َك ِب ِن ْع َم ِتك
ِ ْ َ
ِ ُّ ِ ْ َ ُ َّ
ُ
َوب إال أ ْنت
َ اغف ْر ُذ ُنوبي إنه ال يغف ُر الذن
ِ
ِ ف
ِ
ِ ِ
Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni, ve ene abduke,
ve ene ala ahdike, ve va’dike m’esteta’tü, euzu bike min şerri ma
sana’tu, ebûü leke bi ni`metike aleyye, ve ebûü bi zenbî, fağfir lî
feinnehu la yağfiruzzunube illa ente

Allahım sensin benim Rabbim, senden başka gerçek
ilah yok. Beni yarattın. Ben de senin kulunum. Ben
gücüm yettiğince sana verdiğin sözüm ve senin va’din
üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. İşte
verdiğin nimetlerinle senin huzurundayım. Günahımla
huzurundayım. Beni bağışla, senden başka günahları
bağışlayacak kimse yokturw
Rasûlullah sözüne şöyle devam etti:
“Her kim bu duayı faziletine inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan
ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevab ve faziletine inanarak gece okur da
sabah olmadan ölürse cennetlik olur.”
Riyazü’s Salihin, H. No: 1879, Cilt 7, Sh 739.
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Adım Adım Temettü Haccı
TÜRKİYE
1) İhrama Girmek

o

2) Kâbe’yi Ziyaret

o

3) Umre Tavafı

o

4) Tavaf Namazı

o

5) Umre Sa’y’ı

o

6) Tıraş

o

MEKKE

TERVİYE GÜNÜ (8 Zilhicce)
7)Mina

o

AREFE GÜNÜ (9 Zilhicce)
8) Arafat Vakfesi

o

9) Müzdelife Vakfesi

o
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Adım Adım Temettü Haccı
BAYRAMIN 1. GÜNÜ (10 Zilhicce)
10) Büyük Şeytanı Taşlama

o

11) Kurban Kesmek

o

12) Tıraş Olmak

o

13) Ziyaret Tavafı

o

14) Say

o

BAYRAMIN 2. GÜNÜ (11 Zilhicce)
15) Küçük, Orta ve Büyük Şeytanı Taşlama

o

BAYRAMIN 3. GÜNÜ (12 Zilhicce)
16) Küçük, Orta ve Büyük Şeytanı Taşlama

o

MEKKE’DEN AYRILIŞ
17) Veda Tavafı

o

MEDİNE
Efendimizi Ziyaret

o
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MÜJDELER OLSUN

Ey yolcu Müjdeler Olsun
Kâbe Yolcususun
Yıllardır özlemini çektiğin, rüyalarını gördüğün,
seher yelleri ile haber saldığın, dostların ile selam gönderdiğin, ellerini semaya her açtığında Mevla’ya yalvararak istediğin, giden her arkadaşına bana da orada dua
eder misin kardeş dediğin, âlemlere rahmet Efendimizin doğduğu, yeryüzünün ilk mabedinin bulunduğu,
bir çağın açılıp bir çağın kapandığı, Rabbimizin nişanelerinin bulunduğu, atamız Âdem aleyhisselâm ile
Havva annemizin yeryüzünde buluştuğu, İbrahim’in
İsmail’ine, Hacer’in zemzemine, Efendimizin Hatice’sine kavuştuğu, acıyı, ıstırabı, sevinci, mutluluğu
aynı anda yaşayan kutsal şehre, Mekke’ye yolcusun,
hac yolcususun, müjdeler olsun.
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Ey Yolcu Müjdeler Olsun

Emin Bir Eve Emin Bir Şehre
Yolcusun
Allah’ın evine, yeryüzünün ilk evine, bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan eve, insanların toplanma
mekânına, güvenilir bir mekâna, Kâbe’ye; şehirlerin
anası emin beldeye, Rabbimin dokunulmaz kıldığı
şehre, Mekke’ye gidiyorsun, müjdeler olsun ey yolcu,
Allah’ın üzerindeki hakkını ödemeye gidiyorsun.
“Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak
insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke’deki (Kâbe)
dir.
Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir
hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün
âlemlerden müstağnîdir.” (Al-i İmran 96,97)
“Biz, Beyt’i (Kâbe’yi) insanlara toplanma mahalli ve
güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim’in makamından
bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). İbrahim ve
İsmail’e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim’i temiz tutun, diye emretmiştik.”
(Bakara 125)

“İbrahim de demişti ki: Ey Rabbim! Burayı emin bir
şehir yap, halkından Allah’a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki: Kim inkâr
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ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem
azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin,
bilensin” (Bakara 126,127)
“(De ki:) Ben ancak, bu şehrin (Mekke’nin) Rabbine -ki O burayı dokunulmaz kılmıştır- kulluk etmekle
emrolundum. Her şey de zaten O’na aittir. Bana Müslümanlardan olmam ‘emredildi’.” (Neml, 91)

Ey Yolcu Müjdeler Olsun
Allah’ın Üzerindeki Hakkını
Ödemeye Gidiyorsun
“… yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi Allah’ın
insanlar üzerinde bir hakkıdır…” (Ali İmran, 97.) emri
ilahisini duyarak, kalbi selim ile tasdik ederek, ihlasla
yola çıktın, Rabbinin üzerindeki hakkını ödemek için
çölün sıcağına yüzüne dönerek yola çıktın, müjdeler
olsun.

Ey Yolcu Müjdeler Olsun
Beytullah Senin İçin Temizlendi
“Bir zamanlar İbrahim’e Beytullah’ın yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma;
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tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.” (Hacc, 26)
Rabbim senin için evini temiz tutmasını İbrahim
Aleyhisselam’ın şahsında kullarına emretti. Senin rahatın için maddi manevi kirlerden temizlenen Mescidi
Haram seni bekliyor. Müjdeler olsun sana ki huzur ve
huşu içerisinde temiz bir mekânda haccını edâ edeceksin.

Ey Yolcu Müjdeler Olsun
İbrahim Aleyhisselam’ın
Çağrısını Aldın
“İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde
sana gelsinler.” (Hacc, 27.)
İbrahim aleyhisselamın asırlar öncesinden Ebu Kubeysden yaptığı hac çağrısını duydun, hacı olmak için
uzak diyarlardan yola çıktın, müjdeler olsun sana.

Ey Yolcu Müjdeler Olsun
İbrahim Aleyhisselam’ın
Duasısın
Halilurrahman senin için asırlar önce dua etti, şimdi o dua edilen mekâna, Kâbe’ye yolcusun, O Rabbinden gönlünü bu mekâna meyletmesi için ve rızıklandı-
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rılman için dua etmişti, müjdeler olsun o dua vesilesi
kullardansın, sana düşen bu nimete şükretmendir.
“Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem’inin (Kâbe’nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vâdiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının
gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara
rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler.” (İbrahim,
37)

Ey Yolcu Müjdeler Olsun
Peygamberinin Arzusuna
Yolcusun
Peygamber Efendimizin aylarca yücelerden beklediği haber yönüne döndün, Efendimizin memnun
olacağın kıbleye hep yönünü döndün şimdi o kıblenin
kalbine Kâbe’ye yolcusun, müjdeler olsun.
“(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru
çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye
döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına
çevir. (Ey müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun,
(namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki,
ehl-i kitap, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok
iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.” (Bakara, 144)
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Ey Yolcu Müjdeler Olsun
Melekler İle Birliktesin
Yeryüzünün kapısı Kâbe’dir. Melekler yeryüzüne
inecekleri zaman arşın altında gusül abdesti alır, ihrama girer, Beytullah’ı tavaf eder, Makam-ı İbrahim’de
iki rekat namaz kılar, sonra gönderildiği işe başlarlar.
Ey yolcu sen de şimdi meleklerle birlikte Kâbe’yi
tavaf edeceksin, müjdeler olsun.

Ey Yolcu Müjdeler Olsun
Üç Yüz Peygamberi Ziyaret
Edeceksin
Kâbe’nin içinde ve etrafında üç yüz peygamberin
kabri bulunmaktadır. İsmail Aleyhisselam ve annesi
Hacer Kâbe’nin içinde Hicr-i İsmail de yatmaktadır.
Nuh Aleyhisselam, Hud aleyhisselamın, Şuayip aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam’ın kabirleri zemzem
kuyusu ile Makam-ı İbrahim arasındadır. Rükn-ü Yemani ile Hacerül Esved arasında yetmiş peygamberin
kabri bulunmaktadır.
Müjdeler olsun sana ki mevlamız bu peygamberleri
ziyaret fırsatı verdi.
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Ey Yolcu Müjdeler Olsun
Her Amelin Yüz Bin ile
Çarpılacak
Bir rekât namazın yüz bin rekât namaz sayılacağı,
bir orucun yüz bin oruç sayılacağı, bir sadakanın yüz
bin sadaka sayılacağı, bir hatimin yüz bin hatim sayılacağı, kısacası yaptığın her amelin yüz bin katı ile
mükâfatlandırılacağı kutsal bir mekâna, mübarek bir
şehre Mekke’ye yolcusun, müjdeler olsun.

Ey Yolcu Müjdeler Olsun
Faydan İçin Allah Seni Çağırıyor
Rabbulalemin dünyada ve ahirette sana bir takım
faydalar ihsan edeceğini Kur’an-ı Kerim’inde vaad ediyor.
“(Gelsinler) ki kendileri için bir takım faydalar görsünler…” (Hac, 28.)

Ey Yolcu Müjdeler Olsun
Annenden Doğduğun Gün Gibi
Günahsız Olacaksın
Asırlar öncesimden sana müjde var, kaninata rahmet olan Peygamberimiz sana da rahmet olacak. Sana
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düşen fısk-ı fücurdan uzak durarak haccını tamamlaman.
“Kim fahiş konulmaksızın, fısk-u fücurda bulunmaksızın Beyt’i ziyaret ederse annesinin kendisini doğurduğu
gün gibi günahlardan sıyrılmış olur.” (Buhari, Müslim)

Ey Yolcu Müjdeler Olsun

Bugün Şeytanı Bitirdin
“Şeytan Arefe gününde olduğu gibi, hiçbir günde küçülmüş, zelil olmuş, hakir olmuş ve kızmış görünmez.”
(İmam Malik)
“Bazı günahlar sadece Arafat dağında vakfeye durmak ile kefaret olur.”
Mukarribleren biri şöyle anlatır: Arafat’ta İblis,
bana bir insan suretinde göründü. Bir de ne göreyim,
cismi gayet zayıf, rengi soluk, gözü yaşlı ve beli büküktü.
Kendine sordum:
-

Ey İblis! Seni ağlatan nedir?

Ticaret niyeti olmaksızın hacılar Mevlalarına
doğru çıkıp gidiyorlar. Onların Mevla’ya yönelmelerinden, Mevla’nın da onları mahrum etmeyeceğinden
korkarım. Bu durum beni mahzun edip ağlatmaktadır.
-

Seni bu kadar zayıf düşüren nedir?

Allah yolunda atların kişnemesi eğer benim
yolumda olsaydı, daha hoşuma giderdi.
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-

Rengini solduran nedir?

Cemaatin ibadet konusunda yardımlaşmasıdır. Eğer onlar günah konusunda yardımlaşsaydılar,
bana daha sevimli gelirdi.
-

Peki, belini kamburlaştıran nedir?

Kulun, Allah’a ‘Ya Rabbi! Ben senden güzel
sonuç istiyorum’ demesidir. Ben daima bir kulun amelini iyi görüp de mağrur olacağı zamanı bekler ve onun
benim bu hilemi sezip de mağrur olmaktan kaçınmasından korkarım.

Ey Yolcu Müjdeler Olsun

Kıyamete Kadar Hac Sevabı
Alabilirsin
Bu kutsal yolda emir vaki olurda ruhunu teslim
edersen haccın yarıda kalmayacağı gibi kıyamete kadar
hac sevabı alacağını Efendimiz mücdeliyor.
“Evinden hac veya umre için çıkıp yolda vefat eden
bir kimse için kıyamete kadar (her sene) hac ve umre yapan kimsenin ecri defterine kaydedilir. Mekke veya Medine’de ölen bir kimse, ne Arasat meydanına getirilir ve
ne de hesaba maruz kalır. Kendisine ‘haydi cennete gir’
denilir.” (Beyhaki)
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Ey Yolcu Müjdeler Olsun

Hergününe Yüzyirmi Rahmet
Var
“Bu Beyt’in üzerine Allah (cc)’ın her gününde yüz
yirmi rahmet inmektedir. Bunların altmışı ziyaretçilere,
kırkı namaz kılanlara ve yirmisi de bakanlara taksim
olunur.” (Beyhaki)

Ey Yolcu Müjdeler Olsun

Tüm Geçmiş Günahların
Affolunacak.
“Kim yalın ayak, başıkabak yedi defa peşi peşine tavaf
yaparsa bir köleyi azat etmiş kadar sevap alır. Kim, yağmurlu bir havada Kâbe’yi yedi defa ziyaret ederse, onun
geçmiş günahları affolunur.” (Hadis)

Ey Yolcu Müjdeler Olsun

Peygamberin Affını İstiyor
H. Muhammed aleyhisselam sana asırlar öncesinden dua ederek senin affedilmeni Rabbimizden istiyor.
“Ya Rab! Hacıyı ve hacının dua ettiği şeyi affet.”
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Ey Yolcu Müjdeler Olsun

Kıyamet Günü Hacerülesved
Şahidin
Hacerülesved, cennetin yakut taşlarından bir yakuttur. Kıyamet gününde haşrolunur. Görür iki gözü
ve konuşur dili vardır. Hak ve doğrulukla kendisini
dünyada istilam edenlerin lehine şehadet eder.
Hz Ömer r. , ‘Biliyorum ki sen bir taşsın, ne kimseye zarar verebilir ne de kimseye fayda verebilirsin. Eğer
Allah’ın Resulü aleyhisselamı seni öperken görmeseydim, seni asla öpmezdim.’ Bu sözden sonra hüngür
hüngür ağlayıp figan etti. Sonra arkasına dönerek baktı
ki Hz. Ali radiyallahu anh orada bulunmaktadır. Hz.
Ali radiyallahu anha hitaben ‘Ey Ebu Hasan! İşte burada gözyaşı dökülür ve dualar kabul edilir’ dedi. Hz. Ali
radiyallahu anh, Hz. Ömer radiyallahu anha şu cevabı
verdi: ‘ Ey müminlerin emiri! Hacerülesved’in ne zarar
ne de fayda vermeyeceğini söylediniz. Hâlbuki Hacerülesved hem zarar verir hem de yarar verir.’ Ömer radiyallahu anh ‘Nasıl olur?’ deyince, Hz Ali radiyallahu
anh şöyle cevap verdi: ‘Allah Teâlâ c. Âdem’in zürriyetini bir araya getirip onlardan söz aldığı zaman, onların
vermiş oldukları söze dair bir senet yazdı ve o senedi
bu taşın içine koydu. Bu nedenle bu taş, sözüne sadık
kalıp ahdine vefa gösteren müminler için lehte şehadet
eder. Kâfirlerin aleyhine şehadet eder.’
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Ey Yolcu Müjdeler Olsun

İlk Sen Haşrolabilirsin
Ecel kapını Medine’de çalarda Cennet-i Baki’ye
defnedilirsen ilk haşrolanlardan olabilirsin. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Kıyamet günü ilk
önce kabrinden kalkan ben olacağım. Sonra ben Medine-i Münevvere’nin Mezarlığı Cennet’ul Baki’ye gelirim.
Onlar da kabirlerinden kalkıp benimle beraber gelirler.
Sana Mekke ehline gelirim, Mekke ile Medine arasında
haşrolunurum.”
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yol ola,
var ola...
hamd ola...

“Kim kendisini Beytullahi’l-haram’a ulaştıracak
kadar azık ve bineğe
sahip olduğu halde
haccetmemişse onun
Yahudi veya Hıristiyan olarak ölmesi
arasında fark yoktur.
Zîra, Cenab-ı Hakk
şöyle buyurmuştur:
“Oraya yol bulabilen insana, Allah
için Kâbe’yi haccetmesi gerekir”
Âl-i İmrân 97.

Çağrıcının Çağrısını Duymak
İbrahim aleyhisselam Kâbe’nin inşasını bitirmişti,
Rabbimizden emir geldi: “İnsanları hacca çağır”, İbrahim aleyhisselam sesimi bu çölde kim duyacak ki dedi.
Rabbim, sen çağır duyurmak benim, dedi.
“İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya
olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın
develer üzerinde, kendilerine ait bir takım yararları
yakînen görmeleri, Allah’ın kendilerine rızık olarak
verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde
Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için)
sana (Kâbe’ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz
yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin.” (Hac, 27.)
Ve İbrahim aleyhisselam Ebu Kubeys’e çıktı, insanlığa asırlar öncesinden seslendi… Ve duyduk elhamdülillah bu çağrıyı ve şimdi Kâbe yolcusuyum. Yüce
bir çağrıcının çağrısını duyduk ve yola koyuluyorum,
Kâbe’ye… Rabbimin beytine kavuşma heyecanı tüm
hücrelerimi kapladı.

İçinde Kâbe
özlemi varsa
birgün sen de
bu kutsal yolculuğa
çıkcaksın. Zamanın
gelecek yeterki sen
hazırlan...
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Ey Yolcu! Hamdet
Asırlar öncesinden gelen
İbrahim aleyhsiselamın
çağrısını duyarak hacca
hazırlanan insanoğlu, binlerce insan arasından seni
bu kutsal yolculuğa seçtiği

rüyana misafir etmek istediğin Resule kavuşmana
sayılı günler kaldı…
Tevhidin yeşerdiği, ilk
vahyin geldiği, acının,
hüznün ve sevincin ya-

için Rabbine hamdet ve
secdelere kapan...
Yıllarca özlemini çektiğin, her giden ile selam
gönderdiğin Kâbe yolcususun…
Hasreti ile yandığın, yastığa her başını koyuşunda

şandığı o kutsal beldelere
kavuşmana sayılı günler
kaldı.
Artık sen de kutsal yolun
yolcususun, özlemlerine
kavuşacaksın, Rabbine
hamdederek hazırlan…
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“İslâm dini
beş esas
üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka
ilâh olmadığına
ve Muhammed’in
Allah’ın Resulü olduğuna şehâdet etmek,
namaz kılmak,
zekât vermek, hacca
gitmek ve ramazan
orucunu tutmak.”

Hac, lügatte,
saygı değer
makamları ve diğer
yerleri ziyaret kastında bulunmaktır.1

“İnsanlar
arasında
haccı ilân et
ki,gerek yaya olarak,
gerekse nice uzak
yoldan gelen argın
develer üzerinde
sana gelsinler. “
Hacc, 27.

Bedeni Hazırlamak
Kutsal yolculuğa hazırlanıyorum. Hac ibadetinde
bedenin sağlığı ve zindeliği önem taşıyor. Bu sebeple bedenimi de hazırlamam gerekiyor. Tavaf ve sayda yorulmadan yürüyebilmek için burada bir yürüyüş yapmam
gerekiyor. Buna birde Arafat, Müzdelife ve Mina yürüyüşlerini ekleyecek olursam bedenimin hazır olması
için günde 3-5 km yorulmadan yürüyecek şekilde hazır
olması gerekiyor.
Bedenimin zindeliği ruhumun derinliklere ulaşmasına, manevi hazları daha iyi yakalamama fırsat verecektir.

Yüce çağrıcının çağrısını duyan
ademoğlu kutsal
yolculuğa ruhunu
hazırladın mı?
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Ey Yolcu! Hazırlan!
Beden ile yapılan ibadetlerin en meşakkatlisi olan
Hac için özenle hazırlanman gerekiyor. Özellikle
bedenini bu zorluklara
karşı zinde tutacak çalış-

yararlı olacaktır.
Haccı bir ibadet kampı
olarak değerlendirdiğinde
farzlardan sonra en fazla
tavaf yapacağın için bedenin yürümeye antren-

malara bugünden başlamalısın.
Hac ibadetinde kilometrelerce yürüyeceğini
düşünerek günlük yürüyüş yaparak bedenini
hazırlamalısın. Buna aylar
öncesinden başlaman çok

manlı olmalıdır.
Nafile tavaftan sonra en
fazla yapacağın ibadetlerin başında namaz gelir,
özellikle gece namazları.
Bedenini uykuya ve ayakta durmaya bugünden
başlayarak hazırla…
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“Ey Müslümanlar!
Allah size haccı farz
kıldı, haccedin!”
buyurdu. Sahâbilerden biri:
- Her sene mi, ey
Allah’ın Resulü? diye
sordu.
Hz. Peygamber,
adam sorusunu üç
defa tekrarlayıncaya
kadar cevap vermeyip sustu. Sonra
şöyle buyurdu:
- “Eğer “evet”
deseydim, her sene
haccetmeniz farz
olurdu, siz de onu
yerine getiremezdiniz!“

Hac: Mekke
şehrindeki
Kâbe’yi ve civarındaki kutsal sayılan
özel yerleri, özel
vakit içinde, usulüne
uygun olarak ziyaret
etmek ve yapılması
gereken diğer menâsiki (filleri) yerine
getirmektir2

“Sonra insanların (sel
gibi) aktığı
yerden siz de akın.
Allah’tan mağfiret
isteyin. Çünkü Allah
affedici ve esirgeyicidir.”
Bakara, 199.

Ruhu Hazırlamak
Gönlüm yılların özlemi ile Mekke’ye Medine’ye kavuşma arzusu ile kıpır kıpır… Kutsal yolculuk öncesi
ibadetlerime daha bir özen ile sarılıyorum. Haccı bir
ibadet kampı gibi düşündüğümden ilk çalışmalarımı
burada başlatıyorum. Farzların yanı sıra yaptığım nafile
ibadetler ruhumu da Hacca hazırlıyor.
İbadetleri sadece beden ile yapmak yeterli olmuyor,
ruhun da katılması gerekiyor.
Kâbe özlemi, ruhumun derinliklerinde, Hacerülesved sevdası gönlümde, Mekke hasreti yüreğimde…
Efendim Muhammed Mustafa’nın Medine’si burnumda tütüyor…
İnşaallah yakında bedenimde, gönlümde, ruhumda
kavuşacak, bu hasret bitecek…

Yüce çağrıcının çağrısını duyan
ademoğlu kutsal
yolculuğa bedenini
hazırladın mı?
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Ey Yolcu! Çizgi Çek!
Mebrûr bir hac yapabilmek için ruhunun hazır
olması gerekir. Her ibadette olduğu gibi hacda
da Rabbinin rızasını gözeterek haccın rükûnlarını

Ruhunu hazırlayabilmek
için an itibari ile tüm
haramlara, isyanlara bir
çizgi çek!
Seni bu yoldan alıkoyacak
tüm uğraşlardan uzak

yerine getirmek gerekir.
Ruhunu hazırlayamaz
isen bu hac ziyareti senin
için turistik geziye dönüşebilir. Gönülden isteyerek, affolunmayı, Rabbe
kul olmayı arzu ederek
hazırlan…

dur! Şeytani ortamlardan
ve şeytanın çekim alanına
yaklaşma! İnsan şeytanları
ile ilişkiyi kes!
Sadece ve sadece Rabbinin rızasını düşün ve ona
yönel…
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Sonra
sözlerine
devamla:
- “Ben sizi kendi
halinize bıraktığım sürece siz de
beni kendi halime
bırakın. Çünkü
sizden öncekiler
peygamberlerine
çok sual sormaları
ve aldıkları cevaplar
konusunda ihtilâf
etmeleri sebebiyle helâk oldular.
Bundan dolayı size,
bir şey emrettiğim
zaman onu gücünüz
yettiğince yerine
getirin. Herhangi
bir şeyi de yasaklarsam ondan da kesin
olarak kaçının!”
buyurdu.

Menâsik, hac
ve umre sırasında yerine getirilen
belirli davranışlar
anlamında fıkıh
terimi3

“Onlara
sadece şu
emredilmişti: Bâtıl dinleri
bırakarak yalnız
Allah’a yönelip
ona itaat etsinler,
namazı kılsınlar,
zekâtı versinler. İşte
doğru din budur.”
Beyyine (98), 5.

İslam Tarihini Okumak
Efendimin yaşadığı kutsal beldelere yola çıkmadan
önce o günleri bir daha hatırlamak için siyer ve İslam
tarihi kitaplarına göz atıyorum.
Doğumundan peygamberliğine, hicretinden savaşlarına bir kez daha okuyarak o günleri hatırlıyorum. O
tarihleri an an tekrar yaşıyorum. Sevinçleri ve hüzünleri bir daha hissediyorum, yakında bu sevinç ve hüzün
mekânlarını ziyaret edeceğim. İslam’ın fedakâr ve vefakâr insanlarını ziyaret edeceğim.
Mekke ve Medine üzerine yazılmış eserleri özellikle
okuyorum. Azda olsa 1400 yıl önceki sokaklardan izler
taşıyan eserler mevcut. Bu eserlerdeki yerleri ve özelliklerini bir kez daha gözden geçiriyorum.
Kâbe’yi ve Mescid-i Haram’ı bir kez daha okuyorum.

Ruhunu,
Kur’an okuyarak hacca
hazırla.
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Ey Yolcu! Oku!
Dünya sınavlarına günlerce aylarca okuyarak hazırlanan yolcu, oku! Rabbinin kitabını oku! Resulün
hadislerini oku!
İslam’ın tarihini oku!

Peygamber Efendimizin
hayatını anlatan bir siyer
kitabı da okuyabilirsin.
Şehri tanımak için Mekke Medine Rehberimizi
de okuyabilirsin.

O kutsal beldeleri adım adım
gezerken Asr-ı
Saadet’i yaşamak ve anlamak istiyorsan
İslam tarihini
oku!
Rabbimiz ne
buyuruyor:
“Hiç bilenlerle
bilmeyenler
bir olur mu?”
(Zumer, 9.) O halde bil de öyle
yola çık.
Belirleyeceğin
bir İslam tarihini baştan sona
okumanı tavsiye ederim.
İmkânın var ise Asım
Köksal Hocanın İslam
tarihi okunabilir. Veya

Nebî
sallallahu
aleyhi ve sellem’e:
- En üstün amel
hangisidir? diye
soruldu.
- “Allah ve Resulün’e
iman etmektir”
buyurdu.
- Sonra hangisidir?
denildi.
- “Allah yolunda
cihad etmektir”
buyurdu.
- Sonra hangisidir?
denildi.
- “Makbul olan
hacdır” buyurdu.

İslâmiyetin
beş esasından
biri olan hac, hicretin IX. yılında farz
kılınmıştır.4
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“Kurbanların ne
etleri, ne de
kanları Allah’a ulaşır.
Allah’a sadece sizin
ihlâs ve samimiyetiniz ulaşır.”
Hac (22), 37.

Haccın Fıkhını Öğrenmek
Her ibadetin kendine özgü kuralları olduğu gibi
Haccın da kuralları var. Hac ibadeti sık yapılan bir ibadet olmaması sebebi ile bir kez daha fıkıh kitaplarımızdan okumak, bir kez daha gözden geçirmek gerekiyor.
Özellikle ilk kez gidenlerin mutlaka okuması, hatta imkân var ise bir hocadan mütalaa etmesi yerinde olacaktır.
Haccın fıkhını öğrendikçe daha bir iştiyak doğuyor gönlümde. İbadetin her aşaması ayrı bir güzel, her
aşamanın kendi içerisinde kuralları var. Kırımızı kart
yememek için kuralları iyi öğrenmek ve uygulamak gerekiyor.

Nefsini Pazartesi Perşembe
oruçları ile
hacca hazırla.
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Ey Yolcu! Kuralları Öğren!
Her yolun kendine özgü
kuralları, fıkhı vardır.
Hac ibadeti birçok insan
için ömürde bir kez yapıldığından haccın fıkhı bir
kez daha
gözden
geçirilmelidir.
Hiç bilmeyenler
ise ilmihallerden
konuyu
okumalı,
imkânı
olanlar ise
bir hocadan ders
olarak
almasında
fayda vardır.
Bu kitap bir fıkıh kitabı
olmamakla birlikte bazı
konuları alıntı yaparak
burada istifadenize sunmaya çalışacağız.
Hac ibadetini doğru ve
eksiksiz yaparak “mebrûr
hac” olarak tamamlamak

istiyorsak haccın fıkhını
eksiksiz olarak öğrenmeliyiz. Bu konuda birçok
ilmihalden istifade edebilirsiniz. Özellikle hac ve

umre konusunda münhasıran yazılan eserler
var. Bunlardan bir tanesi
Hamdi Döndüren Hocanın “Delilleriyle Hac ve
Umre” kitabıdır, okumanızda hatta cep boyunun
yanınızda bulunmasında
fayda vardır.
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“Kötü söz
söylemeden ve büyük günah
işlemeden hacceden
kimse, annesinden
doğduğu gündeki
gibi günahsız olarak
(evine) döner.”

Haccın farz
olduğu
hükmü, Kur’ân-ı
Kerîm ve Sünnet’te
bildirilmiş ve bu
hüküm konusunda
Müslümanların görüş birliği (icmâ) gerçekleşmiştir. Kur’ân-ı
Kerîm’de: “Yoluna
gücü yetenlerin evi
(Kâbe) hac ve ziyaret
etmeleri, insanlar
üzerinde Allah’ın bir
hakkıdır” (Âl-i İmrân
3/97) buyrulmuştur.5

“De ki, gönlünüzdeki
duyguları
saklasanız da, açıklasanız da Allah
hepsini bilir.”
Âl-i İmrân (3), 29

Sevdiklerinden ve Sevenlerinden
Ayrılmak
Sevdiklerimden sevgiliye kavuşmak için ayrılıyorum. Her ayrılık hüzündür ama bu ayrılık hüzün değil
sevinç kaynağı. Zira bu yolculuk en sevgiliye kavuşturan
kutsal yolculuktur.
En sevgiliye kavuşmak için tüm sevdiklerimi tereddüt etmeden geride bırakıyorum. Geride bırakamadığım tek düşüncem, onların da bu kutsal yolculuğa çıkabilmeleri…
Sevenlerim de bu kutsal ayrılığı sevinçle karşılıyorlar, sevinç ve özlem gözyaşları ile selam yükü ile yolcu
ediyorlar. Bir gün bizde çıkarız bu kutlu yola diye gıpta
ediyorlar. Gönülden arzu edenleri Rabbim eli boş bırakır mı, beytine çağırmaz mı?

Ruhunu gece
namazları ile
hazırla.
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Ey Yolcu! Hangi Hac?
Malumu üzere haccın çeşidi üçtür:
1. İfrad Haccı: Hac aylarında sadece hac yapmak
üzere ihrama girilip umresiz olarak yapılan hacdır.
2. Temettu Haccı: Hac

ayları içinde umreyi ve
haccı ayrı ayrı niyet ve ihramlarla yapmaktır.
3. Kıran Haccı: Hac ve
umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla

birleştirmektir.
Hangi haccı yapacağına
karar vermeli, ona göre
hazırlık ve niyet etmelisin.
Hanefi mezhebine göre
en faziletli hac İfrad Haccıdır. Kişi için ise en içten

bir şekilde huzurla, iştiyakla ve ihlas ile yaptığı
hacdır.
Öncelikle yola çıkmadan
hangi haccı yapacağına
karar vermelisin.
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”Umre
ibadeti,
daha sonraki bir umreye kadar işlenecek
günahlara kefârettir. Mebrûr haccın
karşılığı ise, ancak
cennettir.”

Gücü yeten,
yani sağlık
ve servet yönünden
haccetme imkânına
sahip olan Müslümanların, ömründe
bir defa haccetmeleri
farz olup imkân elde
edilince, geciktirmeden yerine getirilmesi gerekir.6

“Hepiniz
Allah’a
tövbe edin,
ey mü’minler! Belki
böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu
elde edebilirsiniz.”
Nur (24), 31

Kefen (İhram) Giymek
Dünyadan göçer gibi kendi kefenimi kendim hazırlayıp iki parça bez parçasına sarılıyorum. Adeta her şeyimi dünyada bırakır gibi beyaz ihrama giriyorum.
Bu beyaz örtü zengin ile fakiri, amir ile memuru,
mazlum ile zalimi, siyah ile beyazı tek tipe sokuyor…
Kutsal yola bedenimdeki ve zihnimdeki tüm dünyalıkları geride bırakarak iki parça bez ile yola çıkıyorum.
Ruhum ve bedenim artık kutsal beldelere girmeye hazır.

Namazalarını
cemeat ile kılarak hazırlan.

54

Ey Yolcu! Niyet Et.
Her ibadetin başı niyet,
yaratanın rızasını düşünerek, sadece ona yönelerek
niyet…
İhramını giyen yolcu şimdi iki rekât namaz kıl ve
niyet et.

“Allah’ım! Haccetmek
istiyorum. Onu bana
kolaylaştır ve kabul buyur.”
Eğer yalnız umre yapmak istiyorsak şöyle niyet
ederiz:

Hanefi mezhebine göre
ihramın iki farzı vardır;
niyet etmek ve telbiye getirmektir.
Hac ve umreyi birlikte
yapmak istiyorsak şöyle
niyet ederiz:

“Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Onu
bana kolaylaştır ve kabul buyur.”
Telbiyeyi yüksek ses ile
tavafa başlayan kadar devam et.
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Âişe radıyallahu
anhâ şöyle dedi:
- Ey Allah’ın Resulü!
En üstün amel olarak cihadı görüyoruz. Biz hanımlar
cihad etmeyelim mi?
dedim. Peygamber
aleyhisselâm:
- “Fakat (sizin için)
cihadın en üstünü,
hacc-ı mebrûrdur”
buyurdu.

İslâmî kaynaklara göre
haccın Hz. Âdem
dönemine kadar
uzanan bir geçmişi
vardır.7

“Rabbiniz-den sizi
bağışlamasını isteyiniz; sonra
ona tövbe ediniz.”
Hûd (11), 3.

Telbiye İle Emre Girmek
Lebbeyk Allahümme lebbeyk,
Lebbeyk la şerike leke lebbeyk,
İnne’l-hamde ve’inni’mete,
Leke ve’l-mülk, la şerike lek.
Buyur Allah’ım! Emrine geldim! Sana hiçbir şeyi ortak koşmadan huzuruna geldim.
Hamd yalnızca sana rabbim. Bu beden de, nefis de,
mal da mülk de senin Allah’ım.
Telbiye ile emrine giriyorum Allah’ım… Emrinden
çıkarma beni… İsyan edenlerden eyleme Allah’ım…
Sesimi çağlara duyurmak istercesine yüksek sesle
telbiye getirerek Arafat’a, büyük buluşmaya hazırlanıyorum.

Dilini zikre
alıştır, günlük
bir vird/zikir
oluştur.
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Ey Yolcu! Telbiye Getir!
Hac ibadetine mana katacak cümlelerden, tesbihatlardan biri de hiç şüphesiz telbiyedir.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk,
lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk,
innel hamde ve’n-ni’mete
leke ve’l mülk, lâ şerîke lek

“Allah’ın,
cehennemden en çok kul
âzat ettiği gün, arefe
günüdür.”

Kâbe’yi önce
melekler
tavaf etmiş, daha
sonra da Hz. Âdem
Allah’ın emriyle
Mekke’ye giderek
Arafat’ta Hz. Havvâ
ile buluşup kendisine
Beytullah’ın etrafındaki hacla ilgili
mukaddes yerleri
gösteren meleklerin
rehberliğinde haccetmiştir8

Buyur Allah’ım buyur!
Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur.
Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur.
Nimet de senin, mülk de senindir.
Senin hiç bir ortağın yoktur.
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“Ey iman
edenler!
Allah’a
samimiyetle tövbe
edin!”
Tahrîm (66), 8.

Sınırları Çizmek:
Mikad - Yasaklar
Mikad, saygı sınırı… Mikad, nefse çekilen çizgi…
Mikad, tüm dünyayı geride bırakarak iki parça bez parçası ile hareme girmek… Mikad, günahlara tövbe ederek bir daha dönmemecesine Rabbe yönelmek…
İki haremden biri olan Mekke’nin harem sınırındayım. Artık gündelik hayatımdaki helal olan şey nefsime
haramdır. Sadece ibadetle meşgul olmam gerekiyor.

“Kim sabah
namazını
cemaatle kılar,
güneş doğana kadar
Allah’ ı zikreder ve
sonra iki rekat namaz
kılarsa, o kimseye
hac ve umre sevabı
vardır.” buyuruyor
Efendimiz, Sabah
namazından sonra
uyuma!
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Ey Yolcu! Sınırlara Dikkat Et!
Hac ibadeti belli sınırlar
içerisinde yapılır. Bunlardan biri Mikad sınırlarıdır. Yandaki haritada gözüken bu sınırlar Cebrail
aleyhisselam tarafından

Peygamber Efendimize
öğretilmiştir. Bu sınırları
ihramsız olarak geçemeyiz.
Türkiye’den direk Mekke’ye gidecek hacılar havada bu sınırlar üzerinden

geçeceği için hava alanlarında veya uçakta ihrama
girerler. Önce Medine’ye
gidecekler Mekke’ye
geçeceklerinde Medine
çıkışında bulunan Zülhu-

leyfe’de ihrama girerler.
Mikad sınırı hac ibadetimizin başladığı sınırlardır.
Artık kendimize bir takım
sınırlar getirmeli, yönümüzü Rahmanın rızasına
çevirmeliyiz.
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“Ramazan
ayında
yapılan umre, tam
bir hac sayılır, yahut
da benimle birlikte
yapılmış bir haccın
yerini tutar.”

Yapılış
biçimi (edâ)
açısından hac; ifrad
haccı, temettu haccı
ve kırân haccı olmak
üzere üç çeşittir.9
Hac ve umre, her biri
tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın
hac ayları içinde,
ikisi birbirine bağlı
olarak da yapılabilir.10

Ey iman
edenler!
Size ne oldu
ki, «Allah yolunda savaşa çıkın!»
denildiği zaman yere
çakılıp kalıyorsunuz?
Dünya hayatını
ahirete tercih mi
ediyorsunuz? Fakat
dünya hayatının faydası ahiretin yanında
pek azdır.
Tevbe, 38.

Cidde’de Havva Annemizin
Misafiri Olmak
Kutsal yolculuğumuzda uçağımız Cidde’ye iniyor,
ana kucağına iniyor. Burası ilk insanın eşi, insanlığın
anası Hz. Havva annemizin cennetten yeryüzüne ilk indiği ve kabrinin bulunduğu şehir, Cidde’dir.
Anayurduna geleni ilk kim karşılar, tabi ki annesi.
Bizi de Hz. Havva annemiz ana şefkati ile karşılıyor.
Hz. Havva annemiz yeryüzüne ilk burada inmişti kabri
de burada.
Cennetten Hz. Havva annemiz Cidde’ye, Hz. Âdem
babamız Hindistan’a indirilmişti. İlk sevda ayrılığı, kavuşma arzusu ile Rabbe niyazlar ile geçen zamanlar…
Ve ilahi mesaj ile hareket… Hz. Havva annemiz Cidde’den, Hz. Âdem babamız Hindistan’dan Mekke’ye
doğru yola çıktılar ve Arafat’ta buluştular. Bu büyük
buluşmanın provasını Arafat’ta bizde yapacağız inşaal-

Tüm namazlarını mescidde
cematle kıl.
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Ey Yolcu! Yönün Kâbe!
Günler bitti, artık saatler
var kavuşmana. Ruhunu
bir daha yokla, gönlünü
büyük buluşmaya hazırla.
Bu andan itibaren boşa
geçirecek bir dakikan yok.

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış
yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük
kerem sahibidir.

Tam bir teslimiyet ile
bedenini ve ruhunu Rabbine döndür.
Vahyin kalbine doğru hareket ediyorsun. İlk vahyi
okuyarak Mekke’ye yönel,
yolun açık, gönlün açık,
elin açık olsun.
İlk vahiy, Alâk suresi:

4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi
öğretti.
6. Gerçek şu ki, insan azar.
7. Kendini kendine yeterli
gördüğü için.
8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
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Ömer
İbnü’l-Hattâb radıyallahu
anh’den şöyle dediği
rivayet olunmuştur:
Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem’den umre
yapmak için izin
istedim, verdi ve:
“Sevgili kardeşim,
bizi de duadan
unutma!” buyurdu.
Bu sözüyle Hz.
Peygamber bana
öyle bir şey söylemiş
oldu ki, benim için
dünyaya bedeldir.

Haccın farz,
vacip ve sünnet olan herhangi bir
fiiline “nüsük” denir.
Çoğulu “Menasik”tir.
Bu tabir, esasen ibadet ve su ile bir şeyi
temizlemek manasınadır.11

Mekke Yolu

Mekke Ajandası

Tarih kısmını kendi hac takvimine göre doldurabilirsin.

......./......./............ İlk Umre

o

......./......./............ İlk Tavaf

o

......./......./............ Tavaf Namazı

o

......./......./............ Say

o

......./......./............ Tıraş

o

......./......./............ Hac Hazırlığı

o

......./......./............ İhrama Girmek

o

......./......./............ Arafat

o

......./......./............ Vakfe

o

......./......./............ Muzdelife Vakfe

o

......./......./............ Taş Toplama

o

......./......./............ Büyük Şeytan Taşlama

o

......./......./............ Kurban

o

......./......./............ Tıraş

o

......./......./............ Küçük, Orta, Büyük Şeytan Taşlama

o

......./......./............ Küçük, Orta, Büyük Şeytan Taşlama

o

......./......./............ Hac Tavafı

o

......./......./............ Hac Sayı

o

......./......./............ Veda Tavafı

o
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MEKKE’YE GİRİŞ
1) İhram
a. İhram: Mikat sınırında veya
öncesinde ihramlar giyilir.
b. Niyet: İki rekat namaz kılarak
hacca niyet edilir.
c. Telbiye: Telbiye getirerek ihrama girmiş oluruz.
“Lebbeyk Allahümme lebbeyk,
lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk,
innel hamde ve’n-ni’mete
leke ve’l mülk, lâ şerîke lek”

“Buyur Allah’ım buyur!
Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur.
Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur.
Nimet de senin, mülk de senindir.
Senin hiç bir ortağın yoktur.”
2) Kâbe’yi Ziyaret
a. Umre Tavafı: Mekke’ye girdiğimizde ilk yapmamız gereken umre
tavafını ifa etmektir.
b. Tavaf Namazı: Tavafımızın arkasından iki rekat tavaf namazı kılarız.

4

5

adım adım

HAC
(temettü haccı)

c. Umre Sa’y’ı: Namazın arkasından Safa ve Merve’de umre
sa’yimizi yaparız.
d. Tıraş: Say’imizin arkasından
tıraş olarak ihramdan çıkarız.

TERVİYE GÜNÜ (8 Zilhicce)
3)Mina
Terviye günü ihrama girip, nafile olarak Kâbe tavaf edilerek Mina’ya çıkılır.
Burada 5 vakit namaz kılınacak kadar
kalınır.

AREFE GÜNÜ (9 Zilhicce)
4) Arafat Vakfesi:
Zilhiccenin 9. günü Mina’da sabah
namazı kılındıktan sonra Arafat’a
çıkılır. Öğle ve ikindi namazları cem-i
takdim ile kılınır ve vakfeye durulur.
Güneş batana kadar Arafat’ta beklenilir.
5) Müzdelife Vakfesi:
Güneşin batması ile Müzdelife’ye gelinir, burada akşam ve yatsı namazları
cem-i tehir ile kılınır. Sabah namazını
kıldıktan sonra Müzdelife Vakfesi’ni
yapıp güneş doğmadan Mina’ya
hareket edilir.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ
(10 Zilhicce)
6) Şeytan Taşlama
Bayramın birinci günü Akabe Cemresi’ne yedi taş atılır.
7) Kurban Kesmek
a. Kurban Kesmek: Büyük
şeytan taşlandıktan sonra kurban kesilir.
b. Tıraş Olmak: Kurbanı
müteakip tıraş olunarak ihramdan
çıkılır.
c. Ziyaret Tavafı: İhramdan
çıktıktan sonra Mescid-i Harâm’a gidilerek ziyaret tavafı yapılır.
d. Say: Tavafın arkasında
Safa Merve’de Sa’y yapılır.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ
(11 Zilhicce)
8) Şeytan Taşlama: Günün herhangi bir saatinde Küçük, Orta ve
Büyük şeytana yedişer taş atılır.
BAYRAMIN 3. GÜNÜ
(12 Zilhicce)
9) Şeytan taşlama: Günün herhangi bir saatinde küçük, orta ve
büyük şeytana yedişer taş atılır.
MEKKE’DEN AYRILIŞ
10) Veda Tavafı: Mekke’den
ayrılma zamanı geldiğinde veda tavafı yapılıp iki rekât namaz kılınarak
Kâbe’ye veda edilir.

Ziyaret Ajandası

Tarih kısmını kendi ziyaret programına göre doldurabilirsin.

......./......./............  Peygamberimizin Doğduğu Ev

o

......./......./............  Cenneti Mualla

o

......./......./............  Hudeybiye

o

......./......./............  Akabe

o

......./......./............  Cirane

o

......./......./............  Tenim

o

......./......./............  Hira

o

......./......./............  Sevr

o

......./......./............  Usfan

o

......./......./............  Mescid-i Hayf

o

......./......./............  Cin Mescidi

o

......./......./............  Mekke Müzesi

o

......./......./............  Arafat

o

......./......./............  Mina

o

......./......./............ ...

o

......./......./............ ..

o

......./......./............ ..

o

......./......./............ ..

o

......./......./............ ..

o
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De ki,
Rabbimin
rahmet hazineleri sizin elinizde
olsaydı, onu harcayıp
tüketmekten korkar,
cimrilik ederdiniz.
Zaten insan da pek
cimridir”
İsrâ (17), 100.

lah.

Harem’e Girmek
Hayatını sınırlamakta zorlanan ben, şimdi Harem
sınırındayım. Bu çizgi sırlar çizgisi, Efendimin çizgisi.
Burada helaller haram! Burada serbestler yasak! Bu çizgi adam etme çizgisi. Yıllarca adam olamayan nefsimi
adam etme, dizginleme çizgisi…
Bu çizgi önceyi ve sonrayı ayıran sınır. Önceye
dönmeyecek, tövbe edecek bir sınır. Geleceğe temiz bir
sayfa açma sınırı, kara girip ak çıkma sınırı.
Bu sınırları İbrahim aleyhisselam çizdi, Efendimiz
bize öğretti, bu sınırı geçerken tüm benliğimi, nefsimi
ve kötü huylarımı sınırda bırakarak giriyorum.
Yıllarca sırtımda taşıdığım nefsim, düş artık yakamdan, burası temizlenmek isteyen insanların mekânı, kirletme! Bu sınır temiz insanların gireceği bir mekan, ya
temiz ol ya da temizlenmek için gel!

Ruhuna hitap
edecek, şevk
verecek kitaplar oku.
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Ey Yolcu! Artık Helaller Haram!
İlk olarak Hz. İbrahim
aleyhisselam tarafından
sonra da Peygamber Efendimiz tarafından çizilen
harem sınırları içerisinde
hac ve umre yolcularının

uygulamalar burada sana
yasak, kendine bir sınır
koyacaksın. Bu alanda
bitkilerin kesilmemesi,
yeşile dokunulmaması, av
hayvanlarına zarar veril-

“Telbiyede
bulunan
hiç bir Müslüman
yoktur ki, onun
sağında ve solunda
bulunan taş, ağaç,
sert toprak onunla
birlikte telbiyede
bulunmasın, bu
iştirak (sağ ve solunu
göstererek) şu ve
şu istikâmette arzın
son hududuna kadar
devam eder.”

uyması gereken bir takım
kurallar vardır.
Günlük hayatında sana
helal kılınan bir takım

memesi gerekir.
Bu konuda daha detaylı
bilgi için ilmihal kitaplarını okuyabilirsin.

İfrad haccı
umresiz yapılan hacdır. Sadece
hac ibadeti yapıldığı için «umresiz
hac» anlamında
olmak üzere bu ad
verilmiştir.12
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“Ey iman
edenler!
Sabredin,
sabır yarışında (düşmanlarınızı) geçin!”
Âl-i İmrân (3), 200.

Geri Dönüşün Adı: Mekke
“Bir gün döneceğiz Mekke” mısraları dilimden hiç
düşmemişti, işte geliyorum Mekke. Rabbimin Beytine
beytlik yapan Mekke işte geliyorum. Yıllarca duyduğum
özlem ile geliyorum.
Her sokağını adım adım gezmek, her taşın altında
sahabe izleri aramak, Efendimin kokusunu duymak için
sana geliyorum Mekke. Şevkat kollarını aç Mekke, geliyorum, Erkam’ın evine geliyorum, eğitilmeye geliyorum.
Bilal radiyallahu anhın yattığı çöl kumlarına yatmaya, çağımın Ebu Cehillerine ‘Allah bir’ diye bağırmaya
geliyorum. Ammar’ın acısına ortak olmaya, gözyaşını
silmeye geliyorum. Ebu Zer olmaya geliyorum, Mus’ab
olmaya geliyorum.
Efendimin ayak izlerini takip etmeye geliyorum.
Hira’da nuru, Sevr’de sadakatı aramaya geliyorum. Arafat’da yakarışı, Hudeybiye’de sabrı aramaya geliyorum.
Akabe’de biat etmeye geliyorum.

Hacda kendine bir kardeş
edin.
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Ey Yolcu! Ana Yurdundasın!
Şehirlerin anası, annenin
yurdu, Hz. Hatice’in
yurdu Mekke’desin, Allah
ondan razı olsun. İslam
güneşinin ilk doğduğu
kutsal şehirdesin. Yıllarca

Kendini evinde bil lakin
edepte kusur etme. Evinde bil hizmet bekleme,
hizmet et. Evinde bil,
Allah’ın misafirlerine hizmet et.

hasretini çektiğin Mekke’desin. Peygamberinin
ayak izlerinin, hatıralarının bulunduğu yüce bir
beldedesin.
Kemali edeple gir bu şehre…

Rabbin seni beytine
misafir etmeye çağırdı.
Sana çeşit çeşit nimetler
verecek bu kutsal şehirde.
Rabbinin nimetlerine karşı hamd eder ol.
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“Haccla
umrenin
arasını birleştirin.
Zîra bunlar günahı, tıpkı körüğün
demirdeki pislikleri
temizlemesi gibi
temizler.”

İster mîkat
sınırı dışında
ister içinde ikamet
etsin, herkes ifrad
haccı yapabilir.13

“Sizi korku,
açlık,
mallardan, canlardan ve
ürünlerden biraz
eksiltmekle elbette
deneriz. Sabredenleri
müjdele!”
Bakara (2), 155.

Rabbimin Misafiriyim
Ev sahiplerinin en güzeli, misafirine ikramda sınır
tanımayan, misafirlerinin kusuruna bakmadan evine
alan Rabbimin misafiriyim. Kara kaplı kara defterime
bakmadan beni evine çağıran Rabbim, hamdolsun beni
evine kabul ettin.
Misafirliğe eli boş gelinmez, bilirim, lakin sana getirecek, yüzümü ak edecek bir hediyem yok. Günahlarımla geldim, evine af dilemeye geldim, rahmetine sığınmaya geldim…
Rabbim, evinde misafirliğimi layıkı ile yerine getirmeme yardımcı ol. Şikâyet etmekten, insanların kalbini
kırmaktan, misafirlerine müdahale etmekten beni koru.
Bu misafirler senin, davranışlarımla seni gücendirmekten beni koru Allah’ım.

Diğer ülkelerden gelen
Müslümanlar
ile kaynaş.
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Ey Yolcu! Eli Açık Ol!
Her hac yolcusunun bu
kutsal beldeye kolay şartlarda gelmediğini bil. Burada vereceğin sadakanın
yüz bin kat ile mükâfatlandırılacağını bil. Önce

gönlünden geldiği kadar
sadaka ver. Bu insanların
burada rızık için gurbette
oldukları malum. Unutma, burada vereceğin her
sadaka yüz bin ile çarpı-

ihtiyaç sahibi hacı kardeşinden başlayarak sadaka
ver. Eli açık, gönlü açık
ol. Unutma ki veren el
alan elden üstündür.
Mescidi Harem’e girerken sadaka dağıtmaya
başla. Harem içerisindeki
temizlik görevlilerine ve
zemzem dağıtıcılarına

lıyor.
Fırsat bulursan Mekke’nin arka sokaklarına,
ara mahallerine uğra.
Gece kondu bölgelerine
git. Senin sadakana muhtaç insanları burada ziyadesi ile bulursun. Elini
ver, gönlünü ver, muhabbetini ver.
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“Bir umre,
diğer umreye arada işlenenler
için kefarettir. Hacc-ı
Mebrûr’un karşılığı
cennetten başka bir
şey olamaz!”

Temettu‘ haccı aynı yılın
hac ayları içinde,
umre ve haccı ayrı
ayrı niyet ve ihramla
yapmaktır.14

“Sabredenlere,
felâketlere
karşı dişlerini sıkıp
göğüs gerenlere,
mükâfatları hesapsız
ödenecektir.”
Zümer (39), 10.

Misafirlik Adabı
Rabbim, evindeyim, misafirinim. Burada milyonlarca misafir kardeşim var. Beni ev sahibine karşı gelecek
davranışlardan uzak tut. Misafirlerini bana sevdir Allah’ım.
Biliyorum ki burada misafirlerine söyleyeceğim sözleri, yapacağım davranışları ev sahibi görüyor. Ev sahibini gücendirmemek için azami gayret gösteriyorum.
Bende misafirim, onlarda. Misafirlikte nasıl davranılırsa
öyle davranıyorum. Ev sahibinin işine karışmıyorum,
ikrama da karışmıyorum, yaramazlıklara da…

Var ise kaza
namazın
günlük bir
vakit kıl.
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Ey Yolcu! Sadece Sen Değilsin!
Milyonlarca kardeşin ile
birlikte Rabbinin misafirisin. Sende misafirlerden
bir misafirsin, kendinde
öncelik üstünlük görme,
mütevazı ol.

Gönül kırma, kırılma. Sabırlı ol. Burada en büyük
imtihanın sabır imtihanıdır. Dilinde, gönlünde
sabırlı olsun.
Her işin vakti var, sırası

Kendini seçilmiş görme.
Ne Kâbe’deki görevlilerden ne de seni buraya
getiren organizasyondan
özel hizmet bekleme, ne
isteyeceksen Kâbe’nin
Rabbinden iste.

var, senin de bir sıran var,
acele etme. Kimse seni aç,
açıkta koymaz, bekle sana
da sıra gelir. Eğer burada
sıranı kardeşine verirsen
yüz bin kat sevap kazanacağını bil!
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“Beyt’i
(Kâbe-i
Muazza-ma’yı) kim
elli defa tavaf ederse,
günahlarından çıkar
ve tıpkı annesinden
doğduğu gündeki
gibi olur.”

Kırân haccı,
umre ve haccı
bir niyet ile aynı yılın
hac ayları içinde bir
ihramda yapmaktır.15

“Ey iman
edenler!
Başınıza
gelecek her şeye sabretmekle ve namaz
kılmakla Allah’tan
yardım isteyin. Allah
sabredenlerle beraberdir.”
Bakara (2), 153.

Allah’ın Beyt-i Kâbe
Yıllarca özlemini duyduğum Kâbe, siyah örtünün
altında saklanan beyaz nur Kâbe, yedi kat semaya açılan
dünya kapısı Kâbe, Efendimin yüz sürdüğü Kâbe, huzurundayım. Özlemle ve hasretle huzurunda Rabbime
el açıyorum:
“Rabbim,
Yüce bir çağrıcının çağrısını işittirdin, buraya, beytine
getirdin, hamdolsun…
Rabbim,
Günahlarımla huzuruna geldim, beni affet, beni bağışla. Rahmetine sığınıyorum Allah’ım…
Rabbim,
Sana dua eden, duası kabul olan kullarında eyle...
Rabbim,
Sana hakkıyla ibadet edebilmeyi, ibadetlerinde devamlı olmayı bana nasip eyle…”

Alışverişte aşırıya kaçma.
Tüm gününü
alışverişe ayırma.
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Kâbe
Hz. Âdem ile Havva annemiz cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde
Arafat’ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler. Kâbe’nin bulunduğu
yere gelirler. Bu esnada
Hz. Âdem, bu buluşmaya
şükür olmak üzere Rabbine ibadet
etmek ister
ve cennette
iken, etrafında tavaf
ederek
ibadet ettiği nurdan
sütunun
tekrar
kendisine
verilmesini diler. İşte o
nurdan sütun orada tecelli
eder ve Hz. Âdem, onun
etrafında tavaf ederek Allah’a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz. Şit zamanında kaybolur, yerinde
siyah bir taş kalır. Bunun
üzerine Hz. Şit, onun yerine taştan onun gibi dört

köşe bina yapar ve o siyah
taşı binanın bir köşesine
yerleştirir. İşte bugün
Hacerülesved diye bilinen
siyah taş odur. Sonra Nuh
tufanında bu bina kumlar
altında uzunca bir süre
gizli kalır. Hz. İbrahim
Allah’ın emriyle Kâbe’nin

bulunduğu yere gider,
oğlu İsmail’i annesiyle
birlikte orada iskân eder.
Sonra İsmail ile beraber
Kâbe’nin bulunduğu yeri
kazar. Hz. Şit tarafından
yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin
üzerine bugün mevcut
olan Kâbe’yi inşa eder.
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“Bir kadın
Resûlullah
(aleyhis-salâtu vesselâm)’a gelerek:
“Ben haccetmek için
hazırlık yapmıştım.
Bana (bir mâni) ârız
oldu ne yapayım?”
“Ramazan’da umre
yap, zira o ayda
umre tıpkı hacc
gibidir” buyurdu.”

Şer‘î hüküm
açısından
hac; farz, vacip ve
nafile olmak üzere
üç çeşittir. 16

“İçinizdeki
mücâhidlerle
sabredenleri ortaya
çıkarıncaya kadar
elbette sizi deneyeceğiz.”
Muhammed (47), 31.

İnsanlığın Tanığı Kâbe
Yeryüzünün ilk yapısı, ilk evi Kâbe sen nelere şahit
oldun, huzurundan kimler geldi geçti! Âdem aleyhisselamı gördün, Şit aleyhisselamı gördün, İbrahim’i, İsmail’i gördün, Muhammed Mustafa aleyhisselamı gördün.
Nice Allah dostlarını gördün. Nice kötü insanları
gördün, tarihin en eski şahidisin. İyiliğe de şahit oldun
kötülüğe de. Merhamete de şahit oldun zulme de.
Zulüm! Efendimize yapılan zulümler! Nasıl durabildin Efendimize karşı yapılan zulümler karşısında?
Temellerinden kükreyip müşriklerin tepesine inmek,
kâfirleri yerle bir etmek geçmedi mi içinden? Geçmez
mi, elbette geçer… Lakin Rabbim emretmeliydi bunu
ki Mekke sokaklarındaki müşriklerin kafalarına her bir
tuğlan düşede Efendimizin öcünü ala…
Rahmet Peygamberi kafaları kırarak değil gönülleri
yaparak, kalplere imanı doldurarak öcünü almıştı…

Ümmet için
dua et.
Ailenin ve
dostlarını için dua et.
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Kâbe’nin Özellikleri

“Hiç bir
kul, kurban
günü, Allah indinde kan akıtmaktan
daha sevimli bir iş
yapamaz. Zîra, kesilen hayvan, kıyamet
günü boynuzlarıyla,
kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir.
Hayvanın kanı yere
düşmezden önce
Allah indinde yüce
bir mevkiye ulaşır.
Öyle ise, onu gönül
hoşluğu ile ifâ edin.”

Farz olan
hac, şartlarını
kendisinde toplayan
bir Müslümanın ömründe bir defa eda
etmekle mükellef
olduğu hacdır.17
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Andolsun ki sizi
biraz korku
ve açlık; mallardan, canlardan ve
ürünlerden biraz
azaltma (fakirlik) ile
deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri
müjdele!
Bakara, 155.

Allah’ın Yeryüzündeki Eli:
Hacerülesved
Kâbe’yi görüp Rabbimize el açıp dua ettikten sonra
gözlerim Hacerülesved’i arıyor. Bir an önce O’na varmak, öpmek, yüz sürmek istiyorum. Ne mümkün varabilmek, mahşeri kalabalıktan göremiyorum bile. İnsanlar Hacerülesved’i öpme yarışına girmişler, yaklaşmak
ne mümkün…
Uzaktan O’na doğru dönüp, ellerimi semaya kaldırıp iki elimle selamlıyorum ve avuçlarımı öpüyorum,
Hacerülesved’i öper gibi. Sessiz sessiz bağırıyorum, “şahit ol, şahit ol, ben seni dünyada Müslüman olarak ziyaret ettim, hesap gününde şahidim ol.”

Mekkede Peygamberimizin
yaşadıklarını
hatırla.
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Ey Yolcu Selamla!
Metaf alanına adımını
attın, Kâbe’nin, Hacerülesved’in karşısındasın.
Bu izdihamda Kâbe’ye
el sürerek niyet etme
imkânın maalesef pek

yüzünü Kâbe’ye dönerek;
“Allahu ekber ve lillahil
hamd” de ve elini yüzüne
sür. Kâbe’yi soluna alarak hızlı adımlarla tavafa
başla. İmkân varsa hafif

yok. “Allah’ım, Beyt-i
Haram’ını tavaf etmek
istiyorum. Onu bana kolay kıl ve benden kabul
buyur” diyerek niyet et.
Sağ kolunu omuzunu
ihramdan çıkar, buna “iztibâ” denir.
Hacerülesved’in tam hizasında bir noktada ellerini
kaldır ve avuç içlerini
Hacerülesved’e çevir,

tempoda koş, kalabalık ise
koşar gibi yap. İlk üç şavta bunu yap sonraki dört
şavtta normal yürü.
Kâbe’yi Hacerülesved
noktasından başlayıp yine
aynı noktada bitirerek
yedi kere döneceksin.
Kâbe etrafında ki her bir
tura bir şavt denir.
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“Resûlullah
(aleyhissa-lâtu vesselâm)’a:
“Hangi hacc daha
efdaldir?” diye sorulmuştu.
“Yüksek sesle telbiye getirilip, kurban
kesilerek yapılan
hacc!” diye cevap
verdi.”

Vacip olan
hac, adak
yapılan veya başlanılmışken bozulan
nafile bir hacca
bedel, kaza edilecek
olan hacdır. 18

Eğer
şeytandan
gelen kötü
bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen
Allah’a sığın. Çünkü
O, işiten, bilendir.”
Fussılet (41), 36.

Manevi Dönüş: Tavaf
Niyet ederek Hacerülesved’i selamladıktan sonra
Efendimizin tavafı gibi yapabilmek için sağ kolumu ihramın içinden çıkarıyorum. Efendimiz o gün müşriklere pazılarını göstermişti, hızlı yürüyerek adeta meydan
okumuştu. Bende çağın müşriklerine karşı ayakta olduğumu, cihat için hazır olduğumu gösterircesine yere
sağlam basarak koşuyorum.
Dilimde tehliller… “La ilahe illallah…”
Dilimde tekbirler… “Allahu ekber…”
Her şavta bir dua…
Her şavta bir yakarış…
Her şavta bir nefsimin mertebeleri…

Mecid-i Harem’de tahiyyatül mescid
namazı kılınmaz.
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Tavaf Krokisi
fa
va
Ta

riş

Gi

Tavafın başlangıç noktası
Hacerülesved’dir. Bu noktaya gelmek için metaf
alanına Hacerülesved’in
tam karşısından girmeye
çalışırsanız yanlış yapmış
olursunuz. Çünkü insanlar
Kâbe’nin etrafında dönerken
onların yönlerini kesmiş, izdiham
oluşturmuş olursunuz. Ruknülyemani tarafından girerek, kendinizi insan akıntısına bırakmalısınız. Böylece
hacıların önünü kesmeden, kimseye eziyet vermeden
Hacerülesved’in önüne kadar gelir ve niyetinizi ederek
tavafınıza başlayabilirsiniz.
Tavaf yaparken dikkat etmeniz gereken bir hususta;
Hacerülesved’in önünde oluşan izdihama kapılmamak,
biraz uzaktan gitmenizdir.
Tavafınızın son şavtına yaklaştıkça daireyi genişletmeniz, metaf alanının kenarına doğru yaklaşmanız bu
alandan çıkmanıza yardımcı olacaktır. Tavafın bitiş
noktası da Hacerülesved’dir, bu noktaya geldiğimizde
direk çıkmaya kalkışırsak yine
hacıların önünü kesmiş,
izdihama
sebebiyet
vermiş oluruz. Hacerülesved’i
geçtikten sonra yavaş yavaş
Ta
dışa doğru daireyi
va
fta
genişleterek
çıkmamız
n
çık
ış
doğru olandır.
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“Küçüğün,
büyüğün,
zayıfın, kadının cihadı hacc ve umredir.”

Nafile olan
hac, hacla
yükümlü olmayan
çocukların yaptıkları hac ile bir
kimsenin birinciden
sonra adama (nezir)
dışında yapacağı her
hacdır.19

“Ey inananlar! Allah’a
karşı saygılı
olun ve özü-sözü
doğru olanlarla
beraber bulunun.”
Tevbe (9), 119.

Secdede Rabbe Kavuşmak:
Namaz
Tavafımı bitirir bitirmez gözlerim Makam-ı İbrahim’i arıyor. İşte makamın karşısındayım  Gözlerim
Kâbe ile Makam-ı İbrahim’i aynı anda görüyor. Yıllarca görmeden kıblegâh edindiğim Kâbe’m karşımda. Kâbe’ye bakarak niyet ediyorum. Tüm dünyayı ve
nefsimin arzularını elimin tersi ile geriye atarak tekbir
alıyorum, Rabbimin büyüklüğünü haykırıyorum, “Allahu Ekber”.
Kâbe’ye bakarak kıyam ediyorum. Rabbimi tespih
ederek başlıyorum: “Sübhaneke…” “Sübhansın Allah’ım…”
Hamdi ruhumun derinliklerinde hissederek Fatiha’yı okuyorum: “El hamdu lillâhi rabbil âlemîn …”
“Hamd sana Allah’ım…”
Rabbimin beytinde, O’nun huzurunda eğiliyorum,
günahkâr başımı rükû ile eğiyorum. Ve tesbih ediyorum: “Subhane Rabbiyel Azim, Ey büyük Rabb’ım!
Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.”
Başım kalkmıyor günahkâr yüzüm gözükecek diye…
Mahcubiyet içinde rükûdan kalkıyorum ve hamd ediyorum: “Rabbena leke’l-hamd, bütün hamdlar sana Allah’ım.”

Dedikodudan
uzak dur,
Türklerden
uzak dur.

Rabbime en yakın olduğum yere, secdeye koşuyorum… Yüzümü ellerimi yere sürerek secdeye kapanıyorum. Yalvarıyorum, affet Allah’ım, günahkâr kulun
geldi, rahmetine sığınmaya geldi. Ve tespih ediyorum:
“Subhane Rabbiye’l-ala, Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün
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Ey Yolcu! Secde Vakti!
Tavafın bitti, şimdi Makam-ı İbrahim’de durma
vakti, secde vakti. Vakit
iki rekât tavaf namazı vaktidir. Bu namaz
Kâbe’deki ilk namazın,

Kâbe’yi görerek, O’nun
karşısında ilk namazındır.
Niyet et ve tüm dünyayı elinin tersi ile iterek
tekbir al. İlk rekâtta Fati-

ha’dan sonra Kâfirun suresini, ikinci rekâtta İhlas
suresini oku.
Okuduğun her ayetin
anlamını düşünerek,
ruhunun derinliklerinde

hissederek, İbrahim aleyhisselamın tevhidi anlayışı
ile Rabbini birleyerek secde et.
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“Ey insanlar, size
hacc farz kılınmıştır.
Şu halde haccı edâ
edin!”

Haccın
Kişiye Farz
Olmasının Şartları20
1. Müslüman
Olmak
2. Akıllı Olmak
3. Ergen Olmak
4. Hür Olmak
5. Haccın Farz Olduğunu Bilmek
6. İfa Gücü Olmak
7. Vakit

“Nerede
olursanız
olunuz,
Allah sizinledir.”
Hadîd (57), 4.

noksan sıfatlardan tenzih ederim.”
Tekbir, kıyam, tekrar rükû ve secde... Secdeden başımı kaldırmak istemiyorum, sanki ayılacağım sanki son
secdem…
Ve tahiyyat… Adeta Rabbim ile konuşuyorum…
Ve Efendimize salatu selam…
Ve dünya…
Selam veriyorum, adını bilmediğim ama canı gönülden sevdiğimi binlerce kardeşime…
Ve ellerimi kaldırıp duaya duruyorum Makam-ı İbrahim’de…

Salih arkadaş
edin, seni
ibadete yönlendirsin.
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Ey Yolcu! Temaşa Et!
Mekke’de yapacağın en
faziletli ibadet Kâbe’yi
tavaf etmen, sonra namaz
kılman, ondan sonra ise
Kâbe’yi seyretmendir.
Peygamber Efendimiz

“Kâbe’yi Muazzama’ya
günde 120 rahmet iner.
Bunlardan 60 tanesi
tavaf edenlere, 40
tanesi namaz kılanlara,

20 tanesi de Kâbe’ye
bakanlara iner.” buyuruyor.
Güç yetirebildiğin oranda
tavaf etmeli, varsa kaza
namazı kılmalı, mümkün

olduğu kadar Kâbe’yi
gören bir yerde oturup
kalb-i selim ile temaşa eylemelisin.
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“Hacc
yapmak
isteyen acele davransın.”

Haccın
edasının,
yani hac yükümlüsü
tarafından bizzat ifa
edilmesinin farz olması için bulunması
gereken şartlara
‘haccın edasının
şartları’ denir.21

“Ey inananlar,
Allah’tan
ona yaraşır şekilde
korkun (gücünüz
yettiğince) saygılı
olun (emirlerinin
dışına çıkmaktan)
sakının.”
Âl-i İmrân (3), 102.

Zemzem İle Arınmak
Kararan gönlümü, kirlenen içimi temizlemek için
bu kutsal topraklardayım. Zemzem bidonlarına koşuyorum, içimi temizlemek, kana kana içmek için.
Susayan gönlüme bir zemzem, Hacer annemin elinden içer gibi, İsmail’in içtiği gibi içiyorum. Bir bardak
daha bir bardak daha… Doyulmuyor…
Yıllarca hacıların ikramı ile yudum yudum içtiğim
zemzemi kana kana içiyorum…
Zemzemi her içişte Rabbimden ayrı bir istekte bulunuyorum, ne tükenmek bilmez isteklerim varmış. Hazinesi sınırsız Rabbimden sınırlı isteklerde bulunuyorum.
Her zemzemde Rabbime bir daha hamd ediyorum,
zemzem nimetine, verdiği nimetlerine bir kez daha
hamd ediyorum.

Uyku düzenin
ayarla, kaylule
yap.
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Ey Yolcu! Zemzem İle Arın!
Zemzem yeryüzündeki
sulardan bir su olsa da
onda saklı hazineler var.
Zemzemi ne niyetle içersen ona deva bir kutsal su.
İster susuzluğunu gider-

zem içmek sünnettir.
Zemzem Allah’ın adı ile
ayakta ve Kâbe’ye yönelerek içilir. Üç yudumda
içilir. Her yudumda ayrı
bir niyet, dua edebilirsin.

mek için ister hastalığına
şifa olsun diye kana kan
iç. Peygamber Efendimiz
“Bizimle münafıklar
arasındaki ayırt edici
fark, onların zemzemden kana kana içmemeleridir.” buyuruyor.
Tavaflardan sonra zem-

Dünyan ve ahiretin için
her zemzem içişinde dua
ederek Rahmana iltica
edebilirsin. “Allah’ım
senden yararlı ilim, bol
rızık ve her derde şifa istiyorum.”
Zemzem içtikten sonra
Rabbine hamdet.
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“Resûlullah
(aleyhissa-lâtu vesselâm)’dan: “Umre
vacib midir?” diye
sorulmuştu, şu cevabı verdi:
“Hayır! Ancak,
umre yapmanız faziletli bir ameldir.“

Haccın
Edasın Farz
Olmasının Şartları:22
1. Sağlıklı olmak
2. Yol güvenliği
3. Tutuklu vb.
olmamak
4. Kadınlarının
mahreminin
bulunması
5. İddet süresi İçinde olmamak.

“Kim Allah’a
karşı saygılı
davranırsa,
Allah ona bir çıkış
ve kurtuluş yolu
gösterir, hiç beklemediği yerden onu
rızıklandırır.” Talak
sûresi (85), 2-3.

Kâbe’de İsmail Olmak, İsmail’i
Ziyaret
İsmail Peygamberin adını duyduğumda ya susayan
bir bebek ya da kurban edilmek için yatan bir çocuk
gelir aklıma. İsmail bir evlat, bir inşaat işçisi, bir kurban
ve bir peygamber, salat ve selam olsun O’na…
O yüce peygamberi ziyaret için Hatem’e yöneliyorum. Kâbe’nin sağında bulunan yarım hilal şeklindeki
yapı Hatem, diğer bir adı ile Hicr-i İsmail. Burası İsmail
aleyhisselamın meftun bulunduğu mekân. Hatem’e giriyorum, burası Kâbe’nin içerisinden sayılmakta. İlk
olarak namaza duruyorum, Kâbe’nin içerisinde namaz
kılmak, en yakın yer… Kâbe tam karşımda, secde ederken âdete parmaklarım değecek. Burada bir günlük kaza
namazı kılıyorum.
Ve Kâbe’nin örtüsüne yapışıp şahitliğini isteyerek
Kâbe’den Rabbime yalvarıyorum. Affet Allah’ım, affet
Allah’ım…

Haccı Tut!
Elinden kayıp
gitmesin!
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Ey Yolcu! Peygamber Kabrinin
üzerindesin.
Mescid-i Haram içerisinde Peygamber kabirleri
var. İsmail aleyhisselamın kabri Hatim denen
Kâbe’nin Kuzeyindeki
bölümdedir. Şu’ayp

aleyhisselamın kabri Hacerülesved’in karşısında
bulunmaktadır. Bastığın
yerlerin bir Peygamber

kabri olabileceği, Onların
seni duyabileceğini düşünerek tavaflarını yap.
Metaf alanında üç yüz
peygamber kabri bulunmaktadır, bunlardan alt-

mış tanesi Rüknuyemani
ile Hacerülesved arasında
bulunmaktadır.
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“Hacc
ayları
Şevvâl, Zülkade ve
Zilhicce’den de on
gündür.”

Haccın
Geçerlilik
Şartları:23
1. İhram
2. Özel Yerler
3. Özel Vakit

“Bir işe azmettiğinde
artık Allah’a
güven!”
Âl-i İmrân (3), 159,

Mültezem’e Yüz Sürmek
Kâbe’ye, taşlarına, duvarlarına dokunamıyorum,
araya örtüsü giriyor. Kâbe’nin Rüknüyemani’den sonra örtüsüz görebileceğin tek yeri, dokunabileceğim tek
yer Mültezem’dir. Burası Efendimizin yüz sürdüğü, dua
ettiği bir makam. Ben de Efendimizin yaptığı gibi yaparak bir kez daha yalvarıyorum Rabbime. Affet Allah’ım,
affet Allah’ım…
Kâbe’nin duvarlarına dokunuyor ve şahitliğini istiyorum…
Bu beyte geldiğime Mültezem şahit, Hacerülesved
şahit, Makam-ı İbrahim şahit ve en önemlisi Kâbe şahit.
Rabbimden ümidim hesap günü geldiğinde bunların
lehime şahitlik etmesi, dünyada Rabbimin emirlerine
uyarak haccettiğime şahitlik etmeleridir.
Şahit ol Ya Rab…

Sabah namazından sonra
Haşr suresini
oku.
Yatsı namazından
sonra Amenerresuluyü oku.
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Ey Yolcu! Bağışlanma Dile!
Hacerülesved ile Kâbe’nin
kapısı arasındaki iki metrelik Mültezem denen bu
alan Peygamber Efendimizin göğsünü Kâbe’ye
vererek Rabbimizden

af dilediği, dua etti bir
makam. Burası dualara
icabet edilen yerlerdendir.
Fırsat bulabilirsen bu makamda dua et, af dile ve

şüphe etme duanın kabul
edilmemesinden zira burası dua makamı.
Rabbinden dünyanı da
iste, ahiretini de iste,
ayakkabı bağını da iste.

Bugüne kadar yaptığın
kusurlara ve yapman gerekirken yapmadığın işlere
bağışlanma dile…
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“Medineliler’in
ihrama girme yeri
Zülhuleyfe’dir. Diğer
yol Cuhfe’dir. IrakIılar
‘ın ihrama girme yeri
Zât-ı Irk’dır. Necidliler’in ihrama girme
yeri Karnı’l Menâzil’dir. Yemenliler’in
ihrama girme yerleri
Yelemlem’dir.”

İhram, haccı
veya umreyi
veya her ikisini eda
için mübah olan
şeylerden bazılarını
kendisine belli bir
vakit haram kılmak,
yani onları yapmaktan sakınmaktır.24

“Rabbimiz
Allah’tır deyip sonra da
dosdoğru yaşayanlara melekler gelerek:
‘Korkmayın, üzülmeyin, size vadedilen
cennetle sevinin. Biz,
dünya hayatında da
âhirette de sizlere
dostuz. Esirgeyip
bağışlayan Allah’ın
ikrâmı olarak (cennette) canınızın çektiği ve dilediğiniz her
şey sizindir’ derler.”
Fussilet (41), 30-32.

İbrahim’in Makamında Durmak
İbrahim’i bir tevhit ile kıyamdayım. Ulûhiyette ve
rububiyette tevhidimi birleyerek huzurdayım.
En yüce makamlardan biri, peygamber makamı,
Makam-ı İbrahim. Adeta İbrahim aleyhisselamın huzurundayım. Salat ve selam sana olsun İbrahim Peygamberim. Salat ve selam sana ey Allah’ım dostu. Makamına geldim, huzuruna geldim, şefaat dilenmeye geldim,
dostundan benim için af ricacısı olman için geldim.
Asırlar önce Ebu Kubeys’ten çağırdın, Rabbim sesini ruhuma duyurdu, “Lebbeyk” dedim ve geldim,
Kâbe’deyim. İsmail olmaya geldim, nefsimi kurban etmeye geldim. Sesini duyuran Rabbime hamdolsun.

Günlük Yasin
suresini oku.
Cuma günleri
Kehf suresini oku.
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Ey Yolcu! Putunu Kır!
İbrahim aleyhisselamın
makamı, Allah’ın bize
gösterdiği nişanelerdendir. Bu makamda saygı
ile dur. İbrahim gibi dur,

yalnız bir olan Allah’ı
itikadında birleyerek dur,
Rabbine hiçbir şeyi ortak
koşmadan dur.

Dünyada seni kıyam etmekten engelleyen neyin
varsa kır ve öyle dur bu
makamda. Putun en gizlisi sana en sevgili gelendir,

seni Rabbe kulluktan
alıkoyandır, kır putunu ve
öyle yönel Rabbine…
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İmam Mâlik: “Bana
ulaştığına göre,
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
Ci’râne’de umre
için ihrâma girdi”
demiştir.

Arafat’ta
vakfe ile
Beytullah tavaf edilmedikçe, sahih bir
hac meydana gelmiş
olamaz.25

“Ölüm sana
erişinceye
kadar Rabbine kulluk et!”
Hicr (15), 99.

Hacer’i Aramak
Say için Safa tepesine çıkıyorum. Niyet edip Safa
tepesinden Hacerülesved’i selamlıyorum ve sayıma
başlıyorum. Yürüyorum, yürüyorum, gözlerim Hacer
annemi arıyor. Yavrusuna bir damla su diye çırpınan
Hacer annemi arıyorum. Hacer annem, ben de senin
evladınım, benim içinde su arar mısın, kararan kalbimi
temizleyecek, kirlenen zihnimi yıkayacak bir zemzem de
bana bulur musun?
Ve koşuyorum yeşil ışıklı
bölgede, korku ve heyecan
ile… Koşuyorum yakalayacak gibi… Ben
koşuyorum
nefsim arkamdan, ben koşuyorum şeytan arkamdan… Kaçıyorum
günahlarımdan, nefsimden, şeytandan…

Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten
önce 12 Rebîülevvel
53 / 17 Haziran 569
Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/ 20 Nisan 571
Pazartesi)

Merve tepesine ağır adımlarla çıkıyorum, bir umut;
kurtuluşu burada bulabilir miyim? Merve tepesinin zirvesinden Hacerülesved’i selamlıyorum. Merve tepesinden gözlerimi Safa tepesine dikiyorum, mahşeri kalabalık. Herkes susadığı şeyi arıyor…
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Ey Yolcu! Saya Niyet Et!
Şimdi arayış zamanı,
ahiret yolunda kaybettiklerini arayış zamanı. Hacer annemizin İsmail’ini
yaşatmak için su aradığı
gibi sen de kalbini diriltecek, gönlünü ibadet aşkı
ile dolduracak abıhayat
suyunu arayacaksın.
Bunun için Safa Merve
arasında koşmalısın bir o
tepeye bir bu tepeye. Dört
gidiş üç geliş ile tamamlayacaksın. Safa zirvesinden
aldığı nefesi en aşağılara,
nefsiemmareye indirerek
koşacak, Merve zirvesinde nefsini mutmainneye
yükselteceksin.
Bu arayışında bulacağın
zemzemin ahir ömrünü
sıratimüstakim üzere yaşatacak, gönlünü nur ile
dolduracak, salih bir kul
olacaksın. Yeter ki niyet
et. Niyet et Rabbe kulluğa…
Kâbe’nin Hacerülesved
köşesinde bulunan Safa
Tepesine çıkarak yönünü

Kâbe’ye dön, Hacerülesved’i istilam et ve niyet
et. “Rabbim senin rızan
için Umre sayı yapmak
istiyorum, bunu bana
kolaylaştır ve kabul et.”
Sonra Merve Tepesine
doğru yürü. Hacer annemizin oğlu İsmail’e su
ararken koştuğu, bugün
bu alan yeşil ışıklarla
belirlenmiştir, bu alana
geldiğinde hızlı adımlarla
koş. Yeşil ışıklı alan bittiğinde tekrar yürü. Merve
tepesine vardığında tekrar
Safa tepesine doğru yürü.
Yeşil ışıklı alana geldiğinde yine koş.
Safa’dan Merve’ye dört
gidiş, Merve’den Safa’ya
üç geliş ile sayını tamamla. Sayın sonunda Merve’de dua et.
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“İhramlı
ne evlenir,
ne evlendirir, ne de
dünür gönderir.”

Özel vakit,
Arafattaki
vakfe zamanıdır ki;
Arefe gününün zeval
(öğle) vaktinden
kurban bayramının
fecrin (şafak) doğuşuna kadar devam
eden bir müddettir.26

“Zerre
kadar hayır
işleyen,
onun karşılığını
(mutlaka) görür.”
Zelzele (99), 7.

Boyun Eğmek (Tıraş)
Say’ı bitirir bitirmez Mescid-i Harem’den dışarı çıkıyorum. Merve çıkışında onlarca berber bizi bekliyor…
Rabbimin emrine boyun eğerek, bir İsmail olabilmek, sadakat gösterebilmek için tıraş olacağım. Elinde
ustura olan berberin koltuğuna oturuyorum. Ve ilk kez
saçlarımı ustura ile kazıtıyorum. Kafamdan kanlar akıyor, Kurban mı oluyorum ne!
Günahlarım hatırıma geliyor. Ve saçlarımla birlikte
günahlarım dökülüyor, elhamdülillah.

Peygamberimizin Sütannesi Halîme’ye
verilmesi (Miladi 569)
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Ey Yolcu! Saçlarını Kazıt!
Şimdi ektiğin ekinin hasatını alma zamanı. Umre
ibadetinin karşılığını
alma, saçların adedince
günahlarını dökme zamanı.

“Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm): “Ey Allah’ım,
tıraş olanlara rahmet
et” diye dua etmişti. Yanındakiler:
“Kısaltanlara da ey Al-

Peygamber Efendimiz
saçını kazıtana Rahmet
dilemiştir, sen de saçını
kazıt. Aynaya baktığında
seni dünyaya bağlayacak,
nefsini kabartacak, diğer
insanlardan üstün gösterecek bir şeyin kalmasın.
Temiz bir kul olarak karış
Müslümanların arısına.
İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

lah’ın Resûlü!” dediler.
Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm) efendimiz: “Ey
Allahım traş olanlara
rahmet et!” diye duasını
tekrar etti. Yanındakiler
tekrar:
“Kısaltanlara da Ey Allah’ın Resûlü!” dediler,
bu sefer:
“Kısaltanlara da” buyurdu.”
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“Mukim
olanlar
veya umre yapanlar,
Hacer-i Esved’i istilâm edinceye kadar
telbiyeyi bırakmazlar.”

Hanefilere
göre haccın
ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı
olmak üzere üç farzı
vardır. Hac bu farzların sıraya uyularak
yerine getirilmesiyle
eda edilmiş olur. Bu
farzlardan ihram
şart, diğer ikisi ise
rükündür.27

“Mü’minler
içinde öyle
yiğit erkekler vardır
ki, Allah’a verdikleri
sözlerinde durdular. Onlardan kimi
ahdini yerine getirdi
(çarpıştı, şehid düştü), kimi de sırasını
bekliyor. Bunlar aslâ
sözlerini değiştirmemişlerdir”
Ahzâb (33), 23.

Hira’da Nur’u Aramak
Sabah namazını kılıyorum, içimde bir heyecan. Bugün Hira’ya, Nur Dağı’na, vahyin ilk mekânına, Efendimin itikâfa girdiği mekâna gideceğim.
Ve Hira eteklerindeyim. Dik bir yokuş, çıkmak zor
ama bu nura ulaşmak için sabır ve azim ver Allah’ım.
Efendimizin defalarca çıktığı bu dik dağa 45 dakikada
tırmanıyorum. Yalnız değilim, yüzlerce hacı, kadını erkeği, çocuğu yaşlısı ile… Zirveye yaklaştıkça bir heyecan… Sanki “Oku!” emrinin ilk duyacağım, içimde bir
korku ve ürperti, Efendim de korkmamış mıydı?
Ve zirvedeyim, karşımda Hira mağarası, Nur mağarası, vahiy mağarası. Burası Hacerülesved gibi insanların
akımına uğramış, izdiham var. İçeri giriyorum, mağaranın kapısında vahyin geldiği anı hatırlıyorum. Ve…

Peygamberimizin Annesi
Âmine’nin
Ebvâ’da vefatı. (Miladi 575)
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Ey Yolcu! Efendimizin İzindesin!
Vahyin ilk indiği bu
mekân hüccacın önemli ziyaretgâhlarından.
Kâbe’nin kuzeydoğusunda 5,14 km mesafede
bulunan bu nur dağına

tâ bize kadar bu nur dağından ulaştı.
Şimdi sana düşen bu nurdan nasibini almak, sahip
çıkmak ve bu iman nurunu son nefesine kadar

çıkmalı, vahyin o ilk iniş
anını hatırlayarak tefekkür etmelisin. Ahiret kurtuluşumuzun ilk kıvılcımı
burada atıldı, iman nuru
buradan dünyaya yayıldı,

muhafaza etmektir.
Hira’ya gelirken yanına
Kur’an’ı Kerim al ve zirvede ilk ayetlerden başlayarak oku.

105

“Bir adam
İbnu Ömer
(radıyallahu anhümâ)’e Haceru’l-Esved’i istilâm etme
hususunda sormuştu.
Şu cevabı aldı:
“Ben, Resûlullah
(aleyhissalâtu vesselâm)’ı, onu hem
istilâm eder hem de
öper gördüm...”
Adam tekrar sordu:
“Pekâlâ, sıkışacak
olsam, bana galebe
çalacak olsalar, (ne
yapayım İbnu Ömer
(radıyallahu anhümâ) kızgın bir eda
ile: “Sorusu Yemen’de
batasıca, Resûlullah (aleyhissalâtu
vesselâm)’ı, onu hem
istilâm eder, hem
öper gördüm.”

1.
2.

Haccın Rükünleri:28
Arafat Vakfesi
Ziyaret Tavafı

“Allah sizin
için kolaylık
ister, güçlük
istemez.”
Bakara (2), 185.

Vahyi Okumak ve Anlamak
Hira’nın zirvesinden Kâbe’yi seyrediyorum. Kâbe
uzaklarda ama vahiy elimde... Kur’an’ı açıyor ve okuyorum.
İkra:
“Yaratan Rabbinin adıyla oku!
O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
Gerçek şu ki, insan azar.
Kendini kendine yeterli gördüğü için.”
Vahyin indiği mekânda vahyi okumak ayrı bir haz,
ayrı bir anlayış, ayrı bir kavrayış. Vahiy tüm damarlarımda geziyor, tüm sinirlerim hissediyor adeta…
Rabbim oku diyor, ben okuyorum… Rabbim hayatı
oku diyor…
Vahyi okudukça yenileniyorum. Her okuyuşumda
sanki ilk kez okuyorum gibi bir derinlik hissediyorum…

Peygamberimizin dedesi
Abdülmuttalib’in vefatı. (Miladi
577)
Miladi 578
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Ey Yolcu! Yaradanın Adı ile Oku!
Oku, çok okudum demeden oku, bugüne kadar ki
bana yeter demeden oku,
kendi kendine yetmeye
kalkma, azarsın!
Oku ama yaratan Rabbi-

nin adı ile oku, ne okursan onu yaratan Rabbinin
adı ile oku. Kur’an’ı oku,

hayatı oku, nefsini oku,
neslini oku…
Vahyin ilk ayetlerini
tefekkür ederek oku. Göreceksin bu mekanda bu
ayetler sana derinden ses-

lenecek, gönlünde derin
anlamlar hissettirecek.
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“Beytullah
etrafındaki
tavaf, namaz gibidir.
Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyle ise,
kim tavaf sırasında
konuşursa sadece
hayır konuşsun.”

Vakfenin
Zamanı,
Zilhiccenin 9. Arefe
günü zeval vaktinden yani güneşin
tepe meridyeni
üzerine geliş vaktinden bayramın ilk
günü “fecr-i sâdık”
denilen tan yerinin
ağarmaya başladığı
zamana kadar geçen
süredir.29

“İnananların gönüllerinin Allah’ı
anması ve O’ndan
inen gerçeğe içten
bağlanması zamanı
daha gelmedi mi?
Mü’minler, daha
önce kendilerine
kitap verilip de,
üzerlerinden uzun
zaman geçmesi
yüzünden kalbleri
katılaşan kimseler
gibi olmasınlar.”
Hadîd (57), 16.

Ebu Kubeys’te İlk Sesleniş
Metaf alanında oturuyorum. Gözlerim Kâbe’de,
karşımda Ebu Kubeys Tepesi’ne yapılan devlet misafirhanesi var. Efendimizin Ebu Kubeys’e çıkıp vahyi ilk
anlatışı, Peygamberliğini ilan edişi geliyor aklıma.
Bu tepe insanlığın ve Kâbe’nin birçok olayına şahitlik etti. İbrahim aleyhisselam buradan seslendi hüccaca.
Burası öyle bir mekân ki Rabbim buradan çıkan mesajı
çağlara ulaştırıyor. İbrahim aleyhisselamın Mescidi Haram’a çağırma sesi de Efendimizin iman çağrısı da bize
buradan ulaştı, bundan sonrada ulaşacak inşaallah.

Peygamberimizin amcası
Ebû Talib ile
yaptığı Suriye seyahati. Miladi 578
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Ey Yolcu! Ebu Kubeys’i Dinle!
Kâbe’nin doğusunda
bulunan bu dağ, tarih
boyunca bir çok çağrıya
mekan oldu. Peygamber
Efendimiz ilk çağrısını
buraya çıkarak Mekkelile-

an buradasın. Kutlu Nebi
insanlığa ilk tebliği buradan yaptı ve vahiy sana
buradan başlayarak ulaştı.
Ebu Kubeys’i dinlerken
bir peygamberi dinler gibi

ri İslam’a çağırdı. İbrahim
aleyhisselam buradan insanlığı hacca çağırdı.
Ebu Kubeys’e kulak ver,
mesajını bir kez daha
duy, tefekkür et. Sen bu
dağdan hacca çağrıldın,
Rabbim duyurdu ve şu

dinle. Onun eteklerinden
dururken Peygamberimizin dizinin dibinde oturur
gibi tefekkür et.
Yeryüzünde ilk yaratılan
dağ Ebu Kubeys dağıdır.
Diğer tüm dağlar ona
bağlı olarak yaratılmıştır.
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“Yapılan
işler niyetlere göre değerlenir.
Herkes yaptığı işin
karşılığını niyetine
göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resûlü’ne varmak, onlara
hicret etmekse, eline
geçecek sevap da
Allah’a ve Resûlü’ne
hicret sevabıdır.
Kim de elde edeceği
bir dünyalığa veya
evleneceği bir kadına
kavuşmak için yola
çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği
şeye göre değerlenir.”

Ziyaret tavafının vakti,
Kurban Bayramının ilk
gününün fecrin (şafak)
doğuşundan başlayarak hayatın son gününe
kadar uzayan bir
müddetin her hangi bir
vaktidir ki, bu vakit de
yapılacak bir tavaf ile
hac farizası tamamlanmış olur.30

“Sana yakîn
(ölüm)
gelinceye
kadar Rabbine ibadet et.”
Hicr (15), 99.

Can Anam Hatice
Mekke’ye gelip de insan annesini ziyaret etmez mi?
Öğle namazını Mescid-i Harem’de kıldıktan sonra Cenneti-i Mualla’ya gidip Hatice annemi ziyaret edeceğim.
Ben geldim ana, Efendimin ümmetinden bir aciz,
bir günahkâr. Kapına geldim ana, Sen Efendimize hep
kol kanat gerdin, zor zamanda yanında oldun. Bende
zor durumdayım ana, günah bataklığından geldim,
bana da kol kanat gerer misin? Bana şefaat eder misin?
Efendimizi senin kadar sevemem belki ama ben de seviyorum.
Hatice anamın kabri belirsiz, düz bir alan. Ecdadımız bir kubbeli yapı ile mezarını belli etmişti, şimdi
başucunda duran ağaç olmasa yerini bile bilemeyeceğiz!

Hilfü’l – Fudûl
Antlaşması’na
katılması.
Miladi 589
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Ey Yolcu! Hatice Anneni Ziyaret
Et!
Hz. Hatice annemizin
kabri Cenneti Mualla
denen mezarlıktadır.
Burası Kâbe’nin kuzeyinde 1 km mesafededir.
Buralara gelmişken Hz.

âli etmesi için niyazda bulunmalıyız.
Diğer kabirlerde olduğu
gibi buraya da kadınların
girmesine izin verilmiyor.
Sadece erkekler ziyaret

Hatice annemizi ziyaret
etmeli, hayır dua etmeli,
bir Fatiha okumalı. Efendimize yaptığı iyilikler
için O’na teşekkür etmeli,
Rabbimizden makamını

edebiliyorlar.
Cenneti Mualla’da Peygamber Efendimizin
dedesi ve iki oğlu da meftundur.
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Mü’minlerin annesi
Ümmü Abdullah
Âişe radıyallahu
anhâ’dan rivayet
edildiğine göre Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem
şöyle buyurdu:
—Bir ordu Kâbe’ye
saldırmak üzere
yola çıkacak; bir çöle
geldiklerinde baştan
sona bütün ordu
yere batacaktır.”
Hz. Âişe der ki, bunun üzerine ben, Yâ
Resûlallah, onların
arasında ticaret için
yola çıkanlar ve kötü
niyetli olmayanlar
varken niçin hepsi
birden yere batacaktır? diye sordum.
Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem:
—Hepsi birden yere
batacak, âhirette
yeniden diriltilip
niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir”
buyurdu.

1.
2.
3.
4.
5.

Haccın Vacipleri:31
Say
Müzdelife
Vakfesi
Şeytan Taşlama
Tıraş Olmak
Veda Tavafı

“Peygamber size ne
verirse onu
alın, neyi yasaklarsa
ondan da sakının.”
Haşr (59), 7.

Mekke’de Şehadet
Mekke sokaklarında gezerken Sümeyye radiyallahu
anha ve oğlu Ammar radiyallahu anh aklıma geliyor.
Sanki sokaklarda o günkü çığlık seslerini duyar gibiyim.
Ammar’ın gözyaşlarını görür gibiyim. İçimde bir kin, o
zulümleri yapanları Mekke sokaklarında arıyorum adeta…
Ne mutlu Sümeyye’ye, ne mutlu Yasir’e, İslam’ın
ilk şehitleri oldular. Ne mutlu Ammar’a ilk şehit evladı
oldu, anne babasını Rabbine şehadet şerbeti ile gönderdi.

Peygamberimizin Hatice
ile evlenmesi.
Miladi 594
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Ey Yolcu! Şehadeti Kokla!
İlk şehitlerin kokusu
Mekke sokaklarında, acısı
1400 yıldır yüreklerimizde. Mekke’ye gelip de ilk
şehitleri hatırlamamak,
onların o gün çektiği

sıkıntıları düşünmemek,
ıstırabını yüreklerimizin
derinliklerinde hissetmemek olmaz.
Bu sokaklarda gezerken o
güzel insanların şehadete

koşan hatıralarının üzerinde yürüdüğümüzün
bilincinde olmalıyız.
Peygamber Efendimiz
“Kim şehit olmayı arzu
etmeden ölürse, cahili-

ye ölümü üzere ölür.”
buyuruyor. Bu şuur ve
istekle bu sokaklarda yürümeli, şehadetin izlerini
sürmeli, gönlümüze bu
arzuyu yazmalıyız.
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“Mekke
fethinden
sonra artık hicret
yok; fakat cihad ve
niyet vardır. Allah
yolunda savaşa
çağırıldığınız zaman
hemen katılın.”

Haccı vaciplerinden birini
terk etmek haccın
sahih olmasına mani
olmaz. Bundan dolayı ceza olarak yalnız
kurban kesmek
lâzım gelir. Bununla
beraber terk edilen
bir vacip yeniden yapılınca ceza düşer.32

“Resûlullah,
nefsinin
arzû ve
istekleri doğrultusunda konuşmaz.
Onun söyledikleri
kendisine vahyedilenlerden başka bir
şey değildir.”
Necm (53), 3-4.

İslam Kongresi: HAC
Dünyanın dört bir tarafından onlarca ülkeden, onlarca ırktan, dilden gelen Müslümanlar Mekke’de adeta
bir kongre yapıyorlar. Bu kongre İslam kimliğinin oluşmasında önemli bir adım. İslam anlayışımızı düzeltmek
için doğru bir zaman.
Malcom X’in hacca geldiğinde karşılaştığı manzara
karşısında şaşırmıştı. Kendi öğrendiği İslam ile buradaki
İslam farklı idi. Burada kardeşlik vardı, burası ümmet
anlayışının en iyi göstergesi idi.
Bizlerin de buraya gelince cemaat, ırk, mezhep taassubundan kurtulup İslam ümmeti şuuruna ermemiz
gerekiyor.
Rengi farklı, dili farklı bir kardeş arıyorum kendime,
konuşup anlaşamasak da yazarak anlaşabiliriz. Böylece
ülkeler arasında kültürler arasında bağ kurulabilir.

Kureyş’in
Kâbe’yi tamiri
sırasında Hacerülesved’in yerine
konulması hususunda hakemlik yapması. Miladi 605
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Ey Yolcu! Kongreye Katıl!
Gir Müslüman kardeşlerinin arasına, kendine
bir dost edin. Dünyanın
dört bir yanından gelen
kardeşlerinle diyalog
kur, arkadaş ol. Onların

dertlerini dinle, çözümler
üretmeye çalış.
Bir dokunup bin ah işiteceksin belki ama bunlar
senin hesaba çekileceğin

konulardan. Dünyanın
neresinde zalimin zulmü
altında inleyen bir kardeşin var ise sorunlarına
çözüm üretmeye çalış,
çözümlerine ortak ol.

Bu kongreden aklını ve
gönlünü doldurarak dön.
Gözün nur, gönlün maneviyat dolsun.
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“Allah
Teâlâ sizin
bedenlerinize ve
yüzlerinize değil,
kalplerinize bakar.”

Sa‘y sözlükte “koşmak,
çaba göstermek” gibi
anlamlara gelir. Hac
ve umre ile ilgili bir
terim olarak ise sa‘y,
Kâbe’nin doğu tarafında bulunan Safâ
ve Merve adlı iki tepe
arasında, Safâ’dan
başlanıp Merve’de
tamamlanmak üzere
yedi defa gidip gelmeyi ifade eder.33

“De ki:
Eğer Allah’ı
seviyorsanız bana uyunuz ki,
Allah da sizi sevsin
ve günahlarınızı
bağışlasın.”
Âl-i İmrân sûresi (3),
31.

Sahabe İzleri
Mekke’de bulunduğum süre içerisinde İslam tarihini bir kez daha gözden geçiriyorum O günleri, o güzel
insanları yâd ediyorum. Özellikle kırk güzel insan, ilk
Müslümanlar bir bir gözümde canlanıyorlar.
Şefkat kollarını Efendimize açan, zor günlerinde
destek olan Hatice annemizi rahmet ile anıyorum.
İslamın ilk çocuğu, çocukluğundan gençliğine örneğimiz, cesaret ve ilimde rehberimiz Ali Efendimi Peygamber Efendimizin yatağında, ölüm döşeğinde hatırlıyorum…
Dost denince akla ilk gelen, sadakat örneğim, Rabbimin razı olduğu önder insan, Hz. Ebu Bekir r.a.
Her biri gökteki yıldızlar olan Hz Osman, Hz. Zeyd,
Hz. Talha, Hz Bilal, Hz Ammar…
Ve çöl kaplanı Hz. Hamza… Ve küfre meydan okuyan Hz. Ömer…
Rabbim hepsinden razı olsun.

Hira mağarasında ilk
vahiy alması;
Alak suresinin ilk beş
ayetinin nüzûlü (27
[?]Ramazan / Miladi
610).
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Ey Yolcu! Kırkıncı Ol!
İslam’ı güçlendiren Hz.
Ömer r.a. gibi sende İslam’a omuz ver, güç kat.
Benden ne olur ki deme.
Allah senin hangi meziyetinden İslam davasına güç

vereceğini senden daha
iyi bilendir. Seni yaratan
Rabbin sana bu mesleği
öğretti ise sana düşen

mesleğinin, meziyetlerinin sadakasını vermendir.
Ömer olur kılıcınla yardımcı olursun, Ali olur
ilminle kapılar açarsın.
Kendinde benlik görme-

den Müslümanların hep
otuz dokuz olduğu bilinci
ile omuz ver, yürek ver,
gönül ver.
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Bir kimsenin
câmide
cemaatle
kıldığı namaz, işyerinde ve evinde kıldığı
namazdan yirmi küsur
derece daha sevaptır.
Şöyleki bir kişi güzelce
abdest alır, sonra başka
hiçbir maksatla değil,
sadece namaz kılmak
üzere câmiye gelirse,
câmiye girinceye kadar
attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir
ve bir günahı bağışlanır. Câmiye girince
de, namaz kılmak için
orada durduğu sürece,
tıpkı namaz kılıyormuş
gibi sevap kazanır.
Biriniz namaz kıldığı
yerden ayrılmadığı,
kimseye eziyet etmediği
ve abdestini bozmadığı
müddetçe melekler:
Allahım! Ona merhamet et!
Allahım! Onu bağışla!
Allahım! Onun tövbesini kabul et! diye ona
dua ederler.”

Müzdelife,
Arafat ile
Mina arasında,
Harem sınırları
içinde bir bölgedir.
Mina’dan Muhassır
vadisi ile ayrılır.
Haccedenlerin Arefe
gününü bayram
gününe bağlayan
geceyi burada geçirmeleri sünnet, burada vakfe yapmak ise
vâciptir.34

“Ey iman
edenler!
Allah’a itaat
edin, Peygambere de
itaat edin ve sizden
olan emir sahibine de itaat edin.
Eğer herhangi bir
şeyde anlaşmazlığa
düşerseniz, Allah’a
ve âhiret gününe
gerçekten inanıyorsanız, onu Allah’a ve
Resûlüne götürün.
Bu, daha iyidir ve
sonuç bakımından
da daha güzeldir.”
Nisâ (4), 59.

Allah Yolunda Hicret (Sevr)
Bir sabah namazı sonrası Sevr’e yöneliyorum. Peygamber Efendimizin hicrette kullandığı güzergâhta bulunan Sevr Dağına tırmanacağım.
Bu dağ yolu filmlerdeki gibi düz bir mekân değil.
Tırmanışımız tam 1,5 saat sürdü, zira çok dik bir dağ.
O günkü şartlarda Efendimiz kim bilir ne zorluklarla
çıktı buraları. Ara ara merdivenler var. Bu merdivenlerin yapımına hala devam edip sadaka bekleyen insanlar
var.
Zirveye vardığımızda bir hallerdeyim, biraz soluklandıktan sonra o küçük mağaraya girip Efendimizin
kokusunu duymaya çalışıyorum. Mağaraya girdiğimizde sanki “korkma” ayetini duyar gibiyim.
Hz. Ebu Bekir Efendimizin ayağı ile yılan deliklerini
kapatması geliyor aklıma… 

Açık davetle
emrolunması
üzerine yakın
akrabasını İslam’a
davet etmesi. Miladi
613
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Ey Yolcu! Hicret Et!
Karanlıktan aydınlığa,
masivadan hidayete hicret
et. Günahlardan kaçar
gibi, şeytandan kaçar gibi
hicret et. Hicretinde ya
sadık dostların olsun ya

da bir Müslümana sadık
dost ol. Hicretinde manevi durakların olsun, ya bir
sevr yap ya bir sevr bul.
Kâbe’nin güneydoğusunda 5 km mesafede bulunan Sevr mağarası Peygamberimizin ilk hicret
durağı. Burası, Efendimi-

zin Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh ile birlikte bir
gece geçirdikleri mağara.
“Korkma” ayetinin indiği
mağara. “... Hani, kâfirler
onu, iki kişiden biri ola-

rak (Ebu Bekir ile birlikte
Mekke’den) çıkarmışlardı;
hani onlar mağaradaydı; o,
arkadaşına. Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu...” Tevbe, 40.
Akif’in dediği gibi “Korkma”, yolun İslam devletine giden yolun olsun.
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“Vallahi
ben günde
yetmiş defadan fazla
Allah’dan beni bağışlamasını diler, tövbe
ederim.”

Şeytan taşlama (remy-i
cimâr), haccedenlerin bayram günleri
Mina›da Küçük
Cemre, Orta Cemre
ve Akabe Cemresi
adı verilen yerlere
ufacık taşlar atması
demektir. Halk
dilinde küçük şeytan,
orta şeytan ve büyük
şeytan da denilen
bu taş kümelerine
taş atmak haccın
vâciplerindendir.35

“Kim Resûle
itaat ederse,
Allah’a itaat
etmiş olur. Kim de
yüz çevirirse, biz seni
onlara bekçi olarak
göndermedik.”
Nisâ sûresi (4), 80.

Taif’te Hüzün
Efendimizin ilk hicreti Taif’e idi. Mekkelilerin büyük bir çoğunluğu iman etmemiş, belki Taifliler iman
ederdi. Rahmet Peygamberi tebliğ için Zeyd r.a. ile sıcak kum çöllerini aşarak Taif’e gitti. Gitti ama müşrikler Efendimizden önce oraya varmış, halkı Efendimize
karşı kışkırtmışlardı. Çocuklara para vererek Efendimizi
taşlattılar.
Taif’e gitme fırsatı bulamadım ama o günü ruhumda hissediyor, Efendimin çektiği sıkıntıları bir kez daha
hatırlıyorum. Zeyd’in r.a. yanında olsam da Efendime
gelen bir taşında önünde ben durabilse idim…
Her gecenin bir sabahı, her hüznün de bir sevinci
vardır. Peygamber Efendimiz Taif’ten belki eli boş dönmüştü, hüzünlenmişti. Lakin geri dönüş yolunda Rabbim cinleri iman etmeleri için göndermişti. Bugün Cin
Mescidi olarak bilinen bu yerde cinler iman etmişlerdi.

Müşriklerin
zayıf Müslümanlara
eziyet etmeye başlaması. Miladi 614
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Ey Yolcu! Taşa Göğüs Ger!
Efendimizin sünnetine
atılan her taşa göğüs ger,
1400 yıl önce Zeyd’in
radiyallahu anh Efendimizi koruduğu gibi sende
O’nun sünnetini koru!
Bir şeyi korumanın yolu
onu muhafaza etmekten
geçer. Sünneti muhafaza

etmenin yolu da onu
yaşamaktır. Yaşamalısın
ki çağlar ötesine tevatürle
ulaşsın. Bil ki sen yaşamazsan ben yaşamazsam
bu sünnet unutulur gider. Yaşa, yaşat, unutma,
unutturma!

“Ey insanlar! Allah’a
tövbe edip ondan af
dileyiniz. Zira ben
ona günde yüz defa
tövbe ederim.”

Vedâ tavafı
Mekkeli
olmayan ve Mekkeli hükmünde
sayılmayan, uzak
bölgelerden gelmiş
hacıların Mekke’den
ayrılmadan yapmaları gereken en son
tavaftır.36
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“Allah
Resûlü’nün
emrine
aykırı davrananlar,
kendilerine bir belânın çarpmasından,
yahut acı bir azabın
uğramasından sakınsınlar.”
Nûr (24), 63.

Hudeybiye’de Sabır
Mekke’nin harem sınırlarında bir tanesi de Hudeybiyedir. Burası aynı zamanda tarihteki Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı yer. Burası düz bir alandır.
Bu meydana girip, diz çöküp gözlerimi kapattığımda kendimi binlerce sahabenin arasında hissediyorum.
Adeta beyaz ihramlarına bürünmüş sahabelerin arasında
tek bir yöne, Allah Resulüne bakıyorum. Efendimden
gelecek cevabı bekliyorum, ötelerden gelecek vahyi bekliyorum.
Sabırla beklenen an ve hüzünle geri dönüş… Rabbin
beyti Kâbe’ye kavuşamadan, Allah’ın yeryüzündeki eli
Hacerül Esved’i öpemeden, Makam-ı İbrahim’de duramadan, Arafat’ta yakaramadan dönüş… Bugün için
hüzün var ama Rahman şerlerden hayr halkedecek ve
kutsal fetih adım adım yaklaşacak…

Habeşistan’a
ilk hicret.
Miladi 615
Habeşistan’a ikinci
hicret. Miladi 616
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Ey Yolcu! Acele Etme!
Hayat hep Hudeybiye
sınırlarına gelip dayanacak ama sabırla Mekke’ye
kavuşacağız.
Günlük yaşantımızda
bir çok arzu ettiğimiz
işler tüm şartlar olumlu

olduğu halde bizim için
olumsuz sonuçlanır. Biz
de ister istemez bu sonuca
hayıflanırız. Sabrettiğimizde Rabbimizin şerlerden nasıl hayr halk ettiğini müşahede ederiz.
Hayat Hudeybiyedir, sürekli seni getirir bir sınırda tutar, Mekke’ne gidermezsin. Sabredersen Allah
sana zamanı geldiğinde
kapılarını açar giremediğin şehre fetih ile girersin.

Sabret her işin bir vakti
var, günü gelince Rabbin
sana verecektir.
Hudeybiye Mekke’de yaşayanlar ve biz hacılar için
mikat sınırıdır. Buraya
gelerek ihrama girip um-

reye niyet edebiliriz. Buraya geldiğimizde mescidin sağ tarafındaki yoldan
birkaç yüz metre giderek
Hudeybiye anlaşmasının
yapıldığı, Peygamberimizin çadırının kurulduğu
yere ulaşabiliriz. Burada
gözlerinizi kapatıp tarihin
o sayfalarında gezebilir,
yaşanan olayları zihninizde, gönlünüzde canlandırabilirsiniz.
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“Kulunun
tövbe
etmesinden dolayı Allah Teâlâ’nın
duyduğu memnuniyet, sizden birinin
ıssız çölde kaybettiği
devesini bulduğu
zamanki sevincinden
çok daha fazladır.”

Haccın Sünnetleri:37
1. Kudüm tavafı.
2. Hac hutbeleri.
3. Arefe gecesi
Mina’da gecelemek.
4. Bayram gecesini
Müzdelife’de
geçirmek.
5. Bayram günlerinde Mina’da
kalmak.
6. Muhassab’da bir
süre dinlenmek.
Sünnetlerin yerine
getirilmesi haccın
sevabını arttırır.
Mazeretsiz terki
mekruhtur. Fakat
sünnetlerin terkinde
herhangi bir maddî
ceza gerekmez.38

“Ey inananlar!
Allah’ın ve
Resûlü’nün huzurunda öne geçmeyin. Onların önüne
kendiniz geçmediğiniz gibi, onlardan
önce konuşmaya, bir
iş hakkında hüküm
beyan etmeye de
kalkmayın”
Hucurât (49), 1.

Akabe’de Biat
Medineli Müslümanların Efendimize biat etmek
için buluştukları, ecdadımız tarafından buraya yapılan
mescitteyim. Burası şuan mescit olarak kullanılmıyor.
Ben de burada tekrar biatımı yeniliyorum. Gözlerim
kapalı, ellerim Efendimizin ellerinde:
“Ya Resûlullah, Senin dinini, sünnetini koruyacağıma, yaşayacağıma, yaşatacağıma söz veriyorum.”
Ya Resûlullah, o kutlu günde sahaben olarak biat
edemedim ama bugün kardeşin olarak biat ediyorum.
1430 yıl sonra Peygamber Efendimizin kardeşi olarak bu mekâna beni getiren Rabbime hamdolsun.

Hz. Hamza’nın Müslüman olması.
Miladi 616
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Ey Yolcu! Biatını Tazele!
Mina’da bulunan Akabe
mescidi Peygamber Efendimize Medineli Müslümanların ilk biat ettiği
bir mekân. Bu mekâna
gitmeli o günü hatırlamalı

her an senin Allah’a ve
Resulüne verdiğin sözü
bozman için kulağına
fısıldayacak, nefsinin hoşuna gidecek dünyalıklar
getirecek, seni ibadet et-

ve biatını yenilemelisin.
Bu mescit şeytan taşlama
alanının hemen alt tarafında, büyük şeytanın alt
tarafında bulunuyor. Bil
ki tazeleyeceğin bu biat
en çok büyük şeytanı kızdıracak!
Kıyamet kopmadığına
göre şeytan hayatta ve

mekten alı koyacak. Bunlarla başarılı olamazsa seni
sevabı olmayan boş işler
ile meşgul edecek.
Gözünü de gönlünü de
açık tut!
Kendini koru!
Biatına sahip çık!
Sadık ol!
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“Allah
Teâlâ
gündüz günah
işleyenin tövbesini
kabul etmek için
geceleyin elini açar.
Geceleyin günah
işleyenin tövbesini
kabul etmek için de
gündüzün elini açar.
Güneş battığı yerden
doğuncaya kadar bu
böyle devam edip
gider.”

Haccın
adabı:
Tam helal bir mal ile
hac etmelidir. Çünkü
helal olmayan bir
mal ile hac edilmesi
haramdır.39
Yola çıkmadan evvel
kul borçları var ise
ödemelidir.40

“Zamana
andolsun
ki, insan hiç
şüphesiz hüsran içindedir. Ancak, inanıp
yararlı iş işleyenler,
birbirlerine hakkı
tavsiye edenler ve
sabrı tavsiye edenler
bunun dışındadır.”
Asr (103), 1-3.

Dar’ul Erkam’da Eğitilmek
Safa Tepesinin hemen eteklerinde bulunan Erkam’ın
evi bugün belirsiz durumda. Erkam’ın evi Mescid-i Harem’in içeresinde kalmış artık.
Manevi eğitim kampı olan hacca, sahabelerin ilk
eğitim okulu olan Dar’ul Erkam’ı, Erkam bin Sabit’in
evini, o günleri hatırlayarak başlıyorum. Kur’an ayetlerini yudum yudum içerek… Efendimin manevi sohbet
meclislerini arzulayarak…
Selam size güzel insanlar, selam sana Erkan bin Sabit, selam sana kutlu Nebi…

Hz. Ömer’in
Müslüman
olması; Hz.
Peygamberin ve
Müslümanların
Darûlerkam’dan çıkmaları. Miladi 616
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Ey Yolcu! Mekke’de Oku!
Kur’an’ın ilk ayetleri
Mekke’nin sokaklarına
Erkam b. Sabit’in evinden
dağılıyordu. İslam’ın ilk
mektebi bir evdi, İslam’ın
ilk öğrencileri burada kut-

lu Nebi’den vahyi öğreniyor, kendilerini geleceğe
hazırlayacak manevi akışa
bırakıyorlardı.
Buralara geldiğimize göre
bizlerde bu eğitim hal-

kasına katılmalı, manevi
feyzden kana kana içmeliyiz. Vahyin en derin
anlamları gönlümüze
nakşetmeli. Sahabenin
Mekke sokaklarına dağı-

lıp vahyi anlattıkları gibi
biz de dünya sokaklarına
dağılmalı, Kur’an’ın her
bir ayetini, Resulün her
bir hadisini insanlara ulaştırmalıyız.
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“Güneş
batıdan
doğmadan önce kim
tövbe ederse, Allah
onun tövbesini kabul
eder.”

Haccın adabı: Günahlardan tövbe etmeli,
kazaya kalmış
ibadetler var ise kaza
edilmelidir.41
Riyadan, iftihar
ve övünmekten,
ziynet ve ihtişamdan
sakınmalı, mütevazı
bir şekilde hareket
etmelidir.42

“Sizden
hayra çağıran, iyiliği
emredip kötülüğü
meneden bir topluluk bulunsun.
Âl-i İmrân (3), 104.

Mina’dan Arafat’a
Geceden Arafat’a geldik. Geceyi burada geçireceğiz.
Yarın büyük gün, vakfe günü.
Arafat heyecanını Mina’da yaşayacaktık. Ama şu an
Arafat’tayız. Yarın Arefe. Bir gün önceden buradayız.
Bu yıl üç milyon insanın olması Mina’ya gitmemizi engelliyor. Suudi Hac Bakanlığı üç buçuk milyon insanı
sevk ve idare etmek için bazı değişiklikleri şart koşuyor.
Aynı anda bu kadar insanı getirmek ve götürmek ciddi
bir organizasyon istiyor.

Sosyal ve
ekonomik
boykotun uygulamaya başlaması.
Miladi 616
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Ey Yolcu! Mina’dan Arafat’a
Yürü!
Zilhiccenin sekizi, ihramlarını giydin, şimdi Mina’ya gitme vakti. Fırsatın
varsa doğrudan Arafat’a
çıkmak yerine Mina’ya
git. Zira Peygamber Efen-

dimiz Mina’da gecelemiştir. İmkân varsa çadırını
Mina’ya kur ve bayram
süresince burada kal.
Mina, İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamın kurban etmek
istediği mekân.
Uzaktan da olsa dağın
eteklerinde bulunan bu

yeri görebilir, sen de
en sevdiğin şeyi kurban
etmeye Rabbine söz verebilirsin. Kimi en çok evladını sever, kimi hayatını,
kimi yatını, kimi katını,

kimi makamını? Sen neyi
seviyorsun? En sevdiğini
kurban etmeye hazır mısın?
Geceyi Mina’da ibadet ile
geçirip, sabah namazını
eda ettikten sonra büyük
buluşma için Arafat’a çık.
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“Bir kul
can çekişmeye başlamadığı
sürece, Allah Teâlâ
onun tövbesini kabul
eder.”

Haccın
adabı:
Hac yolculuğu
hakkında münasip
şahıslar ile istişare
etmelidir.43
Kimler ile arkadaş
olacağına, hangi
yoldan veya hangi
vasıtalar ile yolculuk
yapacağına dair istihare yapmalıdır.44
İcabında kendisini
irşat edecek, kendisine yardımda sabır
ve sebat tavsiyesinde
bulunacak sâlih bir
arkadaş edinmelidir.45

“Kitabı
okumakta
olduğunuz
halde, insanlara
iyiliği emredip kendinizi nasıl unutursunuz? Artık aklınızı
başınıza almayacak
mısınız?”
Bakara (2), 44.

Arafat Buluşması
Vakfe öncesi Hz. Âdem babamız ile Hz. Havva annemizin yeryüzündeki ilk buluşma noktasına doğru
ilerliyoruz. Burası Arafat meydanının tam ortasında Cebeli Rahme denilen küçük bir tepe.
Hz. Âdem aleyhisselam yeryüzüne indiği nokta
Hindistan civarına, Hz. Havva annemizin ise Cidde
civarına inmiş. Her ikisi yürüyerek Cebel-i Rahme’de
buluşmuşlar.
Cebel-i Rahme’nin basamaklarını adımlarken kaybettiğim, bugüne kadar buluşamadığım şeyleri düşünüyorum. Burası manevi bir buluşma noktası.

Boykotun
sona ermesi.
Miladi 619
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Ey Yolcu! Sevdiğini Ara!
Rahmet dağına adımla,
sevdiğini aramak için en
tepesine doğru tırman.
Dünyada kaybettiğin
zamanı tefekkür ederek,
kaybettiğin göz nurlarını

hatırlayarak yüksel bu
tepeye.
Bugüne kadar kaybettiğin ahiretini Arafat’ta
bul! Ahiret buluşması
için Rabbine münacatta
bulun.
Cebeli Rahme’nin güney

eteklerinde yönel, burası
Peygamberimizin veda
hutbesini irad ettiği mekan.
O tarihi anımsayark onbinlerce sahabe arasına

karış, Peygamberimizi
dinle. O anı yaşayarak,
tefekkür ederek veda hutbesini oku.
Sana bırakılan bu kıymetli hazineyi, son hutbeyi
oku ama son olmasın, hep
hayatına rehber olsun.
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“İnsanoğlunun bir
dere dolusu altını
olsa, bir dere daha
ister. Onun ağzını
topraktan başka bir
şey doldurmaz. Ama
Allah, tövbe edenin
tövbesini kabul eder.”

Haccın
adabı:
Yolda arkadaşlarıyla
ve diğer yolcular ile
çekişmekten, dövüşmekten sakınmalıdır.46
Düşmanları var
ise haklarında af
ile müsamaha ile
muamele yapmaya
çalışmalıdır.47
Hac yolculuğuna ay
başında perşembe
günü, bu olmazsa
pazartesi günü sabahleyin çıkmalıdır.48

“Hiç şüphesiz Allah
size, emanetleri ehline teslim
etmenizi emreder.”
Nisâ (4), 58.

Arafat’ta Sorumluluk Almak
Cebeli Rahme’nin güney tarafındaki etekleri Peygamber Efendimizin veda hutbesinin okuduğu yer.
Buraya geldiğimizde irşad için okuyacağımız en iyi metinlerden biri hiç şüphesiz veda hutbesidir. Okudukça
kendinizde bir kat daha sorumluluk hissedersiniz. Sanki
onbinlerce sahabelerin arasındayım, Efendimiz hayatta
ve bana sesleniyor. Buyur Ya Resulallah…
Veda hutbesi:
“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’tan başka
ilâh yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur.
Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve
Rasûlüdür.”
“Ey insanlar!
Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.
İnsanlar!

Ebû Talib’in ve
Hz. Hatice’nin
vefatı.( Hüzün
yılı). Miladi 620

Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl
mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.
Ashabım!
Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O’da sizi yap-
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tıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden
sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar,
bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan
kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

“Sabır
dediğin,
felâketle karşılaştığın
ilk anda dayanmaktır.”

Ashabım!
Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah
böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin anaparanız
size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.
Ashabım!
Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib’in torunu Iyas bin
Rabia’nın kan davasıdır.
Ey insanlar!
Muhakkak ki, şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da
onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.
Ey insanlar!
Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları,
Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu
kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar
üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı
vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınızı; yatağınızı

133

Haccın
adabı:
Aile efradı ile dostlar
ile veda etmeli,
onların dualarını
dilemeli, bunun için
ziyaretlerine gitmelidir. Onlar da kendisini hacdan gelirken
karşılanmalıdırlar ki,
bu da sünnettir.49
Haccın adabı:
Hacca giderken ve
hacdan dönüp gelince, evinde iki rekât
namaz kılıp dua
etmelidir.50

“De ki: “Siz,
Rabbimin
rahmet
hazinelerine sahip
olsaydınız, o zaman
bile, harcamakla
tükenir endişesiyle
elinizi sıkı tutardınız; insanoğlu zaten
daima cimridir”
İsrâ (17), 100.

hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri
izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa,
Allah, size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve
daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf
ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey mü’minler!
Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça
yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir.
Mü’minler!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman
Müslüman’ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar
kardeştirler. Bir Müslüman’a kardeşinin kanı da, malı
da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse
o başkadır.
Ey insanlar!
Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir.
Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya
vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde
doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet
vardır.
Hz. Peygamber’in Zeyd b.
Harise ile Taif’e gitmesi ve Mut’im
b. Adi’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi
(şevval / Miladi 620).

Ey insanlar!
Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in
çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü
olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da
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kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük
ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında
en kıymetli olanınız O’ndan en çok korkanınızdır. Azası
kesik siyahî bir köle başınıza amir olarak tayin edilse,
sizi Allah’ın kitabi ile idare ederse, onu dinleyiniz ve
itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının
suçu üzerine suçlanamaz.

“ Dünyada
sevdiği
bir dostunu aldığım
zaman, (sabredip)
ecrini Allah’tan
bekleyen mü’min
kulumun katımdaki
karşılığı cennettir.”

Dikkat ediniz!
Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:
Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.
Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız
yere öldürmeyeceksiniz.
Zina etmeyeceksiniz.
Hırsızlık yapmayacaksınız.
İnsanlar!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? “
Sahabe-i Kiram birden söyle dediler:
“Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz,
diye şahadet ederiz!”
Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhisselam şahadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve söyle buyurdu:
“Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ Rab! Şahit ol yâ
Rab! “
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İhrama girmenin rüknü;
niyet ve telbiyedir.
Bu ikisinin bir arada
bulunması gerekir.
Telbiye yapar, niyet
etmezse ihrama
girmiş olmaz.51

“Allah
Teâlâ’nın
insanlardan
bir kısmını diğerlerine üstün kılması
ve bunların ötekilere mallarından
harcama yapması
sebebiyle, erkekler
kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için iyi
kadınlar itâatkârdır.
Allah’ın kendilerini
korumasına karşılık
onlar da kocalarının
haklarına saygı gösterirler ve namuslarını korurlar.”
Nisâ (4), 34.

Büyük Buluşma Arafat
Büyük an geldi... Af isteyen ile affedenin buluşma
anı; Arafat Vakfesi...
Milyonlarca kardeşimle aynı anda ellerimizi kaldırarak Rabbimizden affımızı diliyoruz. Eller semaya
yükseldikçe, gözyaşları sel olup akıyor. Çadırımız feryat
sesleri, af istekleri ile inliyor. Affet Allah’ım.
Allah’ım, İbrahim aleyhisselamın dili ile çağırdın.
Allah’ım İbrahim aleyhisselamın çağrısını bana duyurarak çağırdın, ben de geldim. Geldim kapına, gidilecek
kapının tek sahibine geldim.
Peygamberin Muhammed aleyhisselamın sünneti
üzerine geldim. 1400 yıl önce Efendim Muhammed
aleyhisselam ile bana gönderdiğin mesajı aldım ve geldim.
Yüzüm yerde, boynum bükük sana geldim. Affetmeye çağırdın, ben de affına geldim. Tertemiz bir kul
olmam için çağırdın, ben de temizlenmeye geldim. Rızan için çağırdın, ben de rızana geldim, kapına geldim,
affına geldim. Bu kapıdan beni boş çevirme, beni affetmeden, rızana erdirmeden gönderme. Allah’ım sen
affetmezsen halim nice olur?

Hac mevsiminde
Medineli
Hazrec kabilesinden
bir grubun Akabe’de
Hz. Peygamber’le
görüşüp Müslüman
olması (Zilhicce).
Miladi 620

Vaadine geldim Allah’ım. Peygamberin Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetini Arafat’ta temizleyeceğini, anadan doğmuş yapacağını vaat ettin. Bu
vaadi senden istiyorum, zira sen vaadinde duransın,
Rahman’sın, Rahim’sin.
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Ey Yolcu! Buradan Eli Boş
Dönme!
Öyle bir andasın ki bu an
senin hayata yeniden doğacağın, günahlarının defterden silineceği, annenden doğmuş gibi tertemiz
kalacağın an. Bunun için

Rabbine ellerini, gönlünü
aç ve yakar. Affedilinceye kadar yakar ve şüphe
etme, affedileceksin.
Ellerini aç ve dua et.

Dünyan için ahiretin için
dua et. Annene babana
dua et, ecdadına rahmet
dile. Vatanına ve milletine dua et…
Buradan tertemiz döne-

ceksin. Bu temiz sayfayı
bir daha kirletmeyeceğine
söz ver, sözüne sadık kalabilmek için Rabbinden
yardım iste.
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“Allah
Teâlâ
buyuruyor ki: “Kulumu, iki gözünü
kör etmekle imtihan ettiğim zaman
sabrederse, gözlerine
karşılık olarak cenneti veririm.”

Niyet; hac
veya umre
yapmaya karar
vermek ve hangisini
yapacaksa onu belirlemekle olur. Niyeti
dil ile ifade etmek de
müstehaptır.52

“Ey imân
edenler!
Kazandıklarınızın ve rızık olarak
size yerden çıkardıklarımızın iyisinden,
temizinden fakirlere
verin. Ama değersiz şeyleri vermeye
kalkmayın.”
Bakara (2), 267.

Müzdelife’de Silahlanmak
Müzdelife meydanına gecenin karanlığında şeytana
vuracağım silahlarımı arıyorum. Şeytanı vuracağım yedi
silahı özenle seçiyorum.
Şeytan ve hiziplerini adeta bir daha karşıma çıkarmayacak bu silahlar…
Bu yedi taş şeytana, hizbine, insan şeytanlarına, nefsime, dünyaya…
Bu yedi taş İsrail Siyonizm’ine, ABD emperyalizmine…

İsra ve Mi’rac
hadisesi, beş
vakit namazın
farz kılınması ( 27
Receb / Miladi 621)
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Ey Yolcu! Silahlan!
Arafat’ta gönlünü dolduran hacı, şimdi elini doldurma zamanı, düşmanlarına karşı silahlanma
zamanı. Sadece el açarak
düşmanı yenemezsin, yer-

intizam nasıl varsa taş seçerken de aynı şekilde ol.
Rabbinin sınırlarına uy ki
düşmanlarına karşı Rabbinin yardımını alasın.
Burada kırkdokuz taş

den bir taş al ve zamanı
gelince at. Rabbin hedefe
ulaştıracaktır.
Silahını özenle seç, ne
büyük ne küçük, nohuttan küçük fındıktan
büyük olmasın ki hedefi
tam vursun. Hayatını
her aşamasında bir nizam

topla. Bu taşlardan yedisini ilk gün büyük
şeytana atacaksın. İkinci
gün yirmibirini, üçüncü
günü de kalan yirmibirini
atacaksın.
Taşların kaybolma ihtimaline karşı bir kaç yedek
taş da alabilirsin.
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“Yorgunluk, sürekli
hastalık, tasa, keder,
sıkıntı ve gamdan,
ayağına batan dikene varıncaya kadar
Müslümanın başına
gelen her şeyi, Allah,
onun hatalarını
bağışlamaya vesile
kılar.”

Telbiyeyi ihrama
girerken bir defa
söylemek farz, zaman zaman yüksek
sesle tekrarlamak ise
sünnettir. Kadınlar
gerek telbiye gerekse
diğer dua, zikir ve
tesbihlerde seslerini
fazla yükseltmezler.53

“Ailene
namaz kılmayı emret!
Kendin de namaza
dört elle sarıl!.”
Tâhâ (20), 132.

Müzdelife’de Affolunmak
Bizler Arafat’tan Müzdelife’ye otobüsler ile geldik.
Peygamber Efendimiz yürüyerek (veya deve) ile gelmişti. Sahabe Efendilerimiz bu yolculuk sırasında ve Arafat’ta Efendimizin hiç gülümsemediğini söylüyorlar.
Hep bir üzgün hava içerisinde imiş, Müzdelife’de bir an
öylesine gülümsemiş ki mübarek dişleri gözükmüş. Bu
durum karşısında şaşıran sahabe efendilerimiz sebebini
sormuşlar.
Efendimiz de, Rabbimden ümmetimi bağışlamasını
istedim, Arafat’ta kul hakkı hariç affettiğini, Müzdelife’de ise kul hakkını da affettiğini, söyledi.
Ne mutlu Müzdelife’ye ulaşanlara…
Kumların üzerine seccademizi sererek Cem-i Tehir
ile akşam ve yatsı namazını kıldık. Arkasından Müzdelife vakfesine durduk. Ve aczimizle af olunma umudu ile
vakfedeyiz…

Birinci Akabe
Biatı ve Hz.
Peygamber’in
İslamiyet’i öğretmesi için Mus’ab b.
Umeyr’i Medine’ye
göndermesi. ( Zilhicce). Miladi 621
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Ey Yolcu! Kul Hakkını Affettir!
Arafat’ta kul hakkı hariç
tüm günahlarını sildiren
hacı, şimdi kul hakkını da
affettirebilirsin.
Müzdelife vakfesine durduğunda öncelikle varsa

sen diğer insanlara kul
hakkını helal et, sana olan
borcundan dolayı Müslüman kardeşini cehennem
ateşine atma.
Sonra Rabbine yalvar,

kime kul borcun varsa, kimin üzerinde bir kul hakkı alacağı varsa onun seni
affetmesi iste. Rabbinden
onun gönlüne iham etmesini iste, aynı şu an senin

tün kardeşlerine haklarını
helal ettiğin gibi onların
da sana haklarını helal
etmesini iste. Rabbin
her şeye kadirdir, kalpler
onun elindedir.
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“Allah,
hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya
sokar.”

İster hac, ister
umre, isterse
başka bir niyetle olsun (ticaret, seyahat
vs.) hiç kimse mikatlardan ihramsız
olarak geçemez. Zira
ihramın vacip olması, o mekâna tazim
ve hürmet içindir.54

“Allah’a
ibadet edin
ve ona
hiçbir şeyi ortak
koşmayın. Anaya,
babaya, akrabaya,
yetimlere, yoksullara,
yakın komşuya, uzak
komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya
ve mâliki bulunduğunuz kimselere iyi
davranın.”
Nisâ sûresi (4), 36.

Mina’da Savaşmak
Emin adımlarla savaş meydanına ilerliyorum. Şeytan
ve hizipleri ile sembolikte olsa savaşacağım, taşlayacağım yerdeyim.
Müzdelife’de aldığım taşları büyük şeytana atmak
için hazırlıyorum. Büyük şeytanın önünde adeta onu
korur gibi küçük ve orta şeytan var. Küçük ve orta şeytan ile vakit geçirmeden büyük şeytana yöneliyorum.
Büyük şeytana ve onu temsil eden her şeye yedi taş ile
hücum ediyorum. İlk gün büyük şeytanı taşlıyorum,
sonraki günler hepsini birden taşlayacağım.
Ve büyük şeytanı taşlıyorum.
Şeytanı, nefsimi, insan şeytanlarını, siyonizmi, emperyalizmi ve tüm izmleri taşlıyorum.

İkinci Akabe
Biatı( Zilhicce).
Miladi 622
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Ey Yolcu! Hedefi Tuttur!
Artık savaş meydanındasın, silahlarını çek ve düşmana hücum et. Hedefini
şaşırıp Müslüman kardeşinin kafasını yarma…
Her taşta Bismillahu Al-

mekan.
Acale etmeden şeytanı
görür görmez taşı atmadan biraz yürü, ya yanına
kadar yaklaş ya da arka
tarafına doğru ilerle öyle

lahu Ekber diyerek kaldır
elini ve fırlat taşı, Rabbin
ulaştıracak hedefine, yeter
ki niyet koordinatların
sağlam olsun. Her ibadette olduğu gibi burada da
ihlas ile yap.
Şeytan taşlayacağın bu
mekan oval ve uzun bir

taşını at.
Zira ön tarafta hep izdiham olur. İbadet yaparken kardeşlerine eziyet
etme.
Şeytan taşlamayı üç-beş
metre mesafen yap ve
taşlamanın arkasından hemen bu mekandan ayrıl.
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“Başına bir
musibet
geldi diye hiç biriniz
ölümü temenni
etmesin. Mutlaka
böyle bir şey temenni etmek zorunda
kalırsa: ‘Allahım,
benim için yaşamak
hayırlı olduğu sürece
beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni
öldür’ desin.”

Harem bölgesi, Mekke
ile etrafında, bitkileri
koparılmamak ve
av hayvanlarına
zarar verilmemek
üzere belirli sınırlar
içindeki emniyetli
bölgedir.55

“Daha
önceden
Medine’yi
yurt edinmiş ve
gönüllerine imanı
yerleştirmiş olan
kimseler, yanlarına
hicret edip gelenleri
severler.”
Haşr (59), 9.

Kurban Olmak
Rabbe niyazlarla ve vaatlerde bulunan en sevgiliyi
kurban etmek… Can parçasını, sevdiğini Allah yolunda kurban edebilmek… İsmail’ini kurban edebilmek…
Her yüreğin kaldıramayacağı bir imtihan…
Rabbime hamdolsun böylesine zor bir imtihan ile
nefsimi sınamadı.
Kurban; Allah için canımızdan kanımızdan malımızdan… Bizi Rabbe kavuşturabilecek bir kurban…
Burada bir koyun kurban etmenin yanı sıra en sevdiğim varlıkları da kurban etmem gerekiyor. Tüm dünya sevgisini, malı mülkü… Anayı babayı, yâri, evladı…
Akrabayı… Dostu… En sevgili İsmail’i kurban ederek
bu kutsal beldelerden dönebilmek…

Peygamber
Efendimiz
Kubâ’ya 8 Rebîülevvel 1 /2 0 Eylül
623’de vardı.
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Ey Yolcu! İsmailini Kurban et!
Şeytanı taşladın, şimdi
nefsini taşlama zamanı,
en sevdiğini kurban etme
vakti.
Burada kurbanı kesme
zahmeti ile uğraşmıyor-

sun, vekâletini verdin, bedenin rahat. Ama ruhunu
rahat bırakma. Kurbanın
kanı ile içindeki tüm kötü
duyguların dökülmesi için

Rabbe yalvar.
En sevdiğini kurban eder
gibi kes kurbanını. Geriye dönüp bakma. Bil ki
kurbanın ne kanı ne eti
Allah’a ulaşacak, sadece

senin ihlasın, samimiyetin
ulaşacak. Bunun için niyetini kontrol et, her işte
olduğu gibi kurbanını da
yalnız Allah için kes.
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“Önceki
ümmetler
içinde bir mü’min tutuklanır, kazılan bir
çukura konulurdu.
Sonra da bir testere
ile başından aşağı
ikiye biçilir, eti-kemiği demir tırmıklarla taranırdı. Fakat
bütün bu yapılanlar
onu dininden döndüremezdi. Yemin
ederim ki Allah mutlaka bu dini hâkim
kılacaktır. Öylesine
ki, yalnız başına bir
atlı, Allah’tan ve
sürüsüne kurt saldırmasından başka
hiç bir şeyden endişe
etmeksizin San’a’dan
Hadramut’a kadar
emniyetle gidecektir.
Ne var ki, siz sabırsızlanıyorsunuz.”

Harem
bölgesi,
Medine istikametinde “Ten‘îm”; Tâif
yönünde “Ci‘râne”
(Şi‘bü Âl-i Abdullah)
ve Cidde istikametinde Hudeybiye
yakınlarında “Aşâir”,
Irak yolu üzerinde
“Seniyyetülcebel”,
Yemen yolu üzerinde
“Edâtü Libn” (Hüseyniye) ve Arafat
sınırında “Batn-ı
Nemîre”dir.56

“Hamdolsun bizi
bu nimete
eriştiren Allah’a. Eğer
Allah bizi doğru yola
iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu
bulamazdık”
A’râf sûresi (7) 43.

Kâbe İle Vedalaşmak
Ayrılık vakti geldi çattı, sayılı gün çabuk bitti.
Kâbe’den ayrılık vakti, son tavafım veda tavafım. Daha
yeni alışmıştık birbirimize, daha yeni tanımaya başlamıştım seni ama etrafında son pervane oluşum. Bugün
bir başka siyah gözüküyorsun Kâbe’m. Sende mi hüzünlendin, bugün senden ayrılacak çok mü’min var.
Hicri İsmail ile son göz teması… Rükn-u Yemani’ye
son selam… Ve en son selam Hacerül Esved’e…
Bitmesini istemediğim tavaf bitti  Şimdi namaz
vakti, Kâbe’de son namaz, Makam-ı İbrahim’de son
namaz.
Ve son söz: “Allah’ım senden ve beytinden yüz çevirmeyeceğim.”
Bu vedalaşmamız ayrılığa değil, tekrar buluşmaya.
Bu son görüşme bir daha ki buluşmanın vaktini belirleme, sahibinden bir kez daha gelebilmeyi isteme. Her
ayrılışta bir daha bir daha…

Mescid-i
Nebevi’nin
inşasının tamamlanması (Şevval
1 / Nisan 623).
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Ey Yolcu! Gönül Kâbesi Kur!
Son tavafını yaparak
Kâbe’ye veda eden hacı,
kendine bir gönül Kâbe’si
kur. Beytullah sevgisini
kalbinde tut, Hacerüles-

ved özlemini her an diri
tut.
Buradan dünyalık götüremezsin ancak ahiret
azığı ile dönmelisin. Bak
şeytan taşlamak için topladığın taşları da burada
atıp gidiyorsun. Bir taş

bile götüremiyorsun lakin
kendine bir gönül kâbesi
inşa ederek dönebilirsin.
Bu kutsal beldeye tesbihler, takkeler, seccadeler,

“Allah,
iyiliğini
dilediği kulunun cezasını dünyada verir.
Fenalığını dilediği
kulunun cezasını
da, kıyamet günü
günahını yüklenip
gelsin diye, dünyada
vermez.”

battaniyeler almaya gelmedin. Buradan ancak
ihlas, sıdk, adalet, hayâ,
ilim ve cesaret alabilirsin.
Sevdiklerine ancak bunları götürerek bir gönül
kâbesi kurabilirsin.

Hil bölgesi,
Harem bölgesi ile Mîkat yerleri
arasındaki yerlerdir.
Bu bölgede ikamet
edenlere Mîkatî veya
Hillî denir. Hillî, Hil
bölgesinde yaşayan
kişi anlamındadır.
Mîkatîler gerek hac
gerek umre için
Harem bölgesine
girmeden bulundukları Hil bölgesinde
ihrama girerler.57
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“İman edip
güzel işler
yapanlara
gelince, imanları
sebebiyle Rableri
onları nimet dolu
cennetlerde, alt
tarafından ırmaklar
akan saraylara ulaştırır. Onların oradaki
duası: “Allahım! Seni
noksan sıfatlardan
tenzih ederiz!”
sözleridir. Cennette
birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise
“selâm”dır. Onların
dualarının sonu da
El-hamdü lillâhi
Rabbi’l-âlemîn:
(Hamd, âlemlerin
Rabbi Allah’a mahsustur) cümlesidir”
Yûnus (10) 9-10.

Elveda Mekke
Hüzün şehrinden ayrılma vakti geldi. Şöyle yüksek
bir yere çıksam da seyretsem Mekke sokaklarını, Harem’i, Kâbe’yi, Makam-ı İbrahim’i, Hacerül Esved’i…
Seyretsem yukarlardan Hira’yı Sevr’i, Arafat’ı, Mina’yı…
Sevgiliden ayrılır gibi ayrılıyorum bu topraklardan.
Annemi, Hatice annemi bırakıp gidiyorum.
Hüzünle ayrılıyorum Mekke’den…
Elveda şehirlerin anası Mekke, elveda Efendimin
şehri, elveda Hacerül Esved, elveda makam-ı İbrahim,
elveda Zemzem, elveda Safa Merve, elveda kutsal belde…
“Senden çıkarmasalar çıkmazdım ey Mekke.”
Gözüm de gönlüm de sende ey Kâbe, yine geleceğim
inşaallah…

Hz. Peygamber’in Âşûrâ
orucunu tutması ve
Müslümanlara da
tavsiye etmesi (10
Muhar-rem 1/14
Temmuz 623).
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Ey Yolcu! Göz yaşların Sel Olsun!
Öyle bir kutsal şehirden
ayrılıyoruz ki öyle kaybettiğin şeyler var ki bunları
buradan başka yerde bulamayacağını biliyorsun.
Kâbe’den ayrılmak kolay

mı, Hacerülesved’den
ayrılmak kolay mı, Makam-ı İbrahim’den ayrılmak kolay mı, Safa Merve’den ayrılmak kolay mı?
Buradan ayrılmak karşısında insanın oturup

gözyaşları ile ağlaması
gerekir. Gözlerin ağlasın
ki Rabbin seni bu kutsal
beldeye tekrar getirsin.
Kâbe’ne kavuşmak için
yıllarca özlem ile göz yaşı

dökmüş, ağlamıştın. Şimdi ise ayrıldığın için göz
pınarların çoştu, dayanamadı bu ayrılığa.
Ağla, ağla...
Ağlaki gönlünde yer etsin.
Ağlaki bir daha kavuşasın.
149

“Mükâfâtın
büyüklüğü,
belânın şiddetine
göredir. Allah, sevdiği topluluğu belâya
uğratır. Kim başına
gelene rızâ gösterirse
Allah ondan hoşnut
olur. Kim de rızâ
göstermezse, Allahın
gazabına uğrar.”

Harem ve Hil
bölgelerinin
dışında kalan yerlere
Âfâk denir. Hil bölgesi dışından doğrudan Mekke’ye veya
Harem bölgesine
gelenlerin ihramsız
geçmemeleri gereken beş nokta, Hz.
Peygamber tarafından belirlenmiştir. 58

Medine Yolu

Medine Ajandası
Peygamber Efendimizi Ziyaret

o

Kuba’da Namaz

o

Cennet Bahçesinde Namaz

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Medine Notları

153

Ziyaret Yerleri
......./......./............  Uhud

o

......./......./............  Hendek

o

......./......./............  Kuba Mescidi

o

......./......./............  Gamame Mescidi

o

......./......./............  Hz. Ebu Bekir Mescidi

o

......./......./............  Hz. Ömer Mescidi

o

......./......./............  Hz. Osman Mescidi

o

......./......./............  Hz. Ali Mescidi

o

......./......./............  Cenneti Baki

o

......./......./............  Mescidi Kıbleteyn

o

......./......./............  Medine Tren İstasyonu

o

......./......./............  Mescidi Sukya

o

......./......./............  Mescidi İcabe

o

......./......./............  Mescidi Secde

o

......./......./............  İlk Halife Seçim Yeri

o

......./......./............  Hz. Osman Kuyusu

o

......./......./............  Medine Müzesi

o

......./......./............  Hurma Pazarı

o

......./......./............ ..

o
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Ziyaret Notları
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Muhammed
Allah’ın
elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı
çetin, kendi aralarında merhametlidirler.
Onları rükûya varırken, secde ederken
görürsün. Allah’tan
lutfunu ve rızâsını
isterler”
Fetih (48) 29.

Sevgilinin Diyarı: Medine
Efendime kucak açan kutsal şehirde, İslam’ın kutsal
beldesi Medine’deyim. Kutsal yolculuğun ikinci durağı,
Peygamber Efendimin diyarı Medine’deyim.
İçimde bir heyecan, gözlerim yeşil kubbeyi, Efendimin kabri şerifini arıyor.
Günahlarımdan hicret ederek Medine’ye giriyorum.
Hac ibadeti ile temizlenerek Peygamber Efendimin mübarek şehrindeyim.
Yeşil kubbe uzaklardan gözüküyor, göz pınarlarım
coşuyor, dilimde salavatlar ile Ravza-i Mutahhara’ya
doğru yaklaşıyorum.

Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan
Mekke’deki Mescid-i
Harâm’a (Kâbe)
çevrilmesi (Receb 2 /
Ocak 624).
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Ey Yolcu! Hicret Yurdundasın!
1400 yıl önce Efendim ve
arkadaşları bu yurda hicret ettiler. İslam’ı daha iyi
yaşamak ve çağlar ötesine
taşımak için hicret ettiler.
Sen de günahlarından

öyle kur ki seninle birlikte
seyahat etsin, seni günah
yağmurlarından muhafaza
edecek bir çatı olsun.
Gönül evine sahip çık,
duvarlarında çatlak oluş-

hicret ederek bu kutsal
beldeye geldin. Burası senin yeni diriliş mekânın,
burası medeniyetin beşiği
Medine’dir.
Efendimiz bu şehre gelir
gelmez kendine bir gönül
evi kurdu, sen de gönlünü
aç, elini aç…
Sen de gönül evini kur,

masın, pencerelerinden
günah rüzgârları girmesin,
evini koru!
Gönül evinde dostların
olsun. Her an hatırladığın, hayır dua ettiğin,
sana şerde firen hayırda
destek olan dostların olsun..
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“Gerçek
babayiğit,
güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine
hâkim olan kimsedir.”

Bunlardan
her birine
“mîkat”, bu noktaların sınırladığı ve Hil
bölgesi dışında kalan
yerlere de “Âfâk” ve
bu yerlerde yaşayan
insanlara da Âfâki
denir ki uzaklardan
gelen anlamındadır.59

“Kim bir
kötülük
yapar yahut
nefsine zulmeder
de sonra Allah’tan
kendini bağışlamasını dilerse, Allah’ı çok
bağışlayıcı, çok merhametli bulacaktır.”
Nisâ sûresi (4), 110.

Efendimin Misafiriyim
Bir büyük an daha geldi, yılların özlemi sona erecek… Efendimin şehrindeyim, Mescid-i Nebevi’deyim.
Salat ve selam ile Mescid-i Nebeviye giriyorum. İki
rekât tahiyyatül mescit namazı kılarak ellerimi Rabbime
açıp beni buraya getirdiği ve Efendimize kavuşturduğu
için hamd ediyorum.
Ruhumla Efendimin misafiriyim. Gönül dolusu selam yükü ile Efendimin misafiriyim. Dünya kamburum
ile Efendimin misafiriyim.

Orucun farz
kılınması (Şaban 2 / Şubat
624).
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Ey Yolcu! Mescid-i Nebevi’yi
Tanı!
Yeryüzündeki en
önemli ikinci mescidi olan Mescid-i Nebevi’de Efendimizin
bir çok izi ve hatırası
var. Burada bir çok
müjde var.
Burada Mescid-i
Nebevi’yi anlatmaya
satırlar yetmez, bu
sebeple detaylı bilgiyi Mekke ve Medine
Rehberi isimli eserimizden öğrenebilirsiniz.

“Ben bir
söz biliyorum, eğer bu kişi onu
söylerse, üzerindeki
bu kızgınlık hali
geçer. Eğer o, “Eûzü
billâhi mine’ş-şeytânirracîm = İlâhi
rahmetten kovulmuş
şeytandan Allaha
sığınırım” derse, üzerindeki hâl kaybolur.”

Mekke’ye
veya Harem
bölgesine gelenlerin
ihramsız geçmemeleri gereken beş yer
şunlardır: Zülhuleyfe,
Cuhfe, Zâtüırk, Karnülmenâzil, Yelemlem.60
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“Ey iman
edenler!
Allah’a
ve âhiret gününe
inanmadığı halde
malını gösteriş için
harcayan kimse
gibi, başa kakmak
ve gönül yıkmak
suretiyle hayırlarınızı boşa çıkarmayın.
Böylelerinin durumu, üzerinde biraz
toprak bulunan düz
kayaya benzer ki,
sağnak bir yağmur
isabet etmiş de onu
çıplak pürüzsüz kaya
haline getirivermiştir.
Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye
sahip olamazlar.
Allah kâfirleri doğru
yola iletmez.”
Bakara sûresi (2),
264.

Selam Sana Ya Nebi
Sahabe Efendilerimiz gibi sadaka vererek Efendimizin ziyaretine gidiyorum, Bab-ı Selam’dayım. Salat ve
selam ile ilerliyorum. Burada yalnız değilim, kardeşlerimin Mekke’de Hacerül Esved’e gösterdiği ilgiyi buraya
da gösterdiği için ister istemez bir yoğunluk oluşuyor.
Ama bu bile güzel… Kardeşlerim salat, selam ve gözyaşları ile ilerliyorlar. Bende onların arasına karışıp Efendimin huzuruna çıkıyorum.
Selam sana ey Nebi!
Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey Allah’ın
Habibi!
Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey âlemlere
rahmet olarak gönderilen!
Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey Peygamberlerin Efendisi!
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey
Nebi!

Teravih namazının kılınmaya başlanması
(1 Ramazan 2 / 26
Şubat 624).
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Ey Yolcu! Makamı Resuldesin!
Yeryüzünde en büyük
saygı ile duracağın bir
makamdasın. Burada beden temizliği kadar gönül
temizliği de önemlidir.
Gözünü gönlünü ma-

yüksek edebi göster. Dilinde ve gönlünde salavat
olsun.
Selam ve salavat ile Resulün huzuruna gir. Uzak
diyarlardan ümmetin

kama saygı için hazırla.
Burada olduğun gibi değil
olman gerektiği gibi ol.
Olduğun gibi davranma,
olman gerektiği gibi davran. Gösterebileceğin en

geldi, asırlar öncesinden
kardeşim dediğin ümmetin geldi. Himmet kapına
geldi, huzuruna geldi.
Gönül dolusu selamlar ile
geldi.
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“Erkek
olsun,
kadın olsun mü’min,
Allah’a günahsız
olarak kavuşuncaya
kadar kendisinden,
çoluk çocuğundan,
malından belâ eksik
olmaz.”

İhramın
Vacipleri:
1) Mîkat sınırını
ihramsız geçmemek.
2) İhram yasaklarından sakınmak. 61

“Kötü
sözlerin,
hayasızlığın
mü’minler arasında yayılmasından
sevinç duyanlar için,
dünyada da âhirette
de acıklı bir azâb
vardır..”
Nur (24), 19.

Gülün Gülü: Hz. Fatıma
Mescid-i Nebevi içerisinde dolaşırken yeşil kapılı,
kapının üzerinde sarı bir kilit ile kilitlenmiş bir mekân
var. Burası Hz. Fatıma r.a. annemizin evi. Peygamber
Efendimizin “babasının annesi” diye hitap ettiği, cennet gençleri Hasan ve Hüseyin’in anneleri Hz. Fatıma
annemizin tek bir odadan oluşan evi.
Efendimizin soyunu devam ettiren güzel insan, elleri
nasırlı insan… Yirmi altısında ebedi âleme göçen Efendimin can kızı…

Bedir Gazvesi
(17 Ramazan
2 / 13 Mart
624).

162

Ey Yolcu! Ellerin Nasırlı mı?
Bir insan düşünün devlet
başkanının kızı, genç,
güzel ve ahlak timsali.
Bir eli yağda bir eli balda
olması gerekirken ev işlerinden elleri nasırlanmış.

tıma’dan.
Senin ellerin çalışmaktan
hiç nasırlaştı mı? Kendi
işini kendin yapmaktan
yoruldun mu? Çalışmanın
da bir ibadet olduğunu

Kimden bahsediyoruz?
Efendimizin kızı Hz. Fatıma radiyallahu anhadan.
Efendimizin vefatından
sonra O’na ilk kavuşan,
yirmi altı yaşında vefat
eden elleri nasırlı Hz. Fa-

biliyor musun?
Buralarda alınacak çok
ibretler var. Efendimizin
kızı Hz. Fatıma radiyallahu anhanın hayatından
alacağımız nice ibretler
var.
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“Şüpheliyi
bırak, şüphe vermeyene bak.
Zira gönül, (sözde ve
işde) doğrudan huzur, yalandan kuşku
duyar”

İzâr belden
aşağıya
sarılan, ridâ ise
vücudun üst kısmını
örten havludur. Bu
örtülerin beyaz,
yeni veya yıkanıp
temizlenmiş olması
müstehaptır. 62

“Ey
mü’minler!
Bir topluluk
diğer bir topluluğu
alaya almasın; belki
de onlar, kendilerinden daha iyidir.
Kadınlar da kadınları
alaya almasınlar;
belki de alay ettikleri
kendilerinden daha
iyidir. Kendi kendinizi
ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla
çağırmayın. İman
ettikten sonra, doğrudan ayrılıp günaha
girmek (fısk) ne kötü
bir isimdir. Tövbe etmeyenler zâlimlerin
tâ kendileridir.”
Hucurât (49), 11.

Sevgilinin Sevgilisi Aişe Anam
İnsan annesini özlemez mi? Ben de özledim annemi,
Aişe annemi özledim ve ziyaretine geldim. Cennet-i Baki’de annemin huzurundayım.
Aişe anama Rabbimden rahmet diliyorum. Efendimizden öğrendiği bilgileri bize ulaştıran, İslam’ın üçte
birinin bize ulaştıran mücahide kadın…

Hz. Peygamber’in kızı
Rukıyye’nin
vefatı (Ramazan 2 /
Mart 624).
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Ey Yolcu! Anneni Ziyaret Et!
Bir aşkla bir heyecanla
uzaklardan kilometrelerce
yolu aşarak geldin, Medine’ye kavuştun. Efendimizi ziyaretin arkasından
ilk yapacağın işlerden biri

de annemizi, Hz. Aişe
annemizi ziyaret etmek
olmalıdır. İnsan annesini
ziyaret etmez mi? Kabrine
varıp bir Fatiha okumaz
mı? Bir hayır dua edip
helallik dilemez mi?
Benim annem öyle bir
kadındı ki İslam’ın ilk
müçtehidi, dinimin üçte

birini öğrendiğim yüce
bir öğretici idi O.
Hz. Aişe annemizin kabri Mescid-i Nebevi’nin
doğusunda bulunan Cennet-i Baki kabristanlığın-

da. Kabristan kapısından
girip yürüyüş yolundan
devam ettiğinizde sağ kolunuzun üzerinde.
Bu kabristanda Hz. Osman, Peygamberimizin
kızları, eşleri, halaları, süt
annesi, amcası, torunu ve
Uhud şehitleri ile birlikte
onbin sahabe meftundur.
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“Bütün kalbiyle şehid
olmayı isteyen kişiyi
Allah, yatağında ölse
bile, şehidler mertebesine ulaştırır.”

İhramın
Sünnetleri:
İhramdan önce
tırnakları kesmek,
kasık ve koltuk altı
kıllarını temizlemek,
gerekiyorsa tıraş
olmak. 63
İhramdan önce
temizlik için gusletmek. 64
Niyet ve telbiye
yapmadan önce
vücuduna güzel
kokular sürmek. 65
Erkeklerin izâr ve
ridâ denilen iki parçadan ibaret örtüye
bürünmesi. 66

“Onlar
mü’minlere
karşı alçak
gönüllü, kâfirlere
karşı onurlu ve zorludurlar.”
Mâide (5), 54.

Cennette Namaz
Mekke’de tüm günümü Mescid-i Harem’de tavaf ile
geçirmeye çalışıyordum burada ise Mescid-i Nebevi’de
vaktimi namaz ve Kur’an ile geçiriyorum. Namazlarımı imkân buldukça cennet bahçesinde kılmaya gayret
ediyorum.
Peygamber Efendimizin “Evimle minberim arası
cennet bahçelerinden bir bahçedir” buyurduğu bu
yerde namaz kılmanın ayrı bir feyzi var. Peygamber
Efendimizin alnını secdeye koyduğu bu yerlere ben de
alnımı koyuyorum. Namaz sonrası Efendimizin mescidinde o günlerdeymiş gibi dua ediyorum.
Burası aynı zamanda Hz. Ömer Efendimizin şehit
edildiği mekan.

Fıtır sadakasının (Fitrenin)
emredilmesi
(Ramazan 2 / Mart
624).
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Ey Yolcu! Namaz Kıl!
Yıllardır namaz kılıyorsun, artık cennette namaz
kılma vakti geldi. Şimdi
cennet bahçesine girmeli
ve iki rekât nama kılmalı.
Gözünün nuru namazı

gönlünde hissederek, son
namazımmış gibi kılmalı…
Vakit tevafuk ederde vakit
namazını cennet bahçesinde kılar isen Namazı
Peygamber Efendimizin
kıldırdığını hayal et, Asr-ı
Saadet’te namaz kılıyormuş gibi kıl…
Tekbiri ruhunda hisset,
surelerin mana derinli-

ğinde gönlünü doyur.
Kıyamda tevhidi duruşu
hatırla, secdelerde Rabbine yalvar.
Cennet bahçesi Ravza ile
minber arasında, yeşil ha-

lılarla belirlenmiş alandır.
Burasını hiç boş bulamazsın, senin gibi diğer Müslümanlarda burada namaz
kılmak için can atarlar.
Cennet bahçesinde namaz
kıl ve kardeşlerinin de kılmasına müsade et.
Cennet bahçesini kardeşlerinle paylaş.
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Nerede
ve nasıl
olursan ol, Allah’dan
kork.
Kötülük işlersen,
hemen arkasından
iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün.
İnsanlarla güzel
geçin!”

İhramın
Sünnetleri:
Kerâhet vakti değilse
iki rek‘at ihram
namazı kılmak. 67
Bu namazın ilk
rek‘atında Kâfirûn
sûresi, ikinci rek‘atında da İhlâs sûresinin
okunması, ayrıca niyet ve telbiyenin de
bu namazdan sonra
yapılması efdaldir. 68
İhramlı bulunulan
süre içinde her fırsatta telbiye söylemek.
69

Hac için ihrama, hac
ayları başladıktan
sonra girmek. 70

“Âyetlerimiz
hakkında
ileri geri
konuşmaya dalanları gördüğünde,
onlar başka bir söze
geçinceye kadar
onlardan uzak dur.
Eğer şeytan sana
unutturursa, hatırladıktan sonra artık
o zâlimler topluluğu
ile oturma.”
En’âm (6), 68.

Mescitte Öğrenci Olmak (Suffe)
Mescid-i Nebevi’nin arka sol tarafında bulunan Ashab-ı Suffe’yi görünce tarih sayfaları zihnimde açılıyor,
o gün Efendimizin öğrencileri olan Suffe Sahabeleri
aklıma geliyor. O günde yaşamak Efendimin öğrencisi
olmak isterdim.
Suffeye oturuyorum, bir öğrenci gibi, hocasını bekleyen bir talebe gibi, ilim talebi ile bekliyorum. Şuan
maddi bir eğitim alamasam da manevi bir eğitim olması
niyeti ile oturup tefekkür ediyorum.
Bir derviş edası ile gönlümün dolmasını, ruhumun
coşmasını bekliyorum.

İlk Ramazan
bayramı (1
Şevval 2 / 27
Mart 624)
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Ey Yolcu! Öğrenci ol!
“İlim Çin’de de olsa alın.”
diyen bir peygamberin
ümmeti hayat boyu öğrenci olur. Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?
İslam’ı yaşamak ve yaşat-

diklerinle amel edeceksin.
Geleceğine kandil olacak
bilgiyi bu merkezden alacak, nesline ve nefsine bu
bilgiler bir fener olacak.
Bu meclisin büyük öğren-

mak için öğren!
Kur’an oku, hadis oku,
oku, oku… Rabbinin adı
ile oku… Burası İslam’ın
ilk eğitim kurumu, Ashab-ı Suffe. Burası ilim
meclisi, manevi eğitim
merkezi. Burada bilmediklerini öğrenecek bil-

cisi Ebu Hureyre radiyallahu anhı anmadan, O’na
rahmet okumadan geçme,
O’nun kutlu Nebi’den
öğrendiği bilgileri sen de
öğren ve hayatına rehber
kıl. Yaşamak ve yaşatmak
için öğren!
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“Kendisini
(doğrudan)
ilgilendirmeyen şeyi
terketmesi, kişinin iyi
müslüman oluşundandır.”

Vücutla
İlgili İhram
Yasakları71
1. Saç veya sakal
tıraşı olmak, bıyıkları
kesmek.
2. Kasık ve koltuk altı
kılları ile vücudun
diğer yerlerindeki
kılları tıraş etmek,
yolmak veya koparmak.
3. Tırnak kesmek.

“Rabbinize
yalvara
yakara ve
sessizce dua edin.
Çünkü O haddi
aşanları sevmez”
A‘râf (7), 55.

Peygamberimin Göz Yaşı
Ölüm, insanın gözyaşlarını akıtan, hüzne boğan
kutsal bir ayrılık… Bazen genç iken, bazen yaşlı iken,
bazen de çocuk iken geliverir.
Ölüm, Peygamber Efendimizin yavrusu İbrahim’in
kapısını yedi yaşında çalmıştı. Rahmet peygamberinin
biriciği, babasının şefkat gözyaşları ile Rabbe uğurlanmıştı.
Cennet-i Baki’de küçük İbrahim’in kabrini ziyaret
edip, o günleri hatırlayıp, Efendimin hüznüne ortak
oluyorum.

Hz. Peygamberin Hz. Âişe
ile evlenmesi
(Şevval 2 / Nisan
624).
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Ey Yolcu! Ölüm Var!
Vakti saati belli olan
ölüm sırası geldiğinde büyük küçük demeden amir
memur demeden kapısını
çalıyor.
Bir gün senin de kapını

Nefsini kendini bu yolculuğa hazır tut. Bil ki
dünyadan kimse işini bitirerek gitmedi. Ölenlerin
hep geride yapacakları bir
şeyler vardı…

“Dünya tatlı,
göz kamaştırıcı ve
çekicidir. Allah onu
sizin kullanmanıza
verecek ve nasıl
davranacağınıza
bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan
sakının. Kadınlara
kapılmaktan korunun. Çünkü İsrailoğullarında ilk fitne
kadınlar yüzünden
çıkmıştır.”

Giyim ve
Giyim Eşyası
ile İlgili İhram Yasakları72

çalacak. Peygamber kapısını çalan Azrail a.s senin
de kapını çalacak. Bu
büyük melek bir anlığına
sana da misafir gelecek,
kapını açmak için hazırlıklı ol. Bu misafire sadece
ruhunu ikram edebilirsin.
Zira bu misafir geldiğinde
beklemez, ya alır gider ya
da alır gider.

Ölümü yakîn tefekkür
etmek istiyorsan Cennet-i
Baki’ye uğra, Peygamberimizin yavrusu İbrahimin
kabrinin başında dur,
oradan Hz. Osman radiyallahu anhanın kabrine
var, selam ver, bir gün
bende geleceğim, ey yüce
halife de.
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Dikişli elbise ve iç
çamaşırı türü giyim
eşyası giymek.
Başı ve yüzü örtmek,
takke ve benzeri
şeyler giymek, başa
sarık sarmak.
Eldiven, çorap ve
topukları kapatan
ayakkabı giymek.
Süslenme amacıyla
saç, sakal ve bıyıkları
yağlamak, boyamak,
saçlara biryantin
veya jöle sürmek,
kadınlar oje ve ruj
kullanmak. Vücuda
veya ihram örtüsüne
güzel koku sürmek;
güzel kokulu sabun
kullanmak.

Duanız
olmasa
Rabbim size
ne diye değer versin”
Furkân (25), 77.

Af Direği
Cennet bahçesindeyim, af direğine sarılıyorum Ebu
Lübabe r.a. gibi… O yüce sahabe bir kusurundan dolayı kendini bir direğe bağlamıştı, af dilemişti. Ben de
sayfalar dolusu kusurlarım için af diliyorum. Affetmeyi
seven Allah’ım beni de affet.
Ebu Lübabe’nin r.a. affını Peygamber Efendimiz ile
duyuran Rabbim bana da o kutlu Nebi’nin sesini duyur.
Rabbim Kur’an’ında “Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler, Resûl de onlar için istiğfar etseydi
Allah’ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.” buyuruyor. Ya Resul benim için de af diler misin? Ümitle kapına geldim, mescidine geldim, Ravzan’a geldim
himmet eyle Efendim.

İlk Kurban
bayramı (10
Zilhicce 2 / 3
Haziran 624).
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Ey Yolcu! Tövbe Et!
Bazı mekânların özellikleri vardır, ruhu vardır. Şu
an öyle bir ruhlu yerdesin
ki burada nasuh bir tövbe
yapabilirsin. Burada yapacağın gönülden bir tövbe
seni ilk günkü gibi tertemiz bir insan yapabilir
Allah’ın izni ile. Yeter ki

gönülden iste. Dönme bir
daha günahlarına. Temizlen ve temiz kal!
Amelinle, Kur’an’la, Resul’le tevessül et.
Cennet bahçesindeki
tevbe direğine sarıl ve yalvararak yüce Mevlandan
af dile.

“Allahım!
Senden
hidâyet, takvâ, iffet
ve gönül zenginliği
isterim.”

Giyimle
ilgili yasaklar
sadece erkeklere
yöneliktir. Kadınlar
normal elbiselerini giyerler, sadece
ihram süresince
yüzlerini örtmezler.
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“Göklerin
ve yerin
yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca
gelip gidişinde akıl
sahiplerine gerçekten ibretler vardır.
Onlar ayakta iken
de, otururken de,
yatarken de Allah’ı
anarlar. Göklerin
ve yerin yaratılışını
düşünürler.”
Âl-i İmrân (3), 190,
191.

Zorluk Seferi ve Kab bin Malik
Gençliğimiz,
“Es rahmet rüzgârı es üstümüze / bugün sımsıcak
çöl kumlarında / zorluk seferinde zorluk erleriyle /
hedef bellidir yolumuz Şam‘a” ezgileriyle geçti. Zorluk seferi olan Tebuk seferinde bazı sahabeler ağır imtihandan geçmiş geride kalmışlardı. Ebu Hayseme radiyallahu anh geçte olsa nefisini kınayarak İslam ordusuna
katılmıştı. Bazı sahabeler var ki hepten geri kalmışlardı.
Bunlardan biride Kâ’b bin Malik radiyallahu anh idi.
Tebuk seferi ve Kâ’b bin Malik r.a. içimde ayrı bir
hüzün sayfası açar. Allah ve Resul sevgisinin şeytanın
vesvesesine ve nefse galip gelmesinin adıdır Kâ’b bin
Malik. Nasuh tövbenin adıdır bu yüce sahabe. İslam davasının her geri kalmasında aklıma gelen yüce sahabe…
Bazen Ebu Hayseme gibi koşan, bazen Kâ’b bin Malik gibi geri kalan nefsim…

Zekâtın farz
kılınması. (
Hicri 3 / Miladi 624)
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Ey Yolcu! Cihad ordusuna Katıl!
Dünya hep bir zorluk,
hep bir imtihandır. Nefis
ve şeytan her daim insanı
hayırdan uzak tutmaya
çalışıyor. Kazananlar hayırda yarışıyor, kaybeden-

bazen bir ordu bazen bir
sivil toplum kuruluşu…
Önemli olan nerede ne
için durduğundur. Allah
yolunda mücadele edenlerden misin yoksa nefsi-

ler mahzun…
Dün zorluk ordusu ile
zorluk seferlerine çıkılıyordu, kıyas olmaz ama
bugün de zorluk seferleri,
zorluk orduları, cihad
meydanları var. Cihad
mutlak bir ibadet ve asla
geri duramayız. Cihadın
zamanla şekli değişir,

ne uyup dünyalık peşinde
koşup ahireti unutanlardan mısın?
Burada İslam tarihi sayfalarından kendine dersler
çıkar, Kab. Bin Malik’ten,
Ebu Heyseme’den öğütler
alarak dön memleketine,
Rabbim onlardan razı
olsun.
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“Allah’ım!
Sana
teslim oldum, ben
sana inandım, sana
dayandım. Yüzümü
gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı
mücâdele ettim.
Allah’ım! Beni saptırmandan yine sana,
senin büyüklüğüne
sığınırım, -ki senden
başka ilah yoktur-.
Ölmeyecek diri
yalnız sensin. Cinler
ve insanlar ise, hep
ölümlüdürler!”

Cinsel Konularla İlgili
İhram Yasakları73
1. Cinsel ilişki ve
genellikle cinsel ilişkiye götüren öpme,
oynaşma, şehvetle
tutma gibi davranışlarda bulunmak.
2. Şehevî duyguları
tahrik edici sözler
söylemek.

“ Hac ile
umreyi
Allah rızâsı
için tamamlayınız!”
Bakara (2), 196.

Bedir Yolunda Hazırlık
Mescid-i Nebevi’nin etrafında gezmeye başladığımda ecdadımız tarafından yapılan tren istasyonun görüyorum. Tren istasyonunun içerisinde küçük bir mescit
var, burası Mescid-i Sukya.
Bu mescidin yeri Peygamber Efendimizin Bedir Savaşına giderken konakladığı, ashabı ile namaz kıldığı,
dua ettiği bir mekân. Aynı zamanda Hz. Ömer Efendimizin Peygamberimizin amcası Hz. Abbas radiyallahu
anhın elini tutarak yüzüsuyu hürmetine yağmur duası
yaptığı yerdir.
Efendimin dua ettiği bu mekânda ben de dua ediyorum. Rabbim, nefsime karşı bana yardım et. Eğer sen
bana yardım etmezsen bu nefis bu bedeni sana kulluk
ettirmeyecek. Bana katından yardımcılar gönder, salih
dostlar nasip eyle.
Kuraklaşan gönlümü Efendimin amcası Abbas radiyallahu anh hürmetine yeşert Allah’ım…

Uhud Gazvesi
(7 veya 11
Şevval/23
veya 27 Mart).
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Ey Yolcu! Dua Et!
Dua, müminin silahıdır.
Her daim silahını kuşan.
Duan olmazsa sen nicesin? Medine’deki her dua
makamını Peygamberimizin izinde takip et. O

buralarda dua et.
Medine tren istasyonu içerisinde Mescid-i
Sukya’da Bedir Savaşına
giderken konakladığı, dua
ettiği bir mekan.

nerede dua etti ise sende
orada dua et. Resûlullah
aleyhsiselam nasıl dua etti
ise sen de öyle dua et.
Mescidi Nebevi etrafından Peygamber Efendimiz dua ettiği, Rabbimizden özel niyazlarda
bulunduğu yerler var,

Peygamberimizin duasına
Allahu Teala’nın icabet
ettiği Mescid-i İcabe
dua et , Peygamberimize
salât okuyana Allah’ın salat edeceğinin mücdesinin
geldiği Mescid-i Secde’de
de secdelere kapan.
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“Eğer siz
Allah’a
gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi
sizi de rızıklandırırdı.
Kuşlar sabahları
kursakları boş olarak
çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla
dönerler.”

İhramlı İken
Av Yasağı74
Gerek Harem bölgesi
içinde, gerek dışında
eti ister yensin ister
yenmesin her türlü
kara avını avlamak,
avcıya avını göstermek ve avlanmasına
yardımcı olmak, av
hayvanlarına zarar
vermek yasaktır.

“Yoluna güç
yetirenlerin
Kâbe’yi
haccetmesi, Allah’ın
insanlar üzerindeki
hakkıdır. Kim inkâr
ederse, şüphesiz
Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.”
Âl-i İmrân (3), 97
“Gecenin bir bölümünde de uyanıp
kalk ve sana mahsus
olmak üzere, nâfile
namaz kıl; ola ki bu
sâyede Rabbin seni
övgüye değer bir
makama ulaştırır.”
İsrâ (17), 79.

Bedir’de Efendimin Duası
Bugün yeryüzünde Müslümanlar var ise Peygamber
Efendimizin Bedir’deki bu bir avuç Müslümanın Rabbe
ibadet eden bir topluluk kalması için niyazda bulunması vesilesi iledir. O kutlu nesil, İslam’ı yaşayarak ve yaşatarak bizlere kadar ulaştırdılar.
Her duasının başına ümmetini koyan Peygamber
Efendimiz Bedir’de de sahabelerinin Rabbinden istemiş, Rabbi de zafer ile sahabelerini şereflendirmişti.
Oruçlu bilekler…
Oruç yeni farz kılınmış, Ramazanın onyedinci günü
Bedir Savaşı için yola çıkılıyor. Var olma seferine oruçlu
bedenlerle çıktılar. Bedenleri aç, gönülleri tok, mutmain bir iman ile yola koyuldurlar.
Oruçlu bilekler ile düşmana kılıç salladılar, müşriklere ok attılar, can aldılar, can verdiler, şehit oldular...
Melekler ordusu ile omuz omuza hak yolunda cihad
ettiler...

İçkinin haram
kılınması (Rebîülevvel 4 /
Ağustos- Eylül 625).
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Ey Yolcu! Bedir Nesli Ol!
Bedir Ashabı bir başkadır, zor zamanda oruçlu
bedenlerle sefere çıkarak,
Resulün yanında tam bir
teslimiyet ile cihad ederek önder oldular, önden

Hayatta Bedir’i kaçırma!
Bedir’i kaçırırsan Uhud’a
katıl!
Uhud’u kaçırdı isen Hendek’e yetiş!
Ne olursa olsun yetiş, ge-

giden oldular, cennetle
müjdelendiler.
Her ne işte olursa olsun
hayırda yarış. Hayır yarışında önden giden ol, ilk
ol. Cihad meydanında ilk
sen ol, nefsinin başkalarının kınamasını bırak, sen
önüne bak, gönlüne bak,
Bedir Ashabı olmaya bak,
cenneti kazanmaya bak!

ride kalma!
Ne dünya ne de nefsin
seni Allah yolunda cihat
etmekten alıkoymasın!
Bilki cihat meydanından
ve cihat ordusundan seni
geri koyan, ayağına bağ
olan şeyler sana faydalı
değil, senin için hayırlı
değildir.
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“Ey falân!
Yatağına
yattığında şöyle dua
et:
Allah’ım! Kendimi
sana teslim ettim. Yüzümü sana
çevirdim. İşimi sana
ısmarladım, işimde
sana güvendim.
(Rızânı) isteyerek,
(azâbından) korkarak sırtımı sana
dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine
senden başka sığınak
yoktur. İndirdiğin
kitaba ve gönderdiğin peygambere
inandım.
Eğer bu duayı
yapıp yattığın gece
ölürsen, iman üzere
ölürsün, ölmez de
sabaha çıkarsan
hayra kavuşursun.”

Tavaf, “bir şeyin etrafında
dolaşmak, dönmek”
gibi anlamlara gelir.
Terim olarak ise tavaf, Hacerülesved’in
bulunduğu köşeden veya başlayıp,
Kâbe’nin etrafında
yedi defa dönmektir.
Her bir devire “şavt”
denir. Yedi şavt bir
tavaf olur.75

“Bir selâm
ile selâmlandığı-nız
zaman siz de ondan
daha güzeliyle selâm
verin veya verilen
selâmı aynen iâde
edin.”
Nisâ suresi (4), 86.

Savaştan Cennete ( Bedir)
Bir savaş ki var oluş ya da yok oluş. Bir savaş ki ölümü cennet, kalımı cennet.
Rahmet ve savaş Peygamberinin ilk savaşı.
Bu kutsal beldelere gelip de Bedir’e gitmemek, o
anı yaşamamak mümkün değil. Yönümüz Medine ama
Bedir’den geçeceğiz. Bir kılıç darbesi de ben vurmak istiyorum Ebu Cehil’e, bir kılıç darbesi de ben vurmak
istiyorum asrın ebu cehillerine…
Ve savaş meydanındayız, Sahabe Efendilerimizi selamlıyorum. Ben geldim Efendim, 1430 yıl sonra ben
geldim, rahmet savaşını devam ettirmeye, asrın ebu cehillerine hesap sormaya geldim.
Savaşım başladı… Gözlerim kumla kaplı dağda,
Rahmanın yardımını bekliyorum, meleklerini bekliyorum. Nefsimin savaşında bin melek ile yardım bekliyorum…

Medine’de ay
tutulması ve
Peygamber’in
kusûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir
5 / Kasım 626).
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Ey Yolcu! Ümidini Kesme!
İmtihan dünyasındayız.
En büyük mücadelemiz
nefsimize ve şeytana karşı.
Savaşı kazanma ya da kaybetme an meselesi, sonuç
bir ince çizgide. Her an

Amenna.
O zaman havf ve reca,
ümit ile korku arasında
hep mücadelene devam
et, inanırsan Allah’ın izni
ile kazanırsın.

çizginin altında kalabilirsin. Sana düşen son ana
kadar ihlas ile mücadele
etmektir. Sen duruşunu
bozmazsan Bedir’de melekleri ile yardım eden
Allah seni yüz üstü bırakır
mı? Senin rabbin Rahman
ve Rahim değil mi?

Allah’ın yardımı sana
mücadele meydanına çıktığında, nefsine ve şeytana
karşı bir savaşa girdiğinde
gelecektir. Yattığın yerden, bir mücadele içerisine girmeden Allah’tan
yardım bekleme.
Kalk ve mücadele et!
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“(İşlerinizde)
orta yolu tutunuz,
dosdoğru olunuz.
Biliniz ki, hiç biriniz
ameli sâyesinde
kurtuluşa eremez.”
Dediler ki:
- Sen de mi kurtulamazsın, ey Allah’ın
elçisi?
- “(Evet) ben de kurtulamam. Şu kadar
var ki Allah rahmet
ve keremi ile beni
bağışlamış olursa, o
başka!

Hangi tavaf
yapılacaksa
ona niyet edilerek,
Rüknülyemânî cihetinden Hacerülesved
hizasına gelinir.
Tekbir ve tehlîl getirilerek Hacerülesved
öpüldükten veya
karşıdan selâmlandıktan (istilâm)
sonra, dua okuyarak
tavafa başlanır.76

“O’nun
âyetlerinden biri,
geceleyin uyumanız,
gündüz de O’nun
lutfundan nasibinizi
aramanızdır.”
Rum (30), 23.

Medine Öğretmeni: Mus’ab
En genç, en zengin, en yakışıklı sahabelerden,
Mus’ab radiyallahu anh. Varlık içinden yokluğu seçen,
dünya yerine ahireti tercih eden genç öğretmen. Nefsindeki değişimi şehirlere, çağlara taşıyan genç sahabe.
Gençlerin öncüsü, önderi…
Sokak sokak, ev ev gezerek Allah ve Resulünü anlatan yüce insan…
Önden gidenlerin önderlerinden, çağları aşan bir ismin sahibi, her asrın rehber öğretmeni...

Medine’de
nüfus sayımı
yapılması
(Şevval 6 / Mart 627).
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Ey Yolcu! Sen de Bir Öğretmensin!
İman ederek duruşunu
gösteren, Hz. Muhammed’e talebe olan hacı,
sen de artık bir öğretmensin. Hac okulundan
mezun oldun, manevi

diplomanı aldın, hacı
oldun. Allah senin günahlarını affetti, diplomanı
en başarılı şekilde aldın.
Şimdi öğretmenlik zamanı, şimdi irşad zamanı,
şimdi tebliğ zamanı.
Kendini Musab radiyallahu anhayı örnek alarak
ülkende sokak sokak,

cadde cadde vahyi anlatacak, insanları imana davet
edeceksin. Hz. Muhammed’in talebesi geldi, sizi
cennete çağırıyorum diyeceksin. Bil ki senin elinle

bir kişinin iman etmesi
yerle gök arasındaki her
şeyden daha hayırlı.
Bil ki sen de bir Medine
kurmakla görevlendirildin. Medineni kur!
Evini medine yap, işyerini
medine yap, mahalleni
medine yap, şehrini medine yap!
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“Yararlı işler
görmekte acele
ediniz. Zira yakın bir
gelecekte karanlık
geceler gibi birtakım
fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mü’min
olarak sabahlar,
kâfir olarak geceler; mü’min olarak
geceler, kâfir olarak
sabahlar. Dinini
küçük bir dünyalığa
satar.”

Sa‘y sözlükte
“koşmak,
çaba göstermek”
gibi anlamlara gelir.
Hac ve umre ile ilgili
bir terim olarak ise
sa‘y, Kâbe’nin doğu
tarafında bulunan
Safâ ve Merve adlı
iki tepe arasında,
Safâ’dan başlanıp
Merve’de tamamlanmak üzere yedi defa
gidip gelmeyi ifade
eder.77

“Ey Âdemoğul-ları!
Mescide
her gidişinizde süslü
güzel elbiselerinizi
üzerinize alın, yiyin
için fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf
edenleri sevmez”
A’râf (7), 31.

İslam’ın Kölesi: Bilal
Öyle sahabeler var ki ruhumuzda derin izler bırakıyorlar. Bunların başında Hz. Bilal radiyallahu anh geliyor. Çilenin, siyahın ve ezanın insanı. Onca işkenceye rağmen imanından dönmeyen bize “ehad”ı öğreten
yüce insan. İslam’ın ırkçılığı ayaklar altına aldığını gösteren siyahi kardeş!
İslam’ın şiarı ezanı bize duyuran İslam bülbülü.
Medine’ye Efendimizin vefatından sonra dönüşün ve
ezanın tamamını okuyamaman geliyor da aklıma, hüzünleniyorum.
1400 yıldır ezan ile seni anarız ey Bilal! Ruhunu Allah ve Resulüne satan, kula köleliği kabul etmeyen, Allah’a köle olan, hayatını hep bu uğurda geçiren, İslam’ın
kölesi selam olsun sana…

Hendek (Ahzâb) Gazvesi
(Zilkâde/
Nisan).
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Ey Yolcu! Zincirlerini Kır!
Bu çağda kölelik mi
kaldı diyeceksin ama
kölelik şekil değiştirerek
hayatımızda yerini hala
koruyor. Kölelik zincirleri
bugün çok daha sağlam,

kırmak çok daha güçtür.
Bu zincirleri kendi ellerimizle imal edip kendi
boynumuza geçiriyoruz.
Böyle olunca da ne kırmaya gücümüz yetiyor ne
de kırma arzumuz oluyor.
Nefsimizi ve neslimizi korumak için bizi dünyaya

köle eden tüm zincirleri
kırmalıyız. Her nefis
kendini bilir, hangi zincir
seni dünyaya bağlıyorsa
onu kır ve Rabbine dön.
Rabbine döndükten sonra

bir daha o zincirlere yaklaşma.
İllada köle olacağım diyorsan Allah’a köle ol,
kul ol!
İnsanoğlunun varacağı en
yüksek paye olan kulluğa
ulaş.
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“Kul(um)
bana
bir karış yaklaştığı
zaman, ben ona bir
arşın yaklaşırım;
o bana bir arşın
yaklaşınca ben ona
bir kulaç yaklaşırım;
o bana yürüyerek
geldiği zaman, ben
ona koşarak varırım.”

Sözlükte
“durmak,
ayakta durmak, bir
yerde beklemek”
anlamındaki vakfe
(vukūf) terim olarak
hac ibadetini yerine
getiren kişinin belirli
bir zaman diliminde belirli yerlerde
bir süre durmasını
ifade eder. Vakfenin
yapıldığı Arafat ve
Müzdelife bölgelerine mevkıf denilir.78

“Allah Teâlâ
adaleti,
iyiliği,
akrabaya yardım
etmeyi kesinlikle emreder; çirkinliğin her
türlüsünü, kötülüğü
ve her nevi haksızlığı
yasaklar. Size düşünüp yapmanız için
böyle öğüt verir.”
Nahl (16), 90.

Sadık Dost: Ebu Bekir
Cömertlikte eşi benzeri olmayan, malda cömert olduğu kadar dostlukta da cömert olan, Rahmanın razı
olduğu gökteki en parlak yıldızlardan biri, Hz. EbuBekir radiyallhu anhadır. O, yıldızlar içerisinde çoban
yıldızıdır. Hayatın her aşamasında kendimize rehber
alacağımız örnek bir şahsiyettir.
Hz. Ebu Bekir r.a. tüm malını Allah yolunda gözünü kırpmadan, arkayı düşünmeden sarf edebilen yüce
bir şahsiyettir. Öyle ki üzerine giyecek bir elbisesi kalmayıp hasıra bürünecek kadar… Ve tüm melekleri hasıra büründüren…

Güneş tutulması ve Hz.
Peygamber’in
küsûf namazı kılması
(Şevval sonu 6 / Mart
ortaları 628).
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Ey Yolcu! Sadık ol, Cömert Ol!
Bu kutsal topraklardan
götüreceğin en önemli
kazanımlarından biri Hz.
Ebu Bekir radiyallahu anhanın sadakati ve cömertliğidir. Hurmayı zemzemi

dostuna sıdk götür. İslam’a sadık ol, eşine sadık
ol, işine sadık ol, vatanına
sadık ol, sen sadık olasın
ki eşin de işin de sana sadık olsun. Evladının sadık

para ile satın alabilirsin
ama sadakati ve cömertliği almaya dünyadaki hiçbir paranın gücü yetmez.
Buradan gönül heybene
sadakati ve cömertliği
doldurarak dön. Eşine

olmasını istiyorsan önce
sen sadık ol.
Elini gönlünü cömertliğe
alıştır. Veren el ol. Bil ki
verdiklerin senden hiçbir
şey eksiltmez.
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“İki nimet
vardır ki,
insanların çoğu bu
nimetleri kullanmakta aldanmıştır:
Sıhhat ve boş vakit.”

Vakfenin
geçerli (sahih)
olabilmesinin iki
şartı vardır. 1. Hac
için ihramlı olmak, 2.
Vakfeyi özel (belirli)
yer ve zamanda yapmak.79

“Kim
sabredip
bağışlarsa,
bu ancak büyüklerin
yapabileceği değerli
bir davranıştır.”
Şûrâ (42), 43.

Adil Ömer
Yiğit deyince, cesaret deyince, adalet deyince aklıma
hep Hz. Ömer radiyallahu anh gelir. Küfrün karşısında
celalli, adaletin karşısında halim selim bir insan.
Peygamberini canından çok seven, öyle ki Efendimizin vefatını kabullenemeyip, “Hz. Musa gibi Rabbi ile
görüşmeye gitti, gelecek” diyen Hz. Ömer radiyallahu
anhdan çok şey öğrendik; adaleti de ondan öğrendik,
devlet yönetimini de…
Bize doğru duruşu öğreten yüce insan selam sana,
Rabbim makamını ali eylesin.

Hudeybiye
anlaşması
(Zilhicce 6 /
Nisan 628).
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Ey Yolcu! Adaletli Ol!
Gönül heybene bir de Hz.
Ömer’in adaletini koy.
Adalet için yaşa, adalet
için savaş. Dünyada adalet yoksa ne sen varsın ne
de insanlık.

Adalet terazin Kur’an ve
Sünnet olsun. Her ne iş
yaparsan Rabbinin rızasını gözeterek adaletle davran, kanından canından
diye ayırma, hemşerim
soydaşım diye ayırma,
cemaatimden dinimden
diye ayırma, adalet ne ise

ona göre davran. Bil ki
adaletli davranırsan karşılığını ahiret gününde adil
olarak alırsın. O hesap
gününde elini boşa çıkarmamak için dünya tarlana

iyi bak, virüslerden hastalıklardan koru.
Dostlarına buradan adalet
götür.
Hacda kazandığın bu
vasfı, adaleti muhafaza et,
seninle yaşat, emir vaki
olduğunda da miras olarak bırak!
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“Ölüyü
(kabre
kadar) üç şey takip
eder: Çoluk-çocuğu,
malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner,
biri kalır. Çoluk-çocuğu ve malı döner,
ameli (kendisiyle)
kalır.”

Vakfenin
yeri, Arafat
bölgesidir. Arafat
bölgesinin Mekke
tarafındaki sınırı,
“Urene vadisi”dir.
Urene vadisi dışında
Arafat bölgesinin her
yerinde vakfe yapılabilir. Bu vadi Arafat
bölgesinden değildir.
Burada bulunan
“Nemîre Mescidi”nin
kıble (kuzeybatı) tarafından bir kısmı da
vakfe yerinin dışında
kalmaktadır.80

“Sen af
yolunu tut,
iyiliği emret
ve kendini bilmezlere
aldırma.”
A’râf sûresi (7), 199.

Hayâlı Osman
Zinnureyn, iki nur sahibi, Efendimin iki nurunun
eşi, hayâ timsali yüce insan, Hz. Osman radiyallahu
anh.
O’nun hakkında Peygamber Efendimiz “Meleklerin
hayâ ettiği bir kimseden ben nasıl hayâ etmem.” buyurmuştu.
Hz. Osman radiyalahu anh Efendimizin yanına geldiğinde Efendimiz doğrularak O’na saygı gösterirdi.
Kur’an şehidi, Rabbinin emirlerine âşık bir Kur’an
bülbülü. Tarihimizin ilk ayaklanmasında, darbesinde
şehit düşen büyük devlet adamı.
Şehadetin mübarek olsun yüce insan...

Hayber
seferi (Muharrem-Safer 7 /
Mayıs- Haziran 628).
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Ey Yolcu! Hayâlı Ol!
Eskiler “illa edep illa
edep” demişler. Dergâhlarına hüsnü hat ile “edep
ya hu” yazmışlar. Zira
edebe riayet etmeyen sünnete riayet etmez, sünnete

riayet etmeyen vacibe
riayet etmez, vacibe riayet etmeyen farza riayet
etmez.
Edebin en güzel, hayanın
en güzel örneği Ashab-ı
Güzin Efendilerimizin
içerisinde Hz. Osman ra-

diyallahu anhdır. Buradan
dönerken gönül heybene
Hz. Osman radiyallahu
anhın hayâsını da koy ve
öyle dön.
Kadın olsun, erkek olsun

hayâ duygusu güzeldir,
Müslümana çok daha
yakışır, hele hacıya daha
bir güzel yakışır. Yurduna
dön ama Hz. Osman’ın
hayâsı ile dön. Buradan
dostlarına hayâ götür.
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“Her birinizin her bir
eklemi (ve kemiği)
için bir sadaka
gerekir. Binaenaleyh
her tesbih sadakadır,
her hamd sadakadır,
her tehlil sadakadır,
her tekbir sadakadır.
İyiliği tavsiye etmek
sadakadır, kötülükten sakındırmak
sadakadır. Kulun
kuşluk vakti kılacağı
iki rek’at namaz bütün bunları karşılar.”

Vakfenin
Zamanı,
Zilhiccenin 9. arefe
günü zeval vaktinden yani güneşin
tepe meridyeni
üzerine geliş vaktinden bayramın ilk
günü “fecr-i sâdık”
denilen tan yerinin
ağarmaya başladığı
zamana kadar geçen
süredir. 81

“Kibirlenip
de insanlardan yüz
çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek
yürüme! Zira Allah,
kendini beğenmiş
övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
Lokman (31), 18.

İlmin Kapısı Ali
Çocukluğundan gençliğine Efendimizi hiç yalnız
bırakmayan, en yüce öğretmenin tedrisatından geçen
bilge insan, Hz. Ali radiyallahu anh.
Çocuk deyince bir Hasan ve Hüseyin radiyallahu
anh gelir aklıma bir de Hz. Ali radiyallahu anh. İman
ettiğinde daha çocuktu. Yüce Nebi’nin eğitiminden geçerek ilmin kapısı olmuş, ölüm döşeğine yatacak kadar
cesaret ile yüreği dolmuştu.
Bu çocuk zamanla delikanlı olmuş, savaş meydanlarında “kalk ya Ali” emri ile İslam’ı korumak için Allah
yolunda cihad etmiş, gözü pek bir yiğit olmuştu.
Gülün yanında oturan gül kokar, Peygamberin yanında oturan da O’nun ilminden nasibini alır, Hz. Ali
olur, ilmin kapısı olur.
Rabbim makamını âli eylesin.

Zeyneb bint
Hâris’in Hz.
Peygamber’i
zehirleme teşebbüsü.
(Hicri 7 / Miladi 628)
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Ey Yolcu! Cesur Ol!
Gönül heybene Hz.
Ali’nin cesaretini de ilmini de doldur. Müslüman,
her çağda ve her mekânda
tebliğ ve irşad ile yükümlüdür. Tebliğ ve irşad için

ilim gerekir, cesaret gerekir. Bu kutsal topraklarda
Rabbinden, aklını ve kalbini ilim ile doldurması,
yüreğine cesaret vermesi
için niyazda bulun.
İlim her Müslümana
farzdır, zarureti diniyyeyi

öğrenmen sana farz-ı ayndır. Bu güne kadar öğrendi isen ne mutlu sana,
eğer öğrenmedi isen şu an
burada başla, yarın çok
geç olabilir, ölüm meleği

kapını çalabilir.
İlmi kaynağından öğren, Kur’an’dan öğren,
Sünnetten öğren, Sahabe
Efendilerimizden öğren,
Ehl-i Sünnet ulemadan
öğren.
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“Bir müslüman (veya
mü’min) abdest aldığı zaman, yüzünü
yıkarken gözleriyle
işlediği günahlar
abdest suyu (veya
suyun son damlası)
ile dökülür gider.
Ellerini yıkadığında
elleri ile işlediği günahlar abdest suyu
(veya suyun son
damlası) ile dökülür
(öyle ki kişi bütün
günahlardan arınır
ve tertemiz olur).
Ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla
işlediği günahları
abdest suyu (veya
suyun son damlaları) ile akıp gider.
Nihayet o müslüman günahlarından
tamamıyla arınmış
olur.”

Arafat Vakfesinin Sünnetleri: Zilhiccenin 8.
terviye gününü arefe
gününe bağlayan
geceyi Mina’da geçirip, arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra Arafat’a
hareket etmek.82
Zeval vaktinden
önce Arafat bölgesinde bulunmak ve
mümkünse vakfe için
gusletmek.83

“Mü’minlerin Allah’ı
anmaktan
ve Allah tarafından
gönderilen gerçeği
hatırlamaktan dolayı
kalblerinin yumuşama zamanı gelmedi
mi? Mü’minler daha
önce kendilerine
kitap verilenler gibi
olmasınlar. Onların
üzerinden uzun zaman geçti de kalbleri
katılaştı. Bunların
birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir.”
Hadîd (57), 16.

Peygamber Sözcüsü Ebu Hureyre
Ashabı Suffe’nin genç öğrencisi, kutlu öğretmenin
daimi öğrencisi, hadislerini en çok rivayet eden, bir güzel insan, Hz. Ebu Hureyre radiyallahu anh.
Ömrünü Efendimize adayan, O’nun yanından bir
an bile ayrılmayan, bu sebeple Efendimizin dudaklarından dökülen sözleri kelimesi kelimesine ezberleyerek
bize ulaştıran yüce insan.
Mescidi Nebevi’nin kuzey kısmında bulunan Ashab-ı Suffe’ye oturup o günleri tefekkür ediyorum.
Yemeden içmeden sadece ilim… Ashabı Suffe’nin
öğrencileri aç, yanı başlarındaki komşuları Allah Resulünün evinde günlerdir tencere kaynamıyor. Allah’ım
ne zor günler… Zor zamanda zorluklarla yetişen güzel
insanlar, Ashabı Suffe.

Hz. Peygamber’in kızı
Zeyneb’in
vefatı (Safer sonu 8 /
Haziran sonları 629).
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Ey Yolcu! Hadise Sahip Çık!
Şeytan ilk günden bu
güne insanlığı doğru yoldan çıkarmaya çalışıyor,
her çağda Ebu Cehiller
bulup kıtalar dolaştırıyor.
Ebu Cehillerle yapama-

uygun olabilir ama biz
avam için asla. Kur’an’ın
tüm ayetlerini manası ile
konusu ile nüzulü ile bilmeden bir hadisi Kur’an’
arz etmek cehaletten baş-

dığını gönül dünyamıza
şüphe tohumları ekerek
inancımızdan döndürmeye çalışıyor. Öyle çağda
yaşıyoruz ki herkes hadis
âlimi, muhaddis oldu;
Kur’an âlimi, müfessir
oldu. Duyduğu her hadisi
ya Kur’an’a arz ediyor ya
da aklına, uymayanı atıyor. Bu usul bir âlim için

ka bir şey değildir.
İslam akıl dinidir ama
akılcı değildir.
Hadisleri sahih kaynaklardan öğren, ilim ehlinden
hadisin şerhini öğren, öğren ki Peygamberinin sözlerini inkâr ederek itikadını sarsmayasın. Öğren ki
müsteşriklerin fitnelerine
kanmayasın.
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“Allah,
sizin her
biriniz ile tercümansız konuşacaktır.
Kişi sağ tarafına
bakacak, âhirete
gönderdiklerinden
başka bir şey göremeyecektir. Soluna
bakacak, âhirete
gönderdiklerinden
başka bir şey göremeyecektir. Önüne
bakacak, karşısında
cehennemden başka
bir şey göremeyecektir. O halde artık
bir hurmanın yarısı
ile de olsa, kendinizi
cehennem ateşinden
koruyun. Bunu da
bulamayan, güzel
bir söz ile kendisini
korusun.”

Zeval
vaktinden
sonra öğle namazından önce Nemîre
Mescidi’nde hutbe
okunması.84
Öğle ve ikindi
namazlarını cem‘-i
takdîm ile kılmak.85
Vakfe esnasında
abdestli ve kıbleye
yönelik bulunmak.86

“Hiç kimse
yarın ne
kazanacağını bilemez. Hiç kimse
nerede öleceğini
bilemez.”
Lokman (31), 34.

Mescitte Çocuk Olmak (Hasan
Hüseyin)
Şüphesiz en güzel mescit Efendimizin mescidi Mescid-i Nebevi. Burası öyle bir mescit ki içerisinde çocukların dokunulmazlığı var.
Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin’in oyun
alanı bu mescit. Hasan ve Hüseyin o kadar özgürler ki
bu mekânda Efendimiz namaz kılarken sırtına çıkar,
hutbe okurken yanına gelirlerdi. Bugünkü bizim camilerimizden çok farklı idi o mescit. Askeri bir nizam gibi
soğuk duvar yüzlü insanlar yoktu o mescitte, tebessüm
vardı, şefkat vardı, merhamet vardı…
O sünnet bugün de devam ediyor. Her direğin arasında öbek öbek çocuklar ders halkaları kurmuş, cennet
bahçesi oluşturmuşlar. Başlarında hocaları ya Kur’an
öğreniyorlar ya hadis talim ediyorlar.

Mûte Savaşı
(Cemâziyelevvel 8 / Eylül
629).
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Ey Yolcu! Tebessüm Et!
Sizin de Mescidi Nebevi’de bir çocuk gördüğünüzde içinizde bir şeyler
kıpırdar, yüzünüzde bir
tebessüm oluşur. Bu günahsız yavrulara ya gıpta

edersiniz, ya Hasan ve
Hüseyin’i hatırlarsınız
ya da kendi evlatlarınızı hatırlarsınız. Burada
çocuklara karşı merhamet pınarlarınız coşar,
yakınınızda ise sevmek,

okşamak, bir şeyler ikram
etmek istersiniz.
Mescitte sadece çocuklara
değil Müslüman kardeşlerine de gülümse. Çatık
kaşlı olma, tebessüm et.

Tebessüm en güzel sana
yakışır. Kardeşlerine merhamet et, et ki Allah’ta
sana merhamet etsin.
Müslüman kardeşini sev
ki Allah’ta seni sevsin.
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“Söz ve
davranışlarında ileri gidip
haddi aşanlar helâk
oldular.”

Vakfeyi
cem‘-i takdîm
ile kılınan namazdan
sonra yapmak. Vakfe
esnasında ayakta
durmak oturmaktan, binek üzerinde
bulunmak ayakta
durmaktan daha
faziletlidir.87
Mümkün olduğu kadar vakfeyi
Cebelirahme denilen
tepenin yakınında
yapmak.88
Oruçlu olmamak.89

“Eli
boynuna
bağlıymış
gibi cimri olma! Elini
büsbütün açıp israfa
da kaçma!”
İsrâ (17), 29.

Yürekleri Titreten Mekân: Uhud
Uhud’u anlamak için savaşın yapıldığı mekâna gitmek gerekiyor. Uhud Dağı bizi kırmızı toprağı ile karşılar, gözümüzün gördüğü tüm tepeler dağlar alabildiğine
kıp kırmızıdır… Sanki savaş yeni yapılmış, Hamza radiyallahu anhın kanı hala kurumamış, toprak şehitlerimizin kanı ile kırmızıya dönmüş. Savaşın o anlarını
hatırladığımda yüreğim titriyor…
Hz. Hamza radiyallahu anh ve diğer şehitlerin kabirlerinin bulunduğu alana geldiğimde kılıç seslerini
duyuyor, şehitlerimizin kılıç darbelerini hissediyorum.
O anda orada olmak, savaşa dâhil olmak, Efendimize
ve sahabelere yardım etmek geçiyor gönlümden. Savaşmak, savaşmak ve bir kılıç darbesi ile şehit kervanına
katılmak istiyor gönlüm…
Ya Rab son nefesimi şehit olarak vermeyi nasip eyle.

Hz. Peygamber’in Mekke
Fethi için yola
çıkması (13 Ramazan
8 / 4 Ocak 630).
Mekke’nin Fethi (20
Ramazan 8 / 11
Ocak 630).

198

Ey Yolcu! Uhud’u Sev!
Uhud’u sevmek için birçok sebebin var. Uhud
şehitleri ve Seyyid-i Şüheda Hz. Hamza Uhud
Dağı’nı eteklerinde meftun, Efendimizin şehit

dök, şefaat dile Hamza’dan, Mus’ab’dan…
Okçular tepesine bak ve
kendine ders çıkar bu
meydandan…
Burada iki tane şehitlik

dişi burada, en önemlisi
Peygamberimiz, “Uhud
bizi sever, biz de Uhud’u
severiz” buyuruyor. Sen
de sev Uhud’u. Gönlünde
bir yeri olsun Uhud’un.
Uhud’a gel, şehitlerimiz
ziyaret et, burada gözyaşı

vardır. Biri Ayneyn Tepesi karşısında, etrafı çevrili,
herkesin bildiği bir kabristan.
Diğeri ise bu kabristanı
yüzyirmi metre doğusunda bulunan yine etrafı
çevrili bir kabristandır.
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“Size,
Allah’a çok
saygı duymanızı,
başınıza bir Habeşli
köle bile emir olsa,
onu dinleyip itaat
etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra
sağ kalıp uzunca
bir hayat sürenler
pek çok ihtilaflar
görecekler. O zaman
sizin üzerinize
gerekli olan, benim
sünnetime ve doğru
yolda olan Hulefâ-yi
Râşidîn’in sünnetine
sarılmanızdır. Bu
sünnetlere sımsıkı
sarılınız. Sonradan
ortaya çıkarılmış
bid’atlardan şiddetle
kaçınınız. Çünkü
her bid’at dalâlettir,
sapıklıktır”

Arafat
Vakfesinin
Sünnetleri: Gün
boyunca telbiye,
zikir, tesbih, dua ve
istiğfar gibi ibadetleri çokça yapmak.
Kendisi, anne ve
babası, çocukları ve
bütün Müslümanlar
için dua ve istiğfarda
bulunmak.90

“Nihayet
onların
peşinden
öyle bir nesil geldi
ki, bunlar namazı
bıraktılar; nefislerinin arzularına
uydular. Bu yüzden
ileride sapıklıklarının
cezasını çekecekler.
Ancak tevbe eden,
inanan ve iyi iş
yapanlar, onlar cennete girecekler ve hiç
haksızlığa uğratılmayacaklardır.”
Meryem (19), 59-60.

Meydanda Hamza Olmak
Cihad meydanlarının korkusuz cengâveri, zor zamanlarda Efendimize ve Müslümanlara kalkanlık yapmış yüce insan, Hz. Hamza radiyallahu anh.
Uhud’un şehidi, Seyyid-i Şüheda…
Cihat meydanları dün vardı, bugün de var, yarında
olacak… Dün meydanlarda Hamzalar vardı bugün de
olacaklar. Önemli olan bugünün hamzası olmak. Allah
için çalışılan meydanlarda, kurumlarda birer hamza olmak ve İslam’a kol kanat germek. Bu yolda Hamza radiyallahu anh gibi şehadete ulaşana kadar gayret etmek.
Rabbim bizleri ya hamza eylesin ya da hamzaların
ordusunda bir asker eylesin.
Allah’ım cennette Seyyid-i Şüheda’ya komşu eyle...

Hz. Peygamber’in Umre
yapması (19
Zilkâde 8 / 10 Mart
630).
Haccın farz kılınması.
(Hicri 9 / Miladi 631)
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Ey Yolcu! Şehid Ol!
Hz. Hamza radiyallahu
anh kılıcı ile müşriklere
karşı yiğitçe harp etti, cesurca müşriklerin üzerine
atıldı, şehit olana kadar
mücadele etti. İnsanoğlu-

kalemin mi, klavyen mi,
neşterin mi, ticaretin mi,
bilgin mi?
Kendi bilgi birikimine,
tecrübene göre kılıcını
kuşanarak meydanlara

nun ulaşabileceği en yüce
makama ulaştı, şehadet
şerbetini içti, Seyyid-i Şüheda oldu.
Sen de şehitler kervanına
katılabilmek için cihad et.
Cihad meydanından geri
durma. Bu günün cihat
meydanları nedir? Senin
kılıcın nedir? Kılıcın,

inebilir, İslam ordusuna
katılabilir, inancını çağlar
ötesine taşıyabilirsin.
Bilki elindeki kılıç Müslümanların hamzasıdır,
onu Müslümanlardan
esirgeme.
Meydanlara in ve şehit ol,
Seyyid-i Şüheda’ya komşu
ol.
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“Kim Allah
yolunda
cihada gidecek bir
gaziyi techiz eder,
cihad için gerekli
olan ihtiyaçlarını
karşılarsa, âdeta
cihada gitmiş gibi
sevab kazanır. Cihada giden gazinin
arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp
onların ihtiyaçlarını
karşılayan kimse de
sanki cihad yapmış
gibi sevap kazanır.”

Cem‘-i
takdîm: Arefe
günü Arafat’ta öğle
ve ikindi namazlarının öğle vakti içinde
birleştirilerek birlikte
kılınması sünnettir.91

“Ey insanlar! Allah’ın
va’di
gerçektir, sakın
dünya hayatı sizi
aldatmasın ve o
aldatıcı (şeytan) da
Allah hakkında sizi
kandırmasın.”
Fâtır (35), 5.

İstanbul Okçularıyız
Tarih hep tekerrür eder, önemli olan tarihten ders
çıkarmak. Hele bu Asr-ı Saadet’in tarihi ise bizim için
ayrı bir önem taşır. Asr-ı Saadet’te yaşanan her olay bizler için birer örnek alınması, ders çıkarılması gereken
konudur.
Okçular tepesindeki güzel sahabeler Aynen Tepesini terk etmesi ile meydana gelen sonuçlar malumunuz.
Acaba biz bundan ne ders çıkarabiliriz. Yaşanmış bitmiş
bir olay mıdır? Bugün yeni okçular tepeleri var mıdır?
Şeytana ve insan şeytanlarına karşı mücadele ettiğin
her yer bir okçular tepesi değil midir? İstanbul düşerse
ne olur? Ailen düşerse ne olur? Evladın düşerse ne olur?
Sen düşersen ne olur?
Rabbim düşürme bizi...

Hz. Peygamber’in oğlu
İbrâhim’in
vefatı (29 Şevval 10 /
28 Ocak 632).
Vedâ hutbesi (9
Zilhicce 10 / 12 Mart
Perşembe 632).
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Ey Yolcu! Yerini Koru!
Allahu Teâla her Müslümanı farklı bir meziyette
farklı kabiliyette yaratmış.
Her insana farklı yerlerde
farklı görevler vermiş.
Mesleğimizden, yaptığı-

mız işten, duruşumuzdan
durduğumuz yerden
Müslümanlara karşı
sorumluluğumuz var.
İşimizi yaparken şeytanın
hilelerine kapılıp yerimizi
terk etmemeli, İslam’ın
şiarını korumalıyız. Zira
bulunduğumuz yerde

Müslümanları temsil
ediyoruz, İslam’ı temsil
ediyoruz. O halde Müslümanca yaşa Müslümanca
davran.
Öncelikle aile tepesine

sahip çık, eşine sahip çık,
evlatlarına sahip çık. Yuvana şeytanı sokma, evlatlarını şeytana kaptırma.
Komşuna sahip çık, mahallene sahip çık, şehrine
sahip çık, vatanına sahip
çık.
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“Kim bir
kötülük
görürse, onu eliyle
değiştirsin. Şayet
eliyle değiştirmeye gücü yetmezse,
diliyle değiştirsin.
Diliyle değiştirmeye
de gücü yetmezse,
kalbiyle düzeltme
cihetine gitsin ki,
bu imanın en zayıf
derecesidir.”

Müzdelife,
Arafat ile
Mina arasında,
Harem sınırları
içinde bir bölgedir.
Mina’dan Muhassır
vadisi ile ayrılır.
Haccedenlerin arefe
gününü bayram
gününe bağlayan
geceyi burada geçirmeleri sünnet, burada vakfe yapmak ise
vâciptir.92

“Onlara
dünya
hayatının
neye benzediğini
söyle! Dünya hayatı,
gökten indirdiğimiz
bir suya benzer ki,
onunla yeryüzünün bitkileri gelişip
birbirine karışır ve
sonunda rüzgarların
savurup uçurduğu
kuru bir çöp kırıntısı
haline döner. Allah,
her şeyi meydana
getirmeye gücü yetendir. Mal ve oğullar
dünya hayatının süsüdür. Ebedî kalacak
iyi işler ise Rabbinin
katında hem sevapça
daha hayırlı hem
de ümit bağlamaya
daha lâyıktır.”
Kehf (18), 45-46.

Medine’de Çöl Kaplanı Paşa
Yıl 1918, Payitahtın bir çok şehri düşüyor. Mondros antlaşması ile Medine terk edilmesi gerekiyor. Ama
Fahrettin Paşa Medine-i Münevvere’yi terk etmiyor.
İngilizlere ve bedevilere karşı direniyor. Medine kuşatılıyor, yiyecek kalmıyor, ilaç kalmıyor. Rezzak olan Allah
gökten nimet yağdırıyor, çekirge sürüsü…
O güne kadar çekirge yemeyi bilmeyen askerlerimiz
tedirgin. Medine’nin yerlileri çuvalları kaptıkları gibi
sokağa çıkıp çekirge topluyorlar. Bunu gören Fahrettin
Paşa bu nimetin Allah’ın bir lütfu olduğunu düşünüyor
ve çekirgenin ne kadar lezzetli, ne kadar faydalı olduğuna dair bir emirname hazırlatıyor.
İşte ecdadımız böyle günlerden bu günlere geldiler.

Nasr sûresinin
nâzil olması
(Zilhicce 10 /
Mart 632).
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Ey Yolcu! Tarihini Bil!
Ecdadımız bu mübarek
beldeleri Sahibul Haremeyn olarak değil Hadimül Haremeyn, yani
Mekke ve Medine’nin
sahibi değil hizmetkarı

Paşa’yı tanımadan bu topraklardan dönme.
Tarihini oku, özellikle
Mekke ve Medine’ye hizmetçi olan ecdadımızın
tarihini bil ki bir gün

olarak görmüştür. Mekke’deki Ecyad Kalesine
Kâbe’ye hürmetlerinden
bayrağımız son zamana
kadar asmamışlardır.
Devleti Alimizin şehirleri bir bir düşerken
Medine’de bir destan
yazılmıştır. Bu destanı
öğrenmeden, Fahrettin

Mevla sana bu topraklara
hizmet etme fırsatı verecek olursa ders çıkar.
Devletlerde insanlar gibi
doğar, yaşar ve ölür. Bir
gün hizmet sırası bize
tekrar gelecek o güne hazırlıklı olmak için tarihini
oku!
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“Kıyamet
günü bir
adam getirilir ve
cehennem ateşine
atılır. Bağırsakları
karnından dışarı
çıkar ve onlarla
birlikte değirmen
döndüren merkeb
gibi döner durur. Cehennem halkı onun
yanına toplanırlar ve
derler ki:
– Ey filân! Sana ne
oldu? Sen iyiliği
emredip kötülükten
nehyetmez miydin?
O kişi de:
– Evet, iyiliği
emrederdim, fakat
kendim yapmazdım, münkerden
nehyederdim, fakat
kendim yapardım,
der.”

Müzdelife
vakfesinin
zamanı, Hanefîler’e
göre bayramın birinci günü (10 Zilhicce)
tan yerinin ağarmaya başlamasından
(fecr-i sâdık) güneşin
doğmasına kadar
olan süredir.93

“O gün
tartıda
kimin iyi
amelleri ağır basarsa
o, hoşnut olacağı
bir yaşayış içindedir.
Kimin iyi amelleri
hafif gelirse, onun
meskeni Hâviye’dir.”
Kâria (101), 6-9.

Son Selam
Sayılı günlerdi ve artık son günler… Ne çabuk gelip
geçti.
Efendimizin huzuruna son defa çıkıyorum. İlk çıkışımda sevinç ve heyecan vardı, şimdi ayrılık hüznü.
Salatu selamlar ile Hücre-i Saadet’in önüne geliyorum. Akabedeki sahabeler gibi biat ederek ahdimi yeniliyor, sünneti seniyyeye sahip çıkacağıma söz veriyorum.
Gökteki yıldızlardan birer yıldız olan Ebu Bekir radiyalahu anh ve Ömer radiyallahu anh Efendilerimizi
de selamlayarak huzurdan ayrılıyorum.
Hüzünle Hücre-i Saadetten ayrılıyorum.
Ayaklarım yüzüm dünyaya dönse de kalbimi burada
bırakıyorum.
Göz pınarlarım coşarken bedenim Ravza-i Mutahhara’dan uzaklaşıyor...

Hz. Peygamber’in şiddetli
baş ağrısı ve
hummaya yakalanması (27 Safer 11 /
24 Mayıs Pazar 632).
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Ey Yolcu! Ayrılık Vakti
Ey yolcu vakit geldi,
amel defterini ihlas ile
doldurdun, gönlünü manevi nimetler ile bahtiyar
ettin. Her nimetin sonu
olduğu gibi bu manevi ni-

kaplayacak, bu hüznü
koru. Burada bulunduğun
süre içerisinde dünyayı
elinin tersi ile ittin, her an
ebedi yurda yolcu gibi yaşadın, bu yaşantını devam

metinde sonu geldi, şimdi
son kez edeble ve huzurla
Efendimizin huzuruna çıkıp veda edeceksin. Ahdini bir daha manevi huzurunda tazeleyecek, sünneti
seniye üzere yaşayacağına
söz vererek huzurdan ayrılacaksın.

ettir.
Buradan eşine dostuna
manevi hediyeler götür.
Sıdk, adalet, haya ve ilim
götür. Efendimizin sünneti seniyesini götür. Bu
hediyeleri öyle yüklenki
verdiğinde senden bir şey
eksilmesin.

Gönlünü bir hüzün
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“Münafığın
alâmeti
üçtür: Konuşunca
yalan söyler, söz
verince sözünden cayar, kendisine bir şey
emanet edildiğinde
hıyanet eder.”

Haccedenlerin
arefe günü akşamı
Müzdelife’de akşam
ve yatsı amazlarını
ister münferit ister
cemaatle olsun, yatsı
vakti içinde cem‘-i
te’hir ile kılmaları,
Hanefîler’e göre
vâcip; Şâfiîler’e göre
ise sünnettir. 94

“Cennetlikler
birbirlerine
dönmüş soruyorlar:
Doğrusu bundan
önceki hayatımızda,
âilemizin yanında
bile Allah’dan korkardık. Allah lütfedip
bizi kavurucu azâbdan korudu. Doğrusu
bundan önce de
O’na yalvarıyorduk.
Şüphesiz O, iyilik
yapandır, acıyandır.”
Tûr sûresi (52), 25-28

Elveda Medine
Elveda Efendim, canım cananım Efendim elveda...
Kısa bir süre de olsa huzurda bulundum, sesini duyamasam da sesimi duyurdum, şimdi uzaklara gidiyorum.
Elveda Medine, Efendimin yurdu elveda...
İslamın medinesi, gönlümüzün medinesi elveda...
Elveda Uhud, elveda Seyyid-i Şüheda...
Elveda Baki Mezarlığı, elveda Aişe anam...
Elveda Cennet Bahçesi...
Elveda Ashab-ı Güzin...
Elveda Ashab-ı Suffe...
Bir gün daha tekrar kavuşabilmek ümidi ile elveda...

Hz. Peygamber’in vefatı
(13 Rebîülevvel 11 /
8 Haziran Pazartesi
632).
Hz. Peygamber’in
defnedilmesi (14
Rebîülevvel 11 / 9
Haziran Salı 632).
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Ey Yolcu! Gönlünü Götürme!
Mebrûr bir hac yaptın,
âlemlere rahmet Muhammed Mustafa aleyhisselamın ziyarete geldin ve
artık dönme vakti. Resulü
son kez ziyaret edip selamlayarak ayrılma vakti.
Efendimizin huzuruna
varıp selama girdiğinde

bir kez daha ahdini yenile.
Bedenini vatanına taşı
ama gönlünü burada bırak.

“Kıyamet
gününde,
haklar sahiplerine
mutlaka verilecektir.
Hatta boynuzsuz
koyun için, boynuzlu koyundan kısas
alınacaktır.”

“Kişi sevdiği iledir” hadisi mucibince sevgilinin
yurdundan ruhunu ayırma, sevgiliden ayrılma.

Cem‘-i takdîm ve cem‘-i
te’hir ile kılınan
namazlarda, iki farz
arasında başka namaz kılınması mekruhtur. Bu sebeple
akşamın sünneti ve
yatsının ilk sünneti
kılınmaz. Yatsının
son sünnetiyle
vitir kılınır. İki vaktin
namazı bir tek ezan
ve bir tek ikametle
kılınır. Yatsı namazı
için ayrıca ezan ve
ikamet gerekmez.95
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Alışveriş Listesi
Zemzem

o

Hurma

o

Misvak

o

Koku

o

Tesbih

o

Takke

o

Seccade

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Alışveriş Notları
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HAC İLE İLGİLİ TERİMLER

Altınoluk: Kâbe’nin üzerindeki

Cemerat: Hacda şeytan taşlama

yağmur

sırasında atılan taşlara ve bu taşların

sularının

akması

için

Hatîm’in bulunduğu taraftaki altından oluktur.

atıldığı yer.
Cem-i Takdim: Arafat’ta öğle

Arafat: Haccın aslî rüknü olan

namazı ile ikindi namazını, öğle

vakfenin yapıldığı yerdir.

namazı vaktinde peş peşe kılmak

Arefe: Bayramdan önceki gün, Zil-

Cem-i Tehir: Müzdelife’de akşam

hiccenin 9. günü.
Bedene: İhram yasaklarının ihlal
edilmesi sebebiyle Haremde kurban olarak kesilen deve veya sığır

namazı ile yatsı namazını, yatsı
namazı vaktinde peş peşe kılmak
demektir.
Cemre : Hacda şeytan taşlama

demektir.
Beytullah: Allah’ın evi Kâbe, yeryüzündeki ilk mabet.

demektir.

sırasında atılan taşlara ve bu taşların
atıldığı yerlere verilen ad.
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Cemre-i Akabe: Mekke yönündeki
cemrelerin ilkine denir. Büyük
şeytan olarak da bilinir.

11 ve 12. günleri.
Eyyam-ı Teşrik: Teşrik günleri
demektir. Zilhiccenin 9-13. gün-

Cemre-i Vusta: Mekke yönündeki
cemrelerin ikincisine denir. Orta
şeytan olarak da bilinir.

leridir.
Hac: Belirtilmiş zaman içinde
Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina’da

Cemre-i Ula: Mekke yönündeki

belli dini görevleri yerine getirmek

cemrelerin

suretiyle yapılan ibadet demektir.

üçüncüsüne

denir.

Küçük şeytan olarak da bilinir

Haccın Farzları: İhrama girmek,

Cenneti Baki: Medine’de bulu-

Arafat’ta vakfeye durmak, Kâbe’yi

nan, sahabelerin de metfun olduğu

tavaf etmektir.

mezarlık.

Harem: Harem; Allah cellecelalu-

Cenneti Mualla: Mekke’de bulu-

hu tarafından Kur’an-ı Kerim’de

nan, sahabelerin de metfun olduğu

haram kılınan ve Allah Resulü

mezarlık

tarafından sınırları çizilen, ye-

Dem: Hac ve umre esnasında ibadet maksadıyla veya bir vacibin terki, geciktirilmesi ya da ihram yas-

ryüzündeki ilk mabedi (Kâbe) içine
alan, Mekke’de bulunan yaklaşık
550 km2‘lik alandır.

ağının ihlal edilmesi sonucu ceza

Hedy: Hac ve umre yapan kimse-

olarak koyun veya keçi kesilmesine

lerin Harem sınırları içinde kes-

denir

tikleri kurban.

Eyyam-ı Mina: Mina günleri de-

Hervele: Hac ve umrede Safâ ile

mektir. Zilhiccenin 10, 11 ve 12.

Merve arasında sa‘y yaparken bel-

günleri.

li bir mesafenin süratli ve canlı bir

Eyyam-ı Nahr: Kurban kesme
günleri demektir. Zilhiccenin 10,
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yürüyüşle geçilmesini ifade eden
terim

Hill Bölgesi: Harem Bölgesi (ih-

helal olan bazı fiil ve davranışları,

ram yasaklarına uyulması gerekli

belirli bir süre boyunca kendisine

bölge) ile Mikât Sınırları (ihramsız

yasaklamasıdır.

geçilmemesi gerekli bölge) arasında
kalan yerlerdir.

İstilam: Tavafta Hacerülesved’in
hizasına gelindiğinde elle dokun-

Hicri İsmail: Kâbe’nin kuzey du-

ma, öpme ya da elleri havaya

varı önünde bulunan yarım daire

kaldırıp tekbir getirerek onu uzak-

şeklindeki duvara “Hatim” denir.

tan selâmlama.

Bu duvarla Kâbe arasındaki boşluğa
ise “Hicri İsmail” denir. Burası
Kâbe’nin iç kısmı ile ayni hükümde
olup içinde sadece nafile namazlar
kılınabilir.
Hücre-i

Saadet:

Medine-i

Münevvere’de Peygamber Efendimizin Kabr-i Şerifi.
Izdıba: Erkeklerin Remel yapılması
gereken tavaflarda tavaf esnasında
sağ omuzlarını koluyla birlikte açık
bulundurmalarıdır.
İfrat Haccı: Mikat’ta ihrama girerken yalnız hac yapmaya niyet
edilince, buna ifrat haccı denir.
Çünkü ifrat haccı yapana kurban
kesmek vacip değildir
İhram: Hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda

İzar: İhrama girmek için iki parça
havlu türü örtüden belden aşağısını
örten kısımdır.
Kâbe: Hz. İbrahim ve İsmail
tarafından yapılan Allah’ın evi.
Kıble: Başta namaz olmak üzere
bazı ibadet ve davranışlarda yönelinen taraf, Kâbe.
Kubbetül Hadra: Yeşil kubbe
anlamında kullanılan Arapça bir
terkip, Hz. Muhammed’in metfun
bulunduğu Mescid-i Nebevi’nin
kubbesi.
Kudum

Tavafı:

İfrad

haccı

yapanların Mekke’ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaf, kıran haccı yapanların ise umreden sonra
yaptıkları ilk tavaftır.
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Makam-ı İbrahim: Kâbe’nin in-

ibadetler yapıldığından Meş’ar-ı

şası sırasında Hz. İbrahim’in üzer-

Haram diye isimlendirilmiştir (Ba-

ine çıkıp duvar ördüğü ve üstünde

kara 2/198). Hz. Peygamber (sas),

insanları hacca davet ettiği kabul

burada sabaha kadar kalıp dua et-

edilen taş veya onun bulunduğu

miştir (Müslim, Hac, 148).

yer. Bu yer, Kâbe’nin doğu tarafında, zemzem kuyusu ile Kâbe’nin
kapısı arasındadır. Buradaki taşta
ayak izi vardır. Taş, cam bir fanus
içine alınmıştır.
Merve: Hac ve umre sırasında
aralarında say yapılan iki tepeden
Kâbe’nin kuzeydoğusunda bulunan tepe.
Mes’a: Safa ile Merve arasındaki
say yapılan yere verilen isimdir.

Metaf: Kâbe’nin etrafında tavaf
etmek için tahsis edilen yeri ifade
eder.
Mikat: hac ve umre ibadeti için
ihram giyilecek günleri ve yerleri
ifade eder.
Mina: Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Harâm’ın yaklaşık
7 km. kuzeydoğusunda ve Harem sınırları içinde bulunan Mina
şeytan taşlama, kurban kesme, bay-

Mescidi Nemire: Arafat bölgesinin

ram günlerinde konaklama gibi hac

kuzeybatı tarafında Müzdelife is-

ibadetlerinin yapıldığı yerdir.

tikametinde Urene vadisi sınırları
içinde bulunan mescidin adıdır.
Hacda arefe günü arefe hutbesi bu
mescitte okunur.
Meş’ar-i Haram: Müzdelife’nin
sonunda Kuzeh tepesinin civarına
verilen isimdir. burada haccın şiarlarından olan gecelemek, vakfe yapmak ve namaz kılıp dua etmek gibi
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Mültezem: Kâbe’nin kapısı ile
Hacerülesved arasında kalan bölüm
ve dua etmenin makbul olduğu yer.
Müzdelife: Mekke’de, Arafat ile
Mina arasında bulunan ve Hac’da
Arafat’tan sonra vakfe yapılan yer.
Ravza-i Mutahhara: Peygamberimizin kabri ile minberi arasındaki

bölüm, cennet bahçesi.

vhit cümlesini söylemektir.

Remel: Ardından sa‘y yapılan tav-

Tekbir: Allah’ın en yüce varlık

afların ilk üç şavtında yapılması

olduğunu belirten “Allahüekber”

sünnet olan hızlıca ve çalımlı

cümlesini söyleme anlamında ter-

yürüyüş

im.

Rida: İhrama girmek için iki parça

Telbiye: İhrama girenlerin lebbeyk

havlu türü örtüden baş hariç belden

şeklinde başlayan zikir cümlelerini

yukarısını örten kısımdır.

söylemesi. Lebbeyk, Allahümme

Safa: Hac ve umre sırasında
aralarında say yapılan iki tepeden
Kâbe’nin doğusunda bulunan tepe.
Hac vazifelerinden olan say safa tepesinden başlar.

lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke
lebbeyk.

İnne’l-hamde

ni’mete leke ve’lmülk lâ şerike leke
cümlesini demektir.
Teşrik Tekbiri:

Say: Safa’dan başlayarak, Safa
Merve arasında dört gidiş ve üç
gelişe denir.
Şavt: Kâbe’yi her bir dönmeye bir
şavt denir. Safa ile Merve arasındaki gidiş veya gelişe de denir.

ve’n-

ramının
namazından,

Kurban

bay-

arefesinde
dördüncü

sabah
günün

ikindi namazına kadar, 23 farz
namazın akabinde, tekbir-i teşrik
okunur. “Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber,
Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd”

Taksir: İhramdan çıkabilmek için
saçları kesmeye denir.

Zemzem: Kâbe’nin doğusunda,
yüce Allah’ın Hacer ile oğlu İs-

Tavaf: Hacerülesved’in hizasında

mail’e ihsan ettiği suya denir.

başlayarak Kâbe’yi sola almak suretiyle, yedi defa dönmek demektir.
Tehlil: Allah’tan başka ilah yoktur
anlamına gelen Lâ İlâhe İllâllah te-
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SON SÖZ

Ziyarete gelen kişi, bütün bu vazifeleri yaptıktan
sonra kalben mahsun olması ve korkması gerekir. Çünkü kişi acaba haccı kabul olunup kendisi mahbublar
zümresine kaydedildi mi yoksa haccı ret olunup kendisi rahmet kapısında kovulanlara mı ilhak edildi? Bunun keyfiyetini bilmemektedir. Bu keyfiyeti kalbinden
ve amellerinden öğrenmeye çalışmalıdır. Eğer kalbinin dünyadan uzaklaşmasının daha fazla olduğunu,
Allah (cc)’a ve ünsiyet evine daha yakınlaştığını görür
ve amellerinin de şeriat mizanıyla tartıldığını müşahede ederse o zaman haccının kabul olunduğuna canı
gönülden inanmalıdır. Çünkü Allah Teâla (cc) ancak
kendisini sevenin amelini kabul eder ve Allah Teala
(cc) kimi severse onun yardımcısı olur. Sevgisinin alametlerini onda belirtir ve gösterir. Mel’un iblisin ona
tasallut etmesini önler. Bu bakımdan o kimseye böyle
bir durum olursa muhakkak bilmelidir ki bu haccın
kabul olmasına delalet eder. Eğer tam bunun aksini görürse o vakit belki de seferinden ancak meşakkat ve yorgunluk kalmıştır. Böyle bir durumdan Allah Teâlâ'ya
sığınırız.1
1

İhyâ-u Ulûm’id-Dîn, Cilt 1, s. 830
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