
BAŞLARKEN

Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah’a hamd,

Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz’e salât,

Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra etme çabasını sürdüren mü’minlere 
selam olsun.

Hicretin 1429. yılının Recep ayında “O’nunla hayat bulmak” için yola koyulan 
Kur’ani Hayat Dergisi, 2. sayısında Kur’an Ayı Ramazan’ın heyecanını paylaştı si-
zinle. Haccın çekim alanına girdiğimiz günlere tevafuk eden bu üçüncü sayısında 
ise, hacca, kurbana, Kur’an’a ve hayata dair birbirinden kıymetli yazılara yer verdi 
siz değerli okuyucuları için.

Beğenerek okuyacağınızı umduğumuz bu sayımızda, haccın anlamını ele alan 
başyazıyı, hac algımızı yeniden sorgulamamızı salık veren bir makale takip ediyor. 
Ardından, Rasulullah’ın yaptığı tek haccı bütün detaylarıyla elen alan incelemeyi, 
İslam dışı dini geleneklerde hac ve kurban inanış ve uygulamalarını, hac, umre ve 
kurban şiarlarının neleri sembolize ettiğini irdeleyen yazılar geliyor. 

Aşk ile şefkati konu alan bir deneme yazısından sonra, küresel sistem krizinin 
olabildiğince derin yaşandığı bu günlerde bir çağrı olarak kabul edebileceğimiz 
ve insanlığın evrensel ufku olarak Müslümanlığı yegâne alternatif olarak sunan 
bir başka deneme yazısını okuyabilirsiniz. 

Bu 3. sayımızda ilave ettiğimiz Kur’an’ın Burçları başlıklı yeni bölümde ilk burcu 
tanıtan iki deneme yazısı bulacaksınız. 

Kur’an’ın farklı kıraatlerde okunuşunu, Kur’an’ın kaynağını ve Kur’an ahkâmının 
tarihselliğini konu alan üç makaleyi birbiriyle karşılaştırarak okumanızı tavsiye 
ediyoruz.

Kur’an’a göre cahiliye zihniyetini anlatan bir deneme yazısından sonra kurban 
ibadetinin fıkhi boyutlarını ve hacıların sağlığını konu alan inceleme yazılarını 
kurban kesecek ve hacca gidecek tüm okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. 

Üçüncü sayımızda uzunca bir mülakat yayınlıyoruz. Kur’an’ın hattını sanata dö-
nüştüren Hattat Yusuf Sezer’le yaptığımız mülakatı zevkle okuyacağınızı ümit 
ediyoruz.

Kur’ani Hayat Dergisi’nin son kısmında İktibas, Kur’an Kitaplığı ve Kur’an Ha-
berleri bölümlerini bulacaksınız. Yazıların yoğunluğu sebebiyle bu sayıda okuyucu 
mektuplarına yer ayıramadık. Bize yazan değerli okuyucularımızın mesajlarına in-
şaAllah 4. sayımızda yer vermeye gayret edeceğiz. İbrahimi çağrıyı, aşkı, kurbanı 
ve Kâbeyi konu edinen şiirimizden sonra mahşerin provası hacdan bir kesitle bu 
sayımızı sonlandırıyoruz. 

Kur’ani Hayat Dergisi’nin elinizde tuttuğunuz bu üçüncü sayısını okuduktan 
sonra kanaatlerinizi bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Bu yolculuğu ancak sizlerle 
birlikte ve sizlerin aktif katkılarıyla yürütebiliriz. 

Rabbimiz kurban ibadetlerimizi makbul, hac ibadetlerimizi mebrur eylesin.

Hayatınızın haccınız, haccınızın hayatınız olması niyazıyla…
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B A Ş Y A Z I

Haccı Anlamak

HACI, HAYATIN BİR YOL, 

İNSANIN MÜEBBED BİR 

YOLCU, İBADETİN YOL AZIĞI 

OLDUĞUNU FARK EDEN 

KİŞİDİR. YOL YOLCU İÇİN, 

YOLCU HEM YOLUN HEM 

YOLCUNUN SAHİBİ OLAN 

ALLAH İÇİN YARATILMIŞTIR.

eair, Kur’an’ın sırf hac için kullandığı 
bir kavram. “Semboller” demek. Kur’an 

bu kavramı haccı ifade eden bir terkip olarak 
“Allah’ın sembolleri” (min şe’âirillah) şeklin-
de kullanır. Bir yerde sembollerden söz edi-
liyorsa, orada durmak gerek. Çünkü hiçbir 
sembol, bizatihi kendisine atıf yapmaz. Her 
sembol kendi dışında bir hakikate atıftır 
ve sembolize ettiği bir değer vardır. Haccı 
anlamak isteyen, şu soruyu sormak zorun-
dadır: Peki, hac Allah’ın sembollerindense, 
bu semboller neyi sembolize ederler? Yani 
Allah bu sembollerle neyi anlatmıştır? Haccı 
farz kıldığı mümin kullarına bu simgelerle 
neyi işaret etmiştir?

Hac yolu, “hayat yolunu” sembolize 
eder. Zaten, aynı kökten gelen “mahacce” 
de “geniş ve doğru yol” demektir. Bu yola 
çıkan kişi, hayatın bir yol (sırat), insanın 
müebbed bir yolcu, ibadetin yol azığı ol-
duğunu fark eden kişidir. Yol yolcu için, 
yolcu hem yolun hem yolcunun sahibi 
olan Allah için yaratılmıştır. Yolcunun yol-
da olduğuna dair “delil” gerektir. İşte hac, 
yolcunun yolda oluşuna dair Allah’a su-
nulmuş bir “hüccet” mesabesindedir.

Haccın amacı, yolcuya yolun sonunu 
unutturmamaktır. Yolun sonunda yolcu-
luğun hesabını vermek vardır. Hayatını 
avuçlarına alıp mahşere çıkmış, Hesap 
Günü huzurda durup ömrünün muhase-
besini yapmış gibi… İşte bu yüzden hac 
mahşerin provasıdır. Haccın mahşerin pro-
vası olduğunu anlamak için uzağa gitme-

ŞMustafa İSLAMOĞLU
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ye gerek yok. Hacı, üzerine, başına baksın 
yeter. Sırtında kefeni temsil eden iki parça 
bezden müteşekkil ihram vardır. 

İhram, tıpkı ölüm gibi herkesi eşitler. Sır-
tına ihramını geçirerek hüccac mahşerine 
katılanın toplumsal statüsü geride kalmıştır. 
Tıpkı, namazda başlama tekbirini alırken na-
sıl tüm dünyasını ellerinin üzerine koyup ar-
kasına atıyorsa, hacca çıkan biri de ihramını 
giymekle elbiseleriyle birlikte tüm dünyasın-
dan da soyunur. 

İhram beyazdır. Aklığı 
temsil eder. Bir tür “hava-
riliği”… Zaten Hz. İsa’nın 
havarilerine de “ak giysi-
ler” giydikleri için havari 
dememişler midir? İhra-
mını kuşanan hacı, artık 
Allah’ın dininin ensârı ol-
maya adaydır. Eğer sözün-
de durursa, İslam ona hic-
ret edecektir. Eğer durmaz 
ve kendini kirletirse, İslam 
ondan hicret edecektir. 

Hac, terk ederek başlar. Haccın ilk öğrettiği 
şey budur. Çünkü hiç kimse terk etmeden bu-
lamaz. Ayrılmadan kavuşamaz. Mahrum olma-
dan nail olamaz. Sırt dönmeden yüz çeviremez. 
Değere kavuşmak için fiyat terk edilir. Büyüğe 
kavuşmak için küçük terk edilir. Sevaba ka-
vuşmak için günah terk edilir. Yüceye kavuş-
mak için alçak terk edilir. Kâbe’ye kavuşmak 
için sıla terk edilir. İçe kavuşmak için dışa veda 
edilir. Kefeni temsil eden ihram ile hürmet bul-
mak için tüm üniformalar terk edilir.

Diğer tüm ibadetlerin “makbul olması” 
istenir. Fakat sıra hacca gelince “makbul”ün 
yerini “mebrur” (doğru-dürüst yapılmış, sır-
rına erilmiş, hakkı verilmiş, amacına ulaş-
mış, kalite katılmış, iyilerin haccına dâhil 

edilmiş) hac alır. Tıpkı, diğer ibadetler için 
kullanılmayan “semboller” (şe’âir) kavramı-
nın hacca tahsis edilmesi gibi. Bu istisnai 
kavramlar, haccın tüm ibadetler içerisinde-
ki müstesna konumunu ifade ederler.

Diğer ibadetlerin aksine, hac çağrısı, “insan-
lığa” yönelik bir çağrıdır. Hz. İbrahim’e “İnsan-
lığa hac için çağrı yap!” ayetinde de, “Ona 
ulaşmaya güç yetirebilen herkese beyti hac-
cetmek, Allah’ın insanlık üzerindeki hakkı-

dır” (3:97) ayetinde de bu 
vurgu açıktır.

Hacca giden her şuur-
lu müminin içinde his-
settiği en derin kaygı şu 
soruda dile gelir: Aca-
ba haccım kabul oldu 
mu? Allah’tan başka hiç 
kimse, hiçbir ibadet için 
“kabul” garantisi vere-
mez. Zaten Allah Rasulü 
de hacca ilişkin müjde 
taşıyan tüm hadislerin-
de, “mebrur olmuş bir 

hac” şartını koşar.

İyi de, bir hac nasıl olmalı, veya ne yapıl-
malıdır ki, o hac mebrur olsun?

Bu suale cevap vermeden önce, haccın 
illet, hikmet, ruh ve maksadını anlamamızı 
temin eden başka sualler sormamız şarttır. 
Mesela şu sualler gibi:

Hac ibadeti bir avantaj mıdır? Eğer 
avantaj ise, bu durumda hacca gideme-
yenler, “baştan kaybetmişler” sınıfına 
mı dâhildirler? 

Cevap açıktır:

Hac bir avantaj değil sorumluluktur. Tıp-
kı zekât verecek servete sahip olup da zekât 
vermek gibidir. Üzerine hac farzı terettüp 
edenin hacca gitmesi bir yükümlülüktür. 

Haccın amacı, 
yolcuya yolun sonunu 

unutturmamaktır. 
İşte bu yüzden hac 

mahşerin provasıdır. 
Hacının sırtında 

kefeni temsil 
eden iki parça 

bezden müteşekkil 
ihram vardır. 
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Ancak her giden hacı dönmez. Kimisi “acı” 
gider “hacı” döner. Kimisi “acı” gider “acı” 
döner. Kimisi ise “tatlı” gider “acı” döner. 

Nice gidenlerden Kâbe kaçtığı gibi, nice 
gidemeyen âşıklarının yüreğini Kâbe bir 
hacı gibi gider tavaf eder. Yoksa bir haccım 
sırasında kulaklarımla duyduğum, “Bizi 
bunun için mi şu dağın (Arafat) başına 
getirdiler?” diyen, yine Kâbe’yi yatır/baba 
türbesi zannedip “Babayı döndük geldik” 
diyeni nereye koymalı?  
Dinle imanla alakası ol-
madığı halde sırf A-Sınıfı 
turizm belgesi var diye 
pastadan pay verilen ve 
“20 yıldır hacca adam 
getiriyorum, bir kez 
bile orayı (Kâbe) me-
rak etmedim” diyen 
‘dinsel turizm’ kârcısını 
nereye koymalı? Bu yüz-
den, haccı rakamlara 
kurban edenlere, Allah 
Rasulü’nün ömründe tek 
bir kez haccettiğini hatırlatmak gerek. 

Allah Rasulü’nün veda haccı, hayatını üm-
mete vasiyetidir. Bu yolla, yaşadığı örnek/mo-
del hayatı kodlar ve semboller üzerinden aktar-
mıştır. “Haccınızı benden alın” derken, aslında 
“Razı olunmuş bir hayatın kodlarını benden 
alın” demiş oluyordu aynı zamanda…

Sözün özü şudur: Hacca gitmek baş-
lamaktır, bitirmek değil; “Allah’a söz 
vermek”tir, “Allah’tan söz almak” değil; so-
rumluluktur, avantaj değil; tatbikattır, teş-
rifat ve tenzilat değil… 

İbadetlerin de ölüsü ve dirisi olur. Kur’an 
ibadetin öldürülmesine “zayi etme” adını 
veriyor ve namazı zayi etmekten söz ediyor. 
Zayi etmek, “araya vermek, işe yaramaz du-

ruma getirmek” anlamına geliyor. İbadet zayi 
edilince ölür, kazanılınca dirilir. Haccı zayi 
etmek, hayatı zayi etmekle eş değer… Tabi ki 
haccı kazanmak, hayatı kazanmaya bedel. 

Nedenini anlamak için, haccı özetlemek 
lazım: 

İhram, varlığa hürmeti ve hududa riayeti 
temsil eder. 

Telbiye, ilahi davete icabeti temsil eder. 

Arafat, marifeti temsil 
eder. 

Meş’ar, şuuru temsil 
eder. 

Cemerat şeytanla ve 
onun emrine giren gü-
dülerle, kötülükle ve zu-
lümle mücahede ve ciha-
dı sembolize eder. 

Kurban kurbiyyeti ve 
kayıtsız şartsız teslimiye-
ti temsil eder. 

Tavaf, Allah-insan 
sözleşmesinin altına atıl-

mış fiili bir imzadır. Evrensel koronun ila-
hisine gönüllü katılımı temsil eder. 

Sa’y, hayatı ebedi bir hicret ve kendini 
müebbet muhacir bilip, var oluş amacını 
gerçekleştirmek için ömürlük sa’y u gayreti 
temsil eder.

Özetin özetini yapacak olursak, kısaca 
hac; varlığa hürmet ve hududa riayet, 
şuur ve marifet, mücahede ve cihat, kur-
biyet ve teslimiyet, ilahi sözleşmeye sa-
dakat, kâinata aidiyet, hakka hicret ve 
sa’y u gayretten ibarettir.

Peki, razı olunmuş bir hayatın kodları 
nelerdir? 

Aynen birebir şu yukarıda saydığımız 
şeylerdir. Yani, haccı hac yapan nelerse, 

Hac; varlığa hürmet 
ve hududa riayet, şuur 
ve marifet, mücahede 

ve cihat, kurbiyet 
ve teslimiyet, ilahi 

sözleşmeye sadakat, 
kâinata aidiyet, 

hakka hicret ve sa’y 
u gayretten ibarettir.
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hayatı razı olunmuş bir hayat yapan da 
aynı şeylerdir. Allah Rasulü’nün hayatının 
kodlarını çıkarsaydık, şu yukarıda özetle-
diğimiz haccın kodlarından daha farklı ne 
bulurduk?

Şu halde Allah Rasulü’nün ömrünün so-
nunda, vefatına sayılı günler kala yaptığı 
hac sırasında “Haccınızın menasikini ben-
den alınız!” diyerek bıraktığı hac mirası, as-
lında onun hayatıydı. Rasulullah bize, hac 
suretinde hayatını kodlayarak, tabiri caizse 
“sıkıştırılmış (zipli) bir dosya” bıraktı. 
Bu onun hem mirası, hem vasiyetiydi.

Hacca gidenler, aslında yaşamaları gere-
ken bir hayatın kodlarını almaya gidiyor-
lardı. İşte bunun için hacca gelmek, razı 
olunmuş bir hayatın dosyasını almaya gel-
mek, yani aslında bir “gelmek” değil, bir 
“getirmek için gelmek” idi.

Her giden, bir parça gidemeyenleri tem-
silen, bir parça onlar adına gitmeliydi. On-
lar adına gitmeli ve “razı olunmuş bir haya-
tı” önce semboller (şe’âir) üzerinden talim 
etmeli, sonra da o sembollerin gösterdiği 
hakikatleri “tatbikat” sırasında yaptığı gibi 
hayata uyarlamalıydı.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme’nin 
bir sorusu üzerine, Rasulullah haccı cihad 
olarak niteler. Haccın cihada benzetildiği 
başka sahih rivayetler de vardır. Bu ben-
zetme gerçekten ilginçtir. Cihad’ın tarifi 
malum: İnsanın Allah ve O’nun davası için 
sergilediği üstün gayret. Yani haccı hayata 
taşıma cehdi, aslında “Hayat’ı hayata taşı-
ma” cehdinden başka bir şey değil.

Haccın bu hakikatini anladığımızda, 
gidebilenlerin haccı olabileceği gibi, gi-
demeyenlerin de bir haccı olabileceğini 
anlayabiliriz. Hacca gidebilenler, asla “ka-
fadan kazanmış şanslılar”, gidemeyenler-

se “kafadan kaybetmiş şanssızlar” zümresi 
değildir. Hac, ne varsılların günahlarını 
yıkattıkları “çamaşır makinesi”, ne de 
gelen herkese peşinen verilmiş “garanti 
belgesi”dir.

Kur’an’ın şahadetiyle, hacca tüm insan-
lık davet edilmiştir (3:97). Dolayısıyla hac 
üzerlerine farz olan mü’minler, bir anlamda 
bu ibadeti insanlığın farz-ı kifayesini yerine 
getirmek için de eda ederler. İmkân bula-
madığı için gelemeyenleri töhmet altında 
bırakan bir söylem, insanın aklına başka 
şeyleri getiriyor. Gidebilen öyleleri var ki, 
Kâbe’nin yanı başında bulunduğu halde 
Kâbe ondan kaçar. Ama gidemeyen öyle 
Kâbe âşıkları da var ki, Kâbe onu ziyarete 
gelir. Hac için yola çıkan Abdullah b. Mü-
barek, aç biilaç hallerine muttali olduğu 
yetimlere tüm yol parasını verdiği için, yarı 
yoldan geriye dönmüştü. İşte, gidemeyen-
lerin haccına muhteşem bir misal… 

Allah Rasulü son noktayı koymuştur: 
“Mebrur olmuş bir haccın karşılığı cen-
nettir”, her haccın değil. Bir haccın mebrur 
olması, yani “iyilerin haccına dâhil olma-
sı, kalite kazanması, hakkının verilmiş 
olması”, Allah’ın şiarlarından oluşan hac 
menasikinin sembolize ettiği hakikatlerin 
tahakkukuyla mümkündür. O da haccı ha-
yata taşımakla olur.

Soru: Bir haccın mebrur olduğu, yani ka-
bul olduğu ne zaman belli olur?

Cevap: Ölünce, yani uyanınca.

Rabbimiz haccımızı hayatımız, hayatı-
mızı haccımız kılsın. 
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Andolsun ki biz peygamberlerimizi açık 
delillerle gönderdik ve insanların adaleti 

yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve 
mizanı indirdik.”1 Mizân, iyi ile kötüyü bir-
birinden ayıran, vahiy, akıl, deneyimler2 ve 
hak-hukuku gerçekleştirecek adalettir.3 

İzz b. Abdusselam’ın da dikkat çektiği gibi, 
mühim olanı daha da mühim olana (eheme), 
ayrıntıyı öncelikli olana tercih eden cahildir.4  
Vahiy bir konuya ne kadar önem vermişse, 
ona o kadar önem vermek gerekir. Farz nafile 
yerine, nafile farz yerine konulursa dengeler 
bozulur, adalet sekteye uğrar. 

Makalemizde üzerinde durup dikkat çeke-
ceğimiz husus, imkânsızlıklardan ötürü her yıl 
on binlerce Müslüman evladının kilise, havra, 
ilhad ve şer yuvalarına yöneldiği, milyonlarca 
Müslüman’ın açlıktan öldüğü günümüz dünya-
sında birden fazla yapılan hac ve umre seyahat-
leridir. Söz konusu edeceğimiz husus ömürde 
bir defa yapılan hac değildir. Çünkü hac Kur’an 
ve sünnetle farz kılınmış, inkârı küfrü gerekti-
ren İslamî bir fariza ve şiardır. Kur’an yüzlerce 
yerde iman ve cihattan bahsederken 12 defa ci-
varında hacdan bahsetmiştir.5 Hz. Peygamber’in 
tek bir defa hac etmesi de bu hikmetten dola-
yıdır. Birden fazla hacca gitmenin dini bir delil 
veya temeli olmadığı gibi, İslamî bir bilinçten 
de kaynaklanmamaktadır. Sadece örf, adet ve 
gelenekten kaynaklandığına inanmaktayız.

Kur’an, Müslüman’ı gerçeği arayan kişi 
olarak tanımlanmıştır.6 Yani, Müslüman her 

İ N C E L E M E

Kabe’ye Örtü mü, 
Muhtaca Gömlek mi?

BİR DEFADAN FAZLA HACCA 

GİDENLER, BİR YÖNÜYLE HİÇ 

GİTMEYENLERİN HUKUKU-

NU İHLAL ETMEKTEDİRLER. 

ZİRA, KOTA NEDENİYLE HER 

YIL ON BİNLERCE MÜMİN 

HAC İBADETİNİ YAPMAKTAN 

MAHRUM KALMAKTADIR.

“ABDULCELİL CANDAN

Yrd.Doç.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İlahiyat Meslek Yüksek Okulu
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şeyi yerli yerine koyan, ona gereği kadar öne 
verendir. O,  nafileyi nafile, farzı farz olarak 
değerlendirir, mekruhlarla mücadele adına 
haram işlemez. Bunun açılımını yaparsak 
şunu deriz: İslam’ın izzetinin korunması, iş-
gal altındaki topraklarının kurtarılması veci-
besi dururken yığınlarca malı farz olmayan 
hac ve umrede harcamanın hikmete dayalı 
bir eylem olmadığına inanmaktayız.  

 Makalemizin ana hatlarını şu âyet be-
lirtmektedir: “Yoksa siz, 
hacılara su temin etmeyi 
ve Mescid-i Haram’da um-
reciliği, Allah’a ve ahiret 
gününe inanıp da Allah 
yolunda cihat edenin işi 
gibi mi tuttunuz? Bunlar, 
Allah katında eşit olmazlar. 
Allah, zalimler güruhunu 
doğru yola iletmez.”7 

Âyetin Nüzul Sebebi 
Kaynaklar, âyetin nüzul 

sebebiyle ilgili olarak ben-
zer rivayetler nakletmiştir. Numan b. Beşir 
anlatıyor: Hz. Peygamber’in minberi yanında 
oturuyorduk. Birisi, ben hacılara su temin et-
meyi hiçbir şeye değişmem, dedi. Diğer birisi, 
Mescid-i Haram’ı imar etmeyi her şeye tercih 
ederim, dedi. Üçüncüsü de, ben de cihadı tüm 
ibadetlere tercih ederim, deyince Hz. Ömer 
duruma müdahale ederek, Hz. Peygamber’in 
mescidinde sesinizi yükseltmeyin, dedi. Hz. 
Ömer Cuma namazından sonra olanları Hz. 
Peygamber’e arz edince ayet nazil oldu. Ola-
yın diğer bir varyantı da şöyledir: Hz.Talha b. 
Şeybe ve Hz. Abbas oturup yapmış oldukları 
amelleri sıralıyorlardı. Hz. Abbas, Kâbe’nin 
anahtarı benim elimdedir, istersem Kâbe’de 
istirahat eder uyurum, dedi. Talha, ben de ha-
cılara su temin ediyorum, istediğime su temin 
ederim, istediğimden esirgerim, dedi. Tam o 

sırada oradan geçen Hz. Ali duruma müda-
hale etti ve ben sizden altı ay önce iman eden 
bir mücahidim, dedi. Bunun üzerine âyet na-
zil oldu. Hz. Abbas ayeti işitir işitmez, Allah 
Teâlâ’nın koymuş olduğu hükme razı olduk, 
razı olduk, dedi.8 Âyet, iman ve cihadı öne çı-
karan Hz. Ali’yi desteklemiş oldu. Diğer bir 
rivayete göre de, Bedir’de esir düşenler iman 
ve cihada davet edilince, bizler hacılara su te-
min ediyor, Beytullah’a hizmet ediyor ve köle 

azat ediyoruz, bu neden-
le iman etmemize gerek 
yoktur, dediler. Bunun 
üzerine âyet nazil oldu.9 

Âyetle İlgili Bazı
Mülahazalar
1. Âyette geçen indil-

lah/Allah katında ifadesi, 
Allah katındaki değer ve 
ölçülerin insanlar katın-
daki ölçülerden farklı 
olduğunu beyan etmek-
tedir. Nitekim kimileri 
hacca gitmeyi, hacıla-

ra su temin etmeyi, Kâbe’ye hizmet etmeyi 
iman, hicret ve cihada tercih ederken, kimi-
leri de imanı, cihadı, hicret ve aksiyonu söz 
konusu amellere tercih etmekteydiler.

2. Âyet, Allah katında hangi amellerin 
daha faziletli olduğuna da dikkat çekmiştir. 
Yani, hac, umre, inziva, Kâbe’ye hizmet vs. 
hiçbir ibadetin iman ve cihatla kıyas edilme-
yeceğine dikkat çekmiştir. 

3. Âyet şu mesajı da vermek istemiştir: 
Kim hacıları suvarmayı, Kâbe’ye hizmet et-
meyi iman ve cihada tercih ediyorsa o yanı-
lıyordur.

4. İftihar edilecek ameller, hacıları suvar-
mak ve Kâbe’ye hizmet etmek değil, Allah’a 
iman etmek ve o yolda mücadele etmek an-
lamına gelen cihattır.

SÖZ KONUSU 

EDECEĞİMİZ HUSUS, 

ÖMÜRDE BİR DEFA 

YAPILAN HAC 

DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ HAC 

KUR’AN VE SÜNNETLE 

FARZ KILINMIŞ, İNKÂRI 

KÜFRÜ GEREKTİREN 

İSLAMÎ BİR FARİZA 

VE ŞİARDIR. 
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5. Ayette geçen, Allah, zalimler güruhunu 
doğru yola iletmez, ifadesi hac etme ibadeti-
ni, Kâbe’ye hizmeti iman ve cihadın önüne 
çıkaranların zulüm işlediğine dikkat çek-
mektedir. Birçok yerde İslam topraklarının 
bağımsızlığı için mücadele veren insanları, 
yanı başındaki aç ve sefil vaziyette duran bir 
insanı görmezden gelip nafile olup olmadığı 
bile tartışılan bir ibadetle oyalanmak zulüm 
değil midir? 

6. Âyet, cihad olmadan 
Kâbe’yi tavaf etmenin, 
onu tamir etmenin bir 
anlam ifade etmediğine 
de dikkat çekmiştir. Zira 
bazı rivayetler konunun 
Mekke’nin fethinden 
sonra tartışıldığını gös-
termektedir. Eğer cihad 
olmasaydı söz konusu in-
sanlar, iman edip Kâbe’yi 
tavaf etme imkânını bula-
bilirler miydi?10

7. Âyet, iç âlemini ter-
biye etmenin diğer amel-
lerden önce geldiğini göstermiştir. 

8. Âyet, bütün ibadetlerin aynı derecede 
olmadığını belirttiği gibi, Kâbe ve hacılara 
hizmet etmeyi, iman ve cihat ibadetine üstün 
görenlerin duruşunu tuhaf karşılamıştır.

9. Âyet, hacılara su temin etme ve Kâbe’ye 
hizmeti cihat, iman ve hicretin önüne geçi-
renlerin tavrına bir reddiyedir.11 

10. Âyet, mücahidlerin, cihattan sarf-ı na-
zar eden hayırsever hacılardan daha erdemli 
olduğuna işaret etmektedir.

Âyetin Öne Çıkardığı İki Konu; 
İman ve Cihad
1. İman, Allah ile bir akit yapmak anla-

mındadır. Kast ettiğimiz iman, Allah’a ya-

ratıcı, rızk verici, yarar ve zararın yaratıcısı 
olarak iman etmek, O’nu zat, sıfat ve fiille-
rinde birlemek ve Allah’ın muradı istikame-
tinde O’na inanmaktır. Tüm Peygamberlerin 
ilk ve en önemli hedefi, şirk, küfür, nifak ve 
hurafeleri yok edip, tevhid üzerine kuru-
lan bir iman akidesini yerleştirmektir. Râzi, 
Kur’an’da 600 civarında ahkâm âyeti dışında 
kalan tüm âyetlerin tevhidi; yani sağlam bir 
imanı işlediğini vurgulamaktadır.12 “Biz sen-

den önce hiçbir peygamber 
göndermedik ki, ona şöyle 
vahiy etmiş olmayalım: 
Gerçek şu ki, benden baş-
ka ilah yoktur; onun için 
hep bana ibadet edin.”13 
“And olsun ki, Biz her üm-
mete: “Allah’a kulluk edin 
ve Tağut’tan sakının! diye 
uyaran bir peygam ber gön-
derdik. Sonra içlerinden 
kimine Allah hidâyet nasip 
etti, kimine de sapıklık hak 
oldu. Şimdi yeryüzünde bir 
dolaşın da peygamberlere 

yalancı diyenlerin sonunu görün!”14 

Kur’an’da anahtar kelime Lafz-ı celal olup 
üç bine yakın yerde geçmesi,15 içeriği konu-
sunda okuyucusuna ipucu vermektedir. Di-
ğer önemli anahtar kelimeler, ahiret ve risa-
lettir, ana konu ise tevhittir. Açık veya işaret 
olarak Allah Teala’nın sıfat veya esmasının 
geçtiği âyetler de göz önünde bulundurur-
larsa Kur’an’da, nerdeyse tevhit ve akidenin 
işlenmediği âyet bulunmamaktadır. Amel ve 
hayat bu inanç üzerinde kurulur, ona göre 
hareket eder. Ahlaka yön veren odur. Onun 
sağlam olması ahlak ve ibadetin sağlam ol-
ması anlamına gelir. Zira ahlak, ibadet ve eş-
yayla ilişki onun üzerine kurulur. Gidişattaki 
sapmalar ondan kaynaklanır. İmanın söz, 
amel ve tasdikten ibaret olduğuna inanırız. 

KUR’AN YÜZLERCE 

YERDE İMAN 

VE CİHATTAN 

BAHSEDERKEN 12 DEFA 

CİVARINDA HACDAN 

BAHSETMİŞTİR. HZ. 

PEYGAMBER’İN TEK 

BİR DEFA HACCETMESİ 

DE BU HİKMETTEN 

DOLAYIDIR. 
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İki dünyada huzur ve mutluluğun kaynağı 
imandır. Hayata anlam kazandıran, yaratılış 
gayesini öğreten, karanlığı aydınlığa çeviren, 
aydınlık sırlarını çözen tek anahtar odur. 
Aşılmaz yollarda güç kaynağı odur. O, insan-
lık için olmazsa olmaz gerçektir. O, hâkim 
için adaletin, asker için şahadetin, yönetici 
için merhametin ve dürüstlüğün tek kayna-
ğıdır.

İman şuuru İslam kültürünün her zerresi-
ne sinmiştir. O, damarlarda dolaşan kan gi-
bidir; edebiyatta, ilimde, 
kültürde, her yerde onun 
izleri bulunur. O’nu bulan 
her şeyi bulmuş, ondan 
gafil olan her şeyi kaybet-
miştir. İman, aydınlıktır, 
inkâr karanlıktır. İslam’ın 
hedefi, muhatabına tevhit 
merkezli bir iman sistemi 
sunmaktır. 

2. Cihad,  Allah’ın rızası 
doğrultusunda ve imkân 
nispetinde İslam dini için 
çaba sarf etmek anlamına 
gelir. Kur’an’da imandan 
sonra en çok işlenen konudur; öyle ki bazı 
âlimler cihadı İslam’ın altıncı şartı olarak 
değerlendirmişlerdir.16 İşgalci güçler İslam 
topraklarına girince, erkek, kadın, genç, yaş-
lı, sağlam, hasta herkese kendi imkânlarıyla 
karşı koyması yani cihada katılması farz-ı 
ayndır. Bu durumda kadın kocasından, ço-
cuk ebeveyninden izin beklemeksizin cihada 
çıkabilir.17 Hz. Peygamber ashaba, “Size kadir 
gecesinden daha hayırlı bir geceyi haber vereyim 
mi? sorusunu yöneltti ve cevabı da kendileri 
verdi: “Şehid olma ihtimali bulunan bir yerde 
nöbet tutmaktır.”18 Kadir gecesinin Kur’an’ın 
nassıyla bin aydan daha hayırlı olduğu hatır-
lanırsa Allah yolunda nöbet tutmanın sevabı-
nın miktarı da anlaşılmış olur. “Allah yolunda 

bir günlük nöbet evlerde 1000 gün-gece ibadet 
etmekten, oruç tutmaktan daha hayırlıdır.”19 
Abdullah b. Mübarek Müslümanların fiili 
cihatta bulundukları bir dönemde Mekke’de 
ibadetle iştigal eden Fudayl b. İyaz’a cep-
heden şu satırları yazar: “Ey Haremeyn’de 
(Mekke-Medine) ibadet ettiklerini sananlar, 
bizim nasıl bir ibadet içinde olduğumuzu 
bil seydiniz gerçekten sizin yaptığınızın bir 
oyalamadan ibaret oldu ğunu fark edecekti-
niz. Siz yanaklarınızı gözyaşlarınızla ıslatır-
ken, bizler yanaklarımızı kan ile süslemek-

teyiz.” Fudayl mek tubu 
alır ve hürmet-i kemal 
ve gözyaşlarıyla öperek 
kendisine hak verir.20 Fu-
dayl, en mübarek yerde 
ibadet ediyordu. Hem de 
tek rekâtının diğer yerle-
re göre 100 bin rekâttan 
daha faziletli olduğu yer-
de ibadetle meşguldü. 
Fakih Abdullah b. Mü-
barek ise Müslü manların 
fiili cihatta bulundukları 
bir dönemde Kâbe’de 
ibadet et meyi bir oyalan-

ma olarak değerlendirmiştir. Bu fetvası aynı 
zamanda hangi konulara öncelik verilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. İbn Mübarek, aynı 
dönemde fıkhî bazı konulara gark olmuş bir 
arkadaşını, “cihad ortada iken, ömrünün ço-
ğunu zihar, ilâ vs. konularla geçirdin” sözle-
riyle tenkit etmiştir.21  

“Mücahide destek veren de cihad eden gibi 
sevap alır”22 hadisi şu hükmü otaya koymak-
tadır: İmandan sonra en büyük ibadet olan 
cihada mazeretten dolayı fiili olarak katıla-
mayanlar, mücahitlere verecekleri maddi-
manevi destekle cihadın muazzam ecirden 
yararlanabilirler.

BİRDEN FAZLA HAC-

CA GİTMENİN DİNİ 

BİR DELİL VEYA TEMELİ 

OLMADIĞI GİBİ, İSLAMÎ 

BİR BİLİNÇTEN DE KAY-

NAKLANMAMAKTADIR. 

SADECE ÖRF, ADET 

VE GELENEKTEN KAY-

NAKLANMAKTADIR.
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Sosyal Hizmetlerin Nafile Hac ve 
Umreden Daha Faziletli Oluşu 
İbn Mesud, asırlar önce konuya şöyle dik-

kat çekmiştir: Ahir zamanda yolculuk güç-
leşecek, imkânlar artacak ve gereksiz yerde 
hacca gidenler çoğalacaktır. O şartlarda hacca 
gidenler sevaptan mahrum olarak dönecek-
ler. Çünkü onlar komşuları açlıktan kıvran-
dıkları halde onları görmezlikten gelirler. İbn 
Mesud ferasetiyle günümüzde olup bitenleri 
sezmiş ve olduğu gibi canlandırmıştır.23 Ga-
zali de sosyal yardımlaş-
mayı ihmal ederek de-
falarca hacca gidenlere 
sitem ederek şöyle der: 
Kimi zenginler defalarca 
hacca gittikleri halde yanı 
başındaki komşularını 
ihmal ederler. Gazali’nin 
Bişr b. Haris’ten naklet-
tiği şu olay konuyu açık-
laması bakımından çok 
önemlidir: Hac’a gitmek 
niyetiyle Bişr b. Haris’le 
vedalaşmaya gelen biri, 
kendisine, üstad, hacca 
gitmek istiyorum bir emriniz var mı? der.

Bişr: Hac masrafı için ne kadar para ha-
zırladın? 

- İki bin dirhem. 

- Hac yapmakla neyi kast ediyorsun? Niye 
hacca gitmek istiyorsun? 

- Allah’ın rızasını kazanmak ve Beytullah’ı 
ziyaret etmek için. 

- Allah’ın rızasını mı? Bulunduğun yerde 
iki bin dirhemi harcayıp Allah’ın rızasını elde 
etmek istemez misin? 

- Elbette isterim. 

- O halde git hac için ayırdığın parayı 
muhtaç, borçlu ve yetimlere dağıt. İstersen 
hepsini birine de verebilirsin. Müslümanla-

rı mutlu etmek, sevindirmek, muhtaçlara el 
uzatmak, darda kalanın sıkıntısını gidermek 
yüz nafile ibadetten daha hayırlıdır. Git, sana 
dediklerimi yap! Bunu yapmayacaksan kal-
binden geçenleri bize bildir. 

- Üstadım, kalbim hacca gitmekten yana.

Bu cevap karşısında Bişr tebessüm eder ve 
şöyle der: 

- Nefis haramdan elde edilen bir parayla 
övünmek ister. Allahu Teala ancak muttaki 
kullarından kabul eder.24 Bişr b. Haris söz 

konusu zata yaptığının 
riya olduğunu, malı ha-
ram olduğu için de helal 
yolda harcamaya layık ol-
madığını ima etmek ister. 

Ömer b. Abdülaziz dö-
neminde Kâbe’nin örtüsü 
eskidiğinden değiştiril-
mesi gerekiyordu. Ancak 
bu sırada yardıma muh-
taç insanlar vardı. İki du-
rum karşısında bir tercih 
yapması ge rekiyordu. Ra-
şid Halife, Kâbe’nin değe-
rinin örtüde olmadığını, 

yenilenmesinin tali bir konu olduğunu düşü-
nüyordu. Bu nedenle muhtaçların ihtiyacını 
gider meyi tercih etti ve şöyle dedi: “Örtüye 
yapacağım masrafı acıkmış midelere ayırma-
mın daha isabetli olacağını düşünüyorum.”25 
Ömer b. Abdülaziz bu içtihadıyla Müslü-
manları doyurmayı, Kâbe’ye örtü almaya 
tercih etmiştir. Zira selefi Hz. Ömer ve Hz. 
Ebubekir dönemlerinde de Kâbe’nin örtüsü 
yoktu. Ancak onlar için aç mideleri doyur-
mak Kâbe’yi örtmekten önce gelmekteydi.”26 
Her yıl nafile hac ve umreye harcanan yığın-
larca servet İslam topraklarının kurtarılması 
ve Müslümanların bilinçlendirilmesi için sarf 
edilseydi, birçok sıkıntının giderilebileceği-
ne inanmaktayız. Kaldı ki, bir defadan fazla 

KUR’AN’DA ANAHTAR 
KELİME LAFZ-I CELAL 
OLUP ÜÇ BİNE YAKIN 

YERDE GEÇMESİ, 
İÇERİĞİ KONUSUNDA 
OKUYUCUSUNA İPUCU 
VERMEKTEDİR. DİĞER 

ÖNEMLİ ANAHTAR 
KELİMELER, AHİRET 
VE RİSALETTİR, ANA 

KONU İSE TEVHİTTİR.
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hacca gidenler, bir yönüyle hiç gitmeyenlerin 
hukukunu ihlal etmektedirler. Çünkü kota 
nedeniyle her yıl on binlerce mümin hac iba-
detini yapmaktan mahrum kalmaktadır.

Nafile hac ve umre ile diğer hizmetler ara-
sındaki belirleyici naslardan birisi de şu hadis-
tir. “Allah’a en sevimli kullar, insanlara en fazla 
yararı olanlardır. En sevimli amel, Müslüman’ı 
sevindirmek, ondan bir sıkıntıyı gidermek, bor-
cunu ödemek, açlığını gidermektir. İhtiyacını 
karşılamak amacıyla Müslüman kardeşimle 
yürümek, (şu)  camide; yani Mescid-i Nebi’de 
bir ay itikaftan daha 
hayırlıdır.”27 “Dul ve muh-
taçların ihtiyacı için çalış-
mak Allah yolunda cihad 
eden ve gece-gündüz ibadet 
eden gibidir.”28 “Bazen sa-
daka niyetiyle verilen tek 
bir dirhem yüz bin dirhemi 
geçer.”29 “En hayırlı para, 
kişinin aile efradına ve 
muhtaç arkadaşlara har-
cadığı paradır.”30 İbn Ab-
bas Anlatıyor: “Mescid-i 
Nebi’de itikafta bulundu-
ğum bir sırada bir adam 
geldi, selam verdikten sonra oturdu. Kendi-
sine; “Kardeşim, sizi üzüntü içinde görüyo-
rum, hayrola!” dedim.

- Evet doğrudur, ey Hz. Peygamber’in 
amca oğlu, falanın bende borcu var, yemin 
olsun ki ödeme imkanım yoktur.

- Arzu ettiğin takdirde meselenizle ilgile-
nebilirim.

- Uygun görüyorsanız ilgilenenebilirsiniz. 
Aynı zat anlatıyor: İbn Abbas ayakkabılarını 
giydi ve mescitten çıktı. Kendisine; “itikafta 
olduğunuzu unuttunuz mu?” dedim.

- (Gözyaşları içinde) hayır olay bildiğin 
gibi değildir, kısa bir süre önce ahrete intikal 
edip giden şu kabrin sahibinden şu hadisi 

duymuşumdur: “Kim bir kardeşinin bir ihtiya-
cını karşılamak gayesiyle kendisiyle beraber çı-
kar, muvaffak olursa (sıkıntısını giderebilirse) on 
yıllık itikaftan daha hayırlı bir amel yapmış olur. 
Kim de Allah rızası için bir gün itikafa girerse, 
kendisiyle cehennem arasına, her biri doğu ile 
batı arasındaki mesafeden daha geniş üç hen-
dek girer.”31 Hadis, milyonlarca Müslüman’ın 
çöplüklerden ekmek topladığı günümüzde, 
itikaf niyetiyle onlarca defa Hicaz’a gidenle-
re önemli mesajlar vermekte ve   kardeşlik 
bağlarının nasıl takviye edilmesi gerektiği-

ne ve toplumun ihtiyaç 
duyduğu hizmetlere eğil-
menin önemine dikkat 
çekmektedir. Şöyle ki; 
İbn Abbas, Müslüman’ın 
ihtiyacını karşılamayı, 
içinde bir rekat namaz 
kılmanın diğer mescitlere 
oranla bin rekat sayılan 
bir mescitte zikir, oruç ve 
namazı içeren itikafa ter-
cih etmiştir. İbn Abbas’ın 
fıkıh anlayışı, yardım 
isteyen bir Müslüman’a 
yardım gayesiyle böyle 
bir ibadeti terk etmesini 

gerekli kılmıştır. Bu davranış, İbn Abbas’ın 
Hz. Peygamber’den almış olduğu fıkıh bilin-
cinden kaynaklanıyordu.32 İbn Abbas başka 
bir vesileyle, “Birinin, fakir bir ailenin bir ay-
lık, mümkün olmasa bir haftalık, o da müm-
kün değilse gücü nispetinde ihtiyaçlarını 
karşılaması, her yıl hacca gitmesinden daha 
hayırlıdır” demiştir.33 

Ab dullah b. Mübarek  konu bağlamında  
şöyle der: Bir lokma ekmeği tasadduk etmek, 
bir cami yapmaktan daha hayırlıdır.34 Abdul-
lah b. Mübarek hacca gidiyordu. Çöplükten 
ölmüş bir kuş alan bir kadın gördü. Kadın 
ölü kuşu elbisesine sardı ve evine götürdü. 

HER YIL NAFİLE HAC 
VE UMREYE HARCANAN 

YIĞINLARCA SERVET 
İSLAM TOPRAKLARI-
NIN KURTARILMASI 

VE MÜSLÜMANLARIN 
BİLİNÇLENDİRİLMESİ 
İÇİN SARF EDİLSEY-

Dİ, YAŞANAN BİRÇOK 
SIKINTI RAHATLIKLA 

GİDERİLEBİLİRDİ.
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Abdullah evine kadar kadını takip edip du-

rumunu sordu. Kardeşiyle beraber kaldığını, 

yiyecek hiçbir şeyleri bulunmadığı için çöp-

lükten topladıklarıyla geçindikle rini söyle-

di. Bunun üzerine yardımcısına “yanında ne 

var?” dedi. Yardımcısı, “1000 dinar var” dedi. 

Abdullah b. Mübarek, “bize 20 dinar ayır, bizi 

eve götürür, geri kalan (980) dinarı bunlara 

verelim. Bu hayır bu yılki haccımızdan daha 

hayırlıdır” dedi ve geri döndü.35 Abdullah b. 

Mübarek, oruç tutar, insanlara yiyecek dağı-

tırdı. İbn Müba rek iki hayırdan “en hayırlı” 

olanı tercih etmiştir. 

Büyük alim Bişr-i Hafi’nin bir arkadaşı an-

latıyor: Soğuk bir kış günüydü. Bişr’in yanına 

gittim. Şiddetli soğuğa rağmen ter içindeydi. 

Merak ettim, nedenini sordum: Ey imam, bu 

kış ortasında herkes kalın yün elbiseleri ter-

cih ederken, neden şu incecik elbiseler içinde 

terleyip duruyorsun? Kardeşim! Fakirleri dü-

şündüm onlara yardım yapacak bir imkânım 

yoktu. Onları düşünmekten dolayı ter içine 

boğuluyorum.36 Bişr’in terlemesi elbette boş 

mideleri doldurmuyordu. Ancak Müslüman 

olmanın şuurundaydı. Bu sıkıntısı onu muh-

taçlara yardıma davet edebilirdi.

Netice olarak, hac ve umre İslam’ın Kur’an 

ve sünnetle belirlenmiş önemli şiarlarından-

dır. Ancak Hz. Peygamber ve ondan sonra 

gelen İslam uleması, cihad ve sosyal faaliyet-

leri, nafile hac ve umreye tercih etmişlerdir. 

Bu nedenle Müslümanların parasal sıkıntı ve 

imkânsızlıklar içinde kıvrandığı günümüzde 

tek bir hacla iktifa edip diğer faaliyetlere eğil-

melerinin daha isabetli olacağını düşünmek-

teyiz. Hz. Peygamber’in ömründe bir defa 

hac yapması bunun önemli bir delilidir. 
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uzû ‘annî menâsikekum

(“Haccınızı benden alınız”)

Haccın fıkhını nereden öğreneyim?” suali-

ne verilecek en güzel cevap hiç şüphe yok 

ki “Allah Rasulü’nün sünnetinden” cevabı-

dır. Zira sünnet, kendisine uyulmaya layık 

olandır. Bir hususta sünnette açık kapı bı-

rakılmışsa, o konuda ibadet sahibine geniş 

bir manevra alanı tanınmışsa, birden fazla 

seçenek gösterilmiş veya sükût geçilmişse, 

bütün bunlar da sünnetin bir parçasıdır. Biz 

Rasulullah’ın ömründe yaptığı tek haccı, hac 

fıkhını kaynağından öğrenmek isteyenler 

için özetledik. Bunu yaparken birden çok 

kaynağa başvurduk. Sahabenin aynı konu-

daki farklı görüş ve uygulamalarını da der-

cettik ki, genişlik bulunan hususlarda darlık 

dayatılmasın.

***

Tarihen sabittir ki, Hz. Peygamber hic-

retten sonra 9 yıl haccetmeden durmuş, 10. 

yıl haccedeceğini ilan etmiştir. Rasulullah’ın 

bu tek haccı tarihe “Veda Haccı” olarak geç-

miştir. Bu hac sırasında müminlere “Haccı-

nızı benden alın” diye emretmiştir. Çünkü 

hac ibadeti İbrahimî bir gelenek olarak Ca-

hiliyye döneminde de îfâ ediliyordu. Fakat 

hem amacından saptırılmış, hem de yön-

temi tahrif edilmişti. Hz. Peygamber, ca-

hiliyye insanının elinde aslı tanınmayacak 

şekilde tahrip ve tahrif edilen hac ibadetini 

yeniden inşa ve ihya etti.

İ N C E L E M E

Allah Rasulü’nün Haccı

HZ. PEYGAMBER 

HİCRETTEN SONRA 9 YIL 

HACCETMEDEN DURMUŞ, 10. 

YIL HACCEDECEĞİNİ İLAN 

ETMİŞTİR. RASULULLAH’IN 

BU TEK HACCI TARİHE 

“VEDA HACCI” OLARAK 

GEÇMİŞTİR. BU HAC 

SIRASINDA MÜMİNLERE 

“HACCINIZI BENDEN ALIN” 

DİYE EMRETMİŞTİR.

HMustafa İSLAMOĞLU
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Veda Haccı, Rasulullah’ın vefatından he-

men önce yapılmıştır. Zaten, “Veda” ismini 

almasının nedeni de budur. Bu hac, “dinin 

ikmal, nimetin itmam edildiğini” müjdeleyen 

ayetin (5.3) fiili bir ezahürü olmuştur. Ra-

sulullah, on binlerden oluşan müminler se-

linin huzurunda elçilik görevini yaptığına 

dair insanların tanıklığına başvurmuş, ken-

disi de bu tanıklığa Allah’ı şahit kılmıştır.

23 yıllık nübüvvet sürecinin sonuna 

denk gelmesi açısından hac ibadeti, tüm 

diğer ibadetlerin de taç yaprağını oluştur-

muştur. Bu nedenledir ki hac ibadeti, Mu-

hammedi şeriatın dayandığı temel ilkelere 

ilişkin birçok uygulama ve delili de bünye-

sinde barındırır. “Dinin ikmal edildiği” bir 

döneme denk düşen bu ibadet, İslam ibadet 

fıkhı için kurucu özne rolü oynayacak den-

li ayrıntılı ve zengin bir referans oluşturur. 

Tevatür derecesine ulaşmış ana çatısı ve en 

ince ayrıntılarına varana dek kayıt altına 

alınmış tabiatıyla hac ibadeti, ibadetlerin 

hikmetini kavramak isteyenler için de zen-

gin bir veri kaynağıdır.

Hadisle iştigal edenler bilirler ki, gerçek bir  

“mütevatir haber” hadis eleştirisinin (cerh ve 

tadilin) konusu olamaz. Çünkü, buna kim-

senin gücü yetmez. Zira hakiki tevatür, kayıt 

ve kuyûdât altına alınamayacak kadar çok ve 

farklı insanın naklettiği haberdir. 

Biz burada, hadislere konu olan Veda 

Haccı’nı nakledeceğiz. Bunu yapmadaki ama-

cımız, “hac ilmihalini” öğrenmek isteyen her-

kese haccın gerçek ilmihalinin Rasulullah’ın 

haccı olduğu hakikatini söylemektir. 

Müslümanların zihnindeki peygamber 

tasavvurları farklı farklı olsa da, gerçekte 

Peygamber bir tanedir. O da bir tek hac 

yapmıştır ve bu haccı tüm Müslümanlara 

“model” olarak takdim etmiştir. Bu takdimi 

talimatıyla pekiştirerek “Haccınızı benden 

alınız” buyurmuştur.

Rasulullah’ın Veda Haccı’nı birçok sahabi 

nakletmiştir. Bu nakillere farklı versiyon-

ları ve lafızlarla birçok hadis derlemesi yer 

vermiştir. Biz bu rivayetlerin en sahih ve en 

meşhurlarını bir potada cem ederek nakle-

deceğiz. Rivayetlerin çoğu Cabir b. Abdul-

lah, Âişe bt. Ebubekir, Abdullah b. Abbas, 

Abdullah İbn Ömer gibi önde gelen saha-

bilere dayanmaktadır. Bu rivayetleri başta 

Buhârî ve Müslim olmak üzere, birçok ha-

dis kaynağı müştereken ya da münferiden 

nakletmişlerdir. Rasulullah’ın sünneti olan 

Veda Haccı’nı naklederken, yeri geldikçe 

hadislere de başvuracağız. Bu ayrımı, “sün-

net” ve “hadis”in aynı olduğunu zanneden-

leri uyarma maksadıyla yaptığımızı da he-

men vurgulamış olalım.

Şimdi Veda Haccı’nı anlatmaya geçebiliriz.

***

Rasulullah’ın hac ilanını duyan insanlar, 

onunla birlikte hac ibadetini yapabilmek 

için akın etmişti. Rasulullah Medine’den 

çıkmış ve Zülhuleyfe denilen yere gelmiş-

ti. Burada önce yıkandı, koku süründü, iki 

rekât namaz kıldı. Beline belden aşağısını 

örten bir örtü (izar) doladı. Omuzlarından 

aşağıya da yine bir başka örtü (rida) ala-

rak ihrama girdi. (D.Notu: Cinsel birleşme 

dışında ihram yasaklarından birini çiğne-

yene üç alternatifli bir fidye gerektiğini, 

Rasulullah’ın şu hadisinden öğreniyoruz: 

“Ka’b b. Ucra’dan: Hudeybiye zamanında 

Rasulullah onun yanına uğrayarak “Başına 

musallat olan haşere sana eziyet mi etti?” 

diye sormuş, Ka’b da “Evet” demiş, bunun 

üzerine Rasulullah şöyle yol göstermiştir: 
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“Başını tıraş et. Sonra ya kurban olarak bir 

koyun kes, ya üç gün oruç tut, ya da üç sa’ 

hurmayı altı fakire yedir.” (Müslim, Hac, 

80-86; ayrıca, Buhârî ve Ebu Davud) Bu üç 

şıktan kolay olanı yapmak ruhsat, zor olanı 

yapmak azimet sayılsa gerektir.)

“İbn Abbas’la Misver b. Mahreme, Ebva 

denilen yerde ihtilaf etmişler. İbn Abbas 

“İhramlı bir kimse başını yıkayabilir” der-

ken Misver “yıkayamaz” der. Ravi Abdullah 

b. Huneyn dedi ki: “Bunun üzerine İbn Ab-

bas beni Ebu Eyyub el-Ensari’ye gönderdi. 

Ebu Eyyub’a durumu arz ettim. O elbisesini 

başı görününceye kadar çekip indirdi. Başı-

na su dökülmesini istedi ve başını elleriyle 

ovarak yıkadı ve dedi ki: “Ben Rasulullah’ın 

işte böyle yaptığını gördüm.” (Buhârî, Müs-

lim, Nesâi, Ebu Davud, İbn Mâce)

“Âişe’ye ihramlının vücudunu kaşıyıp ka-

şıyamayacağı soruldu. Âişe, “Evet, bedeni-

ni kaşısın, hatta var gücüyle kaşısın” dedi.” 

(Buhârî, Müslim) Malik’te şu fazlalık yer 

alır: “Ellerim bağlansa ve ayaklarımdan baş-

ka kaşıyacak yerim olmasaydı, ayaklarımla 

kaşırdım.” (Aynı rivayet İbn Abbas, Cabir, 

Said b. Cübeyr, ‘Atâ ve İbrahim Nehaî’den 

de gelmiştir.)

“Rasulullah ile Ebubekir’in tüm yol eşyala-

rını bir deve taşıyordu. Bu deveyle ilgilenme-

si için bir köle görevlendirilmişti. Arc denen 

yere gelindiğinde, geride kalan bu deveyi 

bekleyen Ebubekir, kölenin devesiz geldiğini 

gördü. Sorduğunda, kölenin deveyi kaybet-

tiğini öğrendi. “Bir tek deveye sahip çıkama-

dın mı?” diyerek köleyi dövdü. Rasulullah, 

bir yandan tebessüm ediyor, bir yandan da 

“Şu ihramlıya bakın, ne yapıyor!” diyordu. 

Bundan başka bir şey söylemedi.” (Esma’dan; 

Ahmed, Ebu Davud ve İbn Mâce)

“Nebi aleyhisselam Arafat’ta bir hutbe 

okuyarak şöyle buyurdu: Alta sarınacak ih-

ram bulamayan Müslüman don giysin; ta-

kunya bulamazsa mestlerini giysin.” (İbn 

Abbas’tan, Buhârî, Müslim ve Ahmed)

“İhramlıyken biri öldü. Rasulullah şöyle 

buyurdu: “Bunun başını örtmeyin ve koku 

sürmeyin; çünkü o kıyamet günü telbiye 

getirerek dirilecektir.” 

Rasulullah ihrama girdikten sonra telbiye 

getirmeye başladı:

Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la 

şerike leke lebbeyk, inne’l-hamde ve’n-ni’mete 

leke ve’l-mülk, lâ şerike lek. (Bkz. 7. bölüm) 

Rasulullah’ın haccının türü neydi? Hz. 

Aişe’den gelen rivayet buna cevap niteli-

ğindedir: “Veda Haccı senesinde Rasulullah 

ile birlikte çıktım. Kimimiz yalnız umreyi, 

kimimiz hac ile umreyi, kimimiz de yalnız 

haccı niyetine almıştı. Rasulullah ise yal-

nız hacca niyetlendi (Buhârî ve Müslim). 

Müslim’in Atâ’dan rivayetine göre Rasulul-

lah yanında kurbanını getirmeyenlerin um-

reyi yaptıktan sonra ihramdan çıkmalarını 

emretmiş, bunu kötü gören cahiliyye ge-

leneğinin etkisinde kalanlara da “Yanımda 

kurbanım olmasaydı mutlaka ben de sizin 

çıktığınız gibi ihramdan çıkardım. Geride 

bıraktığım bu iş bir daha başıma gelecek 

olsa yanımda kurban getirmezdim. Fakat 

siz ihramdan çıkın.”

“İnsanlardan bazıları farklı şekillerde tel-

biye getirdiler. Rasulullah onlara müdahale 

etmedi” (Cabir’den; Müslim)

“Abdullah b. Ömer “Lebbeyke lebbeyk, 

lebbeyke ve sa’deyk, ve’l-hayru bi-yedeyk, 

lebbeyke ve’r-rağbâ’, ileyke ve’l-‘amel” diye 

telbiye getirirdi. (Nafi’den; Malik)
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“İbn Ömer sahabenin telbiyeye yaptıkları 

fazlalıkları duymuş, fakat onlara bir şey de-

memiştir.” (Ebu Davud ve Beyhaki)

Hz. Peygamber telbiye getirmeyi, evren-

deki varlıkların ilahi korosuna bir katılım 

olarak görmüştür. Bu görüşünü de şöyle 

dile getirmiştir: “Hiçbir Müslüman yok-

tur ki, telbiye getirsin de, yeryüzünün bir 

ucundan öbür ucuna sağında ve solunda 

olan taş, ağaç, toprak 

onunla birlikte telbiyede 

bulunmasın.” (Tirmizi, 

Hac, 14; İbn Mâce, Me-

nasik, 15)

Hz. Peygamber, bu 

ulvî sloganın yüksek ses-

le söylenilmesini emret-

miştir.

Rasulullah’ın ihrama 

girdiği Zülhuleyfe’de 

Esma bt. Umeys doğum 

yapmış ve kendisinin na-

sıl yapması gerektiğini 

sormuştur. Bunun üzerine Rasulullah ona 

“Yıkan ve (ped görevi görecek) bir giysi, bir 

kuşak sarın, sonra da ihrama gir!” buyur-

muştur. (Müslim, Hacc, 147)

Rasulullah’ın bu hac yolculuğu sırasında, 

hayata ait farklı durumlar zuhur etmiştir. O 

da bu durumlara uygun çözümler geliştir-

miştir. Bu bağlamda kafile Serif adlı mevki-

ye geldiğinde Rasulullah’la birlikte hac yol-

culuğuna çıkan eşi Hz. Aişe hayız görmüş 

ve bunun üzerine ağlamaya başlamıştır. Ra-

sulullah onu şöyle teselli etmiştir:

“Fesübhanallah. Niçin ağlıyorsun ey Aişe? 

Bu Allah’ın Âdem kızlarına takdir buyurdu-

ğu bir şeydir. Bir hacı ne yapacaksa sen de 

onu yap. Yalnız tavafı temizlendikten sonra-

ya bırak.” (Müslim, Hac, 132 ve 133; ayrıca, 

Buhârî, Hayd, 7)

Rasulullah Kâbe’ye vardığında 

Hacerülesved’in bulunduğu köşeyi selamla-

mış ve yedi kez tavaf etmiştir. Bu turların ilk 

üçünde hızlı yürümüş (remel) son dördünde 

normal yürümüştür. (D.Notu: İhramın ucu-

nu sağ koltuğun altından çıkarıp sol omuza 

alarak omuzu açıkta bırakmak demek olan 

“ıztıba”nın sünnet olma-

yıp tavafta kolaylık olsun 

diye yapıldığı çoğunlu-

ğun görüşüdür. İmam 

Malik “Böyle yapmak 

müstehap olmaz. Çün-

kü ızdıba bilinmeyen 

bir şeydir. Rasulullah’ın 

böyle yaptığını da kimse 

görmemiştir” der.)

“İbn Ömer’den: “Ra-

sulullah Hacerülesved’e 

döndü. Onu selamladık-

tan sonra dudaklarını ta-

şın üzerine koyarak için için gözyaşı dökme-

ye başladı (Bkz. 20. bölüm). Ömer de onun 

ağladığını görünce içten ağlamaya başladı. 

Onun gözündeki yaşları gören Rasulullah dö-

nüp dedi ki: “Ey Ömer! Burada yaşlar dökü-

lür.” (Hakim, Müstedrek) (DN: Rasulullah’ın 

Hacerülesved’i öpmesi, Kâbe’yi yeniden inşa 

ve ihya eden Hz. İbrahim’in elini öpmesini 

sembolize eder. Çünkü Hacerülesved Hz. 

İbrahim’den geriye kalan tek orijinal hatıra-

dır. Bunu Mühelleb’in şu sözünden de çıkar-

mak mümkündür: “İbrahim aleyhisselamın 

Kâbe’yi yaparken kullandığı taşlardan sadece 

Hacerülesved’in kalmış olduğu ancak böyle-

ce kesin bir şekilde bilinmiş olur. (Nakleden: 

Seyyid Sabık, Fıkhu’s-Sünne, II, 133)

“DİNİN İKMAL EDİL-

DİĞİ” BİR DÖNEME 

DENK DÜŞEN HAC İBA-

DETİ, İSLAM İBADET 

FIKHI İÇİN KURUCU 

ÖZNE ROLÜ OYNAYA-

CAK DENLİ AYRINTILI 

VE ZENGİN BİR REFE-

RANS OLUŞTURUR.
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“Ömer’in oğlu Hace-rülesved’de sıkışır, 

hatta burnu kanardı. Rasulullah Ömer’e dedi 

ki: “Ey Hafs’ın babası, sen güçlü bir adamsın. 

Hacerülesved’de insanları sıkıştırma. Yoksa 

zayıflara eziyet verirsin. Eğer bir boşluk bu-

lursan selamlama yap, şayet bulamazsan tek-

bir al geç.” (İmam Şafii, Sünen)

Turlar sırasında sadece Yemen tarafındaki 

iki rüknü selamlamış ve 

diğer ikisini selamlama-

mıştır. Bakara Sûresi’nin 

201. âyetini dua olarak 

okumuştur: “Rabbimiz, 

bize dünyada da iyilik 

ver, ahirette de iyilik ver 

ve bizi ateş azabından 

koru!” 

Sonra Kâbe’nin makam 

denilen taşın bulunduğu 

mevkiinde, Kâbe’ye yö-

nelerek iki rekât namaz 

kılmış, birinci rekatta 

Kafirûn, ikinci rekâtta İh-

las sûrelerini okumuştur.

Sonra kapıdan Safâ’ya 

çıkmış ve oraya yaklaşın-

ca İnne’s-Safâ ve’l-Mervete min şe’airillah (“Hiç 

şüphesiz Safâ ve Merve Allah’ın sembolle-

rindendir” 2:158) âyetini okumuştur. Âyette 

ilk geçen “Safâ”yı kastederek “Allah’ın baş-

ladığı yerden başlayın” buyurmuş ve sa’yine 

Safâ’dan başlamıştır.

Kâbe’yi görecek şekilde Safâ tepesine çık-

mış, orada kıbleye yönelmiş, şöyle tevhid ve 

tekbir getirmiştir:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. 

Lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ‘alâ kulli 

şey’in kadîr. 

Lâ ilâhe illalâhu vahdeh. 

Enceze va’deh.

Ve nasara ‘abdeh.

Ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh.

(“Bir tek Allah’tan başka hiçbir tanrı yoktur, 

O’nun ortağı yoktur.

Mülk O’nundur ve hamd yalnızca O’na mahsus-

tur ve O her şeye güç yetirendir.

Bir tek Allah’tan başka tanrı asla yoktur.

O vaadini yerine getirdi.

Kulunu zafere erdirdi.

Tek başına (küfrün) 

bütün müttefiklerini 

bozguna uğrattı.”)

Sonra dua etti. Yuka-

rıdaki sözlerini tekrarla-

dı. Merve tepesinde de 

böyle yaptı. Böylece bu 

iki tepe arasında yedi kez 

gidip gelerek sa’yini ta-

mamladı.

“Rasulullah sa’y ya-

parken damadı Ali, ya-

nında develerle birlikte 

Rasulullah’a kavuştu. 

Eşi Fatıma’yı ihramdan 

çıkmış buldu. Üzerinde ihramlının giymesi 

mahzurlu olan kokulu bir boyayla boyanmış 

elbise vardı. Gözlerine de sürme çekmişti. 

Onun bu durumu Ali’nin hoşuna gitmedi. 

Fâtıma, “Babam böyle emretti” dedi. Ali, 

doğruca Rasulullah’a gidip durumu arz etti. 

Rasulullah da “Fâtıma doğru söylemiş. Sen 

hacca hangi niyetle çıktın?” diye sordu. Ali 

dedi ki: “Ya Rabbi! Rasulünün niyetiyle çı-

kıyorum, dedim”. Rasulullah “Ama ben ya-

nımda kurban getirdim” dedi ve ekledi: “Şu 

halde ihramdan sen de çıkma”. (Müslim ve 

Ebu Davud) (D.Notu: Dihlevi der ki: “Kur-

HZ. PEYGAMBER TELBİYE 

GETİRMEYİ, EVRENDE-

Kİ VARLIKLARIN İLAHİ 

KOROSUNA BİR KATILIM 

OLARAK GÖRMÜŞTÜR: 

“HİÇBİR MÜSLÜMAN 

YOKTUR Kİ, TELBİYE 

GETİRSİN DE, YERYÜ-

ZÜNÜN BİR UCUNDAN 

ÖBÜR UCUNA SAĞINDA 

VE SOLUNDA OLAN TAŞ, 

AĞAÇ, TOPRAK ONUN-

LA BİRLİKTE TELBİYE-

DE BULUNMASIN.”
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banlık sevk etmek ihramdan çıkmaya engel-

di. Çünkü kurban sevk etmek onu boğazla-

yıncaya kadar ihram üzere devam edeceğine 

dair bir tür nezirdir. İnsanın üstlendiği şey 

sadece içinden geçen bir düşünce ya da mü-

cerret bir niyetse, bir eylemle kayıtlı değil-

se, bir önemi yoktur. Ama bir eylemle tesbit 

edilmiş ve kayıtlanmışsa, artık ona riayet ge-

rekir. Bunu belgelemek 

ise çeşitli şekillerde olur. 

Bunun en alt mertebesi 

dil ile söylemektir (dil-

le niyet). En güçlüsü ise 

sözle birlikte murad etti-

ği hale özel aleni bir fiilin 

bulunmasıdır. Kurban-

lık sevki işte bu cümle-

dendir. (Huccetullahi’l-

Baliğa, Daru’t-Türas, 

Kahire-1355, II, 63) Ke-

mal ibn Hümam şöyle 

der: “Rasulullah’ın hac-

cını rivayet edenlerden 

hiç birinin Rasulullah 

(sav)’den “Umreye niyet 

ettim” veya “Hacca niyet 

ettim” sözünü işittiğini 

bilmiyoruz” der.)

Zilhiccenin 8’ine denk gelen Terviye 

Günü Rasulullah Mina’ya çıktı. Öğle, ikindi, 

akşam, yatsı ve sabah namazlarını Mina’da 

kıldı. Güneş doğuncaya kadar bekledi ve 

sonra yola koyularak bir tarafı Arafat diğeri 

Müzdelife’ye açılan Nemire vadisinde ko-

nakladı. 

Rasulullah’ın Mina’da mola vermesi, kafi-

ledeki insanların ihtiyaçlarını giderme ama-

cını taşıyordu. Bir diğer gerekçesi de vak-

tinden önce Arafat’a çıkmamak istemesiydi. 

Eğer Arafat’a erken çıksaydı insanlar bunu 

sünnet edinirler vaktinden önce oraya var-

maları gerektiğini düşünürlerdi.

Nemire’de gün ortası olunca Rasulullah de-

vesi Kasvâ’nın hazırlanmasını emretti. Vadinin 

ortasına geldi ve meşhur Veda Haccı hutbesini 

irat etti. Bu hutbede, sanki bütün bir insanlık 

onu dinliyormuş gibi, tüm insanlığa hitap etti. 

Yeryüzünün en kapsamlı 

ve ilk insan hakları bildi-

risi olma vasfını taşıyan bu 

hutbe şöyle kayıtlara geçti:

“Ey İnsanlar!

Kanlarınız, mallarınız ve 

namuslarınız, tıpkı şu içinde 

bulunduğunuz gün gibi, bu 

ay gibi, şu belde gibi doku-

nulmaz ve mukaddestir. 

Biliniz ki, cahiliyyenin her 

şeyi ayaklarımın altındadır. 

Cahiliyye döneminden 

kalan kan davaları hü-

kümsüzdür. İptal ettiğim 

ilk kan davası bizim kan-

larımızdan İbn Rebia b. 

Haris’in kanıdır. 

Cahiliyyeden kalma faizler de hükümsüz-

dür. İptal ettiğim ilk faiz, bizimkilerden Abbas 

b. Abdulmuttalib’in faizidir. Bundan böyle faiz-

lerin tümü hükümsüzdür. 

Kadınlarınız hakkında Allah’tan korkun 

Allah’tan. Onları Allah’ın emaneti olarak al-

dınız. Yine Allah adına onları kendinize helal 

kıldınız. İstemediğiniz kimseleri hanenize al-

mamaları sizin onların üzerindeki hakkınızdır. 

Onların da sizin üzerinizde (karşılıklı hak ve 

sorumluluk esasına) uygun hakları vardır. Na-

fakalarını, giysilerini temin bunlardandır. 

HZ. PEYGAMBER TELBİYE 
GETİRMEYİ, EVRENDE-
Kİ VARLIKLARIN İLAHİ 

KOROSUNA BİR KATILIM 
OLARAK GÖRMÜŞTÜR: 
“HİÇBİR MÜSLÜMAN 
YOKTUR Kİ, TELBİYE 

GETİRSİN DE, YERYÜ-
ZÜNÜN BİR UCUNDAN 
ÖBÜR UCUNA SAĞINDA 
VE SOLUNDA OLAN TAŞ, 
AĞAÇ, TOPRAK ONUN-
LA BİRLİKTE TELBİYE-

DE BULUNMASIN.”
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Size sımsıkı sarıldığınız takdirde bundan 

böyle dalalete sapmayacağınız bir şeyi, yani 

Allah’ın kitabını bırakıyorum. Ahirette beni 

sizden soracaklar. Buna ne cevap vereceksiniz?

Hep bir ağızdan “Şehadet ederiz ki, sen Ri-

saletini tebliğ ettin, görevini yaptın ve bize ha-

yır öğüt verdin!”

Bunun üzerine Rasulul-

lah işaret parmağını kal-

dırıp şöyle dedi:

Şahit ol ya Rab!

Şahit ol ya Rab!

Şahit ol ya Rab! 

Sonra ezan okunma-

sını ve kamet getirilme-

sini emretti. Önce öğle 

namazını kıldırdı. Sonra 

yeni bir kametle ikindi 

namazını kıldırdı. Bun-

ların arasında başka bir 

namaz kılmadı. Sonra 

hayvanına bindi. Bir ka-

yanın yanına geldi ve orada vakfe yaptı. 

Sonra Müzdelife’ye hareket etti. Burada 

Akşamla Yatsı namazını birlikte kıldırdı. Son-

ra şafak atıncaya kadar istirahat etti. Yine aynı 

yerde ezan ve kametle sabah namazını kıldır-

dı. Kasva’ya binerek Meş’arilharam’a geldi. 

Orada kıbleye döndü, tekbir, tehlil ve tevhid 

getirdi. Ortalık ağarınca, güneş doğmadan he-

men önce oradan Mina’ya doğru hareket etti. 

Rasulullah Müzdelife gecesi hiç aksatma-

dığı gece namazını (teheccüd) kılmamıştır. 

Dihlevi, bunu şöyle açıklar: “Çünkü o, müs-

tehap olan birçok şeyi yapmayı arzu ettiği 

halde, insanlar sünnet edinirler kaygısıyla 

yapmamış, terk etmiştir.” (Huccetullahi’l-

Baliğa, II, 64)

Sonra Akabe cemresine geldi. Burada, va-

dinin içinde durarak 7 ufak taş attı. Dihle-

vi, Rasulullah’ın ilk gün erken vakitte şeytan 

taşlamasının illetini “kolaylık” olarak zikre-

der. Böylece daha sonra gelen yoğun vazife-

lere zaman kalmış olacağını îmâ eder. (Age, 

II, 64). Gazzali Şeytan taşlama konusunda, 

“Şeytan İbrahim’e musallat oldu. İbrahim 

de Şeytanı gördüğü için 

taşladı. Ama bana Şey-

tan musallat olmadı ve 

görünmedi” diyerek akıl-

cı bir yaklaşımla Şeytan 

taşlamaktan vazgeçecek 

birine şöyle söyler: “Bil 

ki hatırına gelen bu fi-

kir tam da Şeytandandır. 

Senin taşlamadaki azmi-

ni kırmak, sana faydalı 

olmayacak şeyleri hayal 

ettirmek ve “Bu hareke-

tin oyuna benziyor, niçin 

buna zaman ayırıyorsun?” 

demek için senin kalbine 

bu fikri koymuştur. Ciddi bir gayretle ve Şey-

tanı taşlayarak bu fikri içinden kov. Bu şe-

kilde Şeytanın burnunu yerde süründürmüş 

olursun. Bil ki sen görünüşte Akabe’de çakıl 

taşları atıyorsun. Gerçekteyse o taşları Şeyta-

nın kendisine atarak belini kırıyorsun. Çün-

kü Şeytanın burnunu sürtmek ancak Allah’ın 

emrine tam bir teslimiyetle uyarak olur.” (İh-

yau ‘Ulumi’d-Dîn, Kahire, 1998, I, s. 351) 

Saîd b. Malik’ten: “Hacda Nebi ile birlikte 

döndüğümüzde, içimizden bazıları “Ben altı 

taş attım”, bazılarıysa “Ben yedi taş attım” 

diyordu da birbirimizi ayıplamıyorduk. 

(Seyyid Sabık, Age, II, 161)

Sonra Rasulullah kurban keseceği yere 

RASULULLAH VEDA 

HACCI HUTBESİNDE, 

SANKİ BÜTÜN BİR 

İNSANLIK ONU 

DİNLİYORMUŞ GİBİ TÜM 

İNSANLIĞA HİTAP ETTİ. 

BU HUTBE YERYÜZÜNÜN 

EN KAPSAMLI VE 

İLK İNSAN HAKLARI 

BİLDİRİSİ OLMA VASFINI 

TAŞIMAKTADIR.
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geldi ve kendi eliyle 63 kurban kesti. Bunu 

Allah’ın kendisine bahşettiği her yıla bir 

şükür nişanesi olsun için yapmıştı. Kestiği 

kurbanın etinden yedi ve onun suyuyla pi-

şirilen çorbadan içti. 

Abdullah b. Amr’den: Rasulullah Mina’da 

insanların arasında duruyor, insanlar ona 

durmadan soru soruyorlardı. Biri geldi “Ya 

Rasulallah! Bilmeyerek kurban kesmeden 

önce tıraş oldum” dedi. Nebi “Kurbanını 

kes, sana bir vebal yoktur” dedi. Bir başkası 

gelerek “Ben bilmeden şeytan taşlamadan 

önce kurban kestim” dedi. “Git taşını at, 

sana da bir vebal yoktur” dedi. Ravi diyor 

ki: Rasulullah o gün bu mesele hakkında 

“şu işi önce yaptım veya sonraya bıraktım” 

şeklinde ne kadar soru sorulduysa onlara 

“yap, bir günah yoktur” diye cevap verdi. 

(Seyyid Sabık, Fıkhu’s-Sünne, II, 157) 

Bu meyanda, Şah Veliyyullah Dihlevi şöy-

le der: “Kurban kesmeden önce tıraş olan, 

şeytan taşlamadan önce kurban kesen, ak-

şamdan sonra şeytan taşlayan, tıraş olmadan 

önce ifada tavafı yapan kimseler hakkında “la 

harac” (bir beis yoktur) diyerek kendilerine 

keffaret lazım gelmeyeceğini beyan buyur-

muştur. Doğrusu müstehaplığı ifade için “La 

harac” ifadesinden daha açık bir söz olduğu-

nu bilmiyorum (Huccetullahi’l-Baliğa, II, 65)

Daha sonra Rasulullah Kâbe’ye doğru 

yola koyulmuş, öğle namazını Kâbe’de kıl-

mış, tavaf yapmış ve Zemzemden içmiştir.

Mina günleri bitince Ebtah’a inmiş, veda 

etmeden önceki son tavafını yapmış ve ora-

dan ayrılmıştır. 

Bir rivayete göre, Rasulullah bu hacdan 

55 gün sonra dâr-ı fena olan bu dünyadan 

dâr-ı bekâ olan ahirete yürümüştür. 
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Geleneklerde
Kurban ve Hac

e’liği ve nasıllığı konusunda farklı yakla-
şımlar var olmakla birlikte ibadet, iman 

ve cemaatle birlikte din fenomeninde öne çı-
kan temel unsurlarındandır. Dini geleneklerin 
hemen hepsinde inanan kişinin yaşantısında 
yer verilmesi gereken belirli düzenli ibadetler 
bulunur. Şekli ve yapısı belirlenmiş olan bu 
düzenli ibadetler arasında ise özellikle dua, 
oruç, kurban ve hac öncelikli bir yer tutar. 
Bu ibadet biçimlerinin şekli ve muhtevası her 
inanç sisteminin kendi özelliklerini yansıtır. 
Örneğin tevhid merkezli din anlayışını temel 
alan İslam’da bütün ibadetlerin merkezinde 
bu akidenin yansıması bulunur. Allah’ın mut-
lak birlik ve tekliğiyle kişi yaşamında Allah’ın 
iradesinin merkeziliği İslam ibadetlerinin de 
özünü oluşturur. İsa Mesih merkezliliği ya da 
Kristosentrizmi temel alan Hıristiyanlığın iba-
detlerinde ise İsa merkezlilik öğretisi esas alınır. 
Buna göre örneğin duanın amacı Mesih’te ol-
manın ya da Mesih aracılığıyla arınmanın sağ-
lanması, kurban ritüelinin amacı ise Mesih’le 
birleşmenin gerçekleşmesidir. İsrailoğullarının 
seçilmişliğine dayalı bir etnosentrisizmi esas 
alan Yahudiliğin ibadet anlayışına da bu mer-
kezi doktrin damgasını vurur. Bu doğrultuda 
her bir dinin yaklaşımının kendine özgü oldu-
ğu ve taşıdığı amaç ve fonksiyonlar açısından 
dinin öngördüğü ibadetlerin bir diğerinden 
bağımsız yapıda olabileceği söylenebilir. Bu-
nunla birlikte bu ibadet tarzları arasında ya-
pılacak bir karşılaştırma farklılıklar yanında 
birçok benzerliği de ortaya koyabilir. 

Kadim dini geleneklerden Yahudilik, Hıris-
tiyanlık ve Budizm gibi günümüzde de varlı-

İ N C E L E M E

İslam Dışı Dinsel Geleneklerde Kurban ve Hac

KUR’AN ÇEŞİTLİ İBADET 

BİÇİMLERİNİN TARİH 

BOYU İNSANLIĞA 

ALLAH TARAFINDAN 

EMROLUNDUĞUNU BİLDİRİR. 

ORUÇ VE NAMAZ GİBİ 

İBADET BİÇİMLERİ YANINDA 

KURBAN VE HAC DA GEÇMİŞ 

DÖNEMLERDEN İTİBAREN 

ALLAH’IN İNSANLARA 

VAZ’ ETTİĞİ İBADET 

BİÇİMLERİNDENDİR.

NŞİNASİ GÜNDÜZ

Prof.Dr., İÜ. İlahiyat Fakültesi 
Dinler Tarihi Öğretim Üyesi
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ğını sürdüren birçok İslam dışı dini geleneğin 
ibadet anlayışında kurban ve haccın önemli 
yeri vardır. Kur’an-ı Kerim çeşitli ibadet bi-
çimlerinin tarih boyu insanlığa Allah tarafın-
dan emrolunduğunun altını çizer. Oruç ve na-
maz gibi ibadet biçimleri yanında kurban ve 
hac da geçmiş dönemlerden itibaren Allah’ın 
insanlara vaz’ ettiği ibadet biçimleri arasında 
zikredilir. Kurbanla ilgili olarak Allah’ın ken-
dilerine rızk olarak verdiği hayvanlar üzerine 
ismini ansınlar diye kurban kesmenin her 
ümmete meşru kılındığı (Hac 34) vurgula-
nır. Bu doğrultuda düşünüldüğünde hemen 
hemen bütün dini geleneklerde kurban iba-
detine bir şekilde yer verildiği dikkati çeker. 
Her gelenek kurbanın şeklini ve çerçevesini 
kendi yapısına göre belirlemiştir; ancak bütün 
dini gelenekler kurban ibadetini günahlardan 
arınma, tövbe, şükür ve kefaret gibi amaçlarla 
ifa etmektedir. Bu ibadette insan değerli gör-
düğü bir varlığını, bir hayvanı ya da mahsule 
ait bir ürünü tapındığı, tazimde bulunduğu 
yüce varlık ya da varlıklar için feda etmek-
tedir. Hac konusunda da Kur’an’da geçmiş 
döneme ilişkin anlatılarda özellikle Kâbe ve 
Hz. İbrahim ön plana çıkarılır. Kâbe’nin ta-
vaf edilmesi vurgulanarak “İnsanlar arasında 
haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak 
yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana 
gelsinler” denilir (Hac 27). Geçmiş dönem-
lerden itibaren insan hayatında önemli yer 
tutan bu ibadet, çeşitli yorum farklılıklarına 
rağmen bugün de hemen her dini gelenekte 
bir şekilde mevcuttur ve dolayısıyla evrensel 
bir karakter taşımaktadır. 

Kurban ve Haccın gayesi1

Kurban ve hac diğer ibadet biçimlerinde 
olduğu gibi çeşitli amaçlara yönelik olarak ifa 
edilir. Kurban ile hac ibadeti çoğunlukla iç içe 
olan ritüellerdir. Hac töreni kurban ritüelini 
de içerir. İslam dışı dinlerde kurban her ina-

nan kişinin yaptığı bir ritüel olmakla birlikte 
bu ibadetin belirli ritüelleri sıradan herkes ta-
rafından yapılmaz; genellikle din adamlarınca 
ya da bu törenler için özel olarak yetiştirilmiş 
ehil kişilerce idare edilir. Kurban törenleri bu 
bağlamda din adamları ya da kurban törenle-
rinde yetkili olan kişiler için bir kazanç kapısı 
işlevi de görür. Kurban törenlerini yönetme 
hizmeti karşılığında onlara bir ücret ödenme-
si genel bir uygulamadır. Bu konuda birçok 
dini gelenekte benzer durumlara rastlanır. 
Törenler genellikle tapınaklarda ifa edilir ve 
tören sonrası rahipler verdikleri hizmet kar-
şılığı bir ücret alırlar. Örneğin Yahudi gelene-
ğinde kurban törenleri tapınakta rahiplerce 
yönetilen bir tören olarak ifa edilirdi. Benzer 
şekilde Hıristiyanlıkta bir çeşit kurban töreni 
olan Evharist ayini de kiliselerde rahipler ta-
rafından idare edilir. 

Kurban ibadetinin en önemli amacı kutsal 
varlıkla irtibat kurmaktır. Bu vasıtayla ona 
tazimde bulunmanın, tapınmanın, onu yü-
celtmenin ve onunla yakınlaşmanın müm-
kün olduğu düşünülür. Kutsal varlığa ya 
da varlıklara kurban sunulurken kutsiyetin 
çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundu-
rulması gerekir. Bazı dinsel geleneklerde en 
üstün olduğu kabullenilen yüce varlığa doğ-
rudan tazimde bulunmanın mümkün olma-
dığına inanıldığından ona doğrudan kurban 
sunmanın ya da kurban üzerine onun adını 
anmanın doğru olmadığı düşünülür. Örne-
ğin Ortaçağ Harranlılarının tanrılar panteo-
nunun en tepesinde yer verdikleri yüce var-
lığa bu sunumlar doğrudan takdim edilmez, 
kurban sunumu esnasında onun adı anıl-
mazdı. Zira bu üstün varlık adeta Eliade’nin 
deus otiesus olarak tanımladığı bir üstün güç 
olarak düşünülürdü. Kendisine doğrudan 
ulaşılamayan ve tapınılamayan bu üstün var-
lığın aracısı olduğuna inanılan diğer tanrısal 
varlıklara ancak kurbanlar sunulabilirdi. İbn 

1 Bu çalışmada kurbanla ilgili materyal, önemli ölçüde Ulusla-
rarası Kurban Sempozyumu’na (8-9 Aralık 2007 Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul) sunmuş olduğu-
muz “Dinlerde Tanrıya yakınlaşma aracı olarak kurban” baş-
lıklı bildiriden uyarlanmıştır.
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Nedim’in görüşlerini rivayet ettiği Sarahsi’ye 
göre, Harranlıların bazıları yüce üstün gücün/
yaratıcının adına kurban sunmanın kötü bir 
şey ve talihsizlik olacağını düşünürlerdi; zira 
onların düşüncesine göre yüce tanrı sadece 
önemli işleri yürütür, sıradan işleri ise yeryü-
zünün yöneticiliğini de kendilerine bıraktığı 
diğer aracı varlıklara bırakırdı (İbn Nedim, 
Fihrist, 318). Benzeri bir geleneğin cahiliye 
dönemi Arap putperestle-
ri arasında var olduğu da 
bilinmektedir. Zira onlar 
da üstün varlık olduğuna 
inandıkları Allah’ın doğ-
rudan adını anmaz ve ona 
doğrudan tazimde bulun-
mazlar; ancak bazı aracı 
kutsal varlıklar yoluyla 
ona ulaşmaya çalışırlardı.

Özellikle putperest 
geleneklerde kurban iba-
detinin genellikle tapı-
naklar ya da benzeri kut-
sal mekânlarda kutsiyeti 
temsil eden semboller 
önünde yapılmakta oldu-
ğu dikkati çekmektedir. 

Kurbanın önemli bir amacı da günahlara ke-
faret olmasıdır. Birçok dinsel gelenekte işlenen 
günahların, suçların ya da manevi kirlenme-
lerin karşılığı olarak kurban sunulur. Sunulan 
kurban bazı dinlerde işlenen günahtan rahatsız 
olan, öfkelenen ya da kızan tanrının ya da tan-
rıların öfkesini dindirmek, onları yatıştırmak 
amacına yöneliktir. Bazı inanç sistemlerinde ise 
tanrısal varlıklara ya da ruhlara sunulan kur-
banlar onların açlığını gidermeye ve böylelikle 
onları memnun etmeye yöneliktir.

Kurbanın bir diğer amacı olarak ise şük-
retme ön plana çıkar. Birçok dinde kişiler 
kendilerine bahşedilen nimetlere teşekkür 
etmek amacına yönelik olarak kurban sunu-

sunda bulunurlar. Örneğin hasadın ilk ürü-
nünün kutsal varlıklara sunulması ya da kur-
ban amacıyla kesilip veya toplanıp fakirlere 
dağıtılması bu doğrultudadır.

Kurban törenleri bazı kutsal hadiselerin anıl-
ması ya da bazı önemli olayların hatırlanması 
bağlamında da düzenlenir. Doğum, ölüm, evli-
lik, önemli bir göreve gelme ya da atanma gibi 
durumlarda kurban sunmaya yaygın şekilde 

rastlanır. Atalar ve impa-
rator kültünün yaygın ol-
duğu antik ve günümüz 
geleneklerinde atalarla 
ilgili özel günlerde ya da 
imparatorların doğum 
günleri ve benzeri zaman-
larda kurban sunma ge-
leneğine rastlanmaktadır. 
Örneğin Miladi ilk yüzyıl-
larda Anadolu, Makedon-
ya, Yunanistan ve benzeri 
bölgelerde imparatorluk 
kültünün oldukça yaygın 
olduğu ve imparatorların 
doğum tarihleri ya da ikti-
dara geliş yıldönümlerinin 

kurbanlar ve benzeri törenlerle kutlandığı bi-
linmektedir (Horsley, 1997: 20-22).

Bundan başka kurban töreni ilahi güçle 
birleşme, sırlara vakıf olma, kutsiyete katıl-
ma, büyü ve sihir amaçlarına yönelik olarak 
da düzenlenir. Örneğin Hıristiyanlıktaki Ev-
harist (ekmek-şarap ayini) töreni temelde İsa 
Mesih’e katılma ve onunla birleşmeyi simge-
lemektedir. Hıristiyanlığın en önemli şahsiye-
ti olan Pavlus’a göre bu sakramentte bölünüp 
yenilen ekmekle ve içilen içkiyle Mesih’in 
kanına ve bedenine katılım sağlanmakta-
dır (1 Korintliler 10:16, 11:23-25, 29). Zira 
-yukarıda da değindiğimiz gibi- bu yemekte 
yenilen ekmek Mesih’in bedenini, içilen içki 
ise kanını temsil etmektedir. Evharist’in Pav-
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lus tarafından, günahlara kefaret olarak çar-
mıhta kurban edildiğine (1 Korintliler 5:7) 
inanılan İsa Mesih’in ölümü ritüeline katılma 
töreni olarak algılandığı dikkat çekmektedir. 
Hıristiyanlığın neşet ettiği dönemde çeşitli 
sır dinlerinde de kurban ritüelinin kutsalla 
birleşme amacına yönelik olduğu görülmek-
tedir.

Kurbana paralel tarzda hac ibadetinde de 
benzeri amaçların öngö-
rüldüğü görülür. Bütün 
dinlerde hac, kutsal bir 
seyahat olarak değer-
lendirilir. Bu açıdan o 
profan bir yolculuk de-
ğildir; sıra dışı ve olağa-
nüstü bir tecrübedir. Bu 
olağanüstülüğünden ve 
kutsiyetinden dolayı bir-
çok inanç sistemi hac se-
yahatini kişinin kutsalla 
buluşması veya kutsala 
yakın olması tecrübesi 
olarak görür. Mabet ön-
cesi dönemde Yahudi 
geleneğinde hac, tanrıyla bir şekilde buluş-
manın ya da tanrının ilahi gücünün tecelli-
sinin gerçekleştiği yerlere yapılan bir ritüel 
olarak karşımıza çıkar. Bu çerçevede haccın 
teofanik bir karaktere sahip olduğu dikkati 
çeker. Hıristiyan geleneğinde de benzeri bir 
yaklaşım görülür. Her ne kadar zorunlu bir 
ibadet olarak görülmese de Ortaçağdan iti-
baren Hıristiyanlıkta hac ritüelinde, özellikle 
Filistin-Ürdün bölgesinde, Tanrı oğlu oldu-
ğuna inanılan Hz. İsa’nın yaşamıyla ilişkili 
yerler ön plana çıkarılır. Bu bağlamda özel-
likle İsa’nın inkarnasyonunun gerçekleştiği 
düşünülen Beytüllahim, onun halka yönelik 
faaliyetlerinde merkez edindiği Zeytin Dağı 
ve yine Hıristiyan inancına göre çarmıha ge-
rilme olayının gerçekleştiği Golgota önemli 

hac mahalleridir. Bu yöreleri ziyaret eden kişi 
tanrı oğlu ile bir şekilde irtibat kurduğuna ve 
böylelikle kendisine yönelik bir kutsamanın 
gerçekleştiğine inanmaktadır. 

Benzer amaç Hinduizm, Budizm ve Şin-
toizm gibi uzak doğu inanç sistemlerinde de 
görülür. Başta Banaras ve Kaylan Dağı olmak 
üzere çeşitli hac mekânları Hindularca ilahi 
varlıklarla ve kutsalla temas kurulduğu ve 

böylelikle takdisin sağlan-
dığı yerler olarak düşü-
nülür. Bu yerlerin önemli 
bir kısmı çeşitli tanrısal 
varlıkların avataralarının, 
yani çeşitli varlıklar şek-
linde bedenleşmelerinin 
gerçekleştiği düşünülen 
mekânlardır. Dolayısıyla 
bu yörelere yapılan ziyaret 
bizzat ilgili ilahi varlığı zi-
yaret anlamına da gelmek-
tedir. Şinto geleneğinde 
de en önemli hac mahalli 
olan İse, birçok tapınağın 
bulunduğu ve kutsiyetin 

had safhaya ulaştığı bir bölgedir. Budizmde 
de başta Buddha’nın aydınlanma tecrübesi-
nin gerçekleştiğine inanılan Bodh Gaya olmak 
üzere birçok hac mahalli kutsalla bir şekilde 
temasın sağlandığına ve dolayısıyla bireysel 
aydınlanma amacına doğru bir mesafe daha 
kat edileceğine inanılan yerlerdir. 

Bütün bu örnekler doğrultusunda düşünül-
düğünde kutsal bir yolculuk olan hac kutsalla 
buluşmanın ya da kutsala yakın olmanın ger-
çekleştiği bir ritüel olarak algılanmaktadır. Kut-
sala yakın olmadaki en önemli amaç ise hacce-
den kişinin ilahi güçle birleşmesi, sırlara vakıf 
olması ve kutsiyete katılmasıdır. Böylelikle kişi-
nin takdisi yani kutsanması gerçekleşecektir.

Çeşitli inanç sistemlerinin hac ritüelinde 
hac mekânlarının çeşitli doğaüstü güçlerin 
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hacceden kişiye gözüktüğü mekânlar ola-
rak algılanması da dikkat çekicidir. İnanı-
lan ilahi varlık ya da varlıklarla, din kuru-
cularıyla, aziz ya da azizelerle ilişkilendiri-
len bu mekânlar sahip olduğu yüksek ma-
nevi hava nedeniyle birçok mucizenin ger-
çekleştiği, doğaüstü güçlerin daha bir aktif 
olduğu mekânlardır. Bu mekânları ziyaret 
eden kişi bu mekânlardaki olağanüstülü-
ğe birebir şahit olmak-
tadır. Bu bağlamda bu 
mekânların ziyaretin-
deki önemli bir amaç, 
bu olağanüstülüklere 
şahitlik etmek suretiy-
le hem imanın güçlen-
mesi hem de şahit olu-
nan doğaüstü güçler ve 
mucizevî olaylar vası-
tasıyla manevi şifa elde 
etmektir. Hatta yalnızca 
manevi şifa değil, kötü 
ruhların etkisinin bir 
sonucu olduğuna ina-
nılan hastalık ve afet-
lerin de iyileştirilmesi 
amaçlanır. Özellikle Hı-
ristiyan, Hindu ve bazı 
Budist geleneklerde bu 
tarz amaçlar daha bir ön plana çıkar. Aziz 
ve ermiş olduğuna inanılan kişilerin tür-
be ve yatırları hacılar tarafından hastalık 
ve belalara şifa amaçlı olarak ziyaret edilir; 
ziyaret esnasında bu mekânlara çeşitli tak-
dimlerde bulunulur ve böylelikle şifa mu-
cizesinin gerçekleşmesi beklenir.

Hac ibadetindeki bir diğer amaç ise bu ri-
tüel ile ilahi güce ya da güçlere şükranın ifa 
edilmesidir. İnanan birey, ilahi güç tarafından 
kendisine ihsan edilen nimetlere, sağlığa, 
zenginliğe, güce ve kudrete bu kutsal yolcu-
luğa çıkma fedakârlığıyla cevap vermektedir. 

Bu anlamda hac yolculuğu, nimete şükran 
bağlamında ilahi davete bir icabettir.

Hac ibadetiyle ilgili son bir amaç olarak, 
bu ibadet vasıtasıyla toplumsal hafızanın sü-
rekli canlı tutulmasının sağlanmaya çalışıl-
ması zikredilebilir. İslam dışı dinler arasın-
da özellikle Yahudilikteki hac ritüelinde bu 
amacın ön plana çıktığı söylenebilir.

Kurban ve 
Haccın Sosyo-
Kültürel Hayatta
Taşıdığı İşlevler
Hac ve kurban ritüelle-

ri insanın sosyo-kültürel 
yaşamında önemli işlev-
lere sahiptir. Öncelikle bu 
ibadetler inanan bireyin 
“ben” duygusundan daha 
da arındırarak “biz” bi-
lincine kavuşmasına kat-
kı sağlar. İnananlar arası 
toplumsal birlikteliği ve 
buluşmayı ifade eden hac, 
cemaat duygusunun güç-
lü bir şekilde yaşandığı fe-
nomendir. Bu ibadetlerin 
ifası esnasına inanan birey 

paylaşmaya, yardımlaşmaya ve fedakârlığa ki-
şisel yaşantısında daha fazla yer vermektedir. 

Hac ibadeti vasıtasıyla toplumsal bilinç daha 
canlı şekilde tezahür etmektedir. Örneğin Ya-
hudi geleneğinde her Yahudi için zorunlu olan 
Kudüs’teki mabedi ziyaret, Yahudi bireyler için 
geçmişle bugünün buluşması, tarihin tekrar 
tekrar yaşanması ve hatıraların canlı tutulması 
anlamına gelmektedir. Ayrıca ziyaret esnasında 
yapılması gerekli olan yardımlar ve sadakalar, 
toplumsal yardımlaşma ve dayanışma açısın-
dan önemli bir işlev görmektedir.

Hac ritüelleri cemaat için gerekli olan 
eğitim-öğretim ortamının sağlanması açısın-
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dan da önemli bir işleve sahiptir. Bu vesileyle 
bir araya gelen inananlar belirli konularda 
eğitilmekte, inanç ve dini duygu açısından 
ihtiyaç duydukları destek ve teşvik ortamı-
nı burada daha fazla tecrübe etmektedirler. 
Örneğin Budda’nın ayak izlerini sürdüğüne 
ve böylelikle hac ibadetini yerine getirdiği-
ne inanan Budist hacıların hac yolculuğu-
na keşişler de rehberlik ederek katılırlar ve 
hac ziyareti esnasında katılımcıları Budda, 
Dharma ve Sangha hakkında bilgilendirirler. 
(Yitik, “Budizm”, 335-
336)  Hac seyahati dini 
eğitim ve öğretimin yal-
nızca inananlar arasında 
değil inanmayan kişiler/
topluluklar arasında yü-
rütülmesine de imkân 
sağlamaktadır. Dini teb-
liğe ve misyona yer ve-
ren evrensel dinlerde hac 
seyahatleri aynı zamanda 
dini inancın ötekilere 
ulaştırılmasını sağlayan 
gezilerdir. Örneğin Hı-
ristiyan geleneğinde ha-
cılar, Ortadoğu’daki kutsal topraklara ya da 
dünyanın dört bir tarafında bulunan kutsal 
mekânlara yapılan hac ziyaretlerini Hıristi-
yan misyonunu Hıristiyan olmayan halklara 
ve bireylere ulaştırma konusunda bir ortam 
olarak da değerlendirmektedirler.

Hac ritüelinin ihtiva ettiği bu önemli 
sosyo-kültürel işlevler nedeniyle dinlerde 
hac seyahatlerinin ifasındaki süreklilik ol-
dukça önemli görülmüştür. Hac yollarının 
güvenliği ve hacıların faaliyetlerinin serbest 
şekilde gerçekleşmesi amacı, zaman zaman 
bazı çatışmaların da nedeni olarak karşımıza 
çıkar. Örneğin Hıristiyan toplumların yüz-
yıllarca İslam dünyasına karşı sürdürdükleri 
Haçlı Seferlerinin öne sürülen nedenlerinden 

birisi hac yollarının ve mahallerinin güvenli-
ğinin sağlanmasıdır. 

Çeşitli dini geleneklerde çoğunlukla hac 
ritüeliyle iç içe olan kurban ibadetinde de 
yukarıda zikredilen sosyo-kültürel işlevlerin 
birçoğu geçerlidir. Bu ibadette de sosyal daya-
nışma, yardımlaşma ve fedakârlık gibi husus-
lar önemli yer tutar. Bundan başka kutsal var-
lıklara sunulan kurbanların en önemli işlev-
lerinden birisi olarak, bunların sihir, büyü ve 
astroloji malzemesi olarak kullanılmalarından 

bahsedilebilir. Özellikle 
çeşitli Ortadoğu dini gele-
neklerinde kurban olarak 
sunulan canlı varlıkların, 
sunum öncesinde, sunum 
esnasında ve sonrasında 
yaptıkları tavırları veya 
çeşitli organları incelenip 
yorumlanarak, bunlar-
dan gerek büyü ve sihre 
gerekse geleceğe yönelik 
çeşitli anlamlar çıkarılırdı. 
Bu durum, genelde birçok 
Ortadoğu topluluğunda 
görülmekle birlikte özel-

likle Ortaçağ yazarlarınca Harraniler olarak 
adlandırılan eski Harranlıların bu konudaki 
adet ve törenleri dikkat çekicidir. Harranlılar 
tanrısal varlıklara yakın olmak amacıyla on-
lara kurbanlar sunarlardı. Ayrıca, kurban ile 
kişinin ya da kişilerin talihlerinin öğrenilmesi 
ve çeşitli problemlerine ve sorularına cevap 
aranması da amaçlanırdı. Kurbanın gerek su-
num esnasındaki hareketleri gerekse sunum 
sonrası çeşitli organları incelenerek geleceğe 
ilişkin yorumlamalar yapılırdı (Bkz. Makdisi, 
Kitabu’l-Bed’i, IV:23; Biruni, The Chronog-
raphy, 188).

Özellikle şiddete dayalı bazı kültlerde ise 
zayıf varlıkların kurban olarak sunulması 
(kesilmesi ya da öldürülmesi) güç ve kudre-

HIRİSTİYANLIĞIN 

EN ÖNEMLİ ŞAHSİYETİ 

OLAN PAVLUS’A GÖRE 
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AYİNİ) TÖRENİNDE 

YENİLEN EKMEK 
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TEMSİL ETMEKTEDİR.
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tin bir göstergesi olarak kabul edilir. Örneğin 
Satanistlerin yaptıkları ayinlerde civcivlerin 
ayaklar altında ezilmesi ve kedilerin öldürül-
mesi bir tarz güç gösterisi ve hayvani duy-
guların tatmini amacını taşımaktadır. Şiddet 
bağlamında yapılan bu davranışların amacı 
ve bağlamı dikkate alındığında diğer inanç 
sistemlerinde yer verilen kurban törenlerin-
den oldukça farklı oldu-
ğu dikkati çeker. 

Hac ve kurban 
ibadetlerinde yüklü
metaforik anlamlar
Birçok ibadette olduğu 

gibi hac ve kurban ibade-
tinde de çeşitli metaforik 
anlamların ve sembolik 
değerlerin yüklü olduğu 
bilinmektedir. Örneğin 
hac ibadeti, yukarıda de-
ğindiğimiz gibi kutsalla 
sembolik olarak da olsa 
bir araya gelme ya da birleşme ritüeli olarak 
görülebilir. Hac esnasında yapılan birçok dav-
ranışın özel anlamları vardır. Kutsal sularda 
yıkanma, kutsal mekânlarda yürüme, belirli 
bir zaman geçirme, kutsal mekânlara el ve yüz 
sürme, etrafında dönme, hac ibadeti esnasında 
belirli giysiler giyme, asa ve benzeri belirli ob-
jeler taşıma gibi fenomenler görünür anlamları 
dışında çeşitli metaforik anlamlara sahiptir. 

Benzer şekilde kurban da günaha üstün-
lük, yaratılış, ölüm ve doğum, özgürlük ve 
benzeri çeşitli hususların vurgulanmasına 
yönelik sembolik bir ritüel olarak görülebi-
lir. Kurban bazı geleneklerde ilk yaratılışın 
hatırlanmasına ya da sembolik olarak tek-
rarlanmasına yönelik bir ibadettir. İnsanın 
da içinde bulunduğu evren, başlangıçta bazı 
ilahi varlıkların kurban edilmesiyle yaratıl-
mıştır, dolayısıyla yapılan kurban töreni bir 

bakıma bu hadisenin tekrar tekrar hatırlan-
masına yönelik bir anlam taşımaktadır. Bazı 
geleneklerde ise kurban, ölüme ve günaha 
üstün gelmeyi ifade etmektedir. Örneğin Hı-
ristiyanlıkta İsa Mesih’e katılmak anlamına 
gelen evharist töreni bu yolla günahı ve ölü-
mü yenme ve dolayısıyla kurtuluş amacını ta-
şımaktadır. İsa Mesih, insanları lanetten kur-

tarmak için onlar uğruna 
kendisinin lanetlenmesi-
ne katlanmış ve çarmıhta 
ölümü göze almıştır.

Kurban ve 
Hac çeşitleri
İslam dışı dinlerde kur-

ban ve haccı bu ritüellerin 
şekli, yapısı, muhtevası, 
diğer ibadetlerle ilişkisi 
ve amaçları dikkate alı-
narak çeşitli sınıflamala-
ra ayırmak mümkündür. 
Örneğin kurban ibade-

tinde önemli yer tutan kan akıtılması ve kur-
banın hayatının sonlandırılması bağlamında 
dinlerde kurban ibadetini “kanlı kurban” ve 
“kansız kurban” şeklinde genel anlamda iki 
kategoride ele almak mümkündür.2 Birçok 
kurban töreninde kan akıtılması yanında 
kurban olarak sunulan canlının yaşamının 
sonlandırılması söz konusudur. Çoğu zaman 
kurbanla kan arasında doğrudan bir ilişki 
görülür. Bu gelenek kanla ilgili inançlar-
la yakından ilgili olmalıdır. Zira kan birçok 
gelenekte hayat sıvısı olarak adlandırılmak-
ta ve canlının yaşamının ana unsuru olarak 
görülmektedir. Özellikle kanın hayat unsu-
ru olarak algılanmasına dayalı olarak yapı-
lan kurban töreninde kan akıtılması hayatın 
tanrıya sunulmasını temsil etmektedir. Zira 
hayatı veren ve hayata egemen olan kutsal 
güce (Tanrıya, tanrılara ya da benzeri kutsal 

KUTSAL BİR YOLCULUK 

OLAN HAC YOLUYLA 

KUTSALA YAKIN 

OLMADAKİ EN ÖNEMLİ 

AMAÇ HACCEDEN 

KİŞİNİN İLAHİ 

GÜÇLE BİRLEŞMESİ, 

SIRLARA VAKIF 

OLMASI VE KUTSİYETE 

KATILMASIDIR.

2  Dinsel geleneklerde görülen kurban çeşitleri konusunda 
detaylı bir araştırma için bkz. Özkan, 2003: 45-94.
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varlıklara) sunulabilecek en güzel takdime 
hayatın ta kendisidir. Kurbanda canlının ya-
şamının sona erdirilmesinde de böylesi bir 
anlamın olduğu söylenebilir. Bundan başka 
özellikle pagan geleneklerde görüldüğü gibi 
hayatla yakından ilişkili olan bu sıvı bazen 
tanrıların yiyeceği ya da içeceği olarak da de-
ğerlendirilmektedir (Smith, 1894:233-234).

Kanlı kurban, kurban 
amacıyla sunulan hayvan 
ve insan gibi varlıkların 
yaşamlarının bir şekilde 
sonlandırılmasına ya da 
kanlarının akıtılmasına 
yönelik törenleri içerir. 
Kutsal varlıklara kurban 
olarak sunulan kanlı kur-
banlar kesilmek, yakıl-
mak veya kısmen kanını 
akıtmak tarzında olabilir. 
Kansız kurban ise yiye-
cek, içecek, bitki, tahıl, 
tütsü, süs ve mücevherat 
gibi nesneleri kapsar. Ay-
rıca kurban, kutsala tapı-
nan ya da onunla irtibat 
kurmaya çalışan kişinin 
kendi vücudundan bazı organları kesmesi ya 
da işlevsiz bırakması yanında kişinin kendisi-
nin tanrı hizmetine adanması gibi durumları 
ya da kişisel arzu ve ihtiraslarını sınırlaması 
şeklinde de olabilir. 

Başta yaygın dünya dinleri olmak üzere 
birçok inanç sistemi ibadetleri arasında kan-
lı kurban törenlerine yer verir. Kanlı kurban 
törenlerinin en yaygın şekli, kurban olarak 
sunulacak olan hayvanın usulüne uygun şe-
kilde kesilerek öldürülmesidir. Bir hayvanın 
kesilip öldürülmesi şeklinde yapılan kurban 
ibadetine geçmişten günümüze birçok inanç 
sisteminde rastlanır. Antik dönemde han-
gi dinsel geleneğe bağlı olurlarsa olsunlar 

Sami kavimlerin hemen hepsinde buna yer 
verilmektedir.3 Tarihsel süreçte Hinduizmde 
de kanlı kurban törenlerine yer verilmiş ve 
çeşitli hayvanlar kurban olarak sunulmuştur. 
Hiçbir canlıyı incitmeme şeklinde özetlene-
bilecek olan Ahimsa ilkesine rağmen bazı 
hayvanların nasıl kurban olarak sunulabil-
diği bir problem olarak dursa da Hindula-

ra göre kurbanın ölüp 
yok olma değil aynı za-
manda yeniden hayata 
başlangıcın yolu olarak 
görülmesi kurban tören-
lerinin temel çerçevesini 
oluşturmuştur (Michaels, 
2004: 153). Çin ve Japon 
dinsel geleneklerinde de 
özellikle atalar kültü bağ-
lamında kanlı kurban tö-
renlerine yer verilmiştir. 

İslam’daki kurban iba-
detine benzer uygulama-
lara Yahudilik, Mecusi-
lik ve Sabiilik gibi diğer 
Ortadoğu dinlerinde de 
rastlanır. Örneğin tarihte 
Yahudi geleneğinde çe-

şitli vesilelerle yapılan kurban sunularının 
önemli rol oynamış olduğu bilinmektedir. 
Bet Amikdaş olarak adlandırılan Kudüs’teki 
tapınağın MS 70’te yıkılışına kadar kanlı kur-
ban törenleri yoğun şekilde icra edilmiş, ta-
pınağın yıkılışı sonrası kanlı kurbanın yerini 
önemli ölçüde dua almıştır. Mabette yapılan 
kurban sunuları başlıca 4 gruba ayrılmaktay-
dı. Bunlardan yakma kurbanını ifade eden 
“ola” doğum, belirli hastalıklar ve benzeri 
durumlar sonrası ifa edilirken, kesilerek be-
lirli organları yakılan ve diğer etleri yenilerek 
tüketilen “şelamim” genelde barış ve esen-
lik amacıyla, “hatat” ve “aşam” diye anılan 
kurbanlar ise günahlara kefaret ve suçların 
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3  İbraniler de dâhil Sami kavimlerin kurban 
ibadetleri hakkında bkz. Smith, 1894: 213 vd.
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bağışlanması amacıyla sunulurdu (Basalel, 
2001, 2:340-341). Kefaret, şükran, günahla-
rın affı ve benzeri birçok amaçla Yahudilerce 
tapınakta sunulan kurbanların etleri duru-
ma göre ya töreni idare eden kohenlerce ya 
da kurbanı sunan kişilerce tüketilirdi. Fakat 
etlerin elden geldiğince kısa zamanda biti-
rilmesine çalışılırdı. Yahudi geleneğinde ta-
pınaklarda çeşitli şekillerde yapılan kurban 
sunuları o kadar yaygın bir hal almıştır ki, 
Hıristiyanlığın başlangıç 
dönemlerinde Nasuralar 
ve Esseniler gibi Yahu-
dilik içerisinden neşet 
eden bazı mezhepler Ya-
hudilerin kanlı kurban 
törenlerine çeşitli eleşti-
riler getirmişlerdir (Bkz. 
Epiphanius, Panarion, 
I:43). Tapınakta sunulan 
kurbanların, özellikle de 
Fısıh (Passover) bayra-
mında kesilen kuzunun 
kanları tapınağın kapıla-
rına ve bazı bölümlerine 
serpilirdi (Maimaonides, 
The Guide for the Perp-
lexed, 359). Tapınakta bulunan sunak taşı 
kurban seremonilerinde önemli bir işlev gö-
rürdü.

Tapınakta sunulan kurbanlardan başka 
Yahudi geleneğinde günahların defedilmesi 
amacıyla sunulan “kaparot” denilen bir uy-
gulama da dikkati çekmektedir. Yom Kipur 
öncesi gün bir kümes hayvanı kesilerek fa-
kirlere verilir ve bununla günahkâr kişinin 
günahlarının o hayvana geçtiğine inanılırdı. 

Yahudi geleneğinde kanlı kurban tören-
lerinde sunulan hayvanlar 3 gruptan oluş-
maktaydı. Tevratta Tanrıya yapılacak takdi-
melerin sığırdan, küçükbaş hayvanlardan ve 
kanatlı hayvanlardan olması istenir (Levililer 

1:2). Bu bağlamda Yahudiler kurban ibadet-
lerinde sığır, erkek ve dişi koyun, erkek keçi, 
güvercin ve kumru takdimesinde bulunur-
lardı; ayrıca günahlarından arınmak ve sada-
ka amacıyla horoz da kurban ederlerdi. 

Hz. İsa’nın yaşadığı dönemde Yahudi 
restorasyon eskatolojisinde tövbe oldukça 
önemli bir fenomen olarak algılanmaktaydı. 
Bu bağlamda bir tövbe ritüeli olarak kurbana 
önemli bir yer verilmekteydi. Hıristiyan gele-

neğine göre her ne kadar 
İsa Mesih, Yahudi resto-
rasyon eskatolojisi gele-
neğini sürdürse de öğre-
tilerinde bu geleneğin bir 
yönü olan bütün İsrail’in 
kurban sunarak ve yasaya 
bağlı kalarak tövbe etme-
si gereksinimini vurgula-
madı. Ayrıca o bütün kö-
tüleri ya da günahkârları 
-davetine olumlu cevap 
vermek suretiyle- yak-
laşan tanrı krallığına 
dâhil etmeyi vaat etti. İsa 
Mesih’in günahkârlara 
tövbe gerekmeksizin, yani 

kurban sunmaksızın ve hukuka bağlanmak-
sızın kurtuluş vaat etmesi zamanın Yahudile-
ri için kabul edilemez bir şey olarak algılandı 
(Sanders, 1995: 58-59).

Dönemin benzeri diğer bazı akımları gibi 
Yahudilikteki kanlı kurban törenine karşı çı-
kan Hıristiyanlık, Yeni Ahit geleneğinde çar-
mıh öğretisi ve İsa’nın Son Yemeği bağlamın-
da kurban ritüelini yeniden yorumlamıştır. 
Yeni Ahit metinlerinde Pavlus’un yaşamına 
ilişkin bazı kurban hadiselerinden bahsedilir. 
Örneğin misyon amacıyla Listra’ya gelen Bar-
naba ile Pavlus’un faaliyetleri ve gösterdikleri 
olağanüstülükler karşılığında halkın kurban 
takdimesinde bulunmasına değinilir. Buna 

KEFARET, ŞÜKRAN, 

GÜNAHLARIN AFFI 

VE BENZERİ BİRÇOK 

AMAÇLA YAHUDİLERCE 

TAPINAKTA SUNULAN 

KURBANLARIN ETLERİ 

DURUMA GÖRE YA 

TÖRENİ İDARE EDEN 

KOHENLERCE YA DA 

KURBANI SUNAN 

KİŞİLERCE TÜKETİLİRDİ.
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göre Listralı halk Pavlus’la Barnaba’yı kendi 
yerel inançlarına ait tanrılar panteonundaki 
Zeus-Hermes ikilisine benzeterek Barnaba’yı 
Zeus, Pavlus’u ise Hermes’le özdeşleştirirler 
ve Zeus rahipleri onlar için kurban olarak su-
nulmak üzere boğalar ve çelenkler getirirler 
(Resullerin İşleri 14:11-13). Bir başka riva-
yette de bizzat Pavlus tarafından tapınakta 
yapılan kurban sunusuna değinilir. Luka’nın 
rivayetine göre havarilerden Yakub, Pavlus’a 
karşı Kudüs’teki cema-
atin tepkisini önlemek 
için ona Musa hukukuna 
bağlı olduğunu göstere-
bileceği bir öneri sunar; 
ondan, o sırada Kudüs’te 
bulunan adak adamış 4 
kişiyi yanına almasını, 
onların kurban masrafla-
rını ödemesini ve onlarla 
birlikte Musa hukuku-
na uygun olarak yapılan 
arınma törenlerine işti-
rak etmesini ister. Yakub, 
“böylelikle herkes seninle 
ilgili duyduklarının asıl-
sız olduğunu, senin de 
Kutsal Yasa’ya uygun olarak yaşadığını anla-
sın” diyerek, Pavlus’a, tanrısal hukuk karşıtı 
olduğu yönündeki ithamlardan çıkış yolunu 
gösterir (Resullerin İşleri 21:22-24).

Hıristiyan geleneğine göre İsa Mesih bir 
kurban kuzusu gibi çarmıha gerilerek insan-
ların kurtuluşları için ölümü göze almıştır. 
Dolayısıyla insanların günahlarından arın-
maları için tövbe amacıyla yaptıkları kurban 
adeta İsa Mesih’in şahsında yerine getirilmiş 
oldu. Bunun yanı sıra Hıristiyan geleneği 
İsa’nın havarileriyle yediği son yemeğinden 
mülhem olarak yer verdiği evharist ayinini 
de aşağıda değineceğimiz gibi bir kurban tö-
reni olarak değerlendirmekte ve burada İsa 

Mesih’in çarmıhta kurban edilmesine ina-
nanların iştirak ettikleri düşünülmektedir.

Sabiilik ve Mecusilik gibi diğer Ortadoğu 
dinlerinde de kanlı kurban törenlerine yer 
verilir. Örneğin Sabiiler kurban ibadetinin 
ışık elçisi Hibil Ziva tarafından emredildiğini 
düşünürler ve kurban hayvanı olarak güver-
cin ve koç kullanırlar. Dişi koyunun kurban 
edilmesine izin verilmez. Kurban töreni bir 
rahip gözetiminde yapılır ve kesim işini yapan 

rahip hayvanın kulağına 
hafif sesle okuduğu du-
ada Manda d Hayye’nin 
adını zikreder (Gündüz, 
1995: 161-162). Mecusi 
geleneğinde de kurbanın 
tarih boyu önemli yeri ol-
muştur. Mecusiliğin yay-
gın olduğu dönemlerde 
İran’da ve civar bölgeler-
deki Mecusi kolonilerde 
çeşitli hayvanların kur-
ban edildiği bilinmektedir 
(Bkz. Zeahner, 1961: 165-
167; Boyce, 1979: 75). 
Günümüzde İran’da ve 
Hindistan’da yaşayan Me-

cusi cemaat kurban ibadetini devam ettirmek-
tedir. Hindistan’da yaşayan ve Parsiler olarak 
adlandırılan cemaat Hindu bir çevrede yaşa-
dıklarından sığır ve boğa kurbanına gelenek-
lerinde yer vermemekte; ancak keçi kurbanını 
sürdürmektedirler (Boyce, 1979: 173vd). 

Kanlı kurban törenine yer veren bütün 
dini geleneklerde törenin usulüne uygun şe-
kilde yapılması oldukça önemlidir. Kesim ya 
da yakım işlemleri esnasında uyulması gere-
ken bir dizi kural ve okunması gereken çeşit-
li dualar vardır. Örneğin Yahudi geleneğinde 
kurban esnasında sunak taşının kullanılması 
oldukça önemlidir. Kurban özel bir bıçakla 
kesilir ve hayvanın belirli uzuvları yakılır 
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ve kanları belirli yerlere serpilir ya da sürü-
lür. Sabiilikte ise kesim yapan rahip kesim 
için sapsız bir demir bıçak kullanır. Kesilen 
hayvanın kanlarının toprağa karışmamasına 
özen gösterilir. Kesim esnasında rahip par-
makları arasında yeşil bir dal parçası tutar 
ve bunu kesim sonrası dualarla nehre atar. 
Bu bir çeşit kefaret ayini olarak algılanabilir 
(Gündüz, 1995:162).

Kesilerek öldürülen kurban hayvanlarının 
etlerinin ne yapıldığı ko-
nusunda dinlerde farklı 
uygulamalar dikkati çek-
mektedir. Birçok dinsel 
gelenekte kurban edilen 
hayvanların etleri ya ra-
hipler gibi belirli kişiler-
ce ya da kurban sunan 
kişilerce yenilerek tüke-
tilir. Bazı geleneklerde 
ise kurban hayvanlarının 
etleri yapılan törenlerin 
ardından toprağa gömü-
lür. Örneğin Sabiilikte 
kurban edilen güvercinin 
eti tören sonrası kült ku-
lübesi avlusuna gömülür 
(Gündüz, 1995: 162). 

Kanlı kurban törenlerinde kurban edi-
len hayvanların canlı canlı ya da kesildik-
ten sonra ateşte yakılması şeklinde uygula-
malara da rastlanılır. Antik dönemde pagan 
topluluklarda canlı olarak yakma şeklindeki 
kurban törenlerine sıkça rastlanılır. Örneğin 
Eski Anadolu pagan halklarından olan Har-
ranilerin inancında tapınılan tanrısal güçler 
arasında yer alan Şamal için sıklıkla kesilen 
ya da yakılan kurbanların sunulduğu bilin-
mektedir. Yine Harranilerin cumartesi günle-
ri siyahlar giyerek ve ellerinde zeytin dalları 
taşıyarak Satürn tapınağında, Satürn’e yak-
ma kurbanı şeklinde öküz sundukları anla-

tılmaktadır (Dımaşki, Nukbetu’d-Dehr, 40; 
Mesudi, Murucu’z-Zeheb, IV:62).  

Tarihsel süreçte Yahudi geleneğinde kesi-
lerek öldürülen hayvanların bazı uzuvlarının 
yakılması şeklindeki bir uygulamaya yer ve-
rilirdi. Örneğin Tekvin kitabında Patriarkla-
rın (ata peygamberlerin) yaşamından bahse-
den bölümlerde sıkça kurban sunularından 
bahsedilir. Bunların arasında hayvanın çeşitli 
organlarını yakmak suretiyle yapılan kur-

banlar ayrı bir önem taşır. 
İbrahim, İshak ve diğer 
patriarklar sıkça tanrı-
ya kurbanlar sunarlar. 
Tekvinde Hz. İbrahim’in 
oğlunu kurban etme kıs-
sası da bir yönden yakma 
kurbanı ile ilişkilidir. Bu 
kıssada oğlunu bir kur-
ban kuzusu gibi tanrıya 
sunmak isteyen İbrahim’e 
tanrı bir koç gönderir ve 
İbrahim oğlunun yeri-
ne koçu yakma kurba-
nı olarak sunar (Tekvin 
22:8-14). Yakılarak ya-
pılan kurban sunusunda 
kurbanın yakılmasının 

ateş kültüyle yakından ilgisi olduğu açıktır. 
Çünkü çeşitli dinlerde ateşin kutsal bir obje 
olarak kabul edilir ve tanrısal saflık ve temiz-
lik yanında temizleyicilik gibi bir özelliğinin 
olduğuna inanılır. Bundan başka ateş aynı 
zamanda tanrısal güç ve kudretin, yakıp yok 
ediciliğin sembolü olarak da görülür. Bu ne-
denle birçok dinsel gelenek ateşi aslında tan-
rısal âleme ait bir obje olarak görmektedir. 
Bu bağlamda tanrısal âleme ait bir obje olan 
ateşin yeryüzüne nasıl indiğine ve insanlar-
ca nasıl elde edildiğine yönelik çeşitli mi-
toslar anlatılır. Örneğin Eski Yunan geleneği 
Prometheus’un ilahi âlemden ateşi nasıl çal-
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dığını ve bunun sonucunda gelişen olayları 
konu alan ilginç bir mitosa sahiptir (Graves, 
1955, 1:144-145).

Kanlı kurban törenlerinde canlı varlıkları 
kesip öldürmeden ya da yakmadan, yalnızca 
bazı uzuvlarını kesip kan akıtarak yapılan tö-
renlere de rastlanılır. Vücudun belirli yerleri-
ni keserek akıtılan kan, içilmek ya da ayinde 
kullanılmak suretiyle bu tören yerine getirilir.

Dinlerde hangi hayvanların kurban ola-
rak sunulacağı ve hangi-
lerinin sunulamayacağı 
konusu her dinin kendi 
özelliklerine göre deği-
şir. Küçükbaş hayvanlar, 
sığır ve bazı kümes hay-
vanları yanında güvercin 
ve kumru gibi kuşların 
kurban edilmesine sıkça 
rastlanılır. Bunun dışın-
da bazı inanç sistemle-
rinde at, köpek ve ben-
zeri hayvanların kurban 
edilmesine de rastlanılır. 
Yenilmesi haram sayılan 
hayvanların kurban edil-
mesi mümkün değildir. 
Bazı dinlerde kurban edilecek hayvanların 
özellikleri konusunda detaylı hususlara yer 
verilir. Harranilerin kurban olarak sundukları 
hayvanlar arasında koyun, kuzu, erkek sığır, 
keçi, tavuk, horoz ve çeşitli kuşlar sayılabilir. 
Harranilerin domuz ve fare gibi hayvanları da 
kurban olarak sunduğuna dair bazı rivayetler 
bulunmaktadır (Chwolsohn, 1856, II:456; 
İbn Nedim, Fihrist, 326). Sabiilerde koyun ve 
güvercin kurban olarak kesilirken sığırların 
kurban edilmesine karşı çıkılır. 

Kanlı kurban yerine kansız kurbanı tercih 
eden bazı dinsel geleneklerde kanlı kurban tö-
renlerine farklı gerekçelerle itiraz edilir. Hint 
dinlerinde “Hiçbir canlıya zarar vermeme ya 

da incitmeme” ilkesi bu itirazın en temel ge-
rekçesini oluşturur. Budizm, Caynizm ve ben-
zeri inanç sistemlerinin temel ilkeleri arasında 
bu ilke belirleyici bir yer tutar. Bu bağlamda 
bu dinsel geleneklerde canlıların (özelde in-
sanların ve hayvanların) herhangi bir nedenle 
öldürülmemesi bir kural olarak kabul edilir. 
Bu doğrultuda hayvansal diyete yasaklama ge-
tirilir ve bunun yerine bitkisel diyet önerilir. 
Bazı akımlar, özellikle yeni dinsel akımlar ara-
sında yer alan bazı kültler de kanlı kurban tö-

renlerini bir şiddet eylemi 
olarak görürler ve bundan 
uzak durduklarını ifade 
ederler. Örneğin Neopa-
gan akımlar olarak bilinen 
kültlerden Wiccacılar, 
kendilerinin asla hayvan 
ya da insan kurbanı gibi 
şiddet içeren eylemlerde 
bulunmadıklarını; zira 
kendilerinin “hiç kimseyi 
incitmeme” ilkesine sadık 
olduklarını belirtirler. 

Kanlı kurban törenle-
rine çeşitli gerekçelerle 
karşı çıkan akımlarda çe-
şitli kansız kurban ritüel-

leri dikkati çeker. Ayrıca kanlı kurban tören-
lerine yer verilen dinlerde de kansız kurban 
olarak sınıflanan sunular ve takdimeler bu-
lunur. Kutsal varlıklara sunulan bitki, tahıl, 
zinet eşyası, yiyecek ve içecekler yanında 
kişinin kendisini tamamıyla dini yaşantıya 
adaması tarzındaki bir asketisizm de kansız 
kurban geleneği içerinde değerlendirilebilir. 
Örneğin gerek Budizmde gerekse Caynizmde 
sıkı asketik kurallara dayalı keşiş yaşamı bir 
çeşit kansız kurban törenidir. Burada kendi-
sini dine adayan kişi evlenmeden, mal-mülk 
edinmeden, hatta elden geldiğince yemeden, 
içmeden ve insanlarla irtibat kurmadan ka-
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çınır ve bu suretle kutsala yakınlaşmaya ya 
da günahlardan arınarak kurtuluşa ulaşmaya 
çalışır. Bu tarz bir yaşamı benimseyen kişi-
ler insanlarca kutsal olarak kabul edilir. Zira 
kendisini kutsala adamak kutsiyetle iletişim 
kurma açısından sıra dışılığın ifadesidir ve 
kutsal bir davranıştır. 

Benzer geleneğe yani kişilerin kendilerini 
ve çocuklarını tanrıya ya da kutsiyete adama-
ları geleneğine diğer bazı dinsel geleneklerde 
de rastlanılır. Örneğin Yahudi geleneğinde 
ilk doğan çocuğun tapınağa adanması uygu-
lamasında da böylesi bir durum söz konu-
sudur. Yahudiliğin kutsal kitabı içerisindeki 
Tekvin’de Hz. İbrahim’in ilk doğanını, oğlu-
nu tanrıya bir kurban olarak takdim etmek 
istemesi ve buna mukabil tanrının gönder-
diği bir koçla onu taltif etmesi bu bağlamda-
dır. Yahudi geleneği bugün de ilk doğan’ın 
kutsiyete adanması geleneğini “pidyon” adı 
verilen kefaret töreniyle sürdürmektedirler.

Kansız kurban törenleri arasında bazen kişi-
nin yalnızca bazı arzu ve isteklerini sınırlaması 
bağlamında yaptığı uygulamalara da rastlanılır. 
Bu bağlamda bazı dinlerde insanların kendile-
rini hadım etmeleri gibi adetler bulunmaktadır. 
Örneğin kaynakların verdikleri bilgilere göre 
Hıristiyanlık öncesi Urfa’da (Edessa’da) tanrıça 
Atargatis’e tapınan bazı erkeklerin tanrıça için 
kendilerini hadım ettikleri anlatılır. Hıristiyan 
olan kral Abgar’ın halk arasında yaygın olan bu 
âdeti yasakladığı söylenir.4

Kansız kurban töreni olarak sunulan şey-
ler arasında sahip olunan hayvanlardan ya da 
bitkisel ürünlerden bir kısmının sunulması 
oldukça yaygındır. Bunun yanında kutsal sa-
yılan içeceklerin ve ateşle ilgili bazı ritüelle-
rin de kurban bağlamında değerlendirildiği 
dikkati çeker. Örneğin Hinduizmde yemek 
takdimesi, ateş ve kutsal içecek Haoma’nın 
kurban olarak sunulması yaygındır (Micha-
els, 2004: 246-294). Benzer kurban törenle-

ri Hindistan’da yaşayan Parsiler arasında da 
bulunmaktadır (Bkz. Bausani, 2000, 59-60). 
Tekvin’de insanlık tarihindeki ilk kurban 
töreni olarak Âdem’in iki oğlunun Tanrıya 
yaptıkları takdimelerden söz edilir. Hıristi-
yanlık ve İslam geleneklerinde de yer verilen 
bu olayda Hz. Âdem’in oğullarından çoban-
lıkla meşgul olan Habil sürüsünden bir hay-
vanı tanrıya takdime olarak verirken çiftçi-
lik yapan Kabil tahılından bir miktar sunar. 
Tanrının Habil’in takdimesini kabul ederken 
Kabil’inkini kabul etmemesi Kabil’in kardeşi-
ne öfke duymasına yol açar ve sonunda Ka-
bil, Habil’i öldürür (Tekvin 4:1-8). 

Çeşitli dini geleneklerde tapınılan ya da ta-
zimde bulunulan ilahi varlıklara yönelik olarak 
tapınaklarda veya kült merkezlerinde yapılan 
ayinlerde sunulan yiyecek ve içeceklerle giye-
cekler, ziynet eşyaları ve benzeri şeyler kansız 
kurbanlar olarak değerlendirilir. Yahudi gele-
neğinde kanlı kurbanın yanı sıra tahıl sunusu-
na da sıklıkla rastlanmaktaydı. Günümüzde ise 
gerek kanlı kurbanın gerekse tahıl sunusunun 
yerini duanın aldığı görülmektedir. Hıristiyan-
lıkta Evharist töreni bir çeşit kurban olarak ka-
bul edilir. Zira bu tören, kendisini insanların 
günahlarından arınmaları için çarmıhta ölüme 
feda eden İsa Mesih’e katılma ayinidir. Bu ayin-
de yenilen ekmek İsa’nın etiyle, içilen şarap ise 
İsa’nın kanıyla özdeşleştirilir. Bu törende yeni-
len ekmek ile içilen şarabın nasıl İsa’nın etini 
ve kanını ifade ettiği (yani bunların bizzat ger-
çek olarak mı yoksa sembolik olarak mı İsa’nın 
etiyle kanını temsil ettiği) konusunda bazı gö-
rüş farklılıkları olsa da genellikle Hıristiyanlar 
bu törende aslında İsa’nın çarmıhta bir kurban 
kuzusu gibi kurban edilişini anmaktadırlar.

Çeşitli toplumlarda kanlı kurban törenle-
rinde köleler, esirler, çocuklar ve kadınların 
da kurban edildiğine yönelik çeşitli rivayetler 
ve belgeler bulunmaktadır. Özellikle Aztek-
ler, Asur ve Babilliler ve benzeri antik dönem 

4  “Suriye ve Urfa’da Tar’ata’ya tazim amacıyla kendini hadım 
etme âdeti vardı. Ancak Kral Abgar ihtida ettikten (Hıristiyan 
olduktan) sonra, kendisini hadım eden her erkeğin elinin 

kesilmesini emretti. O günden bu güne Urfa bölgesinde kimse 
kendini hadım etmemektedir” (Bardaysan, The Book of the 
Laws of Countries, 59). 
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topluluklarının insan kurbanı törenlerine ge-
leneklerinde yer verdikleri anlatılmaktadır. 
Kitabı Mukaddes’te yer alan Hz. İbrahim’in 
oğlunu kurban etme kıssası Hz. İbrahim dö-
neminde civar toplumlarda insan kurbanı 
töreninin varlığına işaret etmektedir. Ana-
dolu tarihinde ise insan kurbanı törenleriy-
le ilgili olarak MS. 13. yy’a kadar Harran’da 
varlıklarını devam ettirmiş olan Harraniler 
dikkati çekmektedir. Ortaçağa ait gerek İsla-
mi gerekse Hıristiyan ve Yahudi kaynakları 
tarafından Harranilerin çeşitli vesilelerle in-
san kurbanı törenleri düzenledikleri rivayet 
edilmektedir. Örneğin, 9. 
yy’da yaşayan Tell Mah-
reli Dionysius, Harranile-
rin insan kurbanı tören-
lerinden bahsetmektedir. 
Buna göre Harraniler 
Harran dışında yer alan 
bir tapınakta yılda bir 
kez insan kurbanı töre-
ni düzenlemektedirler 
(Chabot, 1895: 68vd). 
İbn Nedîm’in Fihrist’inde 
de Harranlıların korkunç 
insan kurbanı törenleri 
düzenledikleri anlatılır 
(Bkz. İbn Nedim, Fihrist, 
323). Macritî de Harran-
lıların çocuk kurbanlarından bahseder ve 
onların bu törenleri kendilerine Hermes’in 
emrettiğini söylediklerini nakleder (Macritî, 
Ğâyetu’l-Hakîm, 225, 228). Bîrûnî ise Ab-
dulmesih ibn İshak el-Kindi’den naklen, 
Harranilerin insan kurbanı törenleri açısın-
dan yörede meşhur olduklarını, ancak on-
ların bu törenlerini yapmalarının İslami dö-
nemde yasaklandığını belirtir (Biruni, The 
Chronology, 187).

Bütün bu rivayetlere rağmen çeşitli kadim 
topluluklarda uygulanan insan kurbanı tö-

renlerine ilişkin anlatılara ihtiyatlı yaklaşmak 
gerekir. Zira insan kurbanı törenlerine ilişkin 
anlatıların büyük kısmı ilgili toplulukların 
kendi kaynaklarından farklı referanslara da-
yanmaktadır. Örneğin Harranlı paganların 
insan kurbanı törenleri düzenlediklerine iliş-
kin rivayetlerin Müslüman veya Hıristiyan 
yazarlardan kaynaklandığı ve Müslümanlar 
ve Hıristiyanlarla paganistler ve paganizm 
arasında ciddi mücadelelerin olduğu bilin-
mektedir. 

Kurban gibi hac ritüelini de çeşitli açılardan 
ele alıp incelemek mümkündür. Hac ritüeli-

nin ifa edildiği mekânlara 
genel olarak baktığımız-
da bu mekânların dört 
ana kategoride toplandı-
ğını görürüz. Bunlardan 
ilki hac yapılan birçok 
mekânın ilgili dinsel ge-
leneğe ait bir mabet ya 
da mabetler olmasıdır. 
Örneğin Yahudilikteki 
hac ritüelinde hac mahal-
li Kudüs’teki tapınaktır. 
İkinci olarak hac yapılan 
mekânlar tanrısal varlık-
ların ikame ettikleri veya 
avatara ya da hulul şek-
linde inkarne olduklarına 

inanılan yerler şeklinde karşımıza çıkar. Hı-
ristiyanlıkta tanrı oğlu olduğuna inanılan İsa 
Mesih’le ilişkili hac mekânlarıyla Hinduizm-
de Vişnu’nun avataralarının gerçekleştiğine 
inanılan mekânlar buna örnek olarak verile-
bilir. Hacla ilgili üçüncü bir grup mekân ise 
din kurucularının yaşamında önem arzeden 
yerlerdir. Budizmde Buddha’nın aydınlanma 
tecrübesini yaşadığı Bodh Gaya, ilk vaazını 
verdiği Sarnath gibi yerler bu bağlamda dü-
şünülebilir. Son olarak din tarihinde dinin ilk 
öncülerinin ayak izlerini taşıyan mekânlar da 
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birçok dini gelenekte hac mekânı olarak kar-
şımıza çıkar. Yahudilikten Hıristiaynlığa ve 
Budizme kadar birçok dinde bunun sayısız 
örneklerine rastlanılır.

Bir başka açıdan hac zorunlu ya da isteğe 
bağlı bir ritüel olarak da sınıflanabilir. Örne-
ğin İslam’da olduğu gibi Yahudilikte de hac 
zorunlu bir ibadet olarak kabul edilir. Yahu-
dilikteki haccın İslam’dan farkı bu ibadetin 
yetişkin erkeklere farz olmasıdır. Yahudiliğin 
tarihsel gelişiminde hac ibadetiyle ilgili ola-
rak, Kudüs’teki mabedin inşası öncesi dönem, 
mabed dönemi ve mabedin yıkılışı sonrası 
dönem şeklinde üç dö-
nemden söz edilebilir. 
Kudüs’teki mabedin inşası 
öncesi dönemde hac Ku-
düs ve civarındaki çeşitli 
yörelerin ziyareti şeklin-
dedir. Tekvin (ya da Ya-
hudi geleneğindeki adıyla 
Beşarit) anlatısına göre 
partiarklar olarak adlandı-
rılan İsrailoğullarının ata 
peygamberleri yaşamları 
esnasında çeşitli vizyonlar 
ve tanrıyla buluşma gibi 
olağanüstü olaylar tecrübe 
ederler. Bu tecrübeler anı-
sına bu olayların geçtiği 
yerlere dikitler kurarlar ve buralarda adaklar 
adayıp sunular sunarak buraları takdis eder-
ler. Sonraları nesiller boyu İsrailoğulları bu 
yöreleri birer ziyaretgâh ya da hac mahalli 
haline getirir. Örneğin Hz. Yakub, Harran’a 
giderken konakladığı yerde tanrıyı rüyasında 
görmesi anısına Luz yöresinde bir dikit kurar 
ve burada adak adar: “…bu tanrının evinden 
başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. 
Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına 
koyduğu taşı anıt olarak dikti, üzerine zeytin-
yağı döktü. Oraya Beytel adını verdi. Kentin 

önceki adı Luz’du. Sonra bir adak adayarak 
şöyle dedi:…” (Tekvin 28:17-20). 

İsrailoğulları tarihinde Kudüs’te tapınağın 
inşası sonrası burası her Yahudi tarafından 
ziyaret edilmeye başlanmıştır. Tapınağın MS. 
70’te yıkılışına kadar Yahudiler tapınağa ziya-
ret ederek tapınakta kurban sunusunda bu-
lunmuşlar ayrıca bu vesileyle çeşitli ibadetler 
ifa etmişlerdir. Tapınağın yıkılışı sonrası hac 
ibadeti ise tapınaktan günümüze kadar kalan 
son kalıntı olan Batı Duvarı’nın ziyareti şek-
linde bugüne değin devam etmiştir. Önceki 
kurban törenlerinin yerini günah itirafı, dua, 

sadaka ve tarihi olayları 
hatırlayıp ağlamak al-
mıştır. 

Yahudilikte Kudüs’teki 
mabedi yılda üç kez ziya-
ret etmek dini bir gerek-
liliktir. Tevrat’ta “bütün 
erkekleriniz yılda üç kez 
ben egemen Rabbin hu-
zuruna çıkacaklar” (Çıkış 
23:17, 34:23) denilmek-
tedir. Buna göre Aliya La-
regel (yayan gidiş) adı ve-
rilen hac ibadeti Sukkot, 
Fısıh ve Şavuot bayramla-
rında Yahudi erkeklerinin 
ifa etmeleri farz olan bir 

ibadettir (Tensiye 16:16). Bu bayramlar Yahu-
dilikte aynı zamanda hac dönemidir. Mabedin 
yıkılışına kadar düzenli olarak yapılan bu iba-
dette hacca gelen kişiler aynı zamanda yanla-
rında getirdikleri kurbanları ve diğer sunakla-
rı da tapınağa sunarlardı. Mabedin yıkılması 
sonrası ise hac ibadeti mabedin yıkıntıları ve 
özellikle mabetten ayakta kalan tek duvar (Batı 
Duvarı) önünde günah itirafına dönüştü. 

İlerleyen dönemlerde Yahudilikte Celi-
le bölgesinde ve Batı Şeria’da yer alan ve 
çeşitli partiarkların mezarlarından oluşan 
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BAYRAMLARINDA 

YAHUDİ ERKEKLERİNİN 
İFA ETMELERİ FARZ 

OLAN BİR İBADETTİR.
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çeşitli mekânlar Yahudi hacılar tarafından 
yaygın şekilde ziyaret edilmeye başlandı. Bu 
mekânlar arasında Kudüs’teki Davud me-
zarı yanında Hebron’daki Mahpela mağa-
rası ve Beytüllahim’deki Pakel mezarı gibi 
yerler sayılabilir. Filistin bölgesindeki bu 
mekânlardan başka diyasporada yaşayan Ya-
hudiler de yaşadıkları yörelerde kendi din ta-
rihleri açısından önemli bazı mekânları ziya-
ret mahalli edinmişlerdir (Basalel, Yahudilik 
Ansiklopedisi, 1:58-59). 

Hıristiyan geleneğinde ise hac zorunlu bir 
ibadet biçimi olarak kabul edilmez. Zira Hıris-
tiyan geleneğine göre Kudüs’te mabedi ziyaret 
eden tanrı oğlu İsa’nın bu davranışı sonrası 
Hıristiyanlar için mabedin zorunlu ziyareti or-
tadan kalkmıştır. Bununla birlikte Ortaçağ’dan 
itibaren Hıristiyanlar yaygın olarak Filistin-
Ürdün bölgesinde İsa Mesih’in yaşantısıyla 
ilişkili yerlere kutsal ziyaretler düzenlemişler-
dir. Hıristiyan geleneğindeki hac mekânlarını 
üç kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlar-
dan ilki Hz. İsa ile ilişkili mekânlardır. İkin-

cisi başta Mısır ve Suriye’deki ilk örnekleri 
olmak üzere dünya genelinde Hıristiyan mo-
nastik yaşantısının temsilcisi olan mekânlarla 
Hıristiyan mistiklerin yaşadıkları yörelerdir. 
Üçüncüsü ise dünya genelinde Hıristiyanlık 
tarihinde önem taşıyan çeşitli mekânlardır. Bu 
mekânlar arasında Roma’daki Petrus mezarı, 
dünyanın dört bir yanında Meryem’e atfedi-
len mekânlar ve Anadolu’da yer alan ilk kili-
se merkezleri sayılabilir. Hıristiyanlıkta dinen 
zorunlu olmayan hac ritüeli kişisel dindarlı-
ğın bir gereği olarak ifa edilir. Özellikle ziyaret 
edilen aziz ve azize yatırlarında azizler aracılı-
ğıyla tanrı ile iletişim kurma amaçlanır.

Dünyadaki yaygın evrensel dinlerden bir 
diğeri olan Budizmde de hac zorunlu bir ri-
tüel değildir. Buna rağmen Buddha’nın doğ-
duğu, aydınlanmaya ulaştığı, ilk vaazını ver-
diği ve öldüğü yerler olan Lumbini, Bodh-
gaya, Sarnath ve Kushinagar gibi merkezler 
hac mahalleri olarak ziyaret edilir (Yitik, “Bu-
dizm”, 335-337) 
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ac lugat olarak; “Muazzam bir şeye 
gitmeyi kasdetmek”, terim olarak ise; 

“Niyet ederek ihrama girmek, Kâbe’yi usulü 
dairesinde tavaf etmek, kendine mahsus bir va-
kitte vakfe yapmak” bir başka ifadeyle “Dini 
rükünlerden bir rüknü eda etmek için Kâbe’ye 
gitmeyi kasdetmek”dir. 

Bir şeye niyet etmek ve ziyarete çıkmak 
anlamına gelen hac ibadeti; Müslümanların 
dini vazifelerinden olup kadın erkek her ye-
tişkin kimsenin belirli yerlerdeki sembolleri 
belirli bir zaman içinde ziyaret etmek için 
Mekke şehrine gitmesidir. Bir başka deyişle 
Hac, her mü’minin Allah’la akdini yenilemek 
için fırsatını bularak sembollerden oluşan 
menasiki belli zamanlarda ve mekânlarda 
yerine getirmesidir.1

Hac: İstek, niyet ve yönelme, yani hare-
ket ve aynı zamanda hareket yönüdür. Her 
şey, kendini kendinden, hayatından ve bü-
tün bağlarından koparmakla başlıyor. Yok-
sa sen, kendi şehrinde sâkin değil misin? 
Sükûnet mi? Sükûn mu? Hac, sükûnun 
gidişidir. Hayat, hedefi bizzat kendisi olan 
şey, yani ölüm. Bir tür soluk alıp veren, can 
taşıyan ölüm. Murdarca yaşamaksa, bir nevi 
kokuşmuş var oluş.2

Umre: İbadet maksadıyla hac mevsimin-
de Kâbe’yi ziyaret etmeye hac, hac mevsi-
minin dışında Kâbe ziyaretine ise umre adı 
verilir.  

Kurban: Kelime anlamı ile yakınlaşmak 
demektir. Buradan hareketle kurban kesmek 
Allah’a yakınlaşma gayesiyle O’nun verdiği 

D E N E M E

Hac, Umre ve Kurban Şiarlarının 
Bize Sunduğu Mesajlar

Zengin-yoksul, 
patron-işçi, general-

er, amir-memur, 
devlet başkanı-

sıradan vatandaşın 
aynı olduğu bir 

provaya çıkıyorsun. 
Hacda rütbe, makam, 
mevki, sosyal konum, 

servet, şöhret, 
bilgi… temsil eden 

elbiseler giyemezsin.

HEKREM DEMİR

Tefsir doktoru, araştırmacı, yazar

1 Sahih-i Buhari, Muhtasar-ı Tecrid-i Sarih, Çeviri, tahric ve 
notlar: Abdullah Feyzi Kocaer, 1.cilt, Yeni Şafak Yay., s. 269

2 Hac, Ali Şeriati, Çev: Ejder Okumuş, Fecr Yay., 2008.
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mallardan kurban edilmesi mümkün olan bi-
rini yine O’nun rızası için boğazlamak demek-
tir. Kurban; bir teslimiyettir. Kurban; bir yar-
dımlaşmadır. Kurban; cömertliği teşvik eder. 
Kurban; İslam’ın sembolüdür. Kurban; Her 
şeyi Allah uğruna feda etmedir. Kurban; her 
yönüyle rahmettir. Kurban; imanı artırır. Kur-
banın ne eti ne de kanı Allah’a ulaşır. “Allah’a 
ancak sizin takvanız ulaşır.” (Hacc, 22/37). 
Kurban; bize hac duygusunu hissettir.

KUR’AN’DA HAC, UMRE VE KURBAN 
ÂYETLERİ
“İnsanlık için inşa edilen ilk mabet, Bekke’deki 

bereketli ve bütün toplumlar için hidayet merkezi 
olan mabet idi. Buna delalet eden işaretler hala 
ortada duruyor; orası İbrahim’in makamıdır: 
oraya giren herkes emin olur. Ve ona ulaşmaya 
gücü yeten herkesin mabedi haccetmesi, Allah’ın 
insanlık üzerindeki hakkıdır. Kim de nankörlük 
ederse, iyi bilsin ki Allah hiçbir varlığa muhtaç 
değildir.” (Al-i İmran, 3 /96-97)

“Ve insanları hacca davet et! Gerek yaya, ge-
rekse hızlı yol alma yeteneğine sahip ulaşım araç-
larına binerek her yoldan senin (çağrına) gelsinler 
ki bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık 
olsunlar. Bir de belirlenen günlerde, O’nun kendi-
lerine rızık olarak sunduğu hayvanları (kurban 
ederken), üzerine Allah’ın adını ansınlar: işte 
bunlardan siz de yiyin, zor durumdaki ihtiyaç 
sahiplerine de yedirin. En sonunda, zorunlu ya-
saklara son verip kirlerini gidersinler, adaklarını 
yerine getirsinler ve bu Özgürlük evini tavaf et-
sinler.” (Hac, 22 /27-29) 

Sünnî geleneğin fıkıh müktesebatına bir 
göz attığımızda, mesela, Vehbi Züheyli’nin 
el-Fıkhu’l-İslami ve Edilletuhu adlı eserine 
baktığımızda, herkesin kolaylıkla erişebile-
cekleri ilhmihal kitaplarına baktığımızda 
kısaca haccın vücubunun, edasının, farz, vacip 
ve sünnetlerinin kitap ve sünnet yorumlama-
ları ekseninde maddeleştirilerek bize intikal 
ettiğine tanık oluruz. Özetle bunlar: 

1) Haccın vücubunun şartı: Müslüman 
olmak, akıllı olmak, köle değil hür olmak, 

haccın farz olduğunu bilmek, ergenlik çağı-
na girmiş olmak, nakil vasıtası ve masrafları 
temine gücü yetmek ve hac vaktine (Şevval, 
Zilkade ve Zilhicce ayının ilk on gününe) 
erişmiş olmak.

2) Haccın edasının şartları: Bedenen 
salim ve sıhhatli bulunmak, Yol güvenilir 
ve emniyetli olmak, hapsedilmiş olmamak, 
hacca giden kadın ise kocası veya mahremi 
ile birlikte olmak,  kadınlar iddet halinde 
bulunmamak.

3) Haccın Farzları: 1) Mikat yerlerinde 
ihrama girmek, 2) Arafat’ta vakfe yapmak, 3) 
Kâbe’yi ziyaret tavafında bulunmak. 

Yorum: 
a) Elini kolunu sallayarak herhangi bir yere 

girer gibi girme harem bölgeye... Mukad-
des bölgenin sınırlarına Mikat denir. Bu 
sınırlar melek Cebrail aracılığı ile Allah 
tarafından belirlenmiştir. Kadınsan harem 
bölgeye erkekten daha uyumlusun. Çün-
kü kadın da bu bölge gibi haremdir, do-
kunulmazlığı vardır, muhteremdir. Ancak 
elini yüzünü açmalı, kendini tanıtmalıdır. 
Elbisesi sade, süsü ve zîneti olmamalıdır. 
Erkeksen önce cinsiyet sembollerini terk 
etmelisin. Zengin-yoksul, patron-işçi, 
general-er, amir-memur, devlet başkanı-
sıradan vatandaşın aynı olduğu bir pro-
vaya çıkıyorsun. Rütbe, makam, mevki, 
sosyal konum, servet, şöhret, bilgi vs. 
temsil eden elbiseler giyemezsin. Harem 
bölgesine girerken haram duygu ve dü-
şüncelerden de arınmalısın. Anadan doğ-
duğun gibi saf ve temiz dönmek istiyorsan 
anadan doğduğun gibi gelmelisin huzura. 
Her şeyi ama her şeyi atmalısın. Anadan 
uryan soyunduktan sonra tıpkı kabirden 
kalkıp mahşere yürüyen gibi kefenini sır-
tına geçirmelisin. Elbisen sadece iki par-
ça, dikişsiz, boyasız, süssüz, sade ve beyaz 
bez olmalı. Baş açık, ayak yalın olmalı. İh-
rama girdin dünya arkanda kaldı. Kozme-
tik kullanma. El ne der endişesini bertaraf 
et. Allah ne der sancısını duy. Onun için 
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aklını saçına sakalına takma. Traş olmak, 
saç ve tellerini yolmak yok. İhramda iken 
bunları yapamazsın. İhramlı iken şehveti-
nin ve cinsel güdülerinin peşine düşme. 
Hacda “rafes (şehvet), fusuk (tüm negatif 
bozulma), cidal (kavga ve tartışma) yok.” 
(2/197)

b) “Hac, arefedir.” (Tirmizi, 5/21, no: 2975) 
Cennetini kaybetmiş bir Âdem gibi hisse-
dip Zilhicce’nin 9. günü güneş doğduktan 
sonra marifetin beşiği 
Arafat’ın yoluna düş. 
Çünkü üzerinde vakfe 
yapacağın (duracağın 
Arafat: bir şeyin özü-
nü tanımak, sırrına 
ermek anlamına gelen 
marifet mastarından 
gelir. Âdem, kendi 
aczini orada tanıdı, 
arafat’ta “adam” oldu. 
Kendini bildi, Rabbi’ni 
bildi. Can yoldaşı, yol 
arkadaşı, dava karda-
şı, dostu Havva’sını 
orada buldu. Bu ne-
denle Arafat’ta vakfe 
durmak: herkesin kendi duruşunu kont-
rol etmesidir.

c) “Cealellahu’l-Ka’bete’l-Beyte’l-Harame kı-
yamen linnâs: Allah, Beytü’l-Harem olan 
Kâbe’yi insanlık için bir kıyam (yeri) kıldı.” 
(5/97) Çünkü kıyama kalkanlar rafes, fu-
suk ve cidale vakit bulamazlar. Düşmanla 
savaş, dostla dalaşa fırsat vermez. Cidal 
dosta dalaşmak, kıyam ise düşmanla sa-
vaşmaktır. Tavaf ise: evrensel koroya insa-
nın katılımını temsil eden müthiş bir aşk 
hareketidir. Çünkü evrendeki her şey tavaf 
halindedir. Elektron, atomu, kan bedeni, 
ay dünyayı, dünya güneşi, güneş sistemiy-
le birlikte ait olduğu galaksiyi tavaf etmek-
te, özetle zerreden küreye her şey tavaf 
halindedir. Kâbe’yi tavaf ise bu evrensel 
koroya uymadır.3

4) Haccın Vacipleri: 1) Müzdelife’de vak-
fe yapmak, 2) Safa ile Merve arasında Sa’y et-
mek, 3) Cemreleri atmak (Şeytan taşlamak), 
4) Saçları traş etmek veya kısaltmak, 5) Sader 
(veda) tavafı yapmak. 

Yorum: İhram, Harem, Mikat, Ara-
fat, Meş’ar, Mina, Vakfe, Cemreler, Kâbe, 
Haceru’l-Esved, Tavaf, Sa’y, Safa ve Merve… 
hepsi Şeairillah: Allah’ın sembolüdür.

Arafat’taki vakfe(duruş), biri Meşari’l-
Haram’ın bulundu-
ğu Müzdelife’de, diğeri 
Mina’da olmak üzere iki 
yerde tekrarlanmaktadır. 
Müzdelifedeki vakfe, ikin-
ci arınma yeridir. Mina ise 
şeytanî içgüdülerle he-
saplaşıp sözleşme yenile-
mek için Allah’ın huzu-
runa tertemiz, takıntısız, 
kayıtsız-şartsız varmak 
için son arınma mahal-
lidir. Akabe cemresinde 
atacağı ilk yedi taş, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü gün-
kü atacağı 21x3=63 taş da 
Müzdelife’den toplanma-

lıdır. Toplam 70 mermiden oluşan bu taşlar 
ise fındık büyüklüğü olmalıdır. Sen Arafat’ta 
marifete, Meş’ar’da şuura erdin. Artık dost 
ve düşmanlarını tanıdın. Düşmanlarına sa-
vaş açabilirsin. Savaşmak için cephanen de 
hazır. O halde Mina’ya yürü savaşını başlat, 
her türlü iman iktidarına karşı duran olum-
suz güçleri, negatif çekim merkezlerini, sap-
tırıcıları, batıl ideolojileri, sapık yönetimleri 
kısacası şeytanları taşla. 

Araf tepelerinden gelen insan seli, 
Müzdelife’den geçerek Zilhicce’nin 10. günü 
sabahı, yani Kurban bayramının ilk günü 
Mina’ya akmaya başlar. İnsanlığa Allah’a kar-
şı kayıtsız şartsız teslim olmayı ve adamayı 
öğreten İbrahim rolünü oynamaya başlar. 
Yıllardır çektiği evlat acısından sonra kavuş-
tuğu evladını Allah’a yakın olmak için feda: 

3 Geniş Yorum için; Bkz: Mustafa İslamoğlu, Hacc Risalesi, 
Denge Yay., İstanbul, 1998; Ali Şeriati, Hacc.

ÂDEM, KENDİ ACZİ-

Nİ ORADA TANIDI, 

ARAFAT’TA “ADAM” OLDU. 

KENDİNİ BİLDİ, RABBİ’Nİ 

BİLDİ. CAN YOLDAŞI, YOL 

ARKADAŞI HAVVA’SINI 

ORADA BULDU. BU NE-

DENLE ARAFAT’TA VAK-

FE DURMAK: HERKESİN 

KENDİ DURUŞUNU 

KONTROL ETMESİDİR.
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kurban etme işini gerçekleştirir. Kurban 
keser. İrfan ve şuura ulaşmış, şeytana savaş 
açmış, kurbanla teslimiyetini belgelemiş bir 
mü’min olarak Allah’ın evine: özgürlük evine 
girmeyi hak etmiştir.

Sa’y: Belirli bir hedefe ulaşmak için kişi-
nin var gücünü harcamasıdır. “İnsan için yal-
nız çalışmasının karşılığı vardır.” (Necm, 39) 
Sa’y’ı tamamladığında ihramını çıkartabilir, 
başını traş edebilir, suyu arayan Hacer gibi 
zemzemin başına gelip kana kana içebilirsin. 
Hacer’in sevincini paylaşabilirsin. Zemzemi, 
ne niyetle içebilirsen içersin. Çünkü sa’y bi-
tiş, zemzem başlayış; sa’y emek, zemzem ise 
ödüldür. Ardından bir veda tavafında bu-
lun haccın mebrur, amelin 
makbul olsun.

5) Bunların dışındaki 
hac ritüelleri, sünnet ve 
edep dairesinde değerlen-
dirilmiştir.

Ayrıca “Allah’ım ben hac 
ve umre yapma arzusunda-
yım. Bu ikisini bana müyes-
ser kıl ve bu ikisini benden kabul buyur” diyerek 
hac ve umreyi birleştirerek yapmaya KIRAN 
HACCI, hac aylarında (ve aynı yıl içerisin-
de) iki ihramla umre ve haccı eda etmeye 
TEMETTU HACCI, umresiz hac yapmaya ise 
İFRAT HACCI denmiştir.

HAC BİR SEMBOLLER VE 
RİTÜELLER TOPLAMIDIR
Hac, Allah’ın sembollerinden (şeairullah) 

oluşan bir ibadettir. Çünkü hac ameli, ibadi, 
iktisadi, siyasi bir ibadettir. Diğer bir ifadeyle 
hac, namaz ve oruç gibi bedenî, zekât gibi 
malî, cuma ve cihad gibi sosyal ve siyasî bir 
ibadettir. Mesela; 

1 Hac, Amellerle pratize edilen semboller 
toplamıdır: 

a)  Hac, Allah’a teslim olma sembolüdür. 
Yani tavaf, vakfe, sa’y, traş vb. uygu-
lamalar Müslümanın Allah’a teslim olu-
şunun sembolüdür.

b) Hac, evrensel bir diriliş muştusudur. 

Hacı ise Allah ile sözleşmesini yenilemiş 
insandır.

c) Hac, ihrama girerek, kabirde dirilip 
mahşerde yeniden toplanmanın, kısa-
cası ahiret bilincinin bu dünyada uygu-
lanmasıdır. “Bu dünyada bir garip yolcu 
gibi ol” diyene kulak verip mahşeri dün-
yada yaşama provasıdır.

d)  Hac, coğrafya bilincine ermektir. Gurbet-
sıla, Mekke-Medine ve gerçek vatan bi-
lincine ermedir. Tıpkı Âdem gibi, yeryü-
zü vatanın, insanlık ulusun, İslam mille-
tin, adalet devletin, cennet ülkün, dünya 
ülken, Mekke başkentin olmalı.

e)  Hac, İnsanlığın atası 
Âdem’e, Bu Ümmetin 
atası olan Hz. İbrahim, 
eşi Hacer, oğlu İsmail’e 
bağlılığın sembolüdür. 
Çünkü hacda Âdem 
(ile Havva’nın) Ara-
fat dağındaki vakfesi, 
İbrahim’in Müzdelife-
’deki oğlu İsmail’i/koçu 

kurban edişi, İbrahim ile İsmail’in bir-
likte inşa ettiği Kâbe’nin tavafı, Hacer’in 
Merve ile Safa tepeleri arasındaki sa’y’ı 
yerine getirilir. Bu nedenle sen uzun 
yola çıkmış müebbet muhacir, Âdem, 
İbrahim, Hacer ve İsmail’in rolünü oy-
namak için önce neyi niçin yapacağına 
karar verme adına niyet edip terk ede-
ceksin. Çünkü terk etmeden vuslat ol-
maz.

f)  Hac, emanet bilincidir. Allah’ın bize 
emanet ettikleri; iş, eş, aş, evlat, kar-
daş… ne varsa hepsini emanet edene 
(Allah) emanet etmedir. Çünkü biz, 
O’ndan geldik ve O’na döneceğiz.

g)  Hac, ezeli ve ebedi düşman olan şeytan 
ve yandaşlarını Mina’da /cemrede taşla-
manın sembolüdür.

h)  Hac, ırk, renk ve vatana bakılmaksızın 
İslam ümmet birliğinin sembolüdür. 
Tıpkı Âdem gibi, ırklar üstü, Âdem 

HAC, ALLAH’IN SEMBOL-

LERİNDEN OLUŞAN BİR 

İBADETTİR. ÇÜNKÜ HAC 

AMELİ, İBADİ, İKTİSADİ 

VE SİYASİ BİR İBADETTİR.
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gibi coğrafyalar üstü, Âdem gibi renkler 
üstü, Âdem gibi uluslar ötesi olmalısın.

i)  Hac, İslam’ın birçok kurallarının pratik 
görüntüsüdür: 

1 İslam kardeşliğinin pratiğe aktarımıdır.
2 İslam’a giren milletler arasındaki eşitliğin 

pratiğe aktarımıdır:
3 Allah’ın “Tanışasınız diye sizi milletler ve 

kabileler halinde yarattık.” (Hucurat, 13) 
emrinin ameli ifadesidir.

4 Tüm Müslümanların tek bir siyasi otorite-
ye boyun eğdiklerinin pratik uygulanma-
sıdır.

5 Müslümanların daha yüksek okullara 
onunla yükseldiği okuldur. Bu okulda 
Müslüman devamlı bir ibadet hayatı içe-
risinde yaşamayı öğrenir. Müslümanlara 
karşı daha kibar ve nazik davranmayı öğ-
renir. Nefsanî arzu ve isteklerini engelle-
meyi öğrenir. Allah’a kulluk dersini öğre-
nir. Her hangi bir karşılık gözetmeksizin 
malı, Allah yolunda harcamayı öğrenir. 
Allah’a düşman olana düşman, dost olana 
dost olmayı öğrenir. Allah’ın yücelttiğini 
nasıl yücelteceğini, alçalttığını ise nasıl al-
çaltacağını öğrenir.

6 Hac, şefkat, yardım, dayanışma, sevgi, Al-
lah ve Rasulünü dost edinme, dünyadan 
yüz çevirip ahirete yönelme vs. gibi insa-
nın kalbinde bir hayli duygular canlandı-
rır.

7 Kısacası hac, mü’min ve müslümanın mazi 
(geçmiş), muzari (içinde bulunduğu hali) 
ve istikbali (gelecek yani ölüm ve ötesi 
ahiret âlemini) inanç, ibadet, muamelat, 
ahlak vs. bağlamında öz benliğinde yaşa-
yıp şuuruna erme, ömrünü Allah’a adama-
dır. Tam bir tevekkül abidesidir.

8 “Kim, Allah için hacceder de kötü ve çir-
kin söz söylemez, fenalık yapmazsa, an-
nesinden doğduğu gibi (günahsız evine) 
döner.” (Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i 
Mace, Nesai).

9 “Hac ve umre, körüğün madenin posa-

sını temizleyip yok ettiği gibi fakirliği ve 
günahları yok eder.” (Tirmizi, 3/175, no: 
810; İbn Mace, 2/96, no: 2987)

10 Hac, insanlığın Allah’a yürüyüş destanını 
her mü’minin kendi şahsında tekrar yaşa-
masıdır. Âdem rolünü oynayan her bir in-
sanın, yitirdiği cenneti aramaya çıkmasıdır.
Sonuç olarak hac, insanlık ailesinin tanı-

dığı ebedileşen Rabbani anıların anılmasıdır. 
Allah uğrunda hiçbir şeye aldırış etmeyen İb-
rahim ailesini hatırlamadır. Allah için canını 
feda eden çocuğu, çocuğunu kurban etmekten 
çekinmeyen babayı, sınır tanımayan bir itaatle 
Allah’a ve Allah’ın emirlerine bağlanan ve koca-
sına sonsuz itaati olan anayı anmaktır. Hac, bir 
ölçüdür. Müslümanların işlerine değer veren-
ler, onunla Müslümanların durumlarını öğre-
nirler. Hac, bu ümmetin fertleri arasında birer 
engel durumunda olan ırkçılık, bölgecilik, mal, 
makam, şöhret ve şeytan gibi negatif unsurları 
ortadan kaldıran bir ilaçtır. Hac, insanoğlunun 
uzaklaştığı fıtratına yeniden dönüşüdür. Özetle 
hac, mahşerin provasıdır.

İnsanlık ailesine anne olan İslam ümme-
ti, tevhid ve adalet prensibini sembolik hac 
ibadeti ile pratize etmiştir. İman; Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
ahiret gününe, kader ve kaza teslimiyeti ile 
bütün kederlerden emin olma, İslam ise; 
Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına Hz. 
Muhammed’in ise önce Allah’ın kulu/ben-
desi sonra Rasulü olduğuna can-ı gönülden 
inanarak şehadette bulunup, namaz kılma, 
oruç tutma, zekât verme ve hacca gitmedir. 
Kur’an’a göre namaz, insanı kötülüklerden 
ve aşırılıklardan alıkoyar (29/5), oruç, insan-
da Allah’a karşı sorumluluk bilinci uyandırır 
(2/183), zekât, insanı ve toplumu arındırır 
ve temizler, hac, insana ayakta durmayı, kı-
yamı, direnişi, başkaldırıyı öğretir (5/97). 
umre, haccın zamansız alt provası, kurban 
ise Allah’a yaklaşma adına O’na adamadır.

 Haccımız mebrur, ibadetlerimiz makbul, 
kurbanlarımız kabul olsun inşallah. 

2 Hajj: Saudi requirements for Hajj pilgrims. http://
www.phac-aspc.gc.ca/ tmp-pmv/2007/hadj-
piligrim071115-eng.php
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sirler getirilmiştir. Esirler arasında 

bir kadın vardır. Durmadan sağa 

sola koşar ve gördüğü her çocuğu alıp bağrı-

na basar. Bağrına bastığı hiçbir çocuğun ara-

dığı çocuk olmadığını görünce, onu bırakır 

ve yine aramaya devam eder. O esnada Allah 

Rusulü, bu manzarayı gözyaşları içinde sey-

retmektedir. Nihayet kadın, aradığını bulur 

ve onu iliklerine kadar işlemiş bir şefkatle 

bağrına basar. Söz Sultanı, yanında bulu-

nanlara kadını gösterir ve onlara:

-Şu kadın, bağrına bastığı evladını ateşe 

atar mı, diye sorar.

-Hayır, ya Rasûlallah! Bu şefkatli kadın, 

çocuğunu asla ateşe atamaz, diye cevap ve-

rirler. 

Allah Rasulü hikmetli bir edayla:

-Allah (cc) o kadından daha şefkatlidir, 

buyurur.1

***

Allah Rusulü’nün işaret ettiği “şefkat” 

kelimesinin etimolojik yapısına baktığı-

mızda çok şaşırtıcı bilgilere rastlamak-

tayız. Şefkat; kötü bir durumun ortaya 

çıkmasından korkmak, korkuya varacak 

derecede sevmek, merhamet etmek de-

mektir. Kelimenin “aşfaka” şeklinde bir 

fiil olarak Arapça’da kullanımında da bu 

anlamların bir kısmı bulunmaktadır.2 Ra-

gıb el-Isfahani, fiil olarak kelimeye “kor-

D E N E M E

Aşk Hastalıklı, 
Şefkat Sağlıklı İlişki

Said Nursi’ye göre 
şefkat, aşktan daha 

keskin, parlak, ulvî, 
nezih ve geniştir. 

Bir kişi şefkat ettiği 
evladı münasebetiyle 

bütün yavrulara, 
canlı varlıklara 

şefkat duyar.

EİSMAİL GÜLER

Eğitim Bilimleri Doktoru

1 Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte.

2 İbrahim Mustafa, Abdülkadir Hamid, el-Mu’cemu’l-Vasit, 
Çağrı Yayınları, İstanbul, tarihsiz, “Şefkat” maddesi, s.490.
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ku ile karışık inayet” anlamı vermekte 

ve müşfik (şefkat eden) şefkat ettiği kişi-

yi veya şeyi sever ve onun başına bir şey 

gelmesinden korkar, şeklinde açıklama 

yapmaktadır. Nitekim Enbiya Sûresi’nde, 

“Rablerinden korkanlar, kıyamet günün-

den korkmaktadırlar.”3 denmektedir. Is-

fahani, bu kelimenin min harf-i ceri ile 

kullanıldığında “korku” anlamını ifade et-

tiğini, fî harf-i ceri ile kullanıldığında “ina-

yet” anlamına geldiğini söylemektedir. Tûr 

Sûresi’nin 26. âyetinde bu kelime “inayet” 

anlamında kullanılmaktadır. Burada kulla-

nılan “inayet” ise, yine Isfahani’nin açık-

lamalarına göre, sahip olduğu şeyi izhar 

etmektir. Araplar ekilen bir tohumun yer-

den çıkmasını da “inayet” kelimesiyle izah 

ederlerdi ve “Toprak bitkiyi çıkardı.” anla-

mında “Aneti’l-arzu bi’n-nebati” derlerdi.4 

Şefkat, yukarıdaki kelime anlamları da dik-

kate alınarak incelendiğinde, onu diğer sevgi 

çeşitlerinden ayıran temel özelliklerin üç tane 

olduğu hemen göze çarpmaktadır: Birincisi, 

karşılıksız oluşu ve merhamet boyutunu ku-

şatması; ikincisi, inayet (sahip olduğu şeyi 

izhar etmek) anlamına gelmesi; üçüncüsü ise 

şefkat ettiği kişiyi sevmesi ve onun başına bir 

şey gelmesinden korkmasıdır. 

Said Nursi’ye göre şefkat, aşktan daha 

keskin, parlak, ulvî, nezih ve geniştir. Bir 

kişi şefkat ettiği evladı münasebetiyle bü-

tün yavrulara, canlı varlıklara şefkat duyar. 

Böylece Rahim isminin ihatasına bir nevi 

ayinedarlık eder.5 Çünkü Allah’ın Rahim 

ve Rahman isimleri bütün insanlığı kapsar. 

Bu isimlerin tecellisi olarak Allah, herkese 

rızkını verir. Kendisine yönelen herkesi af-

feder. Dolayısıyla bu isme mazhar olan kişi, 

sadece kendisini ve kendi çocuğunu değil, 

bütün çocukları, insanları ve varlıkları sev-

mek durumundadır. Tasavvufun “vahdet-i 

vücud” anlayışında esas alınan aşk ise, yal-

nızca sevilen kişiye nazarları hasreder. Bu 

anlayış, herkesi ve her şeyi sevdiğine feda 

etmektir. Bu bakımdan aşkın her nev’i ben-

cilcedir. Diğer taraftan şefkat halistir, karşı-

lık istemez. Hâlbuki aşk ücret ister. Muka-

bele talep eder.6

Gelelim aşk kavramına… Aşk, büyülü bir 

kelime olduğu için hem dinî hem de cinsî an-

lamda asırlardır ön plânda tutulmuş ve insan-

lar bu kavramların esareti altına girmişlerdir.

Aşk durumunda insan, sadece sevdiğine 

nazarını odaklaştırmakta, onun dışında-

ki hiçbir şeyi görmemekte ve bencilce bir 

tutum içine girmektedir. Bu durum ise, 

insanın sosyal ve medenî bir varlık olarak 

yaratılışıyla bağdaşmamaktadır. Hâsılı aşk, 

hastalıklı ilişki, iki kişilik bencillik şeklinde 

tanımlanmaktadır.

Yapılan çalışmalar, aşkın cinsel duyguyla ya-

kından ilişkisi olduğunu göstermektedir. Aynı 

zamanda bir insanın karşı cinse aşırı isteğini 

ifade eden aşk, ömür boyu sürmesi mümkün 

olmayan geçici bir haldir. Aşkta irade söz ko-

nusu değildir. Aşkın güzellikle bir ilişkisi var-

dır. Bazı filozoflar, aşkın mahbubun yüzüne 

fazla bakmaktan doğduğunu söylemişlerdir. 

Bu demek değildir ki, insan her yüzüne baktığı 

kimseye âşık olur. Bu tamamen insanın psiko-

lojik yapısıyla ilgili bir durumdur.

Bu realiteden hareketle örneğin aşk ve 

şefkati karşılaştırdığımızda, aşkın birçok 

sınırlandırıcı etkenle karşılaştığını görürüz. 

Karşılık isteyen aşkta “lezzet ve menfaat” 

unsurları devamlılık ve şiddetlenme açısın-

dan ön plana çıkarlar. Bu iki unsurun yok-

3 Enbiya: 21/49

4 Ragıb el-Isfahani, Mu’cemu Müfredati Elfazi’l-
Kur’an, Darü’l-Fikr, Beyrut, tarihsiz, s.270, 362.

5 Said-i Nursi, Mektubat, s.35

6 Nursi, Mektubat, s.35

7 Muhammed Fuad Abdülbaki, el-Mu’cemü’l-Müfehres li 
Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, İstanbul, 1984, s. 304-309.
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luğu ya da eksikliği aşkın ölüm fermanını 

hazırlar. Bu yüzden uzun sürebilen özel 

sevgilerin temel kaynağı aşk değil, şefkat-

tir. Çünkü âşık, ya muhatabından beklediği 

lezzet ve menfaat boyutlu karşılığı göreme-

mekte ya da bu karşılık kendi hissedişine 

denk gelememektedir. Oysa şefkat hissedi-

şinde karşılık beklenmemesi bu iki sınırlan-

dırıcıdan gelebilecek her türlü engeli aşar. 

Öte yandan şefkatte “merhamet” unsurunun 

da mevcut olması, onun 

sahibini başka hiçbir his-

sedişin yükseltemeyeceği 

mutluluk zirvelerine tır-

mandırır. 

Sevgi ise insanın ira-

desiyle ilgili olan bir kav-

ramdır. Aşk fiziksel güzel-

likle ilgili olduğu halde, 

sevgi manevî güzelliği, 

ahlâk güzelliğini de he-

saba katmaktadır. İşte bu 

açıdan sevginin tanıma ile 

yakından bir ilişkisi söz 

konusudur. Tanıma ile ortaya çıkan sevgi 

zamanla oluşur ve bir daha da kaybolması 

imkânsızdır. Ama güzellik üzerine kurulan 

aşk, güzelliğin günlük değişiminden etkile-

nir ve kişi karşı cinsi bir kaç gün sonra çekici 

bulmayabilir, böylece aşırı istek anlamındaki 

aşk da bitmiş olur.

Allah’ın kâinat ve insanla; insanın Allah, in-

san ve kâinatla ilişkisinde sevginin önemli bir 

rol oynadığını görüyoruz. Şefkat ise Allah’ın 

insanla ilişkisinde önemli bir yere sahip iken, 

insanın Allah ile ilişkisinde önemli bir rolü 

yoktur. Diğer taraftan şefkatin, insanın insan-

la ilişkisinde aşktan ve sevgiden daha geniş ve 

faal bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz.

Peki Allah’ın şefkati ne demektir?

Kur’an-ı Kerim’de şefkat kelimesi “Allah’ın 

şefkati” şeklinde kullanılmıyor. Ancak şefka-

tin inayet ve sevgi boyutlarını içinde barın-

dıran Rahmet kullanılıyor. Örneğin Allah’ın 

Rahim olduğunu, rahmetinin her şeyi kuşat-

tığını ifade eden ayetler bunun delilini teşkil 

ediyor.7 O halde Allah’ın rahmeti, Allah’ın 

şefkati anlamını da içinde barındırıyor. An-

cak Şeyh Zade’nin bildirdiğine göre bu, tıpkı 

insanlarda olduğu gibi 

“Rikkat-i kalb” anla-

mında değildir. Burada 

Rahmet, irade ve ihtiyar 

ile “ihsan etme, muhtaç 

olanların ihtiyaçlarını 

giderme” anlamındadır. 

Bunun için Rahman ve 

Rahim; “Muhsin”, yani 

ihsan eden, nimetler 

vererek iyilik eden an-

lamına gelmektedir.8 Be-

diüzzaman Said Nursi, 

Allah’ın insanları şefkatle 

terbiye etmesini Rahman ve Rahim isimle-

rinden hareketle iki yönlü olduğuna dikkat 

çekiyor. Ona göre terbiyenin biri menfaat-

leri celbetmek; diğeri, zararları defetmek 

olmak üzere iki esasa dayanır. Rahman, 

Rezzak anlamına geldiğinden menfaatleri 

celbetmeyi ifade ederken; Rahim, Gafur, yani 

çok affeden anlamına geldiğinden, terbiye-

nin ikinci esası olan, zararları defetmeye işa-

ret eder.9 

Buradaki ifadelerden, Allah’ın şefkat et-

mesinin “İhsan etme, ihtiyaçlarını giderme, 

affetme” gibi anlamlar içerdiğini anlıyoruz. 

Nitekim Zemahşeri de, ‘Rahmet’in “Allah’ın 

kullarına nimet vermesinden mecaz olarak 

AŞK DURUMUNDA 

İNSAN, SADECE 

SEVDİĞİNE NAZARINI 

ODAKLAŞTIRMAKTA, 

ONUN DIŞINDAKİ 

HİÇBİR ŞEYİ 

GÖRMEMEKTE VE 

BENCİLCE BİR TUTUM 

İÇİNE GİRMEKTEDİR.

7 Muhammed Fuad Abdülbaki, el-Mu’cemü’l-Müfehres li 
Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, İstanbul, 1984, s. 304-309.

8 Şeyh Zade, Haşiyetu Şeyh Zade Ala Tefsir-i Kadi Beydavi, İhlas 
Vakfı, İstanbul, 1994, I, s. 27.

9 Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü’l-İcaz, çev: Abdülmecid Nur-
si, Sözler Yayınevi, İstanbul, 1978, s. 15, 19.

10 Zemahşeri, el-Keşşaf, Darü İhyai Türasi’l-Arabi, Beyrut, 1997, 
I, s. 51.
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kullanıldığına” dikkat çekmekte ve şöyle 

demektedir: “Çünkü bir padişah raiyetine 

şefkat ettiği zaman onlara ihsanda bulunur, 

iyilik eder, ihtiyaçlarını giderir.”10 

Allah’ın şefkatinin sebebi nedir?

Bütün bunlara göre Yüce Allah, niçin 

rahmet ve şefkatini maddî ve manevî bir 

şekilde insanlara gönderiyor? Allah’ın şef-

katinin bir cilvesi olarak insanlara rızıklar 

ve sayısız nimetler vermesi, peygamberler 

göndermesi, insanları 

affetmesi Nursi’ye göre, 

kendisini sevdirmesi 

içindir.11 Yüce Allah bü-

tün şefkat tezahürleriyle 

insanları sevdiğini göste-

rir ve insanlar tarafından 

sevilmek ister. Bunun 

için Allah’ın, kendisini 

yarattığı varlıklarla tanıt-

mak, verdiği nimetlerle 

de sevdirmek istediğini 

söyleyebiliriz. O halde 

insan da O’nu tanıdığını 

ve sevdiğini göstermek 

durumundadır. Ve insan ancak ibadetle 

kendisini Allah’a sevdirebilir.

Anne şefkati nasıl bir şeydir?

Anne şefkati konusunda yapılan çalışma-

larda, şefkat kelimesi kullanılmıyor. Bunun 

yerine “anne sevgisi” tabiri kullanılıyor. 

Said Nursi ise, anne sevgisine “şefkat” di-

yor. Ona göre validelerin rahim şefkatleri var 

ve bu sayede süt gibi latif gıdalar ile aciz ve 

zayıf yavruları besliyorlar.12 Burada anne 

şefkatinin en önemli tezahürü olan “süt ile 

bebekleri besleme” karşımıza çıkıyor. Diğer 

taraftan bütün anneler, aç yavrularını kendi 

nefislerine tercih ediyorlar. Böylece anne şef-

katinin “fedakârlık ve cesaret” boyutu gün-

deme geliyor. Şefkatin lügat anlamıyla anne 

şefkati arasındaki ilişkiyi şu şekilde ifade 

edebiliriz: Anneler kendi çocuklarının zara-

ra uğramasından korkarak onları korumak 

için karşılık beklemeksizin fedakârlıklarda 

bulunurlar.

Said Nursi ayrıca, bir kişinin şefkat ettiği 

çocukları münasebetiyle bütün yavrulara, 

hatta ruh sahibi varlıklara sevgisini, şefka-

tini göstermesi gerekti-

ğini ve böylece Allah’ın 

Rahim ismine bir çeşit 

“ayna” olduğunu ifade 

etmektedir.13

Burada şefkat ve sevgi-

deki “yayılmacı” özellik 

karşımıza çıkmaktadır. 

Bir kişi sadece çocuğunu 

seviyor, başka kimseyi 

sevmiyorsa, bu şefkatin 

genel karakteriyle bağ-

daşmayan bir durumdur. 

Said Nursi’ye göre anne-

lerin çocuklarını tehlikelerden kurtarmala-

rı, hiçbir karşılık istemeden ruhlarını feda 

etmeleri, onların şefkatlerinin bir yansıma-

sıdır. Ancak Said Nursi, şefkatin bir başka 

boyutuna da dikkat çekiyor ve şöyle diyor: 

“Bu kahramanlığın inkişafı ile hem dünya 

hem de ebedî hayatını onunla kurtarabilir. 

Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve 

kıymetli seciye inkişaf etmez. Veya su-i is-

timal edilir.”14

Burada Nursi, çocuklara karşı gösterilen 

şefkatin, yalnızca onların maddî ihtiyaçları-

nı gidermekle kalmayıp manevî ihtiyaçları 

ALLAH’IN İNSANLARI 

ŞEFKATLE TERBİYE 

ETMESİ, RAHMAN VE 

RAHİM İSİMLERİNDEN 

HAREKETLE BİRİ 

MENFAATLERİ 

CELBETMEK; DİĞERİ, 

ZARARLARI DEFETMEK 

OLMAK ÜZERE İKİ 

ESASA DAYANIR.

11 Nursi, Sözler, s. 66

12 Nursi, Sözler, s. 65

13 Nursi, Mektubat, s. 35

14 Nursi, Lem’alar, s. 201
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için de gerekli olduğuna dikkat çekiyor. İşte 

psikoloji, şefkatin bu boyutuna temas etme-

mektedir. Ona göre bir anne çocuğunu dünyevî 

tehlikelerden kurtarmaya çalıştığı halde, ahi-

retteki tehlikelerden kurtarmaya çalışmazsa bu 

gerçek bir şefkat değildir. Yukarıdaki ifadeye 

göre bu, şefkatin suiistimalidir. Yanlış yöne 

kanalize edilmesidir. Said Nursi’nin ifadesi-

ne göre bu, çocuğu dün-

ya hapsinden koruma-

ya çalışmak, cehennem 

hapsini ise nazara al-

mamaktır. Fıtrî şefkatin 

zıddıyla muamele gören 

o masum çocuk, ahirette 

“Benim imanımı takviye 

etmeden bu felaketime 

sebebiyet verdin.” diye 

şekva edecek. Bu yüz-

den hakiki şefkat suiisti-

mal edilmemeli. Şefkati 

idam-ı ebedî olan dalalet içinde ölmekten 

kurtarmaya sarf etmeli. Bu durumda çocuk 

ahirette davacı değil, duacı olacaktır.”15

Sonuç

Buraya kadar yapılan açıklamalara göre 

şefkatin maddî ve manevî neticelerinden bir 

kısmını şöyle sıralayabiliriz:

1. Şefkat eden kişi şefkat ettiği kişiyi se-

ver ve onun başına bir şey gelmesinden kor-

kar ve onu korumaya çalışır.

2. Şefkat karşılık beklemeksizin vermek-

tir. Mutluluk üzerine yazılan bütün kitaplar 

veren olmanın getirdiği güven ve saadeti 

işlerler. Neden dostunuza hediye aldığınız-

da, bir muhtaca yardım ettiğinizde mutlu 

olursunuz? İşte şefkat (yani vermek) bu 

duygunun derecesiyle orantılı olarak insanı 

sevinçlere boğar. Ancak şefkatin diğer ver-

mek eylemlerinden farkı, hem şefkat eden-

de hem de şefkat edilende güven duygusu-

nu tesis etmesidir. Diğer vermek türlerinde 

“Acaba karşılığında ne istiyor veya ne ver-

mem gerekir?” gibi bir endişe ve arayış her 

zaman vardır. 

3. Şefkati üstün kılan bir başka özellik de 

karşılıksız olduğu için, 

diğer sevgi türlerinde ol-

duğu gibi karşılık veril-

memesi ya da karşılığın 

eksik olmasından doğa-

bilecek her türlü tatmin-

sizlik faktöründen sıy-

rılabilmesidir. Âşık olan 

kişinin bu engelleyiciler 

yüzünden bir gün mah-

bubunu öldürebilmesi 

bile mümkündür. Ama 

şefkatle seven, sevdiğinin 

-şefkate zerre kadar liyakati olmasa bile- tır-

nağının dahi incinmesine razı olmaz. 

4. Şefkat, şefkat duyulanlarda şiddetli bir 

güvenme ve sığınma hissini meydana ge-

tirir. Çocuk en büyük mutluluğu, şefkatli 

annesinin kucağında tadar. Hiç kimse, ken-

dini şefkatle seven büyüklerinin etrafında 

nasıl pervane olduğunu unutamaz. Böylece 

kişide güven duygusu teşekkül ve tekâmül 

eder. Şefkatin ailevî ve sosyal birlikteliğin ya 

da manevî anlamda cemaatleşme ve cemi-

yetleşmenin en etkili harcı olduğu rahatlık-

la anlaşılabilir. Dolaysıyla şefkat sosyal bir 

sükûnete erme vasıtasıdır da... 

ŞEFKAT, ŞEFKAT 

DUYULANLARDA 

ŞİDDETLİ BİR GÜVENME 

VE SIĞINMA HİSSİNİ 

MEYDANA GETİRİR. 

BÖYLECE KİŞİDE GÜVEN 

DUYGUSU TEŞEKKÜL 

VE TEKÂMÜL EDER.

15 Nursi, Lem’alar, s. 201-202
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üslüman olmak demek, dünyaya, 
insanlığa, insanlara, olaylara evren-

sel bütünlüğün ufkundan ve evrensel bir bi-
linçle bakmak demektir. Bu ufuk ve bilinç, 
muhteşem bir ufuktur, muhteşem bir bi-
linçtir. Bu ufuk ve bilinç sebebiyle biz Müs-
lümanlar ortak bir insanlık fikrine inanır, iyi 
halk - kötü halk, seçilmiş halk - aşağılık halk 
ayrımı yapmayız. İslam, evrensel bir dinin 
adı olduğu için, İslam’ın varlığı her hangi 
bir devletin ya da ülkenin varlığı ile kaim 
değildir. İslam’ın yeryüzünün her hangi bir 
bölgesindeki başarısı, bütün Müslümanların 
paylaşması gereken bir başarıdır.

Dünyaya, insanlığa, olaylara evrensel bü-
tünlüğün ufkundan bakamayanlar, bütün-
lük bilincine sahip olmayanlar, öncelikle 
adalet bilincine sahip olmadıklarından böy-
le hareket ederler. Adalet duygusuna sahip 
olmayanlar temek insanlık duygusuna sahip 
değildirler. Parçalarla sınırlı algılar, ilgiler, 
duyarlıklar, dar görüşlü algılar, ilgilerdir. 
Bütünlük üzerinde yoğunlaşmak demek, 
temeller üzerinde yoğunlaşmak demektir. 
Parçalara yönelik ilgiler, bağlılıklar, ayrıntı-
lara yönelik ilgi ve bağlılıklardır. Bütünlük 
bilinci, Müslümanlara, tarihe, kültür ve uy-
garlığa tek boyutlu bir çerçeveden bakmak 
yerine, çok boyutlu bir çerçeveden bakmayı 
öğretir. Çok boyutlu çerçeve, olayları, in-
sanlığı, tarihi, maddi / manevi / hikemi / 

D E N E M E

İnsanlığın Evrensel Ufku: 
Müslümanlık

Bütünlük bilinci, 

müslümanlara, tarihe, 

kültür ve uygarlığa tek 

boyutlu bir çerçeveden 

bakmak yerine, çok 

boyutlu bir çerçeveden 

bakmayı öğretir.

MATASOY MÜFTÜOĞLU
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ahlaki / ruhani ve siyasi tüm boyutları içeri-
sine alabilecek bir bakışla yorumlamayı ge-
rekli kılar. İnsani bütünlük aklın ve iradenin 
bütünlüğüdür. Akılsız ve iradesiz insanın 
varoluşu kölece bir varoluştur. Akıllarını ve 
iradelerini gereği gibi kullanmayan bireyler 
gibi, toplumlar da hiçliğe mahkûm olurlar.

İnsani bir varoluş hayatın ve tarihin içeri-
sinde, ilahi anlamlarla bütünleşen bir varo-
luştur. İslam uygarlığı, tarih boyunca, insani 
anlam, değer ve ilkelere 
kaynaklık etmiştir. İs-
lam bütün bir varlığın, 
göklerin ve yerin dili-
dir, kalbidir, vicdanıdır. 
İlahi vahiy dünyaya an-
lam ve düzen vermek 
üzere indirilmiştir. Din 
ve dünya birbirleriyle 
bütünleşmiş bir biçim-
de vardır. Peygamberi-
miz Efendimiz (s.a.v.) 
dini faaliyetleriyle siya-
si faaliyetlerini birlikte 
yürütmüştür. İslam, yeni bir siyasal sistem 
kurarak tarihe girdi. Siyasetle ilgilenmeyen 
bir din, daha tarihe girer girmez evrensel 
bir devlet, evrensel bir uygarlık kuramazdı. 
Bu nedenle İslam’ı deruni bir duygusallığa 
indirgememek gerekir. Tarih boyunca; ilahi 
kaynağın dışında, felsefi ya da seküler, bağ-
layıcı, düzenleyici, kuşatıcı, insani varolu-
şun akli ve vicdani boyutuna birlikte hitap 
edecek bir sistem kurulamamıştır. Geçmiş-
te, farklılıkları bütünleştiren ahlaki, irfani 
bir sistem vardı. Bugün böyle bir sistem ol-
madığı için, farklılıklar aşağılanıyor, öteki-
leştiriliyor. İnsanlar Kürt, Ermeni, Rum ya 
da diğerleri farklı oldukları için muhacerete 
mecbur bırakılabiliyor.

Sosyal, kültürel, tarihsel, felsefi temelleri / 
boyutları olmaksızın Batı’dan ithal edilen laik-
çi radikallik, çok büyük ahlaki belirsizliklere, 
boşluklara neden oluyor. Hıristiyan toplum-
ların sorunlarını, yıkıcı mezhep savaşlarının 
neden olduğu sorunları çözümlemek üzere 
ortaya çıkan sekülerizm, evrensel geçerlilik-
ten söz edemez. Laiklik, sınırsız bir bireycilik 
ve bencillik şeklinde, maddiyatçılık şeklinde 
somutlaşıyor. Laiklik insani varoluşun en ha-
yati boyutunu inkâr ediyor. Sınırlarının ve iş-

levlerinin bilinci olmayan 
Katolik kökenli laik akıl, 
insanı / insanlığı dünye-
vileştiriyor. Dünyevileşen 
insan her alanda keyfili-
ği seçebiliyor. Avrupa’da 
sekülerizmi hayat tarzı 
haline getiren kesimler 
Avrupa’nın Hıristiyanlıkla 
tanımlanmasına karşı çı-
karken, Türkiye’de seküler 
kesimler, Türkiye’nin İs-
lam ile tanımlanmasından 
derin rahatsızlık duyuyor. 

İslam - Batı gerilimi, rekabeti, çatışması med-
ya klişelerinin sınırlarını aşabilecek yetkinlik-
te ve derinlikli olarak konuşulmuyor, konu-
şulamıyor. Bu yüzdendir ki, İslam yalnızca 
“fundamentalizm” kavramı gibi olumsuz an-
lamda kullanılan bir kavramın sınırları içeri-
sine hapsedilmek isteniyor. Bu durum İslam’a 
yönelik olarak yapılan büyük bir haksızlık ve 
saldırganlıktır.

Günümüzde etnik kimliğin ve hareketle-
rin ortaya çıkışı yeni iletişim teknolojilerinin 
ortaya çıkışıyla birlikte gerçekleşti. Yine bu 
teknolojiler aracılığıyla her toplumda birey-
ler uluslar arası popüler kültürün nesneleri / 
tüketicileri haline getirildiler. Her toplumda 

HIZLI VE YOĞUN İLETİ-

ŞİM SAYESİNDE HALK-

LARIN BİLİNÇ SEVİYE-

LERİNİN YÜKSELMESİ 

BEKLENİRKEN, BU ARAÇ-

LARLA HALKLAR DÜŞÜN-

CESİZLEŞTİRİLİYOR VE 

BİLİNÇSİZLEŞTİRİLİYOR.
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gençler, giyim-kuşam ve müzik modalarını 

izleyerek kendilerini kanıtlamaya çalışıyor. 

Modanın işlevlerini ve sınırlarını büyük öl-

çüde tekstil endüstrisi belirliyor. Moda, mo-

dernitenin, biçimsel/ yüzeysel yüzünü temsil 

ediyor. Değişim ihtiyacına, farklılık ihtiyacı-

na cevap vermeye çalışan modanın aynı za-

manda, sınıfla, parayla, gösteriş ve gösteriyle, 

prestijle ilgili bir yanı var. Bu arada modanın 

yalnızca bir taklit olduğunu da belirtmek 

gerekir, meta kültürünün ürünü olduğunu 

kaydetmek gerekir. Modaya teslim olmak, 

piyasa algılarına / mantığına teslim olmaktır. 

Günümüzde, toplumlar, medya dili / söy-

lemi / kültürü yoluyla kültürsüzleştiriliyor, 

yapay hazlara yönlendiriliyor, yapay hazlar et-

rafında bu toplumlar bütünleştiriliyor. Medya 

dili / söylemi, yapay hazlar ve eğlence kültürü 

yoluyla toplumu düşüncesizleştiriyor. Her tür 

taklit ve yapaylık insanın düşünme yeteneğini 

kaybetmesine neden oluyor. Taklit, zihinleri, 

algıları deforme ediyor. Gençler müzik yoluy-

la ciddi bir sömürgeleştirme faaliyetine maruz 

kalıyor. Popülist müzik, metalaşma, şeyleşme 

ve standartlaşmaya yol açıyor. Reklam ve mo-

daların totaliter niteliği giyim-kuşamın nasıl 

olması gerektiğini dayatıyor. Bu dayatmalar 

utanç verici başörtüsü yasaklarına yol açıyor. 

Hızlı ve yoğun iletişim sayesinde halkların 

bilinç seviyelerinin yükselmesi beklenirken, 

hızlı ve yoğun iletişim aracılığıyla halklar dü-

şüncesizleştiriliyor ve bilinçsizleştiriliyor.

Enformasyonun dördüncü küresel ege-

menliği, sömürge egemenliklerinin sürdü-

rülmesine yardım ediyor. Sömürgeciliği haklı 

çıkarmak için, her tür ahlaksızlığa, yalana ve 

kötülüğe tevessül edilebiliyor. Sömürgecilik 

geçmişte kalan bir uygulama değil, bugün 

de sürüyor. Teknoloji ve sanayileşme daha 

iyi bir dünya için kullanılmadı, daha mut-

lu bir insanlık için kullanılmadı; savaşlar, 

katliamlar ve sömürgecilik için kullanıldı, 

halen kullanılıyor. İran, bağımsız bir siyasal 

iradeyi temsil etmeye çalıştığı için çok ağır 

yaptırımlar ve savaş tehdidi altında tutulu-

yor. Uydu / parya Ortadoğu ülkeleri ise resmi 

eleştirilerin dışında tutuluyor. Petrol zengini 

ülkelerin otoriter rejimlerle, hanedanlık re-

jimleriyle yönetiliyor olması Amerika’nın ya 

da Avrupa’nın umurunda değil. Bu rejimle-

rin İsrail’e karşı muhtemel muhalefetlerinin, 

etkisiz hale getirilmesi için, otoriter rejimler 

Amerikan himayesine alınıyor. Tarihi boyun-

ca hep emperyalist olan, bugünde Siyonist 

emperyalizmini sürdüren İsrail, İslam düş-

manlığını küresel ölçekte etkili kılabilecek 

yoğun çalışmalar yapıyor. 

Bugünün dünyasında “evrensel insan hak-

ları” ve “demokrasi” söylemi de emperyalist 

uygulamaları meşrulaştırmak üzere araç ola-

rak kullanılıyor. Liberal demokrasi, Ameri-

kan demokrasisi, kendi çıkarları için, piyasa 

ekonomisinin çıkarları için, her tür kötülü-

ğü mübah sayıyor. Küresel düzen, hukukun 

temel ilkelerini yok sayarak İslam dünyası 

toplumlarına tahakkümü sürdürüyor. Batı 

dünyası, Avrupa merkezli ekonomi / toplum 

/ siyaset modelini küreselleşme aracılığıyla 

güvence altında tutmak istiyor.

İçerisinde yaşadığımız olayları yüzeysel 

olarak konuşmak yerine, günlük tezahürle-

ri içerisinde değerlendirmek yerine, olayları 

hazırlayan koşulları / nedenleri / hareketleri 

anlamak gerekiyor. 
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atiha Sûresi resmi sıralamada Kur’an’ın 

ilk sûresidir. Allah Rasulü bu sûreyi 

‘Kitab’ın önsözü’ olarak adlandırarak ilk sıra-

da yer almasını emreder. Nüzul sırasına göre 

ise Alak, Müzzemmil, Müddessir sûrelerinin 

ilk ayetleri indikten hemen sonra ilk nâzil 

tam sûre olarak kabul edilir.

Mekke toplumunda müminlerin haya-

tında ilk ve sürekli olarak gündemi oluştu-

ran iki temel dersten ilki namaz ikincisi ise 

Fatiha’dır. Bu iki temel ders her gün ve gü-

nün her vaktini kapsayacak şekilde hayatın 

merkezine yerleştirilir. Bu dersleri şu şekilde 

düşünebiliriz: Her bir günümüzü tavaf eder-

ken, o günü var eden Rabbi selamlayarak ta-

vaf halinde olduğumuzu belgelemektir.

Fatiha Sûresi namazın bir parçası olma-

sı hasebiyle Allah Rasulü “Fatiha’sız namaz 

olmaz” buyurmuştur. Bu sebeple namaz ile 

taçlanan her kişi ilk olarak Fatiha ile tanış-

maktadır. Hemen her sûre, ismini içerisinde 

geçen bir konudan alırken, Fatiha Sûresi is-

mini Kur’an’ın ilk ve açılış sûresi olmasından 

alır. Kur’an’ın önsözü olarak anlaşılmıştır. 

Bu manada Fatiha kulluğun önsözü, açılış 

konuşmasıdır. Bu önsöz ile kul, kulluğunu 

nasıl yerine getireceğini öğrenir.

Fatiha bir şeyi açan, açıklığa kavuşturan 

sıkıntı ve meşakkati gideren anlamlarına 

gelen feth kökünden türetilmiştir. Arap dili 

imamları asıl kelimenin fatih olduğunu be-

lirtmişlerdir. Sonuna ‘ta’ getirilerek sıfat olan 

K U R ’ A N ’ I N  B U R Ç L A R I

Fatiha Sûresi ve Besmele

MEKKE TOPLUMUNDA 

MÜMİNLERİN HAYATINDA 

İLK VE SÜREKLİ OLARAK 

GÜNDEMİ OLUŞTURAN İKİ 

TEMEL DERSTEN İLKİ NAMAZ 

İKİNCİSİ İSE FATİHA’DIR.

FYASEMİN İSLAMOĞLU



55

Kur’ani Hayat
KASIM’08
SAYI 3

YASEMİN
İSLAMOĞLU

Fatiha Suresi 
ve Besmele

bu kelime fatiha olarak isme çevrilmiştir. Bu 

‘ta’ dişil ta’sı değil sıfatı isme çeviren ta’dır. 

Fatiha’nın işlevselliğini, görevini ifade eder. 

Hatime, Fatiha’nın karşıtı, zıddıdır. 

Fatiha’nın isimlerini yirmiye kadar çıka-

ranlar vardır. En çok bilinen ve kullanılan 

isimleri şunlardır: “Elhamd” (hamdin adre-

sini öğreten), bu isim halk dilinde ‘elham’ 

olarak kullanılmaktadır. 

“es-Salat” (namaz sûresi). 

“Ummu’l-Kitab” (Kita-

bın anası). “Ummu’l-

Kur’an” (Kur’an’ın ana-

sı). “es-Seb’u’l-Mesani” 

(tekrarlanan yedili); “Biz 

sana tekrarlanan yedili-

yi, Kur’an’ı verdik.” (Hicr 

87) âyetinde geçmekte-

dir. “el-Vafiye” (yeterli). 

“el-Kenz” (hazine). “el-

Kâfiye” (kafi). “eş-Şafiye” 

(şifa). “el-Esas” (temel). Şükr, dua gibi 

isimlerle de anılmaktadır. Ancak bu isimler 

içerisinde sahih rivayetlerle bize kadar ula-

şan sadece üç isim bulunmaktadır: Bunlar 

“Ummu’l-Kitab”,  “Ummu’l-Kur’an” ve “es-

Seb’u’l-Mesani”dir.

Besmelenin Fatiha’dan olup olmadığı tar-

tışması mezhep imamları arasında ihtilafa 

yol açmıştır. Bu konuda öncelikle şunu bil-

meliyiz ki, ihtilaflı rivayetler prensip olarak 

Kur’an metnine dâhil edilemezler. İhtilaflar 

ancak otorite olarak kabul edilmiş şahsiyet-

lerin, Kur’an ve Sünnet ekseninde ortaya 

çıkardığı düşünce zenginliğidir. Bu noktada 

Hanefi imamlarına göre Besmele Fatiha’ya 

dâhil değildir. İmam Şafii’ye göre Fatiha’nın 

ilk ayeti Besmele’dir. İmam Malik’e göre Bes-

mele Neml Sûresi’nden bir cüzdür ve teber-

rüken tüm sûrelerin başında yer almaktadır.

Besmele sadece sûrelerin başlarında değil, 

hayatımızın da merkezinde yer almaktadır. 

Hz. Nuh’un dilinde, Hz. Süleyman’ın mek-

tubunda yer aldığını Kur’an’dan öğreniyo-

ruz. İnsanlıkla yaşıt olan Besmele Allah’lı bir 

hayat tasavvuru oluşturur. Zihnimizi ve ey-

lemlerimizi Allah’ın güvencesi altına alarak 

salih amel bilincinin oluşmasını sağlar.

Allah Rasulü’nün ce-

maatle namazlarda Bes-

meleyi açıktan okudu-

ğuna dair delil olmama-

sından dolayı cemaatle 

kılınan namazlarda Bes-

mele açıktan okunma-

maktadır.

Fatiha Sûresi yedi 

ayettir. Yedi, Arap di-

linde sonsuzluğu ve 

çevrimi ifade eder. Son-

suzluğu ifade eden bu 

yediyi Fatiha olarak her namazda yeniden 

gündemimize taşımaktayız. Namaz ile haya-

tımızın merkezine yerleştirilen Fatiha büyük 

bir imkândır. Mekke müminler için bilgelik 

kazandıkları zorlu bir okuldu. Fatiha ise bu 

okulun andı idi. Namazın kıyamını diri tutan 

bu sûre, içeriği ile insana her vakit Allah ile 

sözleşmesini hatırlatarak onu kıyamda tutar.

Her şeyin hızla ve sürekli değiştiği dünya-

da, Fatiha Sûresi değişmeyen temel ilkeleri, 

bütünün tüm koordinatlarını gündemimiz-

de tutmaktadır. Sûrenin ana teması kulluk 

bilincini inşa eder. İlk üç âyet ile Allah’ın 

insana ve hayata olan müdahalesini üstlene-

rek tevhid bilincini öğretir. Diğer ayetleri ise 

insanın Allah ve hayat ile olan ilişkisini konu 

edinerek kulluk bilincini işlenir. Hamd, kul-

luk ve doğru yol Fatiha Sûresi’nin ana kav-

ramlarıdır. 

HER ŞEYİN HIZLA VE 

SÜREKLİ DEĞİŞTİĞİ 

DÜNYADA, FATİHA 

SÛRESİ DEĞİŞMEYEN 

TEMEL İLKELERİ, 

BÜTÜNÜN TÜM 

KOORDİNATLARINI 

GÜNDEMİMİZDE 

TUTMAKTADIR.
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ismillâhirrahmânirrahîm
Fâtiha açılış ve başlangıç demektir. 

Kur’an-ı Kerîm’i elinize alıp açtığınızda ilk 
karşılaştığınız sûre budur. Günlük beş vakit 
namazın her rekâtında; yani toplam 40 kez 
Fâtiha okunur. Mekke’de inmiştir ve 7 ayettir.

Fâtiha-i şerife bize âdetâ bir terimler ve 
kavramlar listesi verir. Kitabın en başında 
taşları yerine oturtur. İnsana haddini ve va-
zifesini bildirir. Tanımlar yapar.

Bu yönüyle bu açılış hitâbesi, insanın 
Allah ve evren karşısındaki koordinatlarını 
tayin eden bir haritaya veya şifre çözücü bir 
anahtara benzetilebilir.

Rahman, Rahîm Allah’ın adıyla başlar. 
Besmele’nin bir anlamı budur: “Rahman-
Rahîm Allah adıyla başlıyorum.” Bir anlamı 
ise şöyle formüle edilebilir: Rahman-Rahîm 
Allah adına...

Hamd
Övgü Allah’a, minnet O’na, şükür O’na... 

Kim var O’nun kadar lâyık medh ü senâya?

Ama O kim? O kendini nasıl tanıtıyor in-
sanlara? Bu, Allah’ın Kitabı. Yani ki, Rabbin 
kula hitabı... Hitâbenin en başında yer alan 
hutbenin daha ilk cümlesinde Allah kendi-
sini tanıtıyor:

Rabbu’l-âlemîn...

İlâhı, yaratıcısı, hâkimi... Fakat öncelik-
le hatırınızda tutmalısınız ki, “Rabbi”... Rab 
sıfatında hem şefkât, hem hikmet, hem hey-
bet ve hem ikaz var!

Terbiye eden, yetiştiren, geliştiren, zen-
ginleştiren, artıran, ziyâdeleştiren, sâhip ve 

D E N E M E

Fatiha Sûresi

Bir harita düşünün... 
Kur’an-ı Kerîm... 

Fâtiha bu haritayı 
doğru okumanızı 
mümkün kılacak 

tanımları, anahtar 
kelimeleri, kısaltmaları 

ve sembolleri içeren 
bir tâlimatnâme 

hükmündedir.

BFATİH OKUMUŞ

VU Amsterdam Üniversitesi 
Teoloji Fakültesi öğretim elemanı 
fatihokumus@yahoo.com
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müdâhil demek. Allah hem kâinatın yaratı-
cısı ve hem de idâre edicisidir, demek. Her 
ânda bir şândadır demek...

Kimin Rabbi? Senin Rabbin, senden ön-
cekilerin Rabbi, senden sonrakilerin Rabbi, 
herkesin Rabbi... Âlemlerin Rabbi...

Kaç âlem var? Kaç tane varsa onların hep-
sinin de Rabbi. Âlem, ilim, alem hepsi aynı 
kökten... Kâinat Allah’ın eseri. Eser ise sahi-
binin sanatına şâhitlik eder.

Fâtiha-i şerîfe bize Allah’ı “Rabb” olmak 
yönünden tanıttığı gibi, içinde bulunduğu-
muz evreni de O’nun eseri, onu gösteren 
işâretler olarak tanıtıyor. Allah Rabbü’l-
âlemîndir demenin bir mânâsı ‘kâinâtı bir 
kitap bilip de oku!’ demektir.

Rahmân - Rahîm
Allah “âlemlerin Rabbi”dir; fakat nasıl bir 

Rabb? Rahman, Rahîm... Rahman-Rahîm... 
RahmanRahîm... Hem Rahman hem Rahîm.

Her ikisi de aynı kökten “rahmet”ten türe-
tilmiş iki ayrı sıfat. Birincisi “fa’lân” veznin-
den gelir, mübalağa sigasıdır, çokluğu ve bü-
yüklüğü ifade eder. Nitekim kızgın kimseye 
“gadbân”, sarhoşa ise “sekrân” denir. İkincisi 
ise “fa’îl” vezninde sıfat-ı müşebbehedir, söz-
konusu sıfatın devamlılığına işâret eder. Ni-
tekim “kerîm”, “zarîf”, “edîp” de bu vezinde-
dir. İki sıfatın bir arada kullanılmasıyla âdeta 
“Rahmeti dağlar gibi büyük ve ihsanı okya-
nuslar kadar engin” denilmiş olmaktadır. 
(İbn Cemaa’nın Keşfu’l-Meâni’sinden ilhamla)

Birçok müfessir ‘Rahman’ı Allah’ın bu dün-
yada bütün mahlûkâta, inanan ve inanmayan 
bütün insanlara ve cinlere şefkât ve merhame-
ti; ‘Rahîm’i ise öte dünyada yalnızca mümin 
kullarına merhameti olarak anlamıştır.

Ayrıca Rahman Cenab-ı Hakk’ın şefkât ve 
merhamet özelliğine sahip bulunduğunu, 
Rahîm ise bu sıfatının fiilen de tecelli etmek-
te bulunduğunu işaret eder.

Seni biraz daha tanımak istiyoruz yâ Rab!

Mâlik-i yevmi’d-dîn...
Herkesin hakkının verildiği gün. Borçla-

rın ödendiği, alacakların tahsil edildiği gün. 
Cezâların ve ödüllerin dağıtıldığı gün. Boy-
nuzsuz keçinin boynuzlu keçiden hakkını 
aldığı gün. Hesap günü. Hasat günü. Har-
man günü... Defterlerin dürüldüğü gün.

O günün yegâne mâliki ve meliki... 
Hâkimi, hükümdârı, sultanı, emir ve karar 
sahibi... Orada başkasının borusu ötmez. 
İsrâfil’in sûru bile susmuştur. “Hâkimiyet 
bugün kimin?” Ses gelmez... Suâlin cevabı 
yine Soran’dan: “Lillahi’l-Vâhidi’l-Kahhâr.”

Tanıdık yâ Rabbi... Büyüksün, hâkimsin, 
Rahman u Rahîmsin!

Kulluğumuzu yalnız Sana tahsis ederiz ve 
başımız sıkıştığında yalnız Senden yardım ve 
destek isteriz. İbâdetimiz Sanadır. Senin için 
çalışır ve yalnız Sana eyvallah ederiz! İşte bi-
zim yerimiz ve mevkiimiz. Gedâyâ gedâlık 
yaraşır. Haddimi bildim. Kul oldum. ‘Bende 
şodem!’ Ne mutlu kul olana!

İstikâmet
Bir harita düşünün... Kur’an-ı Kerîm... 

Fâtiha-i şerîfe bu haritayı doğru okumanızı 
mümkün kılacak tanımları, anahtar kelime-
leri, kısaltmaları ve remizleri, sembolleri içe-
rir bir tâlimatnâme hükmündedir. Allah, bu 
hitabında, evren ve insan arasındaki ilişkileri 
açık bir şekilde önümüze koyar ve günde 
kırk kez bize yeniden ve yeniden hatırlatır.

Allah’ı tanıtır. Âlemi tanıtır. Sonra insanın 
bu harita üzerindeki yerini işâretler: Şimdi 
buradasınız!

Ardından istikâmeti çizer... Sırât-ı 
müstakîm... Hem yolun doğrusu iyice belli 
olsun diye, izlenmemesi icâp eden yollara 
karşı da uyarır.

Başlangıç noktasını işâretler. Hedefi ve he-
defe ulaştıracak rotayı gösterir. Gerekli do-
nanımı da sağlar. Yolculuk başlamıştır.

Bismillâhirrahmânirrahîm. 
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ıraat, kelimelerin harf ve harekesinde, 
dolayısıyla anlamında değişiklik yap-

madan, okurken Fatiha’nın sonunda durmak 
yahut durmadan besmele ile devam etmek ya-
hut durmadan elif lam mim’de durmak yahut 
durmadan zalike’l-kitabu la raybe fîhi’de dur-
mak yahut durmadan huden lilmuttakin’de 
durmak gibi, durak yerleri oluşturmak, 
kısa veya uzun/med şeklinde  seslendirmek, 
imale, teshil, ibdal, harfi kalın veya ince, 
hum zamirini humû diye uzun okumak gibi 
tevcid’le ilgili yollarla Kur’an’ın daha çok es-
tetik ve musiki boyutunu öne çıkaran oku-
yuş şekilleriyle sınırlı olması gerekirken, 
tefsirlerde kimi âyetler açıklanırken zaman 
zaman kelimelerin yapısının ve anlamının 
değişmesine yol açan kıraatlere de başvu-
rulduğunu görüyoruz. Şüphesiz kelimele-
rin yapısını ve anlamını değiştiren kıraatler, 
“Yahudileşenlerden kelimelerin yerlerini (telaf-
fuzunu veya anlamını) değiştirenler vardır...” 
(4 Nisa/46; yine bkz. 5 Maide/13, 41; 2 
Bakara/75) âyetlerinin belirttiği olay olup 
kelimelerin yapı veya anlam olarak değişti-
rilmesi, dolayısıyla kitab’ın tahrif edilmesi-
nin yanında Kur’an’ın kaynağını tartışmalı 
hale getirdiğinden kabul edilmesi doğru ol-
masa gerektir.  

Kur’an’ın Vahyedilmesi Nasıl Olmuştur?
“Kur’an Allah Rasulüne yazılı bir me-

tin olarak değil, sözlü bir hitap olarak indi.” 
Hz.Muhammed’e vahyin bu şekilde ger-

İ N C E L E M E

Kelimeleri Değiştiren 
Kıraatler ve Tarihselcilik

HZ.PEYGAMBER İNSANLARA 

OKUDUĞU VE YAZDIRDIĞI 

HERHANGİ BİR ÂYETİN 

METNİNDE SONRADAN 

ŞU VEYA BU ŞEKİLDE BİR 

DEĞİŞTİRME VEYA DÜZELTME 

YAPMIŞ DEĞİLDİR. BU DA 

GÖSTERİYOR Kİ, VAHYİN 

METNİNDE CEBRAİL VEYA 

PEYGAMBER HİÇBİR ŞEKİLDE 

TASARRUF ETMEZ/EDEMEZ.

KİBRAHİM SARMIŞ

Prof.Dr., Arap Dili ve Edebiyatı 
emekli öğretim üyesi
ibrahimsarmis@yahoo.com
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çekleştiği bir gerçektir. Çünkü Kur’an, 
Hz.Musa’ya verilen Tevrat gibi yazılı levha-
lar şeklinde değil, sözlerini Cebrail’in Yüce 
Allah’tan aldığı ve Hz.Muhammed’e aktardı-
ğı, onun da insanlara bildirdiği ve yazdırdığı 
bir kitaptır. Yoksa Allah’tan alınan ve Cebrail 
tarafından kalbine boca edilen anlamın söz 
dizimini Peygamberin kendisi veya “Kur’an, 
hâlihazırdaki bilgilerle ve kabullerle esasen 
mahiyeti çözülmemiş sorunlu bir metin görü-
nümündedir” diyen Ha-
lil Hacımüftüoğlu’nun 
tarihselci anlayışla iddia 
ettiği gibi Allah’tan aldığı 
şifreli mesajları çözerek 
maiyetindeki meleklerle 
Hz.Muhammed’e telkin 
eden Cebrail’in kendi 
sözleri de değildir.

Aksi halde, Kur’an’ın 
kaynağı veya formatı tar-
tışmalı hale gelir. Çünkü 
Allah tarafından gönde-
rilen mananın maiyetin-
deki meleklerle Cebrail 
veya Hz.Muhammed tarafından kompoze 
edilen bir kitap olması, anlamı Allah’tan da 
olsa kelime yapısını ve manasını değiştiren 
kıraatlerin yaptığı gibi kelimelerinde deği-
şiklik yapılabilir sonucunu doğurur. Hat-
ta bununla da kalmayıp metnin ve onun bir 
parçası olan hükümlerin sözleri değil, mesajı ve 
amacı önemlidir, diyerek her devirde hüküm-
leri bu amacı gerçekleştirecek şekilde yeniden 
düzenlenebilir/düzenlenmelidir, diyen,  böylece 
bilerek veya bilmeyerek dinin sekülerleşmesine 
ve laikleşmesine kapı açan tarihselcilik söyle-
mine zemin ve gerekçe hazırlar.  

Kıraat Rivayetleri ve Tarihselcilik:
Yazar, Kur’an metninin yahut lafızlarının 

dokunulmaz kutsal olmadığını söylerken 

dayandığı delillerden biri de kelimelerin ya-
pısını değiştiren kıraatlerle ilgili sözde kimi 
rivayetlerdir. Şöyle der:

“Allah elçisi ve arkadaşları el-Kur’an’ın ne 
olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Kelimelerini 
kutsamıyorlar; onları Allah ile insanlar ara-
sında iletişimi sağlamak için kullanılan birer 
araç olarak görüyorlardı. Kur’an’daki ifadeleri 
korumakta titizdiler ama bu bizde olduğu gibi 

onu dokunulmaz bir nesne 
olarak gördükleri anlamına 
gelmez. Eğer Allah elçisi 
kelime ve cümleleri doku-
nulmaz olarak görmüş ol-
saydı Hattab oğlu Ömer’in 
Hakîm oğlu Hişam ile ilgili 
rivayetine göre (Muhsin 
Demirci, Kur’an Tarihi, 
174-175) farklı okunuş-
lara müsaade etmez ya da 
arkadaşlarından biri bir 
kelimeyi telaffuz etmekte 
zorlanan bir kişiye kolay-
lık olsun diye o kelimenin 
eşanlamlısını (taamu’l-esim, 

taamu’l-facir) okumasını önermezdi. Aynı şekil-
de Kur’an’daki sözcükler veya cümleler doku-
nulmaz olmuş olsaydı Affan oğlu Osman, Sabit 
oğlu Zeyd’e ihtilaf durumunda Mushaf’ı Ku-
reyş lehçesine göre yazma talimatı vermezdi.” 
Yazar bu görüşünü kanıtlamak için bazı deliller 
sıraladıktan sonra şu gerekçeye dayandırır:

“Bir elçinin veya habercinin gönderen ki-
şinin sözlerini harfi harfine, noktası noktası-
na aktarması şart değildir. Daha önce de be-
lirttiğimiz gibi bizzat Cebrail bazen de yazılı 
olarak Allah’tan aldığı işaretleri söz kalıpları-
na döküyordu.” Yazar, Kur’an kelimelerinin 
Allah’ın değil, Cebrail’in sözleri olduğunu 
kanıtlamaya çalışırken bu lafızlardan hangisi 
Allah’ın hangisi Cebrail’in olduğunu kestire-
meden söyledikleriyle çelişerek şöyle der:

GEREK KIRAATLER, 
GEREKSE KUR’AN’IN 

HZ.EBU BEKİR 
ZAMANINDA 

TOPLANMASI VE 
HZ.OSMAN ZAMANINDA 

ÇOĞALTILMASIYLA 
İLGİLİ RİVAYETLER 

HATALI SÖYLEMLERE 
ALTYAPI HAZIRLAMAKTA 

VE GEREKÇE 
OLUŞTURMAKTADIR.
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“Şunu da belirtelim: Hangi ifadelerin bizzat 
Cebrail’e, hangi ifadelerin bizzat Allaha ait ol-
duğu gibi bir araştırmanın ve tartışmanın içi-
ne girmeye çok gerek yoktur. Bazı ifadelerde 
Cebrail’in konuştuğu çok barizdir, ancak ba-
zılarında değil. Neticede hepsi Allah’ın bir tür 
konuşması/iletişimi (kelamullah) değil midir?”

Nitekim yazar Kur’an’ın Müslümanların 
elindeki tek kaynak eser olmadığını da belirte-
rek şöyle der:

“Kur’an, Müslüman-
ların elindeki tek kaynak 
eser değildir. Fakat elle-
rinde bulunan en sağlam 
yazılı belgedir. Ama bu 
belgenin de herkesin bildiği 
gibi hâlihazırda anlaşılma 
problemi bulunmaktadır.”

Kur’an’ın Allah’ın veya 
Muhammed’in yazdırma-
sı değil, Cebrail’in konuş-
ması olduğunu ileri süren 
yazar bundan dolayı met-
ninin sorunlu olduğunu, 
metni sorunlu olan bir kitabın insanlara ger-
çek anlamda kılavuzluk yapamayacağını da 
belirterek şöyle der:

“Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur’an’ın ma-
hiyeti en önemli sorunumuzdur. Bu sorunu sağlık-
lı bir şekilde çözmeden diğer problemleri çözeme-
yiz. Kur’an, hâlihazırdaki bilgilerle ve kabullerle 
esasen mahiyeti çözülmemiş sorunlu bir metin 
görünümündedir. Baştan bunu kendi kendimize 
açıkça itiraf etmeliyiz. Mahiyeti tam bilinmeyen 
sorunlu bir metin insanlara gerçek anlamda nasıl 
kılavuzluk yapabilir ya da onların sorunlarını çö-
zebilir mi? Elimizdeki yorumlarla ve bakış açıla-
rıyla çözmek bir yana, var olan problemler derin-
leşmekte ve yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır.”

Görüldüğü gibi tarihselcilik söylemine ze-

min ve gerekçe hazırlamak için Kur’an’ın bu 
haliyle Müslümanların sorunlarını çözmek bir 
yana kendisinin sorunlu bir metin olduğunu, 
bu haliyle anlaşılamayacağını iddia eden ya-
zarın delillerinden biri de ne yazık ki, kelime-
lerin yapısını ve anlamını değiştiren kıraatler 
ve hem onlarla hem Kur’an’ın sözde toplanıp 
yazılmasıyla ilgili kimi rivayetlerdir. Başka 
bir deyişle, gerek kıraatler gerekse Kur’an’ın 
Hz.Ebu Bekir zamanında toplanması ve 

Hz.Osman zamanında 
çoğaltılması ile ilgili riva-
yetler bu söyleme altyapı 
hazırlamakta ve gerekçe 
oluşturmaktadır.

Hz. Muhammed Farklı 
Kur’an’lar mı Tebliğ 
Edip Yazdırdı?

Şüphesiz Hz.Muham-
med vahiy/Kur’an olarak 
insanlara bir metin oku-
muş ve yazdırmıştır. Bir-
birinden şu veya bu şe-
kilde farklı vahiy/Kur’an 
metinleri okuduğunu 

veya yazdırdığını söyleyen yahut iddia eden 
hiçbir rivayet yoktur. Aksi halde Sicistani’nin, 
Abdullah, Yunus b.Habib, Ebu Davud, Ham-
mad b.Seleme, Sabit, Enes b.Malik yolu ile 
rivayet ettiği “Bir adam Rasulullah’a vahiy 
kâtipliği yapıyordu, Rasulullah’ın yazdırdı-
ğı  “semîan basîran” yerine “semîan alîmen” 
ve “semîan alîmen” yerine “semîan basîran” 
yazıyordu. Adam Bakara ve Ali İmran’ı, yani 
Kur’an’ın çoğunu okumuş, dinden dönerek 
Hıristiyan olduktan sonra Muhammed’e iste-
diğimi yazıyordum, demiştir…” rivayeti gibi 
saçmalıklar yahut kimilerinin iddia ettiği gibi 
anlam olarak kendisine vahyedilen Kur’an’ı 
Cebrail’in veya Hz.Peygamber’in kelimelere 
dökerek kendi diliyle insanlara okuduğu ve 
yazdırdığı, onun için söz diziminde yahut 

HZ.MUHAMMED 
VAHİY/KUR’AN 

OLARAK İNSANLARA 
BİR METİN OKUMUŞ 
VE YAZDIRMIŞTIR. 

BİRBİRİNDEN ŞU VEYA BU 
ŞEKİLDE FARKLI VAHİY/

KUR’AN METİNLERİ 
OKUDUĞUNU VEYA 

YAZDIRDIĞINI SÖYLEYEN 
YAHUT İDDİA EDEN 

HİÇBİR RİVAYET YOKTUR.



61

Kur’ani Hayat
KASIM’08
SAYI 3

İBRAHİM
SARMIŞ

Kelimeleri Değişti-
ren Kıraat ve ...

anlatımında birtakım sorunların bulunduğu 
söylemi gündeme gelir ki, ne kıraatlerin Pey-
gamberin okuyuşları olduğunu iddia edenler, 
ne de başkaları bunu kabul etmektedir. Çün-
kü ümmetin kabulüne göre Allah tarafından 
vahyedilen ve Peygamber tarafından insanla-
ra açıklanıp yazdırılan Kur’an’ın metninde ne 
Rasulullah zamanında ne ondan sonra hiçbir 
zaman bir değişiklik olmamıştır.

Kur’an’ın, söz dizimi Allah tarafından ya-
pılıp Cebrail aracılığıyla vahyedilen ve Pey-
gamber tarafından açıklanıp yazdırılan bir 
metin olması kaçınıl-
mazdır. Değilse, başkala-
rı tarafından yapılan söz 
diziminde Yüce Allah’ın 
vahyettiği mananın en 
güzel kelimelerle tamı 
tamına ifade edilip edil-
mediği, kelime seçimin-
de bir isabetsizlik olup 
olmadığı, hatta mucize 
bir kitabın bu yolla ger-
çekleşip gerçekleşeme-
yeceği gündeme gelir. 
Oysa kesin olarak biliyoruz ki, Hz.Peygamber 
insanlara okuduğu ve yazdırdığı herhangi bir 
âyetin metninde sonradan şu veya bu şekilde 
bir değiştirme veya düzeltme yapmış değildir. 
Bu da gösteriyor ki, vahyin metninde Cebrail 
veya Peygamber hiçbir şekilde tasarruf et-
mez/edemez.  Dolayısıyla, Hz.Peygamber’in 
okuduğu ve yazdırdığı Kur’an metninin kıra-
at rivayetlerinde iddia edildiği gibi değiştiri-
lerek birileri tarafından değişik okunmasına 
tolerans göstermesi de düşünülemez.

İddia edildiği gibi Kıraatlerle 
Kur’an’ın Kelimeleri Değiştirilebilir mi?
Bilindiği gibi Arap dilinde kelimenin nok-

tası veya harekesi değiştiği zaman ister is-
temez kelimenin anlamı da değişmektedir. 

Onun için kelimenin noktalarının veya hare-
kesinin değiştirilmesinin kelimenin yapısını 
ve anlamını değiştirmediğini düşünmek yan-
lıştır. Örneğin, “ya’lemu” sözcüğü, bilir-biliyor, 
anlamında etken iken, harekesi değiştirilerek 
yu’lemu şeklinde okunduğunda sözcük edil-
gen olarak bilinir-biliniyor, anlamında olur. Bu 
kelimenin başındaki ye harfi te harfi ile değiş-
tirilerek ta’lemu şeklinde okunursa o zaman 
da sen bilirsin-biliyorsun, anlamında olur. İlk 
harfi olan ye harfinin harekesi değiştirilerek 
tu’lemu şeklinde zammeli okunduğunda o 

kadın bilinir/biliniyor veya 
sen bilinirsin/biliniyorsun 
anlamında olurken, fetha-
lı okunduğunda “o kadın 
bilir veya sen bilirsin” an-
lamında olur. Bu değişme 
Arap dilindeki bütün ke-
limeler için sözkonusu-
dur. Onun için kelimenin 
nokta veya harekesinin 
değişmesi anlamının da 
değişmesi demektir.

Bu sebepten Kur’an’ın 
bir kelimesinin yerine anlamdaşı olan bir ke-
limeyi yahut onun bir harfi yerine yakın bir 
harfi söylemek gibi farklı okuyuşa tolerans 
gösterdiğine ilişkin anlatılan kimi rivayetler 
belirttiğimiz bu gerçeklerle bağdaşmamakta-
dır. Çünkü belirttiğimiz gibi vahyin başından 
sonuna kadar Peygamberin insanlara aktardı-
ğı metnin bir kelimesinde değişiklik yaptığı 
vaki değildir. Aksine, kâtip bir kelimeyi yanlış 
yazdığında Hz.Peygamberin müdahale ederek 
düzelttirdiğine ilişkin bilgiler vardır. Böyley-
ken, tebliğ ettiği ve elini kolunu bağlayan bir 
metinde başkalarının değişiklik yapmasına te-
olerans göstermesi nasıl doğru olabilir! 

Örneğin, hem âyetin kelimelerini değişik 
okuyan Hakîm b.Hişam hem onu şikâyet 
eden Hz.Ömer’e ve Übey b.Ka’b’a, Nasreddin 

KUR’AN’IN, SÖZ DİZİMİ 
ALLAH TARAFINDAN 

YAPILIP CEBRAİL 
ARACILIĞIYLA 
VAHYEDİLEN 

VE PEYGAMBER 
TARAFINDAN AÇIKLANIP 
YAZDIRILAN BİR METİN 

OLMASI KAÇINILMAZDIR. 
DEĞİLSE,  MUCİZE 

KİTABA GÖLGE DÜŞER.
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Hoca’nın eşlerinden her birine “sen de haklı-
sın” dediği gibi, “ikinizin de okuyuşu doğru-
dur” demesi düşünülemez. Çünkü bu oku-
yuşlardan yalnız birinin doğru olduğunda 
şüphe yoktur. Aksi halde Kur’an’ın sözdizi-
mini Allah’tan başka birilerinin yaptığı ve bu 
metin üzerinde başkalarının tasarruf edebile-
ceği anlayışı ortaya çıkar ki, böyle bir yakla-
şım doğru olamaz. Böyle bir düşünceyi kabul 
etmek, âhad ve birbiriyle çelişkili rivayetleri 
kurtarmak adına Kur’an 
kelimelerinin/metninin 
değiştirilmesi gibi bir fe-
lakete Peygamberin göz 
yumduğunu söylemek 
yahut kaş yapacağız der-
ken göz çıkarmak anlamı-
na gelir. Çünkü böyle bir 
durum, gerek yapı ola-
rak, gerekse anlam olarak 
yüce Allah’ın “Kelimele-
rin yerlerini değiştirirler” 
(bkz. Bakara/75, Nisa/46, 
Maide/13, 41) diyerek 
kınadığı İsrailoğullarının 
yaptığından başka bir şey 
olmaz. Ne pahasına olur-
sa olsun rivayetler üzerin-
de titreyenlerin sahih olmadığına inandığın-
dan kimi rivayetleri eleştirenlere cevap ola-
rak söyledikleri “Kur’an da böyle gelmiştir, ri-
vayetleri eleştirmek Kur’an’ı da eleştirmek olur” 
mantığı doğru olmadığı gibi, muhafazakâr 
medyada Buhari, Müslim gibi hadis kitapla-
rının reklamında “Kur’an’dan sonra en sahih 
kitap” ifadelerinin kullanılması da asla doğru 
değildir. Çünkü Kur’an kişilerin rivayetleriy-
le gelmiş olmayıp Yüce Allah’ın Cebrail ara-
cılığıyla Hz.Muhammed’in kalbine vahyettiği 
bir kitaptır.  

Kıraatlerin Hz.Peygamberin değişik okut-
ması veya farklı okuyuşlara tolerans gös-

termesi olmayıp çelişkili başka rivayetlerin 
yanında iddia edilen Mirac yolculuğunda 
namazı elli vakitten beş vakte indirme pazar-
lığını andıran rivayetlerden şu rivayet açıkça 
ortaya koymaktadır. 

“Cebrail ona/Rasulullah’a geldi ve ‘Allah 
ümmetine Kur’an’ı bir harf üzerinde okutmanı 
emretti’ dedi. Allah’tan bağışlama ve kolaylık 
göstermesini istiyorum, ümmetimin gücü buna 
yetmez, dedi. Cebrail ikinci kez geldi ve ‘Üm-

metine Kur’an’ı iki harf 
üzerinde okutmanı emretti’ 
dedi. Yine Allah’tan bağış-
lama ve kolaylık gösterme-
sini istiyorum, ümmetimin 
gücü buna yetmez, dedi. 
Cebrail üçüncü kez geldi ve 
‘Ümmetine Kur’an’ı üç harf 
üzerinde okutmanı emretti’ 
dedi. Yine Allah’tan bağış-
lama ve kolaylık gösterme-
sini istiyorum, ümmetimin 
gücü buna yetmez, dedi. 
Cebrail dördüncü kez gel-
di ve ‘Ümmetine Kur’an’ı 
yedi harf üzerinde okut-
manı emretti, hangisi ile 
okurlarsa doğru okumuş 

olurlar’ dedi”.

Kur’an’ı Anlamada Eşanlamlılık-
Zıt Anlamlılık Meselesi:
Kıraatlerin sakıncalı ayağını oluşturması 

nedeniyle dilin felsefesini yapan Fıkhulluğa 
ve İlmulluğa kitaplarında dilin bir zenginli-
ği veya erdemi gibi anlatılan bir kelimenin 
zıt anlamda kullanılması ile birden çok şey 
için kullanılması konularına da kısaca değin-
mekte yarar vardır. Kur’an’dan Kuru’, Zevc, 
Asayna, gibi kelimeler buna örnek olarak 
verilir. Bilindiği gibi kadının boşanması bağ-
lamında geçen Kuru’ kelimesinin bu şekilde 

KUR’AN’IN SÖZDİZİMİNİ 
ALLAH’TAN BAŞKA 

BİRİLERİNİN YAPTIĞI 
VE BU METİN ÜZERİNDE 

BAŞKALARININ 
TASARRUF EDEBİLECEĞİ 

ANLAYIŞI, ÂHAD VE 
ÇELİŞKİLİ RİVAYETLERİ 
KURTARMAK ADINA, 
KUR’AN METNİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ 
GİBİ BİR FELAKETE 

PEYGAMBERİN GÖZ 
YUMDUĞUNU SÖYLEMEK 

ANLAMINA GELİR.
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anlaşılması, boşamanın temizlik döneminde 
mi, kanama döneminde mi olacağı, bunun 
ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, döne-
minde yapılmayan boşamanın geçerli olup 
olmayacağı ihtilafına yol açmıştır.

Şüphe yok ki, bir kelime dilde ilk kez kul-
lanılırken veya vaz’edilirken, yalnız bir anlam 
veya bir şey için kullanılır veya vaz’edilir. Bir-
biriyle çelişkili iki anlamda vaz’edilmez veya 
kullanılmaz. Yani bir kelime örneğin hem ak, 
hem kara anlamında vaz’edilmez. Değilse, o 
kelimenin anlamı konusunda toplumda anlaş-
mazlık ve karmaşa olur. 
Örneğin, Doğu kelimesi 
güneşin doğduğu yönü 
belirtmek için kullanılır. 
Bunun hem doğu hem 
batı yönünü belirttiği 
kabul edilirse, o zaman 
insanlar birbirine “doğu-
ya git” dediğinde “batıya 
git” diye anlar ve karmaşa olur. Yine, örneğin 
“Dur” kelimesi, hareket etmemek veya yerin-
de kalmak, anlamında kullanılırken, bu hem 
durmak hem hareket etmek olarak anlaşılır-
sa insanlar birbiriyle anlaşamazlar. Onun için 
bütün kelimeler, ilk kullanışta veya vaz’ında 
yalnız bir anlam için kullanılır veya vaz’edilir. 
Birbirine zıt iki anlamı belirtmek için kelime 
vaz’edilmez veya kullanılmaz. Bu farklılık 
veya zıtlık ya dili kullanan toplumun değişik 
bölgelerinde o kelimenin baştan zıt anlamlar-
da kullanılması veya zaman içinde anlamı bo-
zularak zıt şeylere delalet edecek hale gelmesi, 
yani anlamının bozulması sonucu ortaya çık-
maktadır. Değilse, ilk kullanışta bir kelimeyi 
zıt iki anlamda kullanmak veya bu amaçla 
vaz’etmek aklın ve mantığın kabul edeceği bir 
şey değildir.

Bir kelimenin zıt olmayan birden çok şey 
için kullanılması da böyledir.  Bir kelimenin 
birbirine zıt olmayan birden çok anlama gel-

mesi veya birçok şeye delalet etmesi, onun 
ilk kullanışından sonra meydana gelen an-
lam genişlemesinin veya sapmasının sonucu-
dur. Örneğin, Salât kelimesi başlangıçta bir 
anlam için kullanılmış, daha sonra aynı keli-
me başka şeyler için de kullanılmış, böylece 
anlamında genişleme veya kayma olmuştur. 
Aslında kelimede meydana gelen anlam ge-
nişlemesi dilin bir erdemi değil, tıpkı zıt an-
lam belirtmesi gibi, doğru anlamı belirlemek 
açısından bir handikaptır. Normalde her iş 
veya varlık için ayrı ayrı kelimeler oluşturu-
lup kullanılacağı yerde, kelime kıtlığından 

veya üretimsizliğinden bir 
kelime birden çok şey veya 
iş için kullanılmış, böyle-
ce kelimelerin anlamında 
karışıklığa ve belirsizliğe 
sebebiyet verilmiştir. Tıp-
kı odun kesmek için kul-
lanılan baltanın makasla 
kesilmesi gereken inşaat 

demirinin kesilmesinde kullanılması gibi. 
Bu tür kelimelerin ilk ve doğru kullanımını/
anlamını belirlemek araştırmacıların işi ve 
görevi olup kolay bir iş olmadığında şüphe 
yoktur.

Arap dili de birden çok kabilenin konuş-
tuğu lehçelerden oluşmaktadır. Bu kabileler-
den biri örneğin Kuru’ kelimesini temizlik 
için kullanırken, bir diğeri bunu kirlilik an-
lamında kullanmış veya kirlilik anlamı giydi-
rerek kullanmıştır. Arap dilinin kelimelerini/
müfredatını sonradan derleyen ve kitaplaştı-
ran sözlük ve lügat kitaplarının yazarları da 
ilk anlamın hangisi olduğunu belirtmeden, 
belki de belirleyemeden dilin kullanımları-
dır diyerek toplumda buldukları bu iki zıt 
anlamı da derleyip kitaplaştırmış, böylece o 
kelimenin zıt anlamlar ifade ettiği kabul edil-
miştir. Bu da dilde anlaşmazlıklara ve ihtilaf-
lara sebep olmuştur. Kuru’ kelimesi bunlar-

BİR KELİME DİLDE İLK 
KEZ VAZ’EDİLİRKEN, 

YALNIZ BİR ANLAM İÇİN 
VAZ’EDİLİR, BİRBİRİYLE 
ÇELİŞKİLİ İKİ ANLAMDA 

VAZ’EDİLMEZ.
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dan biridir. (2 Bakara/228) ve (65 Talak/1) 
âyetlerinin anlamındaki belirsizlik buradan 
kaynaklanmaktadır. Bu da dilde belirsizliğe 
ve anlaşmazlığa sebep olduğundan hiçbir 
şekilde o dilin erdemi veya zenginliği değil, 
olsa olsa dilde bir sapma ve bozulma olarak 
nitelenebilir. Nitekim bu zıtlığın sebep oldu-
ğu ihtilafın ümmetin yararına olduğunu söy-
lemek hiçbir zaman akıl kârı değildir. Onun 
için kıraatlerde çokça gördüğümüz ve keli-
melerin müradifi/anlamdaşı veya yakın çev-
resi olduğu söylenen başka kelimelerle yahut 
kipi ve harekesi değişik 
formlarla değiştirilerek 
anlamlandırılması doğru 
değildir.

Kıraatlerin Kaynağı 
ve Sıhhat Durumu:
Kıraatler, Rasulullah’ın 

okuması veya değişik 
okumaya tolerans gös-
termesi olup mütevatir 
haberlere dayandığı söy-
leminin aksine, bunların âhad haberlere da-
yandığını ve Hz. Peygamber’in okuyuşu ol-
mayıp ilk dönem nahiv/gramer bilginlerinin 
ve kıraat üstadlarının Kur’an’ın metnine ba-
karak geliştirdikleri ictihadî okuyuş şekilleri 
olduğunu söyleyen Zemahşeri gibi âlimler 
yanında, genel olarak o günkü Arap yazı-
sının yapısından ve genelde noktalamasız 
şeklinden kaynaklandığını söyleyen çağdaş 
âlimler de vardır. Örneğin Prof.Dr.İbrahim 
Hasan şöyle der:

“Bu okuyuş şekillerinin büyük kısmının orta-
ya çıkış sebebi, Arap yazısının doğal özelliğidir. 
Tek şekilden ibaret olan kelimenin, noktaların 
harflerin altında veya üstünde olmasına bağlı 
olarak çeşitli şekillerde okunması Arap yazısının 
özelliklerindendir. Aynı şekilde, Arap yazısında-
ki şekilsizlik/noktasızlık ve nahiv harekelerinin 

mevcut olmayışı da, bir tek kelimenin irabda-
ki yeri bakımından çeşitli hallere konulmasına 
imkân verir. Yazı için konulan tamamlayıcı işa-
retler, harekeler ve şekildeki bu farklılıklar, işte 
bütün bunlar, kıraat hareketinin ortaya çıkışının 
ilk sebebidir.”

Yazı stilinin yanında kıraatlerin ortaya çık-
masının nedenlerinden biri de yukarıda be-
lirttiğimiz gibi Arap dilinde lehçelere bağlı 
olarak bazı harflerin değişik telaffuz edilmesi-
dir. Örneğin Salât kelimesindeki Lâm harfinin 
bir lehçede kalın, başka bir lehçede ince te-

laffuz edilmesi gibi. Yine 
Sırât kelimesindeki Sâd 
harfinin Sâd ile Ze/Zı harfi 
arasındaki bir sesle telaf-
fuz edilmesi gibi. Ağız de-
nilen bu farklı telaffuzlar 
da kıraatlerin ortaya çık-
masında rol oynamıştır.

Kıraatle ilgili rivayetle-
ri değerlendirerek bunla-
rın doğru olamayacağını 

Ebu’l-Kasım el-Hûî şöyle belirtir: “Bazı riva-
yetlerde Cebrail Hz.Peygamberin bir kıraat 
üzerinde okumasını söylemiş, Peygamberin 
artırmasını istemesi üzerine Cebrail artırmış 
ve yedi kıraatle okunabileceğini söylemiştir. 
Bu da artırmanın aşamalı olarak gerçekleşti-
ğini gösteriyor. Rivayetlerin bazısında ise ar-
tırma bir defada olmuş ve üçüncüde gerçek-
leşmiştir. Bazısında ise üçüncü kezde Allah 
üç harf üzerinde okumasını emretmiş, yedi 
harf üzerinde okuma emri dördüncü kezde 
olmuştur. Bunlar birer çelişkidir.

Yine bazı rivayetler Übey’in mescide girdi-
ğinde bir adamın kendi okuyuşundan farklı 
okuduğunu gördüğünü söylerken, bazısında 
Übey’in önceden mescitte bulunduğunu ve 
o arada iki adamın mescide girerek kendi-
sinden farklı okuduklarını söyler. Nitekim 

YAZI STİLİNİN 
YANINDA KIRAATLERİN 
ORTAYA ÇIKMASININ 

NEDENLERİNDEN BİRİ 
DE, ARAP DİLİNDE 
LEHÇELERE BAĞLI 

OLARAK BAZI HARFLERİN 
DEĞİŞİK TELAFFUZ 

EDİLMESİDİR.
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bu rivayetlerde Hz.Peygamberin Übey’e söy-
ledikleri de farklıdır. (…) Bütün bunlardan 
sonra şunu diyebiliriz ki, Kur’an’ın yedi harf 
üzerinde inmesinin makul bir mantığı olma-
dığı gibi iyice düşünüldüğünde doğru bir an-
lamının bulunmadığı da görülür.”

Kıraatler, âhad haberler ve özellikle dil bil-
ginlerinin/nahivcilerin ictihadları olarak algı-
landığı için âlimler tarafından çokça eleştirilmiş 
ve biri diğerinin kıraatinden birçok şeyi reddet-
miştir. Mesela, İbni Cerir Taberi, İbni Âmir’in 
kıraati yanında, belirtilen yedi kıraatten de çok 
yerleri tenkit etmiştir. Yine 
bazıları Hamza’nın kıraa-
tini, bazıları Ebu Amr’ın 
kıraatini, bazıları da İbni 
Kesir’in kıraatini eleştir-
miştir. Âlimlerden çok 
kişi dil yönünden tutar-
sız olan okuyuşları kabul 
etmeyip kıraat sahipleri-
nin yanlışları olduğunu 
söylemişlerdir. Örneğin, 
Hamza’nın kıraatini Ah-
med b. Hanbel, Yezid b. 
Harun, İbn Mehdî, Ebu 
Bekr b.Iyaş/Ayaş ve İbn 
Dureyd tenkit etmişlerdir. 

Kıraatlerin, nahiv bilginlerinin Kur’an’ın 
metnine bakarak geliştirdikleri okuyuşlar 
olduğunu, örneğin Fatiha’dan “Mâliki” keli-
mesinin okunuşunda görüyoruz. Bu kelime 
Hz. Peygamber, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve 
Ali dönemlerinde hep “Mâliki” şeklinde uza-
tılarak okunduğu halde, ancak Emeviler dö-
neminde Medine valisi Mervan zamanında 
“Meliki” şeklinde kısa okunduğu belirtilir. 

Kelimeleri Değiştiren Kıraatler Kitabı 
Tahrif Etmez mi?
Kelimenin noktasını veya harekesini de-

ğiştirerek anlamının değişmesine yol açan 

kıraat mütevatir, âhad, tevkifi veya ictihadi 
olarak nasıl nitelenirse nitelensin, hiçbir şekilde 
caiz değildir. Kur’an’ın bir kelimesinin veya 
bir harfinin değişmediğine inanan insanla-
rın dönüp kelimelerin yapısını ve anlamını 
değiştiren kıraatleri savunması ve bunların 
Resulullah’ın okuyuşları olduğunu söylemesi 
büyük bir çelişkidir. 

Lafızları değiştiren kıraatlerin gerçekten ke-
limelerin yapısını değiştirdiğini/tahrif ettiğini 
görmek için verilen örneklere bakmak yeter-
lidir. Örneğin, ittehizû= edinin (Bakara/125) 

yerine, ittehezû= edin-
diler, tekûlûn= dersi-
niz (Bakara/140) yerine 
yekûlûn= derler, yutîkûn= 
güç yetirirler (Bakara/184), 
yerine yutavvikûn= güç yet-
meyi sağlarlar, vb. kıraat 
kitaplarında ve kıraatlere 
göre kelime değişikliğine 
geçit veren tefsirlerde ke-
limelerin yapısını ve an-
lamını değiştiren örnek-
ler sayılamayacak kadar 
çoktur. Bir örnek olarak 
Muhammed Esed’in “O 

zaman Havariler, ‘Ey Meryem oğlu İsa! Rab-
bin bize gökten bir sofra indirebilir miydi?”(5 
Maide/112) âyetiyle ilgili olarak yaptığı açık-
lamayı vermek istiyoruz.

“Kur’an’ın genel kabul görmüş kıraat şek-
linde bu ifade “hel yestetîu Rabbuke”, yani 
Rabbinin gücü yetebilir mi?” yahut “yeter 
miydi?” yahut “muktedir midir?” şeklinde-
dir. Ancak bu kıraat şekli, zahiren, Allah’ın 
dilediği herhangi bir şeyi yapabilme kud-
reti ile ilgili esaslı bir şüpheyi (ki Kur’an’da 
Hz.İsa’nın Havarilerinin sağlam müminler 
olarak tanımlanmaları ile uyuşmayan bir 
isnad/ima edebileceğinden, müfessirlerin 
çoğunluğu, Havarilerin bu sorusunu, bir 
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kimsenin başka birine “benimle gelir misin?” 
diye sormasına benzetirler-ki, bu, sorulan ki-
şinin gitme kudreti ile ilgili bir şüpheyi değil, 
tersine, gitme arzusu ile ilgili bir belirsizliği 
yansıtır. (Karşılaştırın: Bu konuda Taberi, Be-
ğavi, Razi, Rağıb, ayrıca Menar VII, 250 vd.) 
Ancak Hz.Peygamberin önde gelen birçok 
sahabisinin -Hz.Ali, İbni Abbas, Hz.Ayşe ve 
Muaz b.Cebel- sözkonusu ifadeyi “Rabbin-
den isteyebilir miydin?” şeklinde çevrilebile-
cek olan “hel testeti’ (en tes’ele) rabbeke” olarak 
okudukları gerçeği ile ilgili bazı delillere sa-
hibiz. (Taberi, Zemahşeri, Beğavi, Razi, İbni 
Kesir). Bu, Havarilerin Hz.İsa’nın Allah’tan 
yukarıdaki talepte bulu-
nabilme kudreti (kelime-
nin manevi anlamıyla) 
hakkındaki tereddütleri-
ni yansıtan bir kıraattir. 
Genel kabul gören “hel 
yesteti’u Rabbuke” şek-
lindeki kıraati reddeden 
Hz.Ayşe’nin, “İsa’nın Ha-
varileri, Allah’ın dilediği 
şeyi yapıp yapamayacağı-
nın sorulamayacağını iyi 
bilirlerdi, onlar sadece (İsa’ya) “Rabbinden 
dileyebilir misin?” diye sordular” dediği ri-
vayet edilmiştir (Razi). Ayrıca Müstedrek’de 
nakledilen bir hadise göre Muaz b. Cebel, 
Hz.Peygamber’in kendisine “hel testeti’ rab-
beke” (Rabbinden dileyebilir miydin?) kıra-
atini öğrettiğini kesin bir dille belirtmiştir. 
Bana göre delillerin ağırlığı ikinci şıkka işa-
ret etmektedir, ama daha yaygın olan kıraati 
gözönüne alarak ibareyi yukarıdaki şekilde 
çevirdim.”

Bu farklı okuma ve anlama, bugün dün-
yanın tamamında müslümanların elinde-
ki Kur’an’da yer alan “hel yestetîu Rabbuke” 
âyetinin hem şekil hem anlam olarak değiş-
tirildiğini göstermiyor da neyi gösteriyor? 

“hel yestetiu Rabbuke” ifadesi ile “hel testetiu 
rabbeke” ifadelerinin lafız ve anlam olarak 
bir olmadığı açık değil midir? Bunun şekil ve 
anlam olarak bir değişiklik olduğunu Arapça 
bilen herkes görmektedir. 

Kıraatin kelimeyi, dolayısıyla âyetin anlamı-
nı nasıl değiştirdiğini, Mustafa İslamoğlu’nun 
Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Meal-Tefsir ki-
tabından da birkaç örnek vererek göstermek 
istiyoruz. Kıraat farklılıklarına da arasıra yer 
veren bu kitap henüz yayınlanmış olup tar-
zının en son ve en güzel örneklerinden biri-
dir. Mesela, “…Dürüst ve erdemli kadınlar hem 
(Allah’a) itaat eden, hem de Allah’ın koruduğu 

(iffetli eşlerinin) yokluğunda 
da koruyan kadınlardır…” 
(Nisa/34) âyetindeki 
“Allahu” kelimesinin Kı-
raat imamlarından Ebu 
Cafer’in merfu/zamme-
li yerine mansub/fethalı 
okuyuşunda harekenin, 
yani kelimenin cümle-
deki rolünün, buna bağlı 
olarak da anlamının de-
ğiştiğini şöyle belirtir:

“Veya kıraat imamı Ebu Cafer’in “Allah” laf-
zını mansub okuyuşuna binaen: “kadınların 
(iffetleri) Allahın koruması sayesinde korun-
muştur.” Yani bu kıraate göre âyetteki “Allah” 
lafzı merfu değil, mansub okunursa âyet, 
kadınların iffetleri kendileri korudukları için 
değil, Allah koruduğu için korunmuş olmak-
tadır, anlamına gelmektedir. Bu kıraatin doğ-
ruluğu veya yanlışlığı bir yana, kadınların 
iffetlerini kendileri korumak yerine, Allah’ın 
onları korumasının mantıklı ve makul bir ya-
nının olmadığı açıktır. Çünkü insanın bütün 
karar ve eylemlerinde yapan eden Allah ola-
rak belirtilse de gerçekte özne kişinin ken-
disidir ve bundan dolayı kişi mükâfat veya 
ceza görmektedir. İnsanın yerine özne olarak 
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Allah’ın görünmesi/belirtilmesi, elbette ister-
se müdahale edebilir, ama bizzat onun mü-
dahil olması anlamında değil, her işin onun 
koyduğu ve egemen kıldığı yasalara göre 
olup bittiği yahut her şeye egemen olduğu 
anlamına gelmektedir. Kişilerin imanı-küfrü, 
saadeti-şakaveti, cennetliği-cehennemliği, 
fakirliği-zenginliği, kısırlığı-evlat sahipliği, 
sağlığı-hastalığı, uzun-kısa ömürlülüğü vd. 
konularının tümü yüce Allah’ın direkt mü-
dahalesiyle değil, egemen kıldığı bu yasalara 
göre gerçekleşmektedir.

Değişik kıraatlerin 
kelimeleri ve anlamını 
nasıl değiştirdiğini gös-
termesi bakımından bir 
örnek daha verelim: “Ki-
tap Ehli’nden hiçbir kimse 
yoktur ki, ölmeden önce 
ona inanmış olmasın” 
(Nisa/159) âyetindeki 
zamir’in Übey’in kı-
raatinde değiştirilerek 
okunduğunu yazar şöy-
le belirtir:

“Zamir’in Yahudileri gösterdiğini savunan-
lar olmuştur (bkz. Taberi). Fakat bunun için 
zamirin çoğul gelmesi gerek. Böyle bir okuyuş 
ancak Übey’den nakledilen mevtihim okunu-
şuna dayandırılabilir (Taberi). İsa’ya birinin 
benzetilmesi lehum zamirine aykırıdır. Kaldı 
ki, kelime leyu’minunne değil, leyu’minenne’dir.  
Son cümledeki yekunu’nun gizli öznesi ve 
aleyhim’deki çoğul zamiri, elimizdeki Mushaf 
okuyuşunu teyit etmektedir.”

Bir örnek daha verelim. Gerekçeli Meal-
Tefsir’de Hûd Sûresi’ndeki “innehu amelun 
ğayru salihin” (11 Hud/46) âyeti açıklanırken 
şöyle denir: “Amelun, amile olarak da okun-
muştur. Bu takdirde mana şöyledir: “Çünkü o 
(oğul) yanlış yaptı.” İbni Abbas, İkrime, Kisai 

ve Yakub gibi kıraat imamlarının tercih ettiği 
bu anlamda yanlış yapan boğulan oğul iken, 
bizim çevirimizde yanlış yapan Hz.Nuh’tur. 
Arkadan gelen Hz.Nuh’un tevbesi bunun de-
lilidir. Vahiy aynı hassasiyeti Hz.İbrahim’in 
babasına duası konusunda da sergilemiştir. 
(Tevbe, 113/114). Esas aldığımız okuyuşta 
(Kur’an metninde)  mastar olarak amelun 
okunan sözcük, alternatif okuyuşta fiil ola-
rak amile okunmaktadır. Bunun Kelam’daki 
“Peygamberlerin masumiyeti” tartışmalarını 

önceleyen bir okuma biçi-
mi olduğu açık.”

Kıraatlerin dilcilerin 
Kur’an’ın metni üzerinde-
ki kelime oyunları yahut 
anlam arayışlarının ürünü 
çıkarsamalar olduğunu 
İslamoğlu’nun yukarıdaki 
açıklamaları açıkça ortaya 
koymaktadır. Üstelik yu-
karıdaki örnekte bunun 
ikinci-üçüncü yüzyılda 
ortaya çıkan Kelam’daki 
“Peygamberlerin masumi-
yeti” tartışmalarını önce-

leyen bir okuma biçimi olduğunu kendisi 
söylemektedir. Çünkü alternatif kıraat olarak 
verdiği okuyuş şeklinin Peygamberin kendi 
okuyuşu değil, adı geçen kişilerin okuyuşu 
olduğunu belirtmekte, kendi değerlendirme-
leriyle de onun yerinde olmadığını belirterek 
Kur’an’daki okuyuşu tercih etmektedir. Kısaca 
alternatif okuyuşu seçenler Peygamberin ken-
disi değil, kıraat imamları olduğu gibi, bunu 
eleştiren de kendisidir.

Aslında İslamoğlu’nun Kur’an’daki okuyu-
şun daha doğru olduğunu söylerken bunu des-
teklemek üzere belirtmesi gereken bir şey daha 
vardır; O da kelime fiil olarak ‘amile’ okunduğu 
takdirde ondan sonra gelen ‘ğayru’ kelimesi de 
merfu olarak değil, meful olarak ‘ğayre’ şek-
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linde sonu fetha ile okunması gerekir. Çünkü 
cümlede amile fiilinin mefulu/nesnesi olarak 
mansup okunması gerekecektir. Bütün bunlar 
kıraatlerin âyetin yapısını ve anlamını değiştir-
diğini ortaya koyan örneklerdir.

Hayat Kitabı Kur’an: Gerekçeli Meal-Tefsir 
kitabından kelimenin zıt anlamlı kabul edil-
mesinin âyetleri anlamada nasıl belirsizliğe 
yol açtığını göstermek için de bir örnek ver-
mek istiyoruz: “Yahudileşenlerden kimileri söz-
leri çarpıtırlar. İşittik ve itaatsizlik ettik derler…” 
(Nisa/46) âyetinde “itaatsizlik ettik” diye çevir-
diğimiz “asaynâ” kelimesi için şöyle denir:

“İbni Faris’in de vurguladığı gibi birbirine 
zıt iki anlamı içeren bir kelimedir. Toplanmak 
veya ayrılmak, emre sarılmak veya isyan etmek. 
Bu yüzden toplanmaya da dağılmaya da ‘asa 
denilir (Mekayis ve Tac). ‘Asayna diyenler, bu 
kelimeyi tevriyeye elverişli olduğu için seçmiş 
olmalıdırlar ki, Kur’an dil oyununa müsait bu 
kelimenin yerine eta’na’yı (itaat ettik) önerir.” 

Oysa ‘asa kelimesinin belirtildiği gibi köke-
ninde zıt anlamlı değil, yalnızca itaatsizlik et-
mek, isyan etmek, karşı çıkmak, âsî olmak, gibi 
anlamlara geldiği, âyetin devamındaki “eta’na” 
ifadesinden de açıkça görülmektedir. Başka 
bir deyişle ‘asa ve eta’a kelimeleri birbirinin 
zıddı olup ‘asa kelimesine ayrıca itaat etmek 
anlamını giydirmeğe hiç gerek yoktur. Zaten 
karşıt anlamı belirten kelime yanıbaşında du-
rurken itaat etmek anlamını ‘asa kelimesine de 
yüklemek anlam kargaşalığına yol açmasının 
yanında akla ve mantığa da uymaz. Bütün 
bunlar kelimenin yapısını değiştiren kıraatin 
âyetin hem lafzını hem anlamını değiştirdiğini 
gösterdiği gibi, zıt anlamlılık veya çok anlam-
lığın da anlamı içinden çıkılmaz hale getirdi-
ğini açıkça göstermektedir. 

Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır’ın da “Kur’an 
Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar” kitabında 
hem de Kitabı Tahrif bölümünde ele aldığı bu 

âyetteki “’asa” kelimesini yukarıda belirtilen 
anlamlardan biriyle değil de, zıt anlamlılıktan 
hareketle “sıkı tuttuk, boyun eğdik” anlamında 
değerlendirerek bir bakıma kitabı tahrif et-
mekle suçladığı meal ve tefsir yazarlarının 
içine düştüğü yanlışa kendisinin de düştüğü 
görülmektedir. 

Oysa gerek Nisa 46. âyette, gerekse Baka-
ra 93. âyette ‘asa kelimesi zıt anlamda değil, 
itaatsizlik etmek, reddetmek anlamında kulla-
nılmıştır. Nisa 46. âyette Yahudilerin gerek 
Hz.Peygamber’in yüzüne gerekse arkasından 
“dinledik ve reddettik” demiş olmaları ne kadar 
mümkün ise, Bakara 93. âyette de korkuların-
dan dinledik dedikleri halde içlerinde isyanları-
nı sürdürdüklerinin yahut tavır ve hareketleriyle 
‘sanki isyan ettik’ dediklerinin belirtilmiş olması 
da o kadar mümkündür. 

Nitekim aynı zamanda büyük bir dil bilgi-
ni olan Zemahşeri hem Bakara 93, hem Nisa 
46. âyetini açıklarken ‘asa kelimesinin zıt 
anlamından söz etmeden Nisa 46’daki olayı 
şöyle açıklar:

“Bunu kendi aralarında söylemiş olmaları da 
caiz/mümkün olduğu gibi, onu dil ile söylememiş 
olmaları da caiz/mümkündür. Sadece inanma-
makla onu söylemiş gibi olmuşlardır.”

Öyle anlaşılıyor ki, bu kıraat farklılığı veya 
zıt anlamlılık işi, tıpkı tefsircilerin içinden 
çıkamadıkları veya ilgili diğer âyetlerle uz-
laştıramadıkları âyet/âyetler için “mensuhtur” 
deyip işin içinden çıktıkları gibi, âyeti/âyetleri 
Kur’an’ın bütünlüğü içinde akıllarına yatacak 
şekilde açıklayamadıkları zaman veya dildeki 
hünerlerini göstermek için kimi tefsirciler kı-
raat silahına sarılmış ve bunu meşrulaştırmak 
için de işi ashaptan bazılarına mal etmeyi ma-
rifet bilmişlerdir. Ashaptan ve onlardan son-
ra gelenlerden meşhur kimileri iddia edildiği 
gibi okumuş olabilirler, ama bu hiçbir zaman 
Kur’an metninin/kelimelerinin orijinalde öyle 
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olduğu ve Hz.Muhammed’in onu insanlara bu 
şekilde değişik yazdırdığı, okuduğu, okuttu-
ğu veya bu şekilde okunmasına göz yumduğu 
anlamına gelmez. Başka bir deyişle, onların bu 
şekilde okumaları Allah’ın indirdiği, korudu-
ğu ve Peygamber’in insanlara tek metin olarak 
tebliğ edip yazdırdığı Kur’an’ı bağlamaz. Kıra-
atlerin geçerli ve kabul edilebilir olması için, 
yukarıda belirttiğimiz gibi Kur’an’ın estetik 
boyutunu gösteren okuyuşlarla sınırlı olması 
gerekir. Değilse, Kur’an’ın kelimelerini ve an-
lamını değiştiren/tahrif eden bir kıraat geçerli 
ve makbul olamaz.

Kıraatler Kur’an’ın Üzerinde İndiği 
Yedi Harf Midir?
Genel olarak kıraatlerin Kur’an’ın üzerin-

de indiği yedi harf olduğu iddia edilir. Örne-
ğin İbnu’l-Cezeri şöyle der:

“Arap dili ile uyuşan, Osman’ın Mushaflarına 
uyan ve sahih senede dayanan her kıraat sahihtir. 
Onu reddetmek doğru olmadığı gibi, inkâr etmek 
de helal olmaz. Zira o, Kur’an’ın indiği yedi harf-
ten biri olup ister yedi imamdan, ister on imam-
dan, ister onların dışında makbul imamlardan 
gelmiş olsun, onu kabul etmek gerekir. Yukarıdaki 
üç temelden birini taşımayan kıraat, ister yedi 
imamdan, ister onlardan daha çok kişiden gelmiş 
olsun, ya zayıf veya şaz veya batıldır.” 

Doğrusu bu mantığı anlamak zordur. Aca-
ba neden ölçü ve temel olarak Rasulullah 
zamanında oluşturulan Kur’an/Mushaf değil 
de, Osman’ın Mushafları ölçü ve temel alı-
nır? Rasulullah zamanında Kur’an’ın tertip 
ve düzenlemesi olmadı mı? Düzenlemesi ya-
pılmayan birbirinden kopuk vahiy parçaları 
Kur’an olarak nasıl okunabilir? Vahiyler yazı-
lıp okunduğuna ve her âyetin nereye yerleş-
tirileceği belirtildiğine göre Kur’an’ın tertibi/
düzenlemesi yapılmış demektir. “Peygamber 
gelen bütün vahiyleri düzenleyip sıraya koydu 
ve iki kapak arasında bir kitap yaptı” şeklinde 

bir haber gelmemişse, bu, yazılan vahiylerin 
rüzgârın dağıttığı yapraklar gibi dağınık ve 
düzensiz kalmış olması anlamına mı gelir? 
Sözün tamamı deliye söylenir, dedikleri gibi, 
Rasulullah’ın sağlığında Kur’an’ın hem ken-
disi hem ashabı tarafından bir düzen içinde 
namazda ve namaz dışında okunması, dü-
zenlemesinin yapıldığını göstermiyor mu? 
Rasulullah zamanında Kur’an’ın düzenleme-
sinin yapılmadığını söylerken dönüp her yıl 
o güne kadar gelen vahiyleri, son yılda da 
Kur’an’ın tümünü Cebrail’e okuduğunu söy-
leriz, bu açık bir çelişki değil midir? 

“Peygamber, Cibril’le karşılıklı okumasının/
mukabele yapmasının dışında, Kur’an metnini 
halkın huzurunda da okurdu. Etrafında toplanan 
ashab, beraberlerinde Kur’an nüshalarını getirir, 
bu nüshalarla onun okuduklarını karşılaştırır ve 
icabında ellerindeki nüshaları düzeltirlerdi.”

Buhari, Enes b. Malik’ten şöyle rivayet eder: 
“Rasulullah zamanında hepsi Ensar’dan olan 
dört kişi Kur’an’ı cemetti/topladı. Bunlar Ubey b. 
Ka’b, Muaz b. Cebel, Zeyd b. Sabit, Ebu Yezid’tir.” 
Hz. Peygamber’in sağlığında Kur’an’ın düzen-
lemesinin yapıldığını ve en azından bu kişiler 
tarafından kitap halinde toplandığını bu riva-
yetler açıkça ortaya koymuyor mu?

Yoksa Osman’ın Mushaflarını temel ve 
ölçü alanlar,  Ali’nin İmamet hakkını elin-
den almak için Osman zamanında Mushaf’ın 
değiştirildiğini, ona ekleme veya çıkarma 
yapıldığını iddia eden sapıkların iddialarını 
farkında olmadan kabul mü ediyorlar? Oysa 
Hz.Osman zamanında yapılan iş, Kur’an’ı 
düzenlemek veya değiştirmek değil, sade-
ce okuma ihtilafının önüne geçmek için 
Hz.Peygamber’in sağlığında oluşturulan 
Kur’an’ı/Mushaf’ı geçerli kılmak ve kimi va-
tandaşların ellerindeki bozuk nüshaları iptal 
etmekten ibarettir.

Ebu’l-Kasım el-Hûî, İbnu’l-Cezeri’nin id-
dia ettiği gibi kıraatlerin rivayetlere dayandı-
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ğı ve Kur’an’ın üzerinde indiği belirtilen yedi 
harf olduğu anlayışının doğru olmadığını 
şöyle belirtir:

“Bazıları Kur’an’ın üzerinde indiği yedi har-
fin yedi kıraat olduğunu sanıyor ve Kur’an’ın 
yedi harf üzerine indiğini belirten rivayetlere 
dayanarak kıraatlerin de Kur’an’dan olduğunu 
kanıtlamaya çalışıyor. Bunun yanlış olduğunu 
mutlaka belirtmemiz ve muhakkik/sorgulayıcı 
âlimlerden hiçbirinin böyle bir şeyi sanmadığı-
nı söylememiz gerekir. Bu konuda Cezairi’nin 
şu sözlerini belirtmemiz yerinde olur:

“Üçüncü yüzyılın başlarında Bağdad’ta 
yaşayan imam Ebu Bekir Ahmed b. Musa b. 
Abbas b. Mücahid (öl. 324/935) Hicaz, Irak 
ve Şam bölgelerinde meşhur olanlardan yedi 
kişinin kıraatlerini derleyinceye kadar yedi 
kıraatin diğerlerinden farkı yoktu (…) Ba-
zıları yedi kıraatin Kur’an’ın üzerinde indiği 
yedi harf olduğunu tevehhüm etmiştir. Oysa 
gerçek böyle değildir. Nitekim âlimlerden 
birçok kişi bu vehimden dolayı yedi kişiyi 
seçmesinden dolayı onu eleştirmiştir. Örne-
ğin, Ahmed b. Ammar el-Mehdevi şöyle der: 
“Bu yedi kişiyi seçen adam, yapmaması ge-
reken bir işi yapmış ve bunların söz konu-
su yedi harfte belirtilenler olduğunu halkın 
vehmetmesine yol açmıştır. Bu yanlışa sebe-
biyet vermemek için ya yediden az veya daha 
çok kişiyi keşke belirtseydi.”

Kurtubi de şöyle der: “Âlimlerimizden Davu-
di, İbni Sufra ve birçokları şöyle dedi: Yedi kişiye 
nispet edilen bu yedi okuyuş, ashabın okuduğu 
yedi harf değildir. Sadece ondan bir harfe raci 
olup o da Osman’ın mushafı üzerinde topladığı 
harftir. (Yani Osman zamanında okuyuş şekli bir 
tane idi). Bunu ibnu’n-Nahhas ve başkaları belirt-
miştir. Bu meşhur kıraatler, kurra olan o imam-
ların seçmeleridir.” Kıraat imamlarının çoğu dil 
bilginleridir. Kisai, Ebu Amr b. Ala gibi. 

M.Hayri Kırbaşoğlu da yedi kıraatin 
Kur’an’ın üzerinde indiği belirtilen yedi harf 

olmadığını söyleyerek bu kıraatlerin tama-
men Arap lehçeleri ve o günkü Arap yazısının 
özelliğinden kaynaklandığını şöyle belirtir:

“Hâlbuki yedi kıraat meselesinin konu ile ilgili 
rivayetlerde iddia edildiği gibi Kur’an yedi harf 
(okunuş) üzere indirildiğinden değil, tamamen 
Arap lehçelerinden veya Arap yazısının özelli-
ğinden kaynaklandığı birçok bilimsel araştırma-
da ortaya konmuş bulunmaktadır.” 

Nitekim İbnu’l-Cezeri, söz konusu yedi 
kıraatin üzerinde Kur’an’ın indiği belirtilen 
yedi harf olmadığını ve örneğin Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam’ın (öl. 224/833) yirmibeş, 
Ahmed b. Cubeyr b. Muhammed el-Kûfî’nin 
(öl.258/871) her şehirden bir kıraat, Kadı İs-
mail b. İshak el-Maliki’nin (öl. 282/895) ara-
larında bu yedi kıraatin de bulunduğu yirmi 
kıraat, İbn-i Cerir Taberi’nin (öl. 310/922) 
yirmi küsur kıraat, Ebu Bekr Muhammed 
ed-Dacûni’nin (öl. 324/935) onbir kıraat der-
lediği ve nihayet Ebu Bekir Ahmed b. Musa 
b.Abbas b.Mücahid (öl. 324/935)’in de bun-
lar arasından yedi kıraati seçtiğini belirtir. 

Kelimelerin yapısını ve anlamını değiştiren 
okuyuşlar iddia edildiği şekilde Rasulullah’tan 
mütevatir olarak rivayet edilmediği gibi, bunlar 
Kur’an’ın korunmuş olması açısından da makul 
ve mantıklı değildir. Çünkü böyle bir uygulama, 
kitap ehli için Kur’an’ın söylediği “kelimelerin 
yerlerini değiştirmek”ten başka bir şey olmaz. 

Sonuç olarak kıraatlerin gramerci/nahiv-
cilerin ve kıraatle iştigal edenlerin çabala-
rının ürünü ve ilk dönemde Arap yazısının 
yapısından kaynaklanmış olduğu, mütevatir 
değil, âhad haberlere dayandığı ve rivayet-
lerle Kur’an nassının değiştirilemeyeceği bir 
gerçektir. Kıraatlerde kelimelerin değişik 
okunuşlarına bakarak âyetleri değişik anla-
mak ve farklı hükümler çıkarmak doğru ve 
sağlıklı bir anlama yahut açıklama yöntemi 
değildir. 
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Vahiy zincirinin en parlak halkası…
Tevrat, İncil vb. mukaddes kitaplar gibi 

Kur’ân’ın kaynağı da ilahîdir. İlahî kaynaktan 
beslenen ilk insan Hz. Muhammed olmadığı 
gibi, vahye dayalı ilk kitap da Kur’ân-ı Kerim 
değildir. İnsan bizatihî insan olarak hakikatin 
ölçüsü olamaz. Kanaatlerdeki, değer yargıla-
rındaki sübjektiflik bir yana, insan objektif 
de olsa ilahî bir yönlendirmeye muhtaçtır. 

Önceki mukaddes kitaplarla aynı temele 
oturan Kur’ân, bu kitapları doğrulamakla 
kalmaz, aynı zamanda doğrultur… Allah, 
ahiret, peygamber, vahiy, cennet-cehennem, 
melek vb. kavramlar Kur’ân tarafından ‘icat’ 
edilmiş değildir. Kur’ân’ın -bu alanda- yaptı-
ğı, söz konusu kavramları, üzerindeki tortu-
lardan; kirden, pasdan, tozdan, dumandan 
(temelsiz bilgi ve inanışlardan) temizleyip 
arı duru sahih hale getirmekten ibarettir. 

Tevrat ve İncil’deki verilerin doğruluk 
kriteri Kur’ân’dır. Çünkü;

(i) Yoklukların, kıtlıkların, istilâlaların, 
mahkûmiyet ve sürgünlerin hâkim olduğu 
uzun asırlar boyunca, bu kitapların, münte-
sipleri tarafından korunamamış; 

(ii) Mukaddes kitap yorumcularının 
beşerî arzu ve temayülleri de bu kitapların 
getirdiği mesaja damgasını vurmuş; -sözge-
limi- vahiyler siyasî ve iktisadî güçlerin çı-
karları doğrultusunda yorumlanmıştır… 

(iii) Bu kitaplarda, Allah’ın asla değişme-
yen, mümin-kâfir herkesin kabul etmek zo-
runda kaldığı kâinat kitabının anahtarı olan 

İ N C E L E M E

Kur’ân’ın Kaynağı 
Nedir?

ÖNCEKİ MUKADDES 

KİTAPLARLA AYNI TEMELE 

OTURAN KUR’ÂN, BU 

KİTAPLARI DOĞRULAMAKLA 

KALMAZ, AYNI ZAMANDA 

DOĞRULTUR… ALLAH, AHİRET, 

PEYGAMBER, VAHİY, CENNET-

CEHENNEM, MELEK VB. 

KAVRAMLARI, ÜZERİNDEKİ 

TORTULARDAN TEMİZLEYİP 

ARI DURU HALE GETİRİR. 

MURAT SÜLÜN

Doç.Dr., MÜ. İlahiyat Fakültesi

Tefsir Öğretim Üyesi
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bilimle çatışan cümleler bulunduğu da bir 
gerçektir.

(iv) Yine, vahyin kaynağından; peygambe-
rin çağından uzaklaşıldıkça, baştaki iyi niyet 
(ihlâs) zayıflamakta; hak üzere giden birile-
ri daima bulunmakla birlikte, çıkarcılık ve 
samimiyetsizlik üst tabakaların hâkim vasfı 
hâline gelmektedir (Bkz. A’raf 7/169). Serve-
tin ve iktidarın tekelleşmesini engellemeye 
çalışan din, zenginden bir miktar alıp fakire 
vermeyi, toplumun gariban (mustaz’af) ta-
bakasını da kalkındırmayı hedefler. Din, her 
şeyden önce bir hak – hukuk mücadelesi ola-
rak ortaya çıktığı için, servet ve iktidar sahip-
leriyle (mele’ ve mütref) çatışmak durumunda 
kalmıştır. 

Toplumun geneline gelince, aslında ava-
mın dini genelde din adamlarından işitip 
bellediklerinden ibarettir. Halk elit tabaka-
nın yönlendirmesiyle işi “etiket”e ve kalıpla-
ra döker: İnsanlar onunla aynı etiketi (kim-
liği) taşıyorlarsa ve aynı kalıplarda ise, hak 
yoldadırlar; taşımıyorlarsa düşmandırlar… 

Hasılı; Kur’ân inzal edilmeden önce Allah, 
din, kitap, peygamber gibi kavramlar aşınmış ve 
önemsiz > önemli > daha önemli > en önemli

arasındaki sıralama bozulmuştur.

Bütün bu sebeplerle, yüce Allah insanın 
idrak düzeyine inerek o diriltici nefesi (ruh) 
ile ona yeni bir manevî hayat bahşetmiştir.

Bu konu çerçevesindeki ilginç bir husus 
da şudur: 

Kur’ân indirildiği sırada, birtakım mukad-
des metinler bulunmakla ve bu kadim ki-
taplarda temel ilkeler bir şekilde mevcut ol-
makla (Maide 5/44, 47) birlikte, yüce Allah 
Araplara anlamadıkları bu metinler yerine 
rahatlıkla anlayabilecekleri (En’âm 6/156-
57; Yûsuf 12/2; Fussilet 41/3, 44) Kur’ân’ı 
inzal etmiştir.

Evrensel peygamber - evrensel kitap
İlahî kitap zincirinin en son ve en parlak 

halkası olan Kur’ân, en kâmil insana, evren-
sel bir zaman diliminde inzal edilmiştir: 

İlkin, asil bir aileden gelen Hz. Muham-
med putperest bir ortamda, putperest bir 
kültürde doğup büyümüş olmasına rağ-
men, bu kültür hemşehrileri kadar “yetim 
Muhammed”in iliklerine işlemiş değildir. 
-Çünkü dikkat çekici bir şekilde, ebeveynini 
daha ömrünün başında kaybetmiştir. Ma-
lumdur ki, insanın anne ve babası, mevcut 
kültürün yeni nesle aktarıldığı en güçlü da-
marlardır.- 

2. olarak; Hz. Muhammed her yönüyle 
tam ve kâmil bir insandır. Gerek eş olarak, 
gerek baba olarak, gerek hâkim olarak, ge-
rek komutan olarak, gerekse devlet başka-
nı olarak… her açıdan ümmetine örneklik 

Mukaddes kitapların temel içerikleri 
Kur’ân’da şöyle belirtilir:
…Yoksa kendisine bildirilmedi mi, 
Musa’nın ve o vefakâr İbrahim’in sa-
hifelerindeki (şu ilkeler): 
“Kendi üzerinde yük bulunan hiç kim-
senin bir başkasının yükünü çekeme-
yeceği”;
“insanın ancak kendi çalışmasının kar-
şılığını alabileceği”; 
“çalışmasının ileride mutlaka görüle-
ceği”; 
“karşılığının eksiksiz verileceği”;
“sonunda mutlaka, senin Rabbine dö-
nüleceği”;
“güldürenin de ağlatanın da O oldu-
ğu”;
“öldürenin de diriltenin de O olduğu”;
“erkek-dişi iki cinsi, akıtılan tek bir 
menîden yaratanın da O olduğu”; 
“uhrevî hayatı da var edebileceği”;
“zengin edenin de sermaye verenin de 
O olduğu”; 
“Akyıldız’ın Rabbinin bile O olduğu.” 
(Necm 53/36-49)
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edebilecek bir beşerî yapıya sahipti. Nitekim 
bütün bu alanlarda en iyi örnekliği (üsve-i 
hasene) sergilemiştir. 

O; ayrıca, Mekke dönemini de Medine dö-
nemini de yaşamış bir liderdi. Mahkûm ve 
hâkim olduğu bu iki durumda her iki ortamı 
esas alan ilahî direktiflere muhatap olduğu 
için, öğretisi de evrensel bir nitelik kazan-
mıştır. 

Bu, Ümmet-i Muhammed’e mensup bü-
tün fertlerin; eşlerin, babaların, arkadaşla-
rın, cemaat liderlerinin, bilim adamlarının, 
hâkimlerin, komutanların, devlet başkanla-
rının… örnek alabilecekleri ideal bir liderleri 
olduğu anlamına gelir. 

Bu mazhariyet, o kadar da önemli değil-
miş gibi gözükebilir. Ancak, böylesine kâmil 
bir dinî liderden ve evrensel nitelik arz eden 
bir vahiyden yoksun olan Batı dünyasının, 
-sözgelimi- savaşta mağlup ettiği kitlelere 
nasıl davranacaklarını dinî liderlerinden gör-
memiş olmalarının, insanlık tarihinde ne bü-
yük felâketlere yol açmış olduğu inkâr edi-
lebilir mi? Buna karşılık, Kur’ân’ın nurunda 
ilerleyen Arapların ve Türklerin, tarihin aktif 
unsuru oldukları uzun asırlar boyunca gayr-ı 
müslimlere ne kadar hoşgörülü yaklaştıkları 
insaf sahibi herkesin kabul ettiği bir olgudur. 
Çünkü hâkim durumda iken de mahkûm 
durumda iken de ötekine nasıl davranılaca-
ğını bizzat öğreten bir liderleri vardı. 

3. olarak; İslâmiyetin doğup serpildiği 
topraklar zamanın büyük medeniyet mer-
kezleri açısından hiç de önemli bir coğrafya 
değildi. Ve aslına bakılırsa, XX. yüzyıla kadar 
da böyle kaldı… Aynı şey bir ölçüye kadar 
Araplar için de söz konusu idi… Bir Arap 
milletinden bile bahsetmek zordu. Tam bir 
hukuksuzluk ve asayişsizliğin hüküm sür-
düğü bu kurak, çorak ve ırak yerler zama-
nın güçlü milletlerinin iştahını kabartmıyor, 
pek dikkatini çekmiyordu… Hz. Muham-
med, zamanın en basit milletlerinden sayılan 
Arapları tek bir ülkü etrafında birleştirip belli 

idealler uğrunda canlarını bile vermeye hazır 
tek bir yumruk hâline getirdiği zaman, artık 
İran açısından da Bizans açısından da iş iş-
ten geçmişti… Peygamberlerinin vefatından 
sonra ciddi bir bocalama devresi yaşadılarsa 
da bunu Hz. Ebu Bekr’in dirayeti sayesinde 
atlatmayı bilen Müslümanlar, Kur’ân’dan 
aldıkları müthiş dinamizm ile zamanın 
süper güçlerini dize getirmeyi başardılar. 
Hem de birkaç on yıl zarfında… Kur’ân’ın 
adalet, çalışma, kalite, ötekine saygı/hoş-
görü gibi temel ilkeleri sayesinde insanlar 
kitleler halinde İslâm’ı benimsediler. Belli 
bir coğrafyada zuhur eden İslâmiyet, böyle-
ce, yeni coğrafyalara açılarak farklı milletle-
rin kabul ve beğenisine mazhar oldu; sahip 
olduğu “evrensellik potansiyeli”ni ortaya 
koymaya başladı. 

Peki, medeniyet havzalarına uzak olmak 
Müslümanlara ne gibi avantajlar sağladı? 

Önceki kitaplar için söz konusu olan 
bu durum, aslında dinimiz için de bir 
ölçüde mevzuubahis edilebilir: 
Kur’ân’ın servet ve iktidar alanındaki 
hakça ilkeleri, daha Hz. Peygamber’in 
vefatının üzerinden bir çeyrek asır 
bile geçmeden çığırından çıkarılmış-
tır. Hz. Peygamber’le kıyasıya müca-
dele eden servet ve iktidar sahipleri, 
idareyi tekrar ele geçirmiş; gariban-
lar Peygamberle kazandıkları izzet ve 
ikbali büyük ölçüde kaybederek yine 
eski hallerine dönmüşlerdir. Servet 
ve iktidar sahipleri “Din bu alana ka-
rışmaz!” diyerek dinin alanını daralt-
mışlar; kitaba uyacaklarına kitabına 
uydurmuşlardır.

“Biz bütün peygamberleri kendi top-
lumlarının diliyle göndermişizdir.” 

(İbrahim, 14/4)
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Şunu: İslâmiyet, “kendisi” olarak; hâkim 
güçlerden bağımsızca gelişip serpilebildi… 

Hayatını Roma idaresi altında geçiren Hz. 
İsa ile -tam bir denge abidesi olarak- salt rah-
met peygamberi değil, aynı zamanda gazap 
peygamberi de olan Hz. Muhammed; tama-
men mahkûm bir pozisyonda gelişip serpi-
len (“Biri sağ yanağına vurursa, sol yanağını 
çevir” ve “Tanrı’nın hakkı Tanrı’ya, Sezar’ın 
hakkı Sezar’a” gibi vecizeleri hatırlayalım) 
Hıristiyanlıkla da -Mekke ve Medine gibi 2 
farklı ortamda gelişmiş olan; hem mahkûm 
olduğu hem de hâkim olduğu pozisyonları 

yaşama imkânı bulan- İslâmiyet mukayese 
edilecek olursa, insanlığın örnek alabileceği 
yegâne dinî liderin Hz. Muhammed, benim-
seyebileceği yegâne dinin de İslâmiyet oldu-
ğu ortaya çıkar.

Kur’ân vahiyleri niçin parça parça 
inzal edildi?
Son ilahî kitabın niçin tek seferde değil de 

parça parça indirilmekte olduğu, müşrikle-
rin Hz. Peygamber’e yönelttikleri suçlama-
lardan biriydi. 

Kur’ân toplumsal-ahlakî problemlere yö-
nelik çözümler tasarlayan bir ıslahatçının 
belli bir sistem ve kurgu dâhilinde kaleme 
aldığı bir reform projesi değil, vahyedildiği 
durum ve şartlara yönelik çözümler getiren 
bir vahiy koleksiyonudur. 

6236 ayetinin tek seferde değil de 22 kü-
sur yıla dağıtılarak parça parça indirilmiş 
olması sayesinde; vahiyler yazılarak ya da 
ezberlenerek daha iyi korunabilmiş; pratiğe 
daha iyi yansıtılabilmiştir. 

‘Parça parça iniş’ aslında vahiy kavramının 
mahiyetinden kaynaklanan bir realitedir. Bu 
noktada, Kur’ân’ın inzal edilmeden önceki 
durumu ve vahiy kavramı hakkında kısa bir 
bilgi vermek yerinde olacaktır: 

Vahiy ne demektir?
Vahiy ilahî kelâmın bir parçasıdır. Yüce 

Allah, sadece melekleri ve peygamberleri ile 
değil, hatta sadece insanla da değil, yarattığı 
bütün varlıklarla iletişim halindedir. Kur’ân-ı 
Kerim yüce Allah’ın; yer, gök, İblis, melek, 
insan, hayvan her tür varlıkla konuştuğunu 
nakleder. 

Peki, bu iletişimin mahiyeti yeterince an-
laşılabilmekte midir?

Sözgelimi “Sonra Allah duman halindeki 
göğe yükseldi de göğe ve yere: ‘İster - istemez 
gelin!’ buyurdu. Onlar da ‘isteyerek geldik’ de-
diler” (Fussilet, 41/11) ayeti... Burada, yüce 

Sonra, yaptıklarını en güzel bir 
şekilde yapacak olanlara nîmetimizi 
tamamlamak ve her şeyi ayrı ayrı 
açıklamak ve bir de hidâyet ve rahmet 
kaynağı olmak üzere Musa'ya da kitap 
verdik ki, Rableri ile karşılaşacaklarına 
iman etsinler. 
(Ey Araplar!) İşte bu (Kur’ân) da, yine 
Bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. 
Siz de ona tâbi olun ve kendinize 
çeki düzen verin ki, size merhamet 
edilebilsin. 
“N’âpalım, bizden evvelki iki topluma 
kitap indirilmiş; biz, (bu yabancı 
milletlerin) okuyup anladıklarından 
gâfiliz!” 
yahut: 
“Bize kitap indirilseydi biz onlardan 
daha doğru yolda olurduk!”
demeyesiniz diye, size de Rabbinizden 
apaçık (Arapça) bir belge, bir kılavuz ve 
bir rahmet vesîlesi gelmiş bulunuyor.
Bu durumda, Allah'ın âyetlerini 
yalanlayarak onlardan yüz 
çevirenden daha zâlimi olabilir mi?! 
Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz 
çevirip durmalarından ötürü yakında 
berbat bir azâba çarptıracağız! (En’âm, 
6/154-157)
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Allah’ın kâinatı yaratma iradesini göstermesi, 
onun da bu iradeye anında râm olarak varlık 
sahnesine çıkması anlatılmaktadır. Yani, tıpkı 
Nuh tufanını sona erdiren: “Ey yer suyunu yut 
ve ey gök suyunu tut!” (Hûd 11/44) emrinde 
olduğu gibi, bu âyette de mecazî bir anlatım 
(temsîl) vardır (Zemahşerî, ilgili âyet). 

Buna göre, Allah ile kâinat arasında harfle-
re, seslere, sözlere dayalı bildiğimiz anlamda bir 
“konuşma”dan ziyade, bir tür etki - tepki söz 
konusudur. 

Allah Teala’nın, bir şeyi varedeceği zaman, 
ona “Kün: Ol!” demesi ve onun da olmaya 
başlamasını konu alan âyetleri de böyle an-
lamak gerekir. 

Ancak bu hâdise, bizim anlamamız için 
sembolik olarak karşılıklı konuşma formu 
içerisinde verildiği için, -Allah’ın yaratma 
iradesini göstermesi demek olan- “ol” ke-
limesi ile -başta peygamberler olmak üzere 
bütün insanlara yapılan- vahiyler arasında 
paralellik kurulmuş ve her ikisinin de ses ve 
söz kalıpları içinde cereyan eden konuşma 
türleri olduğu sanılmıştır.

Bu paralelliğin kurulması doğru olmakla 
birlikte, her iki konuşmanın da söz kalıp-
ları içinde olduğu inancı gerçeği yansıtmaz. 
Çünkü yüce Allah’ın insan dâhil canlı var-
lıklarla “konuşma”sı ile cansız varlıklarla 
“konuşma”sı aynı mahiyettedir. Gök ve yer 
ile konuşurken, nasıl söz kalıpları içindeki 
karşılıklı bir konuşma yoksa, canlılarla ko-
nuşmasında da yoktur. O’nun kelâmı; harf-
siz, lâfızsız ve sessizdir (bî-hurûf u lâfz u savt). 
Fakat Allah ile canlılar arasındaki iletişim biz 
insanlara ancak bu sembolik konuşma formu 
ile yansıtılabilmiştir. 

Yüce Allah insanlara meramını iki şekilde 
aktarır: 

Ya doğrudan vahyederek (yani bir fikri ki-
şinin içine aniden doğurarak) ya da bir araç 
kullanarak. 

Araç ise, Ruhülkudüs/Cebrail olabileceği 

gibi, ağaç, ateş, rüzgâr, şimşek, karga vb. bir 
vahiy elçisi de olabilir.

Allah’ın ettiği her vahiy peygamber gön-
dermek manasında olmadığı gibi, Hz. 
Peygamber’e ettiği her vahiy de Kur’ân vahyi 
değildir.

Kur’ân vahiyleri, Ruhülkudüs/Cebrail ta-
rafından Hz. Peygamber’in kalbine (beynine) 
indirilmiştir. 

Kur’ân vahiylerinin tek geliş şekli budur. 
Bu yol bir hadis-i şerifte şöyle anlatılır: 

“Vahiy bana bazan çan sesi şeklinde gelir -ki 
bana en zor gelen şekil budur- sonra üzerimden 
bu hal kalkınca, ‘aracı’nın ne dediğini kavramış 
olurum.” (Buhari, Bed’ü’l-Halk, 6)

Hz. Peygamber bir çan sesi (ya da arı vı-
zıltısı gibi bir ses) duymakta, ses kesilince de 
gelen Kur’ân vahyi anlamlı ifadeler hâlinde 
ortaya çıkmaktaydı.

Kur’ân vahiylerinin yüce Allah’tan ilk mu-
hataplara ulaşmasında üç aşama söz konu-
sudur: 

İlk aşama, Kur’ân’ın Allah’ın zatının ayrıl-

Yüce Allah’ın eşi-benzeri olmadığı 
gibi Kur’ân’ın da eşi-benzeri yoktur. 
Kur’ân-ı Kerim eski-yeni hiçbir edebî 
türe benzemez; ne düzyazı ne de şi-
irdir; türü kendisiyle sınırlı ilahî bir 
metindir. Sınırlı gramer ve edebiyat 
kaideleri Kur’ân için ölçü olamaz… 
Kur’ân ve hadis; her ikisi de aynı 
mübarek ağızdan dökülmesine rağ-
men, hadis üslubu ile Kur’ân üslubu 
arasında bariz bir fark vardır.

Peygamberler vahyi ezberlemezler, 
anlarlar… Çünkü vahiy ezberlenecek 
kalıplar halinde gelmemekte; anlaşı-
lıp kavranmayı beklemektedir.
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maz bir özelliği (ya da bir nispeti) olan ‘ezelî 
kelâm’dan kaynaklanmış olmasıdır. 

İkinci aşama, “vahiy aracı”nın Allah adına 
birtakım mana ve mahiyetleri Hz. Peygambe-
rin algı düzeyine indirmesidir. 

Üçüncü aşama ise bu mana ve mahiyet-
lerin Hz. Peygamber tarafından -Arapça- 
okunmasıdır. 

Bu bakımdan Kur’ân, aynı anda hem -vah-
yin asıl sahibi- Allah’ın kelâmı, hem -Allah adı-
na vahyeden- Cebrâil’in hem de -Allah adına 
okuyan- Hz. Muhammed’in sözü olmaktadır. 

“Kelâmullah” ve “kelâm-ı kadîm” ifadeleri 
Cenab-ı Hakk’ın “harf, lâfız ve sesle alâkası 
bulunmayan ezelî kelâm sıfatı”nı anlatıyorsa 
da ülkemizde genelde Kur’ân-ı Kerim anla-
mında kullanılır.

Vahiy bağlamında 
Hz. Peygamber - Kur’ân ilişkisi
Esasen, bir sözün birine ait oluşundan 

bahsedilirken söylenmek istenen; o sözün 
aslî mahiyetinin, öz-anlamının o kişiye ait ol-
duğudur. Bu manada düşünülünce, Kur’ân’ın 
Hz. Peygamber’in sözü olmadığı aşikârdır. 
Çünkü Kur’ân’da, Peygamberimiz gibi “ön-
ceden kitap nedir, iman nedir bilmeyen” 
ümmî birinin ilmî ve aklî seviyesini aşan ger-
çekler; geçmişle ve gelecekle ilgili gayba dair 
mahz-ı hakikat haberler mevcuttur ki, böyle 
gerçekler üstün ve aşkın bir güç tarafından 
verilmiş olmalıdır. Ancak Peygamber-Kur’ân 
ilişkisinde, Hz. Peygamber; 

Ne tamamen pasif bir alıcıdır, 

Ne mekanik bir kayıt cihazıdır, 

Ne vericinin gönderdiklerini yansıtmaktan 
başka bir şey yapmayan bir radyodur,

Ne de bilgisayardakini aynen kâğıda dö-
ken bir yazıcıdır. 

Vahyetme olayının tamamlanabilmesi için, 
iletilen mesajın “tertemiz fıtratlı, mükemmel 
insan” Hz. Peygamberin iç dünyası ile buluş-
ması gerekir. 

Kur’ân kelime hazinesinde Arapça asıllı 
olmayan bazı kelimeler bulunmasına rağ-
men Hz. Peygamber’in anlayamadığı hiçbir 
kelime olmaması da bu düşünceyi pekiştirir. 

Kur’ân’daki bütün kelimelerin, Peygamber 
Efendimiz tarafından nasıl anlaşılmışsa, biz-
lerce de öyle anlaşılması gereğinin altındaki 
âmil de budur.

Öte yandan, Kur’ân-ı Kerim Hz. 
Muhammed’in konuştuğu Arapça ile indiril-
miştir. 

Tevrat niçin İbranca ise Kur’ân da onun 
için Arapçadır. Ama bir “dil” sadece dil değil-
dir; diller o milletin kültürünü; dünya algısı-
nı… temsil ederler.

O halde, Kur’ân, Hz. Peygamber’in iç kişi-
liği ile bağlantılı olduğu gibi, yaşadığı ortam 
ve hadiselerle de doğrudan irtibatlıdır. Vahiy 
denilen iletişim mekanizması, bir monolog 
değil diyalogdur; vahiy belli bir süreçte ta-
mamlandığı için sadece üstteki/verici konuş-
mamakta, alttaki / alıcı ve onun kültürel çevresi 
de vahiyde etkili olmaktadır. Nitekim, mekkî 
âyetler Mekke devrindeki kişi ve hadiseler 
etrafında odaklanırken, medenî âyetler Me-
dine devrindeki kişi ve hadiselerle ilgilidir. 
Mekkî âyetlerin üslûpları Mekke devrine ait 
özellikler taşırlarken; medenî âyetler de Me-
dine devrine ait üslup özellikleri taşımakta-
dır.

Kur’ân, ezelî Allah kelâmından kaynakla-
nıyor, ama görüldüğü gibi, indiği dönemdeki 
olaylar ve şahıslarla doğrudan ilişkili… Evet 
o, indiği dönemden etkilenmektedir, ama 
bu, onun -aslî yapısı itibarı ile- ezelî oluşunu 
etkilemiyor. 

“Kulum bana nafilelerle yaklaşır, 
yaklaşır; o kadar ki, sonunda onun 
işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, 
yürüyen ayağı Ben olurum.” (Kudsî 
hadis; Buhari, Rikâk, 38) 
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zellikle son zamanlarda ahkâmın değiş-
mesi etrafında bir dizi tartışma ortaya 

çıkmıştır. Bunları üç grupta ele almak müm-
kündür. Birinci grupta yer alan ve hükümle-
rin değişmesi hususuna daha çok sosyolojik 
ve antropolojik açıdan yaklaşan modernist 
/ tarihselci yaklaşımın temel tezi şudur: 
Kur’ân-ı Kerîm belli bir dönemde gelmiş 
ve hükümleri o dönemin toplumsal şartları 
içinde oluşmuştur. Dolayısıyla Kur’ân hü-
kümleri geldiği dönemin özelliklerini taşı-
maktadır. Bu şartlar değiştiğinde hükümle-
rin değişmesi de kaçınılmazdır. 

İkincisi; bu görüşün karşısında yer alan 
ve seleften nakledilegelen fıkhî mirasın ye-
terli olduğunu ve bunlarla yetinmek gerek-
tiğini ilke edinen muhafazakâr yaklaşımdır 
ki, ilim çevrelerinde çok fazla taraftar bulan 
bir görüş değildir. 

Üçüncüsü de; bu ikisi arasında yer alan ve 
zaman ve mekân faktörüne bağlı olmaksızın 
kendilerindeki maslahatın sabit olduğu, bu 
sebeple de sübûtu ve delâleti kat‘î (kesin an-
lamlı) olan nassların getirdiği hükümlerin 
değişmeye kapalı olduğunu, belli bir örfe ya 
da illete bağlı olarak gelmiş olan hükümlerin 
ise o örf veya illetin değişmesiyle değişece-
ğini savunan mutedil yaklaşımdır. Esasen bu 
son anlayışı temsil eden Mecelle’nin “Mevrid-i 
nassda ictihada mesağ yoktur” şeklindeki 14. 
maddesi birinci yani değişmeye kapalı olan 
kısmı; “Ezmânın tegayyüriyle ahkâmın tegay-
yürü inkâr olunamaz” şeklindeki 39. madde-

İ N C E L E M E

Kur’ân Hükümlerinin
Tarihselliği Meselesi

HÜKÜMLERİN DEĞİŞMESİ 

HUSUSUNA DAHA ÇOK 

SOSYOLOJİK VE ANTROPOLOJİK 

AÇIDAN YAKLAŞAN 

MODERNİSTLER, KUR’ÂN’IN 

HÜKÜMLERİNİN GELDİĞİ 
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DEĞİŞTİĞİNE GÖRE 
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SAFFET KÖSE
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İslam Hukuku Öğretim Üyesi
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si de ikinci, yani değişmeye açık olan kısmı 
ifade etmektedir. 

Kur’ân hükümlerindeki değişimin alanını 
oldukça geniş tutan tarihselci yaklaşımdır. 
Kanaatimiz odur ki, bu düşüncenin oluşu-
munda üç husus ön plana çıkmaktadır: 

Birincisi; tarihsel olduğu iddia edilen bazı 
hükümlerin, muhatabı olan tarihi şahsiyet-
lerle sınırlı tutulması. 

İkincisi; modernitenin meydan okuması 
karşısında bazı ahkâmın modern değerlerle 
çatışması sonucu ortaya 
çıkan baskın kültürün 
etkisi. Modern yaşam 
biçimi seli süpürgeyle 
süpürmeye benzercesine 
karşısına aldığı değerleri 
güçlü araçlarıyla değer-
sizleştirme yolunda ba-
şarılı (!) bir performans 
sergilemektedir.  

Üçüncüsü de; tarih-
selci yaklaşımı savunan-
ların Hz. Ömer’in bazı 
uygulamalarından cesa-
ret almaları.

Birinciden başlayacak olursak, Kur’ân-ı 
Kerîm’deki hiçbir şahıs ya da topluma, sa-
dece tarihi malumat amacıyla yer verilme-
miştir. Kişiler, model olma özellikleri ya da 
belli bir davranış kalıbının tiplemesi olarak 
anlatılırken, toplumlar da yaşantılarında-
ki ibretlik davranış modelleri ve bir takım 
sosyolojik doneler taşımaları sebebiyle anla-
tılmıştır. Bu özellikleri itibariyle kişi ve top-
lumların davranış ve yaşam biçimiyle verilen 
mesaj evrensel nitelik taşırlar. Sadece bir ör-
nek zikretmek gerekirse, Hz. Peygamber’in 
hanımlarıyla ilgili şu âyetler konumuzu ay-
dınlatabilecek özelliğe sahiptir:

“Ey Peygamber’in hanımları! Sizden kim açık 
bir edepsizlik yaparsa onun azabı ikiye katla-

nır. Bu, Allah’a göre kolaydır. Ama sizden kim 
Allah’a ve Rasûlüne itaate devam eder ve yarar-
lı iş yaparsa ona da mükâfatını iki kat veririz 
ve onun için bol rızık hazırlamışızdır” (Ahzâb, 
33/30-31).

Burada Hz. Peygamber’in hanımları model 
olarak zikredilmiştir. Âyetteki evrensel mesaj 
şudur: Toplumda örneklik ve liderlik vasfı 
taşıyanların işledikleri kötülük ve yaptıkla-
rı iyiliklerin sadece kendileriyle sınırlı kal-
mayıp başkalarına da etki etmesi sebebiyle 

yükümlülüklerinin diğer 
insanlara göre daha fazla 
olmasıdır. Çünkü insan-
lar davranışlarını, onları 
model alarak belirlerler. 
Hz. Peygamber’in hanım-
ları da bu konunun örne-
ği olarak zikredilmiştir. 
Dolayısıyla âyetler sadece 
onlarla sınırlı bir tarihi 
bilgi verme amacı taşıma-
makta evrensel bir mesaja 
vurgu yapmaktadır. Buna 
göre okulda öğretmen, 
hastanede hekim, toplum 
içinde din görevlisi vb. 

modeller, bakan, vali gibi liderler aynı esasa 
tabidir. O zaman hastanede hekimin hastala-
ra karşı, okulda öğretmenin öğrenciler için-
de, imamın halk arasında sigara içmesi ya da 
toplum lideri olarak bir bakanın yolsuzluğu  
sıradan bir vatandaşınki ile aynı mıdır?! İşte 
âyette anlatılmak istenen husus budur. 

İkinci konuya gelince öncelikle şu kate-
gorik ayırımı yapmak durumundayız. İnsan-
Allah, insan-âlem (cosmos), insan-insan iliş-
kileri (insanlar ve toplumlar/ devletlerarası 
münasebetler) açısından Kur’ân-ı Kerîm’de 
üç grup âyetten söz etmek mümkündür. 
Benzer bir hususu hadisler için de ifade et-
mek gerekir. Birincisi şudur: İnsan-Allah 
ilişkilerini düzenler. Bunlar iman ve ibadet 

TOPLUMDA ÖRNEKLİK 

VE LİDERLİK VASFI TAŞI-

YANLARIN İŞLEDİKLERİ 

KÖTÜLÜK VE YAPTIK-

LARI İYİLİKLER SADECE 

KENDİLERİYLE SINIRLI 

KALMAYIP BAŞKALA-

RINI DA ETKİLEDİĞİ 

İÇİN YÜKÜMLÜLÜKLE-

Rİ DAHA FAZLADIR.
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konularını içine alır. Bu alana ait hükümle-
rin en temel özelliği sabit ve değişmeye ka-
palı oluşudur. Esasen bu alanda değişime 
ihtiyaç da yoktur. Bunun kavramsal karşılığı 
te‘abbüdîliktir. Bu hususlar bizzat Kur’ân ve 
sünnet tarafından insanları ilgilendirdiği ka-
darıyla ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

İkinci gruptakiler ise kevnî âyetler dediği-
miz evrendeki mükemmel denge ve düzenle 
ilgili olanlardır. Kur’ân-ı Kerîm bunlara işa-
retle yetinerek insanlardan bu bilinçli tasarı-
mın araştırılmasını talep 
etmiştir (Furkân, 25/2; 
Kamer, 54/49; Rahmân, 
55/5-7; Mülk, 67/3). 
Klasik literatürde kevnî 
âyetler denilen evrende-
ki düzenin incelenmesi 
Allah’a götürecek yollar-
dan birisidir. Kâinattaki 
varlıkların yaratılışı ile 
işleyişindeki eşsiz ahengi 
ve düzeni gören herkes, 
mükemmel bir yaratıcı 
fikrine ulaşabilir. Tersin-
den bu ahenk ve denge-
nin bozulması durumun-
da kimin böyle bir yarat-
ma fiilini başarabileceği-
nin de düşünülmesi Allah’a götüren bir yol 
olarak kavranabilir. Nitekim birçok âyette bu 
noktaya vurgu vardır (Bkz. Kıyâme (75), 8-9; 
İnsân (76), 8-10; Tekvîr (81), 1-14; İnfitâr 
(82), 1-9; İnşikâk (84), 1-5). Kur’ân-ı Kerîm 
insana bu gerçekleri görebilecek idrak kabi-
liyetleri (basâir) verildiğini (En‘âm (6), 104.), 
önyargılı, inatçı olmaması halinde bunları 
görebileceğini söyler (Müddessir (74), 16). 
Bu sebeple konusu madde olan ilimlerle uğ-
raşmak İslam toplumunda farz-ı kifâye (top-
lumsal vecîbe) olarak kabul edilmiştir. Buna 
göre dini ilimlerle uğraşmanın hükmü ne ise, 
konusu madde olan fizik, kimya, matematik, 

astronomi, tıp gibi ilimlerle meşgul olmak 
da aynı hükme tabidir. Her ikisi de Allah’ın 
ilmidir. Buna sadece bir örnek olmak üzere 
şunu zikredebiliriz: 

Kur’ân-ı Kerîm ilginç bir şekilde: “Denizler 
tutuşturulduğu zaman” (Tekvîr, 81/ 6) âyetiyle 
suların tutuşturulmasını kıyameti koparan 
olaylardan birisi olarak takdim eder ve bura-
da suyun kimyasal özelliğine de işaret eder. 
Âyetteki tescîr kelimesi Arap dilinde tandır 
içindeki ateşi tutuşturmak, körüklemek an-

lamına gelir. Ünlü mü-
fessir Mevdûdî (ö.1979) 
tefsirinde bu âyetin bir 
mucizeye işaret ettiği-
ni şu şekilde izah eder: 
Allâh Te‘âlâ suyu yakıcı 
özelliğe sahip oksijen ile 
yanıcı olan hidrojen ga-
zından yaratmıştır. Ok-
sijen, ateşin yanması için 
gereklidir. Hidrojen de 
kendi kendisine tutuşan 
bir gazdır. Bu iki gaz bir-
leştiğinde suyu meydana 
getirirler ve ateşi söndü-
rücü bir özellik arzeder-
ler. İşte kıyameti kopara-
cak olan olaylardan birisi, 

suyun kimyasal yapısı bozularak oksijen ve 
hidrojen atomlarının ayrışmak suretiyle de-
nizlerin alev alev yanacağı mekânlar haline 
gelmesi/yangın yerine dönmesidir. Zira hid-
rojen tutuşacak oksijen de bu alevi hızlandı-
racaktır. Yangını söndürecek olan su bizzat 
ateş haline geldiği için de onu söndürmek 
imkânsızlaşacaktır.

İşte bu âyeti inceleyen bir uzman bunu o 
dönemlerde ancak Allah’ın söyleyebileceği 
fikrini edinmiş olarak Allah’a ulaşabilecektir. 
Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Sadece maksa-
dı ifade için bir misalle yetinilmiştir. Kur’ân-ı 
Kerîm, konusu madde olan bu tür ilimlerle 

SÜBÛTU VE DELÂLETİ 

KAT‘Î OLAN NASSLARLA 

BELİRLENEN HÜKÜM-

LERDE HERHANGİ BİR 

DEĞİŞİKLİK SÖZ KO-

NUSU OLAMAZ. BU DÜ-

ŞÜNCENİN TEMELİNDE 

O ALANDAKİ MASLAHA-

TIN BU HÜKÜMLER DI-

ŞINDA BİR BAŞKASIYLA 

ELDE EDİLEMEYECEĞİ 

İNANCI YATMAKTADIR.
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ilgili olarak sadece işarette bulunmuştur ki, 
bunlar zaman içinde araştırmalar sonucunda 
ortaya çıkacaktır. Böylece Allah’a götüren bir 
yol olarak kâinattaki eşsiz nizam ve ahengin 
araştırılarak gizemli sırlarının keşfedilmesi, 
hem teknolojik gelişmelerle insanın işlerini 
kolaylaştıracak buluşlara imza atması hem 
de bu mükemmelliğin Allah’ın eseri olabile-
ceğini anlayıp iman etmeyenin inanmasına, 
inanmış olanın da imanının sağlamlaşmasına 
katkıda bulunacak, o çağlarda bu işaretleri 
ancak Allâh kelamının verebileceğine olan 
inanç güçlenecektir. 

İnsan-insan ilişkileri 
konusunda ise iki tip hü-
kümden bahsedilebilir. 
Birincisi Kur’ân ve genel 
anlamda sünnet sürekli-
lik ve evrensellik özelli-
ğinin tabii sonucu olarak 
temel ilkeler vaz’etmiş 
bazı nadir konular dışın-
da ayrıntıya girmemiştir. 
Bu ilkeler evrensel nite-
lik taşırlar ve her zaman 
ve zeminde ortaya çıkan 
problemlerin çözümünü 
ihtiva ederler. Ana çerçeveyi çizen bu pren-
siplerin günlük hayata tatbiki içtihat yoluyla 
olur. En genel anlamıyla içtihat bu iki kay-
nak tarafından açıkça belirlenmemiş bir me-
selenin bu temel ilkelerle bağlantısını kurup 
şer’î hükme ulaşmak demektir. Bu ilkelerin 
evrensel olduğu konusunda herhangi bir 
tartışma yoktur. İlke sabit kalmakla birlikte 
uygulamalarda zaman ve mekâna göre deği-
şiklikler söz konusu olabilmektedir. Burada 
maslahatı sağlayan ilkenin kendisidir. Mesela 
Kur’an ve sünnette alış-veriş (bey‘) akdi ilgili 
temel prensipler şunlardır: 

Akdin bağlayıcı olduğu ve akit güvenliği 
açısından tek taraflı irade ile bozulamaya-
cağı (Maide, 5/1); akitlerin karşılıklı rızaya 

dayandığı (Nisâ’, 4/29) dolayısıyla bu rızayı 
bozacak ve hüsnü niyet ilkesine aykırı olarak 
akdi yapanlardan her birinin diğerine karşı 
başvurduğu hile, aldatma, yanılma ve iğfa-
linin karşılıklı rıza prensibini bozduğu için 
akdi feshetme imkân ve muhayyerliği vere-
ceği (Buhârî, “Îmân”, 164, “Büyû‘”, 48, 60; 
Müslim, “Büyû‘”, 48; Tirmizî, “Büyû‘”, 72; 
Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 50); amme nizamı ve 
ahlaka aykırı olmayan akdî şartların serbest 
olduğu ve akdi yapanı bağlayacağı (Buhârî, 
“İcâre”, 14; Ebû Dâvûd, “Akdiye”, 12; 
Tirmizî, “Ahkâm”, 17); akit sözleşmesinin 

sükût ettiği her noktada 
akdin meydana getireceği 
hak ve borçların sınırı-
nı tayin hususunda örf-
âdetin esas alınacağı. Örf 
sadece akitlerde değil hak 
ve yükümlülükleri belir-
leme hususunda başvuru-
lan bir kaynaktır (Bakara, 
2/233; Buhârî, “Büyû‘”, 
95; Nesâî, “Kudât”, 31; 
İbn Mâce, “Ticârât”, 65; 
Dârimî, “Nikâh”, 54) ve 
şer‘î esaslara aykırı olma-
ması, söz konusu muame-

leden önce mevcut bulunması halinde akit-
lerde de belirleyicidir. Alış-veriş için çerçe-
veyi çizen bu prensipler doğrultusunda faks, 
teleks, internet vb. her türlü vasıta ile her bir 
şeyi alıp-satmak mümkündür. 

Çeşitli hukuk dalları için de Kur’ân ve 
sünnetin öngördüğü evrensel temel ilkeleri 
burada sıralamak mümkündür. Ancak zik-
redilen örneğin maksadı ifadeye kâfi geldiği 
dikkate alınarak bunlardan sarf-ı nazar edil-
miştir.    

İkincisi de, ayrıntılı hükümlerdir. Bunla-
rın sayısı son derece azdır. Bu hükümlerin 
özelliği insanların maslahatının/menfaatinin 
sabit olması, bu menfaatin zaman ve zemine 

TARİHSELCİ AKIMIN 

EN TEMEL HAREKET 

NOKTASI HZ. ÖMER’İN 

BAZI UYGULAMALARI-

DIR. OYSA, HZ. ÖMER’İN 

NASSLARIN HÜKÜMLE-

RİNİ DEĞİŞTİRMESİ YA 

DA ASKIYA ALMASI SÖZ 

KONUSU DEĞİLDİR. 
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Kur’an Hükümlerinin 
Tarihselliği ...

göre değişmemesidir. Miras hükümleri, ev-
lenilmesi yasak olanlar (muharremât), bazı 
cezalar (hudûd: zina, kazf, hirabe, hırsızlık, 
kasten adam öldürme) bu çerçevede sayıla-
bilir. Esas tartışma da miras ve cezalar konu-
sunda ortaya çıkmaktadır. Bu konuda İslam 
hukuk geleneğindeki temel yaklaşım şudur: 
Sübûtu ve delâleti kat‘î olan nasslarla belirle-
nen hükümlerde herhangi bir değişiklik söz 
konusu olamaz. Bu düşüncenin temelinde 
o alandaki maslahatın bu hükümler dışında 
bir başkasıyla elde edilemeyeceği inancı yat-
maktadır.          

Son olarak üzerinde durulması gereken 
husus şudur:

Hükümlerin değişimi ile ilgili alanı ol-
dukça genişleten tarihselci akımın en temel 
hareket noktası Hz. Ömer’in bazı uygulama-
larıdır. Bazı bilim adamlarının iddia ettikle-
rinin aksine Hz. Ömer’in maslahat gerektir-
diği için nasslardan bağımsız uygulamalar-
da bulunması ve nassların öngördüğü bazı 
hükümleri değiştirmesi ya da askıya alması 
söz konusu değildir. Diğer bir ifade ile Hz. 
Ömer nassların öngördükleri hükümlere 
rağmen bir başka hüküm vaz’etmiş değildir. 
Daha açık şekilde söylemek gerekirse “Hz. 
Ömer müellefe-i kulûba zekât vermedi” veya 
“zekâtı kesti” demek hatalıdır. Çünkü Hz. 
Ömer’in bu yöndeki tavrına muhatap olanlar 
müellefe-i kulûb değildi. Yani onlar bu özel-
liklerini kaybetmişlerdi. Diğer bir ifade ile 
değişen müellefe-i kulûba zekât verme hük-
mü değil, bu vasıfla zekât alanların bu özel-
liğidir. Zekât verilen bir fakirin zenginleş-
mesinden sonra zekât alamamasının sebebi 
ne ise müellefe-i kulûb olarak zekât alırken 
sonra kesilen kimsenin durumu da aynıdır. 
Hz. Ömer’in yaptığı da budur.  

“Hz. Ömer hırsızlık suçu için öngörülen hadd 
cezasını uygulamadı ya da yürürlükten kaldırdı” 
demek hatalıdır. Çünkü o insanların eylemi, 
hırsızlık suçunu tam olarak oluşturmuyordu. 

Hukuk diliyle söylemek gerekirse onların ey-
leminde suç unsuru yoktu, ya da hafifletici 
sebepler vardı. 

“Sevad topraklarını nassların öngörüsüne 
rağmen maslahat sebebiyle savaşa katılanlara 
dağıtmadı” demek hatalıdır. Çünkü bu konu-
daki yetki devlet başkanı sıfatıyla kendisine 
aittir. 

“Aynı anda üç boşamayı nassların açık hük-
mü bulunduğu halde üç saydı” demek hatalı-
dır. Bu konudaki sözü gâyet açıktır ve ko-
nuyu aydınlatmaktadır. Hz. Ömer, insan-
ların Kur’ân-ı Kerîm’in ilgili âyetleri ve Hz. 
Peygamber’in sünneti çerçevesinde belirlen-
miş bulunan boşama prosedürünün dışına 
çıkarak eşlerini bir talakla boşayabilecekleri 
halde aceleci davranarak üç talakı aynı anda 
ika etme alışkanlığı kazanması ve bunun da 
yaygınlaşması üzerine geçici cezâî bir tedbir 
olarak aynı anda üç boşamayı üç olarak ön-
görmüştür. Hz. Ömer’in şûrâ heyetine getir-
diği esnada söylediği sözler buna delalet et-
mektedir. Buna göre aynı anda üç boşamayı 
üç kabul etmek delilden hareketle ulaşılan 
hukuki anlamdaki nihai sonuç değil, amaç 
insanları Kur’ân ve sünnetin öngördüğü bo-
şama prosedürüne uymaya zorlamaktır. Yani 
esas amaç aslî hükmü korumak ve böyle bir 
müeyyide ile bunu sağlamaktır. Buna göre 
aynı anda üç boşamayı üç kabul etmek İslam 
hukukunun yasama organına tanımış oldu-
ğu ta‘zîr cezası kapsamında öngörülebilecek 
geçici bir zecrî tedbir mahiyetindedir. Çünkü 
kaynaklarımızda Hz. Ömer’in aynı anda üç 
boşamayı suç saydığı ve bu yola başvuranları 
da dayakla cezalandırdığı yönünde bilgiler 
mevcuttur. Bir önceki aşamada tatbik ettiği 
bu cezanın beklenen neticeyi vermemesin-
den dolayı böyle bir müeyyide öngörmüş ol-
ması kuvvetle muhtemeldir.1 

1 Bu konuda geniş bir araştırma için Bkz.: Saffet Köse, “Hz. 
Ömer’in bazı uygulamaları bağlamında ahkâmın değişmesi 
tartışmalarına bir bakış”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 
sayı: 7, Nisan 2006, s.13-50.

www.islamhukuku.com/Uploads/Sayilar/sayi7__(p13-49)564.PDF
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er bir kavram, kişinin olayları ve 
hayatı doğru bir şekilde değerlen-

direbilmesi için, birer ölçü birimi ve birer 
mihenk taşıdır. İşin başında elindeki ya da 
zihin dünyasındaki ölçü birimi yanlış olan, 
elbette ki önüne gelen her şeyi yanlış ölçüp, 
biçecektir. Bunun için inanan insan, kullan-
dığı tüm kavramları vahye inşa ettirmelidir. 
Kavramların vahye inşa ettirilmesi insana, 
Allah (c.c.) ile aynı dili konuşmasını sağ-
layacaktır. Hal böyle olunca insan, Allah’ın 
gör dediğini görecek, O’nun (c.c.) bak dedi-
ği yerden varlık âlemine bakıp, O’nu (c.c.) 
razı ve memnun edecek bir hayatın sahibi 
olacaktır.            

Öyleyse gelin çokça kullandığımız, ama 
hep tek bir anlama sıkıştırıp, diğer anlam-
larını ihmal ettiğimiz önemli bir Kur’an 
kavramı olan cahiliye ve buna duçar olan 
cahilin ne anlama geldiğini Kur’an aynasın-
dan bakarak öğrenelim. Kur’an cahil, cahili-
ye ve cehalete dair onlarca ayette çok geniş 
ve farklı açıklamalarda bulunur. Biz sadece 
Kur’an’ın cehl kökünden türetilen ve çeşitli 
kalıplarıyla 24 farklı ayette geçen ifadelerin 
bağlamını dikkate alarak bazı tespitlerde 
bulunmaya çalışacağız. 

Cehaletin sözlük anlamı
Öncelikle cehl köküne sözlüklerimizde 

nasıl anlamlar verildiğine bakmamız yerin-
de olacaktır. Sözlüklerimizde bu köke veri-
len genel anlam; ilm’in zıddı olarak, bilgisiz 
ve bilgiden mahrum olma şeklindedir.1 Ama 

D E N E M E

Kur’an’a Göre Cahil ve
Cahiliye

Kur’an kesin bir 
bilgiye dayanmayan, 
olayların hikmet ve 

inceliğine bakmadan 
sadece sonuçları 

ile ilgilenen bir 
zihniyeti “cahiliye 
zihniyeti” olarak, 

bu zihniyetin yanlış 
düşüncelerini ise 

“cahiliye zannı” olarak 
isimlendiriyordu.

HMuhammed EMİN YILDIRIM

1 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, c.2 s.402-403; İbn Faris, Mu-
cem el-Mekayis fi’l-Lüğa, s. 228 
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Kur’an’a Göre Cahil ve
Cahiliye

son dönem Kur’an üzerinde yaptıkları araş-
tırmaları ile tanınan biri batılı, biri Japon iki 
bilim adamı Goldziher (ö.1921) ve Toshihiko 
Izutsu (ö.1993), bu kelimeyi biraz daha farklı 
yorumlamışlardır. Goldziher cehl’i ilm’in de-
ğil, hilm’in zıddı olarak yorumlarken, Izutsu 
ise cehl’in fiili tezahürünün zulüm olduğu-
nu söylemektedir.2  Bu açıklamaları dikka-
te aldığımızda cehl; hilmin, müsamahanın, 
sükûnetin ve hoş görünün zıddı, zulmün ise 
fiili karşılığı anlamlarına gelmektedir. Bu yo-
rumlardan yola çıkarak Goldziher cehalete, 
barbarlık anlamını vermiştir.3 Yine büyük 
İslam filozofu Farabi (ö.950) meşhur kitabı 
el-Medinetü’l Fazıla’sında, fazilet, erdem ve 
selamet şehrinin zıddı olarak, el-Medinetü’l-
Cahile yazarak, cahiliyeyi, erdem ve faziletin 
zıddı olarak gösterir.4

Bu anlamlara ilave olarak birde büyük 
Arap dil âlimi Ragıp el-İsfehanî’nin (ö.1033) 
yorumuna bakarsak, onun da cahiliye kavra-
mına 3 temel anlam verdiğini görürüz. Bun-
lar; 

İnsanın ilimden ve bilgiden yoksun olma-1- 
sı. Bu zaten cahilin en temel ve en bilinen 
manasıdır; İsfehanî’de bundan dolayı bu 
manayı ilk sıraya yazmıştır.

Gerçek olmayan, hakikat ile alakası olma-2- 
yan bir şeye gerçekmiş gibi inanmak.

Bir şeye hak ettiğinden öte, hak ettiğinden 3- 
fazla ya da az değer vermektir. 

 İsfehanî, Kur’an’da ki bazı kullanımları 
dikkate alarak, bu kullanımların 3 temel baş-
lıkta böyle toplanabileceğini ifade etmiştir.5

 Kur’an-ı Kerim’in cahil tanımı
Bu ön bilgiler ışığında yeniden biz ilahi 

kelama yönelirsek, cehl kökünden gelen 24 
kullanımın, 20’sinin farklı kalıplarda, 4’ünün 
ise doğrudan cahiliyye olarak geçtiğini gö-
rürüz. 

Cahil; bilgisiz olan, bir şey hakkında ye-•	
terli ilme ve bilgiye sahip olmayan, bir şe-

yin önemini gereği kadar fark edememiş 
olandır. Genelde cahil deyince hepimizin 
anladığı ilk mana budur. Çok ilginçtir, 
Kur’an böyle bir cahilliği genellikle ma-
zur görmekte, bilgisizlikten dolayı yapılan 
yanlışların Allah tarafından af edilebilece-
ğini söylemektedir.6

Cahil; Allah’ın emirlerine karşı soğuk •	
davranan, o emirleri basite alıp gereğince 
önemsemeyen ve daha da kötüsü o emir-
lerin üzerine başka sözler söyleyendir. 

Cahil; etrafında kendisine hakkı ve haki-•	
kati anlatan binlerce ayet, işaret ve mucize 
olmasına rağmen halen olağanüstü işler 
bekleyendir.  

Cahil; iyiliği emretmeyip, kötülükten alı-•	
koymayan, insanların hatalarını bağışla-
mayan, müsamaha ve hoşgörü ile etrafın-
dakilere muamele etmeyendir. 

Cahil; hakkında kesin bilgileri olmaması-•	
na rağmen zanna dayanarak bazı şeylerin 
peşine düşen ve elde ettiği eksik bilgiler 
üzerine hükümler bina edendir. 

Cahil; şehvet ve nefsanî arzularının pe-•	
şinde koşan, insanı ayartan içgüdülerinin 
esiri olandır. 

Cahil; emanete ihanet eden, kendisine tes-•	
lim edilen her ne ise7 onu koruyup göze-
teceği yerde, umursamayıp zayi edendir.  

Cahil; Allah’a ait bir alanı başka şeyler ile •	
paylaşan, bu paylaşımı meşru göstermeye 
çabalayan ve başkalarının da böyle yap-
maları için teşvik edendir. 

Cahil; gönderilen elçilerin mesajlarına •	
karşı kulak tıkayıp onları işitmeyip, anla-
mayan ya da anlamasına rağmen anlamak 
istemeyendir.

Cahil; boş ve faydasız söz, iş ve düşüncele-•	
rin peşinde olan, nerede nasıl davranacağı 
belli olmayan, kendini bilmez ve taşımaz 
bir hayatın sahibi olandır.  

2 Mustafa Fayda, TDV, İslam Ansiklopedisi, c.7, s.18
3 Age. c.7, s.18
4 Age. c.7, s.18
5 Ragıp el-İsfehanî, Müfredat, s.209 

6 Nisa 4/17; En’am 6/54; Nahl 16/119; Hucurat 49/6

7 Burada geçen “emanet” kavramını çok geniş ele almalı; Ah-
zab 72’de ifadesini bulan, kulluk, akıl ve iradeyi de oluştu-
rulacak listenin en başına yazmalıdır. 
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Cahil; sosyal hayatta olan biteni tam anla-•	
mı ile kavramayan ve insanların dertlerini 
çözüme kavuşturmak için uğraşmayandır.  

Cahil;•	  Allah’ın başkasına bahşettiği bazı 
güzellikleri çekemeyerek kıskanan, kendi 
elinde bulunan nimetlere şükür edece-
ği yerde, başkalarının elinde bulananları 
hazmedemeyendir. 

Cahil; başkalarına dil uzatan, kendisi salih •	
bir amel ortaya koymadığı gibi, güzel iş 
yapanlara engel olan ve güzelliği ortadan 
kaldırmak için ona-buna çelme takandır.  

Görüldüğü gibi ilahî ke-
lamın lügatinde cahil, çok 
zengin bir anlam çeşitlili-
ğine sahiptir. Bu anlam-
ları dikkate aldığımızda 
Efendimiz’in Mekke’nin 
en kültürlü ve soy itibari 
ile en asil insanlarından 
biri olan Amr ibn Hişam’a 
neden Ebu Cehil/Cehale-
tin babası dediğini daha 
iyi anlıyoruz. 

Vahye tamamen teslim olan ve kullandığı 
tüm kavramlarını ona inşa ettiren Efendimiz 
(sas) nasıl ki, cahilin anlamını çok iyi kav-
ramış idiyse; cehaleti de çok iyi kavramış, 
onu belli bir zaman veya mekânda ortaya çı-
kan bir düşünce olarak değil, bir zihniyet 
ve hayat tarzı olarak anlamış ve ümmetine 
de böyle anlamaları için çeşitli uyarılarda 
bulunmuştur.8 

Efendimiz’in (sas)  ümmetine yaptığı bu 
uyarılarının temelini oluşturan Kur’an ayet-
lerine baktığımız zaman; Kur’an’ın 4 yerde 
cahiliye olarak kullandığı ayetlerde, cahiliye 
düşüncesinin en temel özelliklerinin neler 
olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Zann’el-Cahiliyye/Cahiliye Zannı
Kur’an bu ifadeyi Ali İmran Sûresi’nin 

154. âyetinde kullanır. Bu âyet Uhud harbi 

sonrası nazil olan âyetlerdendir. Uhud’da İs-
lam askerleri çözülüp, kısmı bir mağlubiyet 
yaşanınca, kalplerine daha iman tam oturma-
mış bazıları Allah ve Rasulü hakkında aynen 
İslam öncesi dönemde olduğu gibi su-i zan-
larda bulunmaya başladılar. Mesela dediler 
ki; “Eğer Peygamber bizi dinleseydi; Uhud’a 
gelmeyip, şehir savunması yapsaydı, bu işler 
başımıza gelmezdi. Bize ne bu mağlubiyet-
ten, biz gider Mekkeli dostlarımızdan eman 
isteriz. Bu nasıl bir Peygamber ki, o içimizde 
olmasına rağmen bize mağlubiyet dokundu. 

Allah bizimle beraber ol-
saydı bu iş başımıza gel-
mezdi; demek ki, Allah 
elçisini desteklemiyor ve 
Muhammed hak bir elçi 
değil.”      

İşte Kur’an kesin bir 
bilgiye dayanmayan, kişi-
sel tahmin ve öngörüleri 
aşamayan, olayların hik-
met ve inceliğine bakma-
dan sadece sonuçları ile 

ilgilenen bir zihniyeti “cahiliye zihniyeti” 
olarak, bu zihniyetin yanlış düşüncelerini ise 
“cahiliye zannı” olarak isimlendiriyordu. 

Hükm’el-Cahiliyye/Cahiliye hükmü
Kur’an bu ifadeyi Maide Sûresi’nin 50. 

âyetinde kullanır. Âyet şöyle söylemektedir: 
“Yoksa onlar cahiliye idaresini/hükmünü mü 
arıyorlar? Eğer meseleleri kavrayan bir top-
luluk iseniz bilin ki; Allah’tan daha güzel kim 
hüküm verebilir ki?” Tefsir kitaplarımızda bu 
âyetin sebeb-i nüzulü olarak çeşitli olaylar ri-
vayet edilmektedir.9 Bu olaylar bir yana, bu-
rada ayetin mesajı oldukça açıktır. Âyet aklı-
nı kullanan ve meselelerin dışına takılmayıp, 
özünü kavrayan iman ehlinden, Allah’tan 
başka hiçbir hükmü kabul etmemelerini ve 
görünüşte menfaatlerine aykırı da olsa, bu 
hükme razı olup, başka hükümleri isteme-
melerini emir etmektedir. Eğer bir meselede 

GOLDZİHER CEHL’İ 

İLM’İN DEĞİL, HİLM’İN 

ZIDDI OLARAK YORUM-

LARKEN, IZUTSU İSE 

CEHL’İN FİİLİ TEZAHÜ-

RÜNÜN ZULÜM OLDU-

ĞUNU SÖYLEMEKTEDİR.

8 Buhari, Menâkıb, 8; İman, 22; Cenaiz, 39 9 İbnü’l-Cevzi, Zâdu’l-Mesîr, c.2, s. 376; Razî, Mefâtihu’l-
Ğayb, c.12, s.376; Bedrettin Çetiner, Fâtiha’dan Nâs’a 
Esbâb-ı Nüzûl, c.1, s.317 
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Kur’an’a Göre
Cahil ve Cahiliye

Allah’ın hükmü apaçık ortadayken çeşitli 
mülahazalarla başka hükümleri isteyen var-
sa, o cahiliye zihniyetine esir olup, cahiliye 
hükmünü istemiştir. 

Teberruc’el-Cahiliyye/Cahiliye taşkınlığı
Kur’an bu ifadeyi Ahzab Sûresi’nin 33. 

âyetinde kullanır. İlahî kelam bu âyette mü-
minlerin anneleri olan Peygamber hanımla-
rına seslenir ve onların 
şahsında tüm hanımları 
uyararak der ki: “Evleri-
nizde oturun ve cahiliye 
günlerinde olduğu gibi 
açılıp, saçılmayın.” Bu 
âyeti bir de Muhammed 
Esed yorumu ile okuya-
lım: “Evlerinizde sessizce 
oturun ve eski cahiliye 
günlerindeki gibi cazi-
benizi sergilemeyin.”10 
Esed, çok güzel bir yo-
rum ile teberrüc ifadesi-
ni cazibenin etrafa saçılması olarak yorum-
lamaktadır. Bu yorumu dikkate alarak diye-
biliriz ki; “Cahiliye mantığı meşru ve helal 
dairede güzel olan kadın ve erkeğin birbirine 
cazibedar kılınma özelliğini, teşhirciliğe dö-
nüştürerek toplumu ifsat eden bir araç haline 
getirmiştir.” 

İşte İslam bu mantığı ortadan kaldırmak ve 
kadının dişiliğinin, kişiliğinin önüne geçme-
mesi için örtünme emrini vermiştir. Dolayısı 
ile tesettürün en önemli hikmeti, Müslüman 
hanımın kişiliğinin muhafazasıdır. Hal böyle 
olunca, ancak kişiliğinin muhafaza edildiği 
bir örtünme şekli İslam’a göre tesettür ola-
rak kabul edilir. Yoksa sadece başa bağlanan 
bir örtü ile tesettür emri yerine getiril(e)me-
mektedir. Bunun içindir ki, ne yazık ki; nice 
başörtülü hanımlar vardır ki, aslında te-
settürsüzdür.  

Hamiyyet’el-Cahiliyye/Cahiliye
Taassubu
Kur’an bu ifadeyi de Fetih Sûres’inin 26. 

âyetinde kullanır. Ayet şöyle demektedir: 
“O zaman hakikati inkâr edenler taassubu, 
cahiliye taassubunu kalplerine yerleştirmiş-
lerdi. Allah o inkârcıların bu taassuplarına 
karşı iman edenlerin yüreklerine sükûneti ve 
güveni indirdi. Onlara takvayı yani sorum-

luluk bilincini aşıladı.” 
Bu âyetin sebeb-i nüzulü 
olarak Hicretin 6. yılında 
tek amaçları umre yap-
mak olan Müslümanla-
rın Hudeybiye kuyula-
rının başında bekletilip, 
sırf içlerinde taşıdıkları 
cahiliye taassubundan 
dolayı Mekkelilerin bu 
umrecileri Kâbe’ye sok-
mak istememeleri olarak 
gösterilir.11 Cahiliye zih-
niyetinin kendisine tabi 

olanlara doğru-yanlış ayrımı yaptırmadan 
nasıl taassup kazandırdığının bir göstergesi 
olması açısından bu âyetin mesajı oldukça 
önemlidir. 

İşte Kur’an bir hayat tarzı ve dünya gö-
rüşü olarak algıladığı cahiliye zihniyetini 
daha iyi anlamamız için, onun 4 temel husu-
siyetini bize böyle açıklamaktadır. Kesin bil-
giye dayanmayan veriler üzerine bina edilen 
yargıları zan, Allah’tan başka idareyi kabul 
etmeyi cahiliye hükmü, cazibenin sergilen-
mesini taşkınlık, hak batıl ayrımı yapmadan 
sırf menfaatine uygun olduğu için yaptığı her 
davranışı ise taassup olarak nitelemektedir. 

Bu 4 hususiyete hayatında yer veren ise is-
terse 21. asrın içerisinde yaşıyor olsun, aslın-
da Mekke’nin İslam öncesi karanlık çağının 
bir mensubu olarak cahiliye zihniyeti taşıdı-
ğının, dolayısı ile cahil olduğunun farkında 
olmalıdır. 

CAHİL; BİR ŞEY HAKKIN-

DA YETERLİ BİLGİYE SA-

HİP OLMAYAN, BİR ŞEYİN 

ÖNEMİNİ GEREĞİ KADAR 

FARK EDEMEMİŞ OLAN-

DIR. KUR’AN BÖYLE BİR 

CAHİLLİĞİ GENELLİKLE 

MAZUR GÖRMEKTEDİR. 

10 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, s.858 11 Vahidi, Esbâbu’n-Nüzûl, s.216 
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Hocam öncelikle Hattat Yusuf Sezer 
kimdir? Kendi ağzınızdan sizi kısaca ta-
nıyabilir miyiz? 
İnsanın kendini tanıtması en zor iştir. Siz 
tanıtabilirsiniz ama bizim kendimizi tanıt-
mamız oldukça zor. Memleketim Kasto-
monu. Devrekani ilçesi Baltacak Köyü’nde 
1961 yılında rençber bir aileye mensup 
olarak dünyaya gelmişim. 1972 yılında 
İstanbul’a gelip Sümbül Efendi Kur’an 
Kursu’nda Kur’an eğitimimi tamamlayarak 
14 ayda hafızlık belgemi aldım. Daha son-
ra İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip 
Okulu’nda yatılı kalarak tahsil hayatımı 
tamamlamaya gayret ettim. Şu anda da 
mesleğimi de hattat olarak devam ettiren 
bir kişiyim. 

Hat sanatına başlama serüveniniz nasıl 
oldu?
Cenab-ı Hak kuluna ne yapacağını daha 
çocukluğunda gösteriyor. Hakses dergileri 
vardı bilmem hatırlar mısınız? Onun ka-
paklarında bir takım hatlar olurdu. Daha 
ilkokula belki gidiyorum belki gitmiyorum. 
O yazıları patlıcan moru kopya kalemle-
ri vardı o zaman, o kalemle kapağın üst 
boş kısımlarına taklid ederek yazıyordum. 
Ama bilmiyordum ki bu bir hat sanatı. Ben 
sadece bu bir Kur’an yazısı diyerek taklid 
ediyordum. Meğer Rabbim bunu daha ço-

S Ö Y L E Ş İ

HATTAT YUSUF SEZER ile 
‘SANATIN HASI’ ÜZERİNE…

Kur’an’sız 

yaşayarak 

hattat 

olunmaz!

MUHARREM BAYKUL
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cukken gönlümüze nakşetmiş. Eğitimim 
ilk böyle başladı. Ağbim 1965’li yıllar-
da Kastamonu’da İmam Hatip Okulu’nda 
okurken Hattat Emrullah Demirkaya’dan 
hat dersleri alıyormuş. Ben reçeli çok se-
viyorum. Reçel o zamanlar ramazanlarda 
köy hocası için hazırlanırdı. Doyasıya reçel 
yiyemezdik. Bir yaz ağbim köye geldiğinde 
meraktan ağbimin çantasını karıştırdığım-
da bir kavanoz vardı. Ben de reçel zannedip 
parmağımı batırıp ağzıma götürünce sim-
siyah bir şeyle karşılaştım. Ama mürekkep 
olduğunu da bilmiyorum. Bir de yanında 
defter var. Siyah siyah kamış kalemler var. 
Kavanoza batırıp yazmaya çalıştım. Demek 
dedim bu mürekkep bunlar da kalemi. Daha 
ilkokul yıllarım. İşte o mürekkebe elimi ba-
tırıp ağzıma götürmemle Hat mürekkebiy-
le, is mürekkebiyle tanışmam başladı. 
1972’de Koca Mustafa Paşa’daki Sümbül 
Efendi Kur’an Kursu’nda okurken Kur’an 
hocamız Hafız Mustafa Yılmaz’ın misafiri 
olarak Nuru Osmaniye Camii’nin baş mü-
ezzini Hattat Recep Berk hocaefendi zi-
yaretine gelmişti. Dershanemizdeki siyah 
tahtaya tebeşirle çok muntazam bir bes-
mele yazdıktan sonra bize döndü. Çocuklar 
dedi, bakın bakalım Kur’an-ı Kerim’in baş-
langıcındaki besmelelere. Baktık ki, tahta-
dakiyle aynısı. Dönüp bize “ben bu yazıyı 
size öğretmek istiyorum. Öğrenmek ister 
misiniz?” dedi. Talebelik heyecanıyla 74 
talebe hepimiz elimizi kaldırmıştık. 
İlk olarak 14 Mayıs 1972’de hat sanatına 
başlamış oldum. Takdir-i ilahi Recep ho-
camızın ömrü kısaymış. Biz 72’de başladık. 
78 yılı haziran ayında Recep hocam vefat 
etti. Ancak yine bir tarih bilgisi saikasıy-
la ben İmam Hatip Okulu’nda okurken bir 
gün Milli Gazete’nin arka sayfasında Hat-
tat Hamit Aytaç hocayla iki gün tam sayfa 
röportaj yapılmıştı. Onu okumuştum. Hafta 
sonu derse gittiğimde Recep hocama me-
rakla sordum. Hocam Hattat Hamit hoca 
kimdir. O da “evladım o bu sanatta bizim 
dedemizdir” demişti. Benim hocam Mus-

tafa Halim Özyazıcı’nın da hocasıdır, dedi. 
Peki hocam bu zatı tanımak, elini öpmek 
istesem müsaade eder misiniz dedim. Ama 
bakınız o zamanki bir Kur’an talebesi bir 
İmam Hatip talebesi olarak müsaade alış 
tarzımız vardı. Bunu bugünün gençliğinin 
askerlik sonrasında bile bilemediği, yapa-
madığı bir usül. Henüz 13, 14 yaşındayız. 
Ve hay hay evladım dedi. Kurban bayramı-
nın yaklaştığı günlerdi. Arefe günü ikindi 
namazını kılar üstadı ziyaret ederiz dedi. 
16 Kasım 1976 tarihinde Hattat Hamit ho-
camla tanışmış oldum. Ziyaretin sonuna 
doğru Hattat Recep hocamın Hamit hoca-
ma teklifi şu oldu. ‘Üstadım dedi, hepimiz 
sizden öğrendik. Bu hafız Yusuf Efendi’nin 
kabiliyeti istidadı çok güzel, istiyorum ki 
bu sanatı sizden tamamlasınlar ve icazeti 
yani bugünkü anlamıyla diplomasını siz-
den alsınlar. Ümit ediyor ve inanıyorum 
ki, bu sanata hizmet ederler. Siz yetiştirin 
sizde bitirsinler’ dediyse de Recep hocam 
saygı ve ısrarla takdim etmesi o kadar gü-
zel referans oldu ki, unutamam. Üstadım 
hem sizin namınızı hem bu fakirin ismini 
yaşatsın bu Yusuf Efendi dedi. Hamit hoca 
da evlat dedi; Cumartesi kamış kalemi, 
mürekkebi, defterini alıp gel, dediler. Üsta-
dım müsaade ederseniz dedi Recep hocam, 
talebemizin kalemi, defteri yanındadır. Ver 
bakayım dedi Hamit hocam. 
Ve 16 Kasım 1976’da Cumartesi günü Sü-
lüs dersinden Rabbi yessir duasını Hamit 
hocam o nazik narin kalemiyle bize güzelce 
yazıverdi. Ve ben de o günkü bu heyecan ve 
istekle çalışmaya başladım. Ve 24 Temmuz 
1980’de Hattat Hamit hocamdan öğrenil-
mesi gereken hat sanatı usullerini tamam-
ladım. Üstadım bir gün dedi ki: Sana icazet 
verelim. Artık yaşım ileri. Emeklerimiz zayi 
olmasın. Sizin de bu sanata hizmet etme-
nizi umuyoruz. Bir eser hazırla da altına 
biz de dua kısmını yazalım, sizi de mezun 
edelim dedi. O zaman anladım hattatlıktan 
mezun nasıl olunuyormuş. Ben hazırlığımı 
yaptım, Hamit hocam da alt kısımlarına 
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dua temenni ve izin kısımlarını yazdılar. 
İcazetimi alırken Hamit hocama dedim ki: 
Hocam altı yıl bize emek verdiniz, zahmet 
çektiniz. İstirahatinize dahi mani oldum. 
Derslerimi öğrenmem için yardımcı oldu-
nuz. Üzerimizde hakkınız çoktur. Bize hak-
kınızı nasıl helal edersiniz, dediğim zaman. 
‘Evlat hat sanatına hizmet edersen hakkımı 
helal ederim. Bırakırsan kıyamette on par-
mağımla davacı olurum’ dedi. Bir nevi va-
siyet yapmış oldu. 
İcazetten sonra da birtakım kitap kapakları 
kompozisyonları yaparak hocama onların 
tashihlerini yaptırıyordum. Bir gün 10 cm 
çapında yaptığım altında imzamın olduğu 
bir kapak çalışmasını tashih için hocama 
götürdüğümde dedi ki: Evlat bu imza çok 
kalabalık. Bak ben de imzamı sadeleştir-
dim. Sana bir imza bulalım dedi. Hocam 
bana yapacağınız bu imza hatırasını as-
kerliğimden sonra ömrümün sonuna kadar 
kullanmaya devam edeceğim. Önce Hamit 
imzasını, o bilinen maruf imzasını yazdık-
tan sonra tire koydu. Hafız. Bu günkü im-
zam. Evlat dedi. ‘Hem benim imzamın şekli 
kaybolmasın. Hem benden sana bir hatıra 
olsun. Hem de senin bu sanata hizmet ede-
ceğinden hiç kuşkum yoktur. Beni hatırlar-
sın’ dedi. 
Bunun içindir ki, insan bir hüneri öğrendiği 
zaman Kur’ani çerçeveden hareket etme-
li. Bu açıdan da Rabbime ne kadar hamd 
etsem azdır. Bugün 36 yıldır hat sanatıyla 
meşgul olan bir kardeşiniz olarak ve 9000’i 
aşan talebe sayımızla bütün dünya coğraf-
yasında ve her ilde bir sergi her evde bir 
eser düşüncesiyle Anadolu’nun her köşe-
sinde bu sanatı tanıtma gayretinde olmaya 
çalışıyorum. 2008’in ilk yarısı itibariyle 42 
sergiye ulaşmış olduk elhamdülillah. 

Hat Sanatı’nın ilk ortaya çıkışı ve tarihi 
sebepleri üzerine neler söylersiniz?
Hz. Âdem’den (as) peygamberimize kadar 
gelen süreçte birçok şekiller, motifler de-

nenmiş. Fakat Kur’ani usülde ilk yazının 
talimi de Cenab-ı Hak tarafından Cibril-i 
Emin vasıtasıyla peygamber efendimize ak-
tarılıyor. Talim ediliyor. Tarif ediliyor.  Yani 
vahiyle başlayan bir yazı yolculuğu var. 
Bunun ilk örneklerini Topkapı Sarayı’nda ve 
önemli müzelerde görmek mümkün. Gerek 
peygamberimizin mektuplarındaki yazılar, 
gerekse mühr-i şerifleri olsun, ilk yazı ör-
neklerinde oralarda görebiliyoruz. Ama bu 
sanata ilk olarak Hz. Ali efendimizin hila-
feti döneminde kendisinin de yazıya olan 
vukufiyeti, kabiliyetiyle yaptığı o ilk Kufi 
denemelerde rastlamak mümkün. Bunun 
üzerinden üç dört asır Osmanlı’ya gelene 
kadar belki daha fazla bir süre çok çeşitli 
yazı denemelerine girişilmiş fakat çok fazla 
bir örnek çıkarılamamıştır. Bunu tarihi mü-
zelerde kalabilen örneklerinden görüyoruz. 
Kitaplardan öğrendiğimiz kadarıyla ilk ör-
nekleri Yıldırım Bayezit Amasya valisiyken 
tanıştığı ve ondan Osmanlı’yı yansıtan bir-
takım çalışmalar yapmasını istediği Şeyh 
Hamidullah Efendi ile başlayan bir süreç 
var. Ve onun yazdığı Kur’an-ı Kerim’ler ol-
sun ve diğer eserler bize kadar gelenlerin 
Osmanlı’daki ilk köprüsü, kapısı oluyor. Ama 
bugün İslam coğrafyasında ve Türkiye’de 
genel olarak kullanılan 12 çeşit hat sa-
natı numuneleri değişik yazı çeşitlerinde 
eserler verilebilir haldedir. Osmanlı’da hat 
sanatına ve hattata çok önem veriliyordu. 
36 padişahın 18’inin devlet hizmeti yanın-
da hat sanatıyla da fiilen meşgul olduğunu 
görmekteyiz. 

Osmanlı sonrası yazı inkılâbıyla yaşanan 
zorluklar nasıl aşılmış?
Mutlaka bu sanatın yayılması bu sanatın 
sanat olarak icra edilmesi bize gelen ma-
betlerin içerisindeki eserlerin tamiri yine o 
ilk yılların aklı eren insanların bu sanatın 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Şark Tezyini 
Sanatları adı altında tedrisatının devamı-
na müsaade edilmiş,  Salah Cimcoz isimli 
önemli bürokratlardan birisinin gayretle-
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riyle. Mabet ve müzelerimizdeki o âyetleri 
ve yazıları tamir ettirmek için yurtdışından 
mı sanatkâr arayacağız, kaldı ki bulamayız. 
Bizim sanatkârlarımız şu anda bu hizmet-
lerden akamete uğradıkları için yazı yaza-
mıyorlar, bu sanatlarını icra etsinler diye 
böyle bir teklif sunularak Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde bu sanatların devamı için 
bir hizmet başlatılıyor. 
Bugün Allah’a çok şükür devam ediyor. 
Tabii o yıllarda Hamit hocamızın rolü çok 
büyük. Gerek Yıldız Porselen’de, gerek 
Paşabahçe’deki vazoların, porselenlerin 
üzerine hatlar işlemesiyle bu sanatın kültür 
amaçlı bir başka şekilde taşınmasına gay-
ret etmişler. Ve bugün de elhamdulillah hat 
sanatına hizmet eden ne kadar hattat var-
sa mutlaka Hattat Hamit hocamızın rahle-
sinden, kaleminden, dersinden nasip almış-
tır. Şükürler olsun o sıkıntıların üzerinden 
uzun yıllar geçmiştir. Mücadele edilmiş, 
çıkış yolu aranmış ve bugün hat sanatı ça-
lışmaları İstanbul’umuzda vakıf ve tüzel 
kişilerin gayretiyle devam ediyor. Bizler de 
aldığımız icazetimizin bana verildiği o gün 
hocamın aktardığı nasihatler ve vasiyeti 
doğrultusunda hizmete devam etmekteyiz. 
Cuma ve Cumartesi günleri hat kursumuz 
Fatih’deki atölyemizde devam etmektedir. 

Hat ile Kur’an arasında nasıl bir bağ 
var?
Konunun kendisi Kur’an zaten. Hat sana-
tı dendiği zaman Kur’an harfleri, alfabesi 
ile yazılan sanat demektir. Buna ecdadımız 
Arap alfabesi de demiyor bakın. Hüsn-ü Hat 
diyor. Güzel yazı sanatı. Yani Kur’an harfle-
rinin en güzel bir şekilde biçim ve kompo-
zisyon tertibini yaparak farklı güzellikleri, 
mesajları ayetleri insanlara daha güzel bir 
anlam ifade etmesi için özen göstermişler. 
Öyle hat sanatkârları yaşamış ki, Kur’an-ı 
Kerim’i yazarken Rabbim ben senin kelamı-
nı yazmaya layık mıyım, bana böyle bir lü-
tuf ve ikramda bulunmuşsun, diyerek yazıp 
bitirene kadar gözlerinden yaş akıtırlarmış. 

Gönül kapısı açık olmayan 
sanatkârdan hizmet 
bekleyemezsiniz. Onun için 
önce alnı secdeye değecek. 
Hattat’ın en büyük vasfıdır 
bu. Kur’an’la yaşayan 
hattat olmalı. Kur’an’sız 
yaşayarak hattat olunmaz.
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Bu huşu ile bu tevazu ile yazdıklarından 
bugün her müzedeki o eserlere ağzımız 
açık hayran hayran bakıyoruz. Yani bizi biz 
yapan değerler bunlar. 
Kur’an’la yaşayarak sanatımızı icra eder-
sek Kur’anileşmiş oluyoruz. Bugün hat sa-
natına hizmet eden hem hanım hem bey 
kardeşlerimiz var şükür. Ne kadar hamd et-
sek azdır. Demek ki, Cenab-ı Hak kullarına 
kelamını hem yazdırarak hem de okutarak 
korunmasına yardımcı oluyor. “Onu biz in-
dirdik koruyacak olan da Biziz” buyuruyor. 
Bütün Dünya’da da Kur’an-ı Kerim en güzel 
bir şekilde yazılmak için emek sarf edilir. 
Yazılanların en güzelinin Kur’an olması için 
uğraşmışlar. Şeyh Hamdullah Efendi’nin 
bin adet civarında Kur’an-ı Kerim yazdığını 
kitaplardan okuyoruz. Hamit hocam en son 
iki Kur’an-ı Kerim yazıp okunması için bu 
ümmeti Muhammed’e bırakan bir insan-
dır. Hafız Osman. İki tane Hafız Osman var. 
Büyük Hafız Osman ve Burdurlu Kayışzade 
Hafız Osman, Merkez Efendi mezarlığında 
yatmaktadır. Mezar taşında şu şekilde ya-
zar: 157. ‘Kur’an-ı Kerim’ini yazarken Yu-
suf Sûresi’ndeki “ersilhu maane ğaden yer-
ta’ ve yel’ab” âyetini tashih eden, teravih 
namazında rüku esnasında Hakk’a yürüyen 
hattat’ diye yazar mezar taşında. 
Arayış içerisinde yol bulup hat sanatını 
TRT ekranlarında ve daha sonra özel te-
levizyonlar, radyolar aracılığıyla duyarlı 

olanların gündemine taşımaya 
yönelik gayretim hala devam 
etmektedir. Ve en son Hilal 
Televizyonu’ndaki “İnce Bir 
Dokunuş” programımız hal-i 
hazırda beşinci tekrarı yayınla-
nıyor. Ve ayrıca 36 ders 12 cd 
halinde toplandı bu çekimler. 
Her cd’de üç ders, bir de bütün 
eserlerden oluşan bir kitapçık 
halinde talep edenlere ulaştı-
rılıyor. 
Hat, yazarken göze şifa. Bey-
nin yorgunluğunu gideriyor. 

Hafızanın yükünü hafifletiyor. Daha çok 
düşünme fırsatı tanıyor. Kalbi dinlendiri-
yor. Beynin çalışmasını, ufkun gelişmesini, 
sanatta yeni yeni arayışların daha çabuk 
tecelli etmesi için insana kapılar açıyor bu 
sanat. Bununla ilgili bir göz doktorunun 
tesbiti şudur: Gözlük kullanmak isteme-
yenler Kur’an hattıyla meşgul olsun, diye 
yazıyor ve muayenehanede görülecek şe-
kilde duvarına asıyor. İşte reçete bu. 
İki dönem mezun verdik. 26 talebe. 13 ha-
nımefendi 13 beyefendi. Şimdi de 17 tale-
be var. 20’ye yaklaşacak inşallah 3. Dönem 
icazet töreni için hazırlık yapıyoruz. Bu ta-
lebelerden 11 talebemiz Kur’an-ı Kerim’in 
yazımını bitirerek icazet alacak. 11 ayrı 
Kur’an-ı Kerim çıkacak. Bu 11 Kur’an-ı 
Kerim’in 8’i bayan hattatlarca ve 3’ü de 
sol elle yazılmış. Ve inanın asr-ı saadetten 
günümüze Kur’an-ı Kerim yazarak icazet 
alınacak ilk tören olacak. 3. Dönem talebe-
lerimiz için Aralık 2009 icazet dönemidir.  

Bu bağlamda her hattatın gönlünde bir 
Kur’an-ı Kerim yazmak düşüncesi mi ya-
tıyor? Sizin bu konuda yaptığınız çalış-
malar nelerdir?
Bu murattır. Rabbim bu kelamı yazmayı 
bana nasip ettin. Bu kamış kalemini bu is 
mürekkebini tanıttın. Ne olur kelamını ya-
zayım da kulun olarak huzuruna geleyim. 
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Talebelerime şunu da diyorum: Belki dün-
yada yaşadığımız sürece hiçbir amelimiz ka-
bul olmayabilir. Fakat bu yazdığımız Kur’an 
bize mahşerde şahitlik eder de her şeyiyle 
bizi orada rezil u rüsva olmaktan korur. Ne 
olur ‘ben yazdım’ demekten kurtulalım. Ben 
yazdım demek için değildir Kur’an-ı Kerim. 
Kur’an-ı Kerim’e hizmet içindir yazılan hat. 
O kadar çok Kur’an-ı Kerim yazan hattatlar 
var ki, çoğunun imzası bile yoktur. “Allahu 
a’lemu bissavab”, “Allahu a’lem bimuradi-
hi” diye bitirmiştir. 
Hat kursu bir ağbi kardeş sevgisiyle olur. 
Sanatta sevginiz, sabrınız, sebatınız yoksa 
başarıya ulaşamazsınız. Bu sanat para için 
yapılmaz. Bu sanat şöhrete kavuşmak için 
hiç denenmez. Çünkü şöhret bu sanat için 
afettir, uçurumdur. Bunun için de başında 
tevazu, ortasında tevazu, sonunda tevazu 
ile biter bu iş. Böyle olması lazım. 
Mushaf yazmaya gelince, hâlihazırda bir 
çalışma başlamış değil benim için. Niye 
diyecek olursanız talebelerimi çalıştırıyo-
rum. Talebelerime yazdırıyorum. Bunda 
da ısrarla kitap sanatları dediğimiz Kur’an 
yazımına ağırlık veriyorum ki, her hat tale-
besinin hatta başladığında Kur’an’ı yazan 
arkadaşlarını gördüğü zaman ben de ya-
zayım, ben de bu sanatla Kur’an-ı Kur’an-ı 
Kerim’i yazayım hevesiyle o içindeki sanat 
aşkı alevlensin. 
Biz ömrümüz yeterse zaten bu hizmeti ye-
rine getirme gayreti içinde oluruz. Bunun 
bir başlangıcını yaptık. Hem ülkemiz için 
hem ümmet-i Muhammed’in istifadesi için 
düşünmüyor değilim. Fakat talebelerimin 
ve işlerimin yoğunluğundan fırsatım ol-
muyor. Yani vakit içerisinde vakit bulmaya 
çalışıyoruz. 

Son zamanlarda bilgisayarla yazılan 
Kur’an-ı Kerim’ler hakkındaki düşünce-
leriniz nelerdir? 
Bilgisayarla yazılan Kur’an-ı Kerim’ler el-
bette ki bir hizmettir. Bir şey diyemem. Fa-

kat sanat zaviyesinden baktığımızda insan-
larımız sanattan uzaklaşıyor. Bunun için de 
biz Kur’an-ı Kerim veya talebelerimizin ka-
pasitelerine göre değişik eserler yazdırarak 
bu sanatla mezun etmeye çalışıyoruz. Ori-
jinal Kur’an-ı Kerim’lerin yazılması çoğal-
ması gerekiyor. Yani elle yazılmış Kur’an-ı 
Kur’an-ı Kerim’leri de bugünün insanının 
kolayca okuyabileceği şekilde harekeleri-
ni, harflerini alâmetlerini uygun bir şekilde 
geliştirerek, değerlendirerek yazdırıyoruz.  

Hat çeşitlerinden kısaca bahsedebilir 
misiniz? 
Yazı çeşitlerini şöyle özetleyebiliriz: İlk dö-
nemden Osmanlı’ya gelinceye kadar altı 
çeşit yazı gündemimizde olmuştur. Hat ki-
taplarına baktığımızda en çok yazılagelen 
sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki ve 
rik’a olmak üzere altı temel yazı. Aklam-ı 
sitte dedikleri. Altı çeşit kalem. Altı çeşit 
yazı. Bugün Osmanlı’daki 43 çeşitten süzü-
lerek, özetlenerek en çok rağbet gören 12 
çeşit de bu yazıların inceltilmişleri oluyor. 
Kur’an-ı Kerim ve hadislerde kullanılan ki-
tabet yazıları nesih, bugün mektup yazısı 
dediğimiz rik’a, yazılarda süslemelerde 
kullandığımız daha latif daha zarif görün-
mesini sağlayan reyhani, sülüs ve celî sülüs 
dediğimiz üç metre ve daha uzak mesafe-
den çıplak gözle görülebilen saltanat ya-
zıları, bizim ecdadımızın geliştirdiği yazı 
çeşitleridir. 
Bir de divan edebiyatında kullanılan farsça 
metinleri, beyitleri yazabilmek için ta’lik 
dediğimiz ve İranlıların kullandığı güzel bir 
yazı var ki, bizde de geliştirilmiştir. Bunun 
örneklerini değişik hatlarda görmekteyiz. 
Yani biz bugün bu 12 çeşit yazıyı kullana-
biliyoruz. 

Geçmişten bugüne baktığımızda gençle-
rin ilgi alanları da değişmekte. Her şeyin 
bir anda olmasını isteyen insan portresi 
var karşımızda. Bu bağlamda aynı za-
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manda sabır sanatı da denen geleneksel 
hat sanatına ilgi nasıl? Ve bu ilgiyi/ilgi-
sizliği neye bağlıyorsunuz?
İlgi ve ilgisizlik iki sebepten doğar. Biri 
ailenin bilinçli olmasından veya bilinçsiz 
olmasından. Bugünün gençliğinin zaten 
akıbeti, tehlikesi de yarışmacı, yakıştırmacı 
ve yakınmacı gençlik olması. Üretmek diye 
bir şey yoktur. Sanatı bugünün gençliğine 
öğretmek için sıkça ekranlarda gösterilme-
li, radyolarda anlatılmalı, gazetelerin, der-
gilerin kültür ve sanat sayfalarında geniş 
yer verilmeli. Sanatkârlar da çalışkan olup 
eserlerini her zaman her platformda uygun 
zeminlerde sergileyerek insanlara sunmalı. 
İşin başında da sanatkâra iş düşüyor, or-
tasında da, sonunda da. Başında tevazu, 
ortasında tevazu, sonunda tevazu derken 
birbirine bağlıyoruz. Bakınız biz hat kursu-
muzda 9000’e yakın talebeye ders verdi-
ğimizden bahsettik. Bu talebelerin her biri 
hattat olamamıştır. Olması da mümkün de-
ğildir. Fakat tahsil hayatınızın gereği ola-
rak mutlaka bitirdiğiniz okullardan sonra iş 
hayatına geçeceksiniz. Kiminiz bir radyo-
nun sanat editörü, kiminiz gazetenin sanat 
köşesi yönetmeni olur, televizyonun sanat 
danışmanı olabilirsiniz. Yerinize bu sanatı 
da taşırsınız. Avrupa’da ve Amerika’da ya-
şayan talebelerimiz var. Sanatla ilgili radyo 
programları yapacakları zaman bizi arıyor-
lar, bilgisayardan, fakstan neler yapabiliriz 
diye bize danışıyorlar. Yani sevdirdiğiniz 
zaman sevgi, sabır, sebat böyle işliyor.
Hat sanatı gönül işidir. Ağbi kardeş sevgi-
siyle başlayacaksınız. İzzet ve ikram sahibi 
olacaksınız. Buraya gelen bir hat talebe-
sinin önce manevi yapısını, moral yapısını 
tamir etmelisiniz. Bir sanatkârın yeri tahrip 
atölyesi olamaz. Tamir atölyesi olur. O za-
man zerrece kalbinde Kur’an’a yer yoksa da 
bu sanatı gördüğü hocadan duyarak yarın 
sevdalısı olur. Reklamını yapar, duyurusunu 
yapar. Hattat Yusuf Sezer olarak sorumlu-
luğum şudur. Kartvizitimdeki amblemim-
den düşününüz. Bir dünya küresi içerisinde 

Hattat Yusuf Sezer. Ve zemin lacivert. Ge-
cenin zifiri karanlığında dahi Kur’an harf-
leri ışıl ışıl parlasın. Ve dünya küresi. Nere-
de insan yaşıyorsa oraya hat sanatı hizmeti 
götürülmelidir.
Bir Müslüman olarak sanatçı olarak hedef 
koymalıyız kendimize. Tıpkı Fatih Sultan 
Mehmet’in hedef koyması gibi. Ya Bizans 
beni alır ya ben Bizans’ı, diyor. Üçüncü şık-
kı yok. Cayarım, vazgeçerim, korkar kaça-
rım demiyor. Ve hedefine inançla iradeyle 
çalışarak ulaşıyor. Gönlümüzü açacağız. 
Gönül kapısı açık olmayan sanatkârdan 
hizmet bekleyemezsiniz. Onun için önce 
alnı secdeye değecek. Hattat’ın en büyük 
vasfıdır bu. Kur’an’la yaşayan hattat ol-
malı. Kur’an’sız yaşayarak hattat olunmaz. 
Bunun için biz âyetleri, hadisleri yazarken 
önce kendi nefsimizi ıslah etmek, terbiye 
etmek, eğitmek için yazarız.

 Modern resmin öncülerinden Picasso’nun 
“Benim resimde varmak istediğim son 
noktayı İslam yazısı çoktan bulmuş” de-
diği rivayet edilir. Bu bağlamda batı sa-
natıyla İslam sanatı arasındaki ayrışma 
noktaları nelerdir? Bir müslümanın sa-
nata yaklaşımı nasıl olmalı?
Hat manaya yöneliyor, resim göze hitap 
ediyor. Birinde eksenler harflerin aldı-
ğı şekillerle derinlik kazanırken diğerinde 
görüntüyle şekillerin ortaya çıkışı ancak 
sağlanabiliyor. Her resmin alt yapısı hat sa-
natıdır. Hattın enginliğinde bir defa mana 
öncelikli yer tutar. Manadan da zaten insan 
hakikate doğru giderken kendinde inancı-
nın olgunlaşmasına, kendinin de derlenip 
toparlanmasına vesile olur. Hatta ise harf-
lerin yumuşak, homejen duruşları estetik 
yapılarının her çeşit yazıda kompozisyon 
yapılmasına müsait olan Kur’an alfabesiy-
le zenginleşen sanat eserlerindeki derin-
lik,  üç boyutluluk resimde belki renklerle 
sağlanabiliyor. Hatta sadelikle sağlanırken 
üç boyutluluk, baktığınız zaman önce eser 
size hareket eder. Tekrar bakmanızdaki yo-
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ğunluk arttığında siz esere doğru kendini-
zin hareket ettiğinizi hissedersiniz, sonra 
da üçüncü bakış devam ederken karşılıklı 
ilgi terapi dediğimiz konuşmalar başlar. 
Beyinden hat eserine hat eserinden beyine 
doğru karşılıklı bir muhabbetleşme başlar. 
Arasındaki fark budur. 
Bunun Latinceyle de mukayesesi mümkün-
dür. Biri sağdan sola yazılırken diğeri sol-
dan sağa yazılmakta. Hattın kendisine has 
özelliklerinden birisi de insanın hem ruhu-
nu hem beynini dinlendirmesi. Yani kalbiniz 
de yorulmaz gözünüz de yorulmaz. Düşü-
nün bir Kur’an-ı Kerim’i okumaya, hatime 
başlıyorsunuz. Vaktiniz müsait okudukça 
okuyorsunuz, bıkmıyorsunuz. Okudukça 
daha çok okuma heyecanı, lezzeti alıyor-
sunuz. Yani birinde galaksilerin sağdan 
sola hareketleriyle, hacıların Kâbe-i mu-
azzamada sağdan sola tavaflarıyla, gözün 
de sağdan sola hareketinin hızlı olmasıyla, 
kalpteki temiz kanın sağdan kirli kanın sol-
dan gitmesiyle hilkate uygun ahengin hat 
sanatıyla kendini göstermesiyle bir bütün-
lük kazanıyor. 
Hat sanatkârı eğer hakikaten Kur’an-ı 
Kerim’e güzel bir şekilde hizmet etme şu-
uruyla yaşıyorsa birçok bedeni arızalara 
müptela olmaz. Sağlıklı bir hayat yaşar. 
Çünkü Kur’an-ı Kerim yazan insan mana-
sına da nüfuz etmek ister, vücudumuza, 
sağlığımıza sıhhatimize neyi aykırı gör-
müşse onu yapmaz. Neyi faydalı görmüşse 
ona tabi olur. Hem tıbb-ı nebeviye, hem de 
Kur’an’ın fiili, kalbi ameli sünnetlerini ya-
şadığımızda Kur’an’la yaşayan insanın ha-
yatı garanti ediliyor. 

Hat bağlamında sanata yaklaşımda tav-
rımız, bakış açımız nasıl olmalı?  
Bir hat sanatkârı çok cömert olmalı. Tevazu, 
ahlak sahibi ve sakin olmalı. Sanatta sü-
kunet esastır. Anlatırken de bu işin, âyetin 
manasını, eseri yaparken hedeflediği ama-
cını anlatırken çok zarif, tatlı anlatmalı. Ve 

Hat sanatkârı eğer hakikaten 
Kur’an-ı Kerim’e güzel bir 
şekilde hizmet etme şuuruyla 
yaşıyorsa birçok bedeni 
arızalara müptela olmaz. 
Sağlıklı bir hayat yaşar.
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bilgilendikten sonra görüyoruz ki, insanla-
rın sanata yaklaşımı daha bir huzur verici 
oluyor. Sanatkârlarımızla çokça hemhal ol-
mak, yakın durmak zorundayız. Sanatkârlar 
da kaprisli insanlar olmamalı. Erişilmez, 
Kaf dağının ötesindeki insan tiplemesinde 
olmamalı. Yürüyüşümüzle, her halimizle 
secde mahalline bakar durumda tevazu sa-
hibi olmalıyız ki, insanların içinde olalım. 
İslam’ı yaşayan insanın, İslami sanatlarla 
meşgul olan insanlara insanımızın candan 
yaklaşımı gerçekten bize haz veriyor. Ne-
den on yıl öncesinden onbeş yıl öncesinden 
Anadolu sergilerine başlamadım diye şimdi 
kendi kendime bir ceza veriyorum ve her 
ilde bir sergi açmayı, ömrünüm sonuna ka-
dar, nefesimin yettiği kadar görev addetti-
ğimi belirtiyorum. 

Hocam gençlerimize bir takımın 11’ini 
say desek sayar, fakat tanıdığın hattat-
ları say desek her halde alacağımız cevap 
olumsuz olacaktır. Biz size sorsak bu işin 
erbabı, üstadları, ilk akla gelenleri kim-
ler desek? 
Yaklaşım çok önemli. Sanatkâr dendiği za-
man çok alçak gönüllü insan demek olma-
lıdır. Ve bir sanatı anlatırken de insanların 
anlayacağı dilden anlatmalıyız. Teknik ifa-
delere boğmamalıyız. Röportajda bile dik-
kat edersen hep kitaplara veyahut da in-
ternet sayfalarına havale ediyorum. 
Biz sergilerimizi uygulamalı yapıyoruz. Tüm 
alet edevat, kamış kalem, mürekkebimizle 
açtığımız sergi mekânında sergi süresince 
yazıyoruz, anlatıyoruz. Yazarken görüyor 
insanlar ve bu sanatın ne kadar zahmetle, 
emekle, işle, malzemeyle yapıldığını görü-
yor. Bilgi sahibi oluyor. 
Hafız Osman Efendi’yi, Şeyh Hamdullah 
Efendi’yi, Mustafa Rakım Efendi’yi, Ka-
zasker Mustafa İzzet Efendi’yi, Hacı Kamil 
Aktikler’i, Bakkal Arif Efendi’yi, Hulusi Yaz-
gan Efendi’yi, Neyzen Emin Efendi’yi, Hacı 
Necmettin Okyay’ları, Hattat Kemal Bata-

nay Efendileri, ve Hamit Aytaç hocamın bu 
kadar hizmetlerini unutmamak lazım. Biz 
de bu şekilde genç kardeşlerimize, bugü-
nün bazı fantezilerini sporu da bilsinler 
ama manevi değerlerlerimizi tanımaları 
için de kendilerine yakışan şekilde sunma-
lıyız. Tek eksikliğimiz mütevazılık. 
Çok kibirli gururlu bir yapıya sahibiz. Yani 
hat sanatının edebine, ahlakına yakışmayan 
tavırlarımız yüzünden insanımız bu sanatı 
maalesef çok geç tanımışlar. Bunu kendi 
mesleki hayatımdan tecrübe ederek söylü-
yorum. Ben bilirim, ben yaparım edasından 
sıyrılmadıkça hiçbir şey veremeyiz. Onun 
için de hat sanatında “hiç” levhası zaman 
zaman yazılmalı, göz önünde bulundu-
rulmalı. Manevi iklimimizin yarın Cenab-ı 
Hakk’ın huzurunda bir hiç olmasına fırsat 
vermemek için çalışmalı, aklımızı başımıza 
almalıyız. Mademki eseri olan anılıyor. Biz 
eser üretmesek anılamayız. Tarihe bakalım. 
İnsanlık var edildiğinden bu yana milyar-
larca insan yaşamış. Bunların kaçı anılıyor 
acaba? Peygamberler anılıyor. Kur’an’a hiz-
met edenler anılıyor. Eseri olanlar anılıyor. 
İnsanlığa Kur’ani çerçevede hizmet edenler 
anılıyor. Bir Hattat Hafız Osmanlar seviye-
sinde ya da Hamit Aytaç hocamızın seviye-
sinde güzel hattatlar yetişir. Veya bir hattat 
ve aynı zamanda ebru sanatkârı da olan 
Necmettin Okyaylarımız seviyesinde ebru 
yapan sanatkârlarımız yetişir. Bir Tezhip 
sanatkârını Rikkat Kunt hanımefendi, Muh-
sin Demir Onat seviyesinde Kur’an-ı Kerim’in 
etrafını süsleyen tezhip sanatkârlarımız ye-
tişir inşallah. Bu vesileyle alt yapıyı, zemini 
hazırlamalıyız. Hz. Ali’nin ‘bilenin bilmeye-
ne, olanın olmayana borcu vardır’ sözünün 
gereğini yerine getirmeliyiz. 

Allah hizmetinizi daim eylesin hocam. 
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ede-
riz.  
Ben de teşekkür ederim. Yaptığımız bu soh-
betin hayırlara vesile olmasını niyaz ede-
rim. 
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KURBAN İBADETİNİN TANIMI
Kurban kelimesi Arapça’da “yakın ol-

mak”, “Allah’a yakın olmak için takdim 
edilen şey” anlamında kullanılır. Kur’an-ı 
Kerim’de de Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a 
yaklaşmak için kurban takdim ettikleri an-
latılır (Mâide 5/27). Allah’a yaklaşmak için 
takdim edilen her şeye bu manada kurban 
denebilir. 

Kurban kelimesi Arapça olmakla birlikte 
Türkçe’deki kurban (kurban bayramında 
kesilen hayvan) kelimesine karşılık olarak 
Arapça’da “kurban” kelimesi kullanılmaz, 
onun yerine “udhiyye” (çoğulu “edâhıyy”), 
“dahıyye” (çoğulu “dahâyâ”) ve “edhâ(t)” 
(çoğulu “edhâ”) kelimeleri kullanılır. Bu 
sonuncusundan hareketle kurban bayramı 
anlamında da “îdü’l-adhâ” denir. Kurban 
kesme işlemi “dahâ” fiili ile anlatılır.1 

Arapça ifadesiyle udhiyye, kurban bayra-
mının ilk üç günü içinde Allah’a yaklaşmak 
maksadıyla kesilen belli şartları taşıyan da-
var, sığır veya deve demektir. Türkçe’deki 
kurban kelimesi daha genel olup Allah’a 
yaklaşmak maksadıyla başka zamanlarda 
ve başka sebeplerle kesilen hayvanları da 
kapsar. Yine de kurban kelimesi tek başına 
kullanılınca Türkçe’de de öncelikle kurban 
bayramında kesilen hayvan anlaşılır. Biz bu 
yazımızda kurbanı Arapça’daki “udhiyye” 
manasında kullanacağız.

KUR’AN’DA KURBAN
Kur’an’da yukarıdakinin dışında genel 

manada kurban anlamında kullanılmış ol-

İ N C E L E M E

Müslüman İçin
Kurbanın Anlamı

KUR’AN-I KERİM’DEKİ İLGİLİ 

ÂYETLER GENELDE KURBAN 

İBADETİNİN MEŞRUİYETİNİ 

GÖSTERİR, FAKAT ONUN FIKHÎ 

HÜKMÜ HAKKINDA KESİN 

BİR KANAAT ORTAYA KOYMAK 

İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.

RAHMİ YARAN

Doç. Dr., MÜ. İlahiyat Fakültesi
İslam Hukuku Öğretim Üyesi
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ması muhtemel başka bir kelime “nsk” kö-
künden türeyen kelimelerdir (Bakara 2/128, 
196, 200; En’âm 6/162; Hac 22/34, 67). As-
lında genel manasıyla ibadet, itaat anlamı ta-
şıyan bu kök aynı zamanda hayvan kesmek 
manasında da kullanılmaktadır. Kesilen hay-
van için “zebîha” kelimesi ile aynı anlamda 
“nesîke” (ç. nüsük) kelimesi de kullanılır. 

Hac Sûresi’nin 34. âyetindeki “mensek” 
kelimesi, ibadet maksadıyla kesilen hayvan 
kesme veya kesme yeri ya da kesme zamanı 
manalarını çağrıştırmaktadır. Fakat Allah’ın, 
her ümmet için bir mensek tespit ettiğini, 
bunu kendilerine rızık olarak verdiği hay-
vanların üzerine Allah’ın ismini ansınlar diye 
yaptığını ifade eden bu âyetten hareketle kur-
banın meşruiyetinin ötesinde bir hüküm tes-
pitinde bulunmak isabetli görülmemektedir. 
Âyetin bağlamı dikkate alındığında burada 
hac esnasında kesilen kurbanların kastedil-
miş olma ihtimali yüksektir. Nitekim Arap 
dilcilerinden Ezherî, bunu dile getirir. Yine 
bir dilci olan Ferrâ’ya göre âyetteki mensek 
kelimesi ile hac ibadeti kastedilmektedir.2 
Hac ibadetinin bünyesinde kurban da oldu-
ğuna göre bu iki dilcinin anlayışı birbirine 
yakın sayılır. Ayrıca mensek (ö. menâsik) ke-
limesinin hac ibadetini oluşturan vakfe, sa’y, 
şeytan taşlama gibi işlemler hakkında kulla-
nıldığı da bilinmektedir. 

Hz. Peygamber veda haccında bayramın 
ilk günü Akabe cemresine taş atarken aynı 
zamanda oradakilere “Ey insanlar! Mensekle-
rinizi alınız. Çünkü ben bilmiyorum, belki de bu 
seneden sonra hac yapmam”3 buyururken hac 
ibadetinin ana unsurlarını kastederek bunla-
rın iyi öğrenilmesini istiyordu.

Diğer taraftan Kevser Sûresi’nde Hz. 
Peygamber’e hitap eden Allah “Sana kev-
seri verdik” dedikten sonra “fe salli li rabbi-
ke ve’nhar” (108/1-2) buyurur. Burada Hz. 
Peygamber’den istenen iki şeyden ikincisi 
“nahr” fiilidir. “Nahr”, göğüs demektir. Kol-
ye, gerdanlık gibi bir şey boyuna takıldığı 
takdirde bunların bulunduğu yere “menhar” 

denir. Bu kelime fiil olarak da canlının göğüs 
kısmında yapılan işlem hakkında kullanılır. 
Nahr, hayvanı, göğüs kısmından kesmek an-
lamında kullanıldığı gibi elleri göğüs bölgesi-
ne koymak anlamında da kullanılır. Devele-
rin kesiminde “nahr” (göğüsten kesme), sığır 
ve koyunların kesiminde “zebh” (boğazdan 
kesme) tavsiye edilir. Kurban bayramının ilk 
üç gününe kesim günü olduğunu belirtmek 
üzere “eyyâmu nahr” denir. Nahr kelimesin-
deki bu anlam zenginliğinden dolayı bu âyeti 
“kurban kes” manasında anlayanlar olduğu 
gibi “namazda ellerini göğüs üzerinde bağla” 
manasında anlayanlar da olmuştur.4 

Sâffât Sûresi’nde (87/99-111) ilâhî emirle 
Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme teşeb-
büsü ve neticede yine ilâhî müdahale ile bunun 
yerine kesilmek üzere kendisine bir hayvanın 
verilmesi anlatılır, fakat bu ümmet için bir kur-
ban yükümlülüğünden söz edilmez. 

Kur’an-ı Kerim’deki bu âyetler genelde 
kurban ibadetinin meşruiyetini gösterir, fa-
kat onun fıkhî hükmü hakkında kesin bir 
kanaat ortaya koymak için yeterli değildir. 
Bunlar içinde talep içeren ifade sadece Kev-
ser SûresiDnde geçmektedir ve orada da talep 
edilen şeyin kurban olduğu kesin değildir. 
Ayrıca kurbanın talep edildiği kabul edilse 
bile Hz. Peygamber’i muhatap alan bu emrin 
ümmetini kapsayıp kapsamadığı ihtilaflıdır. 
Bazı âlimlere göre anlamdaki bu muğlaklık, 
kurbanın vacip olmasını gerektirir. Nitekim 
Ebû Hanife bu kanaattedir ve onun adına 
kurbanın vâcip oluşunun delilerini ortaya 
koyanlar bu âyete de yer verir.5

İslam âlimlerinin büyük çoğunluğuna 
göre bu âyetlerden kurbanın vacip olduğu 
sonucuna varmak isabetli değildir ve kurba-
nın hükmünü sünnete bakarak tespit etmek 
daha isabetli olacaktır. Onların kanaatine 
göre kurban, terk edilmemesi istenen önem-
li (müekked) bir sünnettir. Hemen belirtelim 
ki kurbanın vacip olduğu görüşünü benim-
seyenler bu görüşlerini aynı zamanda sünnet 
ile de temellendirmektedir. 
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SÜNNET’TE KURBAN
Kurban, İslam öncesi Arap toplumu tara-

fından da biliniyordu fakat uygulama o top-
lumun bâtıl inançları etrafında şekillenmişti. 
Hz. Peygamber o anlayışı ıslah ederek kurba-
nı Hz. İbrahim zamanında olduğu gibi tevhit 
inancına göre şekillenen bir ibadet olarak ye-
niden düzenledi. Hicrî ikinci yıldan itibaren 
kurban, Müslümanlar arasında uygulanan 
bir ibadet olarak İslam tarihindeki yerini al-
mıştır. O günden bugüne Müslümanlar kur-
ban bayramında kurban keserler. 

Abdullah b. Ömer, Hz. 
Peygamber’in Medine’de 
on sene boyunca kurban 
kestiğini söyler.6 Onun 
“Kurban gerekli mi?” 
şeklindeki bir soruya 
“Rasûlullah ve Müslü-
manlar kurban kesti” diye 
cevap verdiği, soru tek-
rarlanınca da ‘Rasûlullah 
ve Müslümanlar kur-
ban kesti’nin manasını 
kavrıyor musun” dediği 
anlatılır.7 Buradan kurban kesme ibadetinin 
Hz. Peygamber’den itibaren devam ettiği ve 
aynı zamanda bu uygulamanın her bir Müs-
lüman açısından hükmünün tespitine çalışıl-
dığı anlaşılmaktadır. 

Hz. Peygamber’in kurban ile ilgili hadisleri 
incelendiğinde bunların bir kısmında kurba-
nın öneminin vurgulandığı ve imkânın olan-
ların kurban kesmelerinin istendiği görülür. 
Bir kısım hadislerden ise kurbanın bir vazife 
olmaktan ziyade gönüllülük esasına bağlı bir 
ibadet olduğu anlaşılır. Ayrıca kurban ibade-
tini teşvik eden, onun faziletinden bahseden 
hadisler vardır.

Hz. Peygamberden rivayet edilen “Kim 
imkânı olur da kurban kesmezse namazgâhımıza 
yaklaşmasın” hadisi8 birinci grup içinde yer 
alan en dikkat çekici hadistir. Diğer taraftan 
Hz. Peygamber’in kurbanlarını bayram nama-
zından önce kesmiş olan Müslümanlara “Kur-

banını namaz kılmadan önce kesen onun yerine 
başkasını kessin. Kesmemiş olan Allah’ın ismi ile 
kessin” buyurduğu rivayet edilmektedir.9

Hz. Peygamber veda haccında Arafat’ta “Ey 
insanlar!” diye başladığı hitabında her ev hal-
kının her sene kurban bayramı ve atîre kur-
banından sorumlu olduğunu ifade etmiştir.10 
Bu ifade kurbanın vacip oluşuna delil olma-
ya gayet elverişli görülmekle birlikte hadiste 
“atîre” kurbanının da yer alması onun dela-
letini zayıflatmaktadır. Çünkü atîre11 denilen 
kurbanın meşru olmadığına delalet eden ha-

disler de vardır.12 

İkinci gruba yani kur-
banın isteğe bağlı gönüllü 
bir ibadet olduğuna dela-
let eden hadislere örnek 
olarak da şunları zikrede-
biliriz: Ümmü Seleme va-
lidemizin rivayetine göre 
Hz. Peygamber “Zilhicce 
ayının hilalini gördüğünüz 
zaman içinizden kurban 
kesmeyi murâd eden saçını 
ve tırnaklarını kesmesin” 

buyurmuştur.13 Bu hadiste kurban kesmek, 
insanın iradesine bırakılmıştır. Diğer taraftan 
İbn Abbas’ın rivayetine göre Hz. Peygamber 
“Üç şey benim hakkımda farz, sizin hakkınızda 
tatavvudur (isteğinize göre tavsiye edilmiştir): 
Vitir, nahr (kurban) ve kuşluk namazı”14 bu-
yurmuştur. 

Kurbanın fazileti hakkında Hz. Âişe, Hz. 
Peygamber’in şöyle dediğini rivayet eder: “Bir 
insan kurban bayramı gününde, Allah katında 
kan akıtmaktan daha iyi bir iş yapmamıştır. O, 
kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnakları 
ile mutlaka gelecektir. O kan, toprağa düşmeden 
önce Allah tarafından bir yere düşer. Onun gön-
lünü hoş tutun.”15

Kurbanın sevabı hakkındaki bir soruya 
Hz. Peygamber “Her bir tüye karşılık bir ha-
sene (iyilik) var” diye cevap vermiş, bunun 
üzerine maksadın daha iyi anlaşılması için 
kendisine “Ya Rasûlallah! Yün?” denmiş ve 

HZ. PEYGAMBER KUR-

BANI HZ. İBRAHİM ZA-

MANINDA OLDUĞU 

GİBİ TEVHİT İNANCINA 

GÖRE ŞEKİLLENEN BİR 

İBADET OLARAK YE-

NİDEN DÜZENLEDİ.
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o da “Yünün her bir tüyüne karşılık bir hasene 
(iyilik)” demiştir.16

İmrân b. Husayn’ın anlattığına göre Hz. 
Peygamber, kurbanı kesilecek olan Hz. 
Fâtıma’ya “Kalk, kurbanının yanına git ve onu 
izle. Onun akıtılan ilk damlası ile senin geçmiş 
günahların affedilecek” demiştir.17

KURBANIN HÜKMÜ
İslam ulemasının bü-

yük çoğunluğuna göre 
kurban müekket sünnet-
tir. Yani Hz. Peygamber’in 
devamlı yaptığı ve ümme-
tine de tavsiye ettiği bir 
sünnettir. İbn Kudâme 
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, 
Saîd b. Müseyyeb, Alka-
me, Atâ, Şâfiî, Ebû Sevr, 
İbn’ül-Münzir ve Ahmed 
b. Hanbel’i bu görüşte 
olanlar arasında sayar. 
Yine İbn Kudâme’nin tes-
pitine göre Rabîa, Ebû Ha-
nife, Mâlik, Servî, Evzâî ve 
Leys ise kurbanın vâcip olduğu kanaatindedir. 
Tarafların delilleri de yukarıda birinci ve ikinci 
grup şeklinde takdim ettiğimiz hadislerdir.18 

İbn Kudâme’nin İmam Mâlik’e göre kur-
banın vacip olduğunu söylemesine karşılık 
mezhep âlimlerinden İbn Cüzey ve Derdîr 
Mâlikî mezhebindeki meşhur görüşe göre 
kurbanın sünnet olduğunu, mezhep içinde 
kurbanın vâcip olduğu kanaatini taşıyan bazı 
âlimlerin de bulunduğunu ifade ederler.19 
Buna göre mezhep olarak ifade edersek 
Malikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre 
kurban müekket sünnettir. Fakat onlar bu-
radaki sünnet hükmünün hafife alınmasını 
istemezler. Bu sebeple İmam Şâfiî kurba-
nın sünnet olduğunu ifade ederken hemen 
“Onun terk edilmesini istemem” cümlesini 
ilave eder.20 İbn Kudâme de onun sünnet 
oluşunu “Kurban, gücü yetenin terk etmesi 

hoş olmayan bir sünnettir” cümlesiyle ifade 
eder.21 Kurban Caferî mezhebine göre de 
müekket sünnettir. İmam Muhammed Bâkır 
ve Cafer Sadık’tan kurbanın vâcip olduğuna 
dair görüşler de nakledilir.22 

Kurbanın hükmü konusundaki ihtilafın 
derin olmadığı, mezheplerdeki baskın görüş 
vâcip veya sünnet şeklinde olsa da mezhep 
içinde karşı görüşün de bulunduğu, sün-

net diyenlerin bunun 
önemine ayrıca dikkat 
çekme ihtiyacı duydu-
ğu görülmektedir. Ayrıca 
Hanefîlerin teklifî hüküm-
lerden “vacib”i sünnet ile 
farz arasında özel anlam-
da kullandığı dikkate alı-
nırsa onların vacip değer-
lendirmesi ile diğerlerinin 
önemine vurgu yaptıkları 
müekket sünnet değer-
lendirmesi birbirine yakın 
değerlendirmelerdir.

Hanefî mezhebine göre 
akıllı ve aslî ihtiyaçların-
dan fazla nisap miktarı 

mala sahip olan her müslümanın kurban 
kesmesi vaciptir. Kurban kesim günlerinde 
seferî olanların kurban kesmesi vacip de-
ğildir. Çocuk zengin ise velisi onun malın-
dan onun adına kurban keser. Bu konuda 
mezhep içinde farklı görüşler ve rivayetler 
de vardır. Bazı yorumlara göre veli çocuğun 
malından kurban kesemez ve bu, mezhep 
âlimlerinin ortak görüşüdür. Kimi âlimlere 
göre mezhepte itimat edilmesi gereken görüş 
de budur. Diğer taraftan Mergînânî’nin daha 
doğru kabul ettiği görüşe göre veli çocuğun 
malından kurban keser, fakat bu kurbandan 
sadece o çocuk yiyebildiği kadar yer, kurba-
nın geriye kalan kısmı ile çocuğun ihtiyacı 
olan ve elbise gibi aynından istifade edeceği 
şeyler alınır.23 

Mâlikî mezhebine göre imkânı olan her 
müslümanın kurban kesmesi müekket sün-

İSLAM ULEMASININ BÜ-

YÜK ÇOĞUNLUĞUNA, 

MALİKÎ, ŞÂFİÎ, HANBELÎ 

VE CAFERÎ MEZHEPLE-

RİNE GÖRE KURBAN 

MÜEKKET SÜNNETTİR. 

YANİ HZ. PEYGAMBER’İN 

DEVAMLI YAPTIĞI VE 

ÜMMETİNE DE TAVSİYE 

ETTİĞİ BİR SÜNNETTİR.
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nettir. İhtiyaçlarından fazla olarak kurbanlık 
alacak kadar maddî imkâna sahip olanlar, 
kurbanlık aldıkları takdirde yıl içinde zaruri 
ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düş-
meyeceklerse imkân sahibi sayılırlar. Bu şart-
ları taşıyan çocuklar yerine onların malından 
onlar adına velileri kurban keserler.24

Şâfiî mezhebine göre akıllı, bâliğ ve aslî 
ihtiyaçlarından fazla olarak kurban kesecek 
imkâna sahip olan bir müslümanın kurban 
kesmesi müekket sünnettir. Yalnız bir evde 
bu özelliklere sahip birden fazla şahıs varsa 
içlerinden birinin kesmesi halinde sünnete 
uyulmuş olur. Çünkü bu mezhebe göre kur-
ban, ev halkı için sünnet-i kifâyedir.25 Dola-
yısıyla ev halkından birisi kurban kestiği tak-
dirde diğerleri kurban kesmeseler de sünneti 
terk etmiş sayılmazlar. 

Hanbelî mezhebine göre velinin, imkân 
sahibi küçüğün malından onun adına kur-
ban kesip kesemeyeceği konusunda farklı 
görüşler vardır.26

Çocukların kurban mükellefi sayılması 
konusundaki ihtilafın temelinde kurbanın 
ibadet özelliği ile mâlî mükellefiyet özelli-
ğinden hangisinin baskın kabul edileceği 
anlayışı vardır. İbadet özelliğini öne çıkaran-
lar, ibadet mükellefiyeti olmayan çocuğun 
malından kurban kesilmesini, onun malının 
haksız yere telef edilmesi olarak görürler ve 
bu durumda veliye tazminat sorumluluğu 
getirirler. Mâlî mükellefiyeti baskın görenler 
ise mevcut mal varlığından, sahibine bakıl-
maksızın kurban kesilmesi taraftarıdır.

Kurban olarak kesilebilecek hayvanlar ko-
yun, keçi, sığır (manda dâhil) ve deve ile sı-
nırlıdır. Koyun ve keçi bir kişi adına, sığır ve 
deve ise en fazla yedi kişi adına kurban edi-
lebilir. Yalnız Mâlikî mezhebine göre bir sığır 
veya devenin birden fazla şahıs adına kurban 
edilmesi bu şahısların aynı aileden olmaları 
ve birlikte oturmaları halinde caizdir. Bu du-
rumda aile reisi kurban olarak deve veya sı-
ğır kesecekse ailenin diğer fertlerini de buna 
ortak edebilir. 

Kurban olarak kesilecek hayvanların belli 
bir yaşa gelmiş olmaları şarttır. Henüz geliş-
mesini tamamlamamış hayvanlardan kurban 
olmaz. Koyunların bir yaşını tamamlamış 
olmaları esas hüküm olmakla birlikte ekse-
riyete göre altı yaşını tamamlamış ve emsal-
lerine göre iyi gelişmiş kuzulardan da kurban 
olabilir. Bu asgarî yaş sınırını sekiz ay olarak 
tespit edenler veya bir yaşını tamamlamamış 
bu kuzuların, bir yaşını tamamlamış koyun-
lar arasına karıştırıldığında uzaktan fark edi-
lemeyecek kadar gelişmiş olması şeklinde 
ölçüler getirenler de vardır. Keçiler mutlaka 
bir yaşını tamamlamış, ikinci yaşından gün 
almış olmalıdır. Şâfîî mezhebine göre koyu-
nun bir yaşını, keçinin iki yaşını tamamla-
mış olması gerekir. Sığırlar çoğunluğa göre 
iki yaşını, develer beş yaşını tamamlamışsa 
kurban olabilir. Mâlikî mezhebi yazarların-
dan İbn Cüzeyy’e göre iki yaşını tamamlamış 
sığırlar kurban edilebilirse de aynı mezhep 
yazarlarından Derdîr’e göre kurban edilecek 
sığırın üç yaşını tamamlamış olması şarttır.27

KURBANIN KESİMİ
Kurban kesiminde normal hayvan kesme 

kurallarına uyulması şarttır. Bu bir ibadet 
olduğu için onun ötesinde de özen göste-
rilmesi ayrıca tavsiye edilir. Kesim için bı-
çak önceden bilenip hazırlanır ve hayvanın 
göremeyeceği bir yere konulur. Sonra hay-
van ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde 
sol tarafına yatırılır. Hayvanın en az ıstırap 
ile kesilmesi için gerekli tedbirler alınır. 
Bu maksatla genellikle ayakları bağlanır. 
Damarlarındaki kanın rahat akması ve bo-
şalması için sağ arka ayağı baştan itibaren 
veya hayvanı kontrol altında tutmak zor ise 
kesim gerçekleştikten hemen sonra serbest 
bırakılır. Kurban sahibinin kurbanı bizzat 
kesmesi müstehap ise de kesim bir uzman-
lık işidir, bu konuda mahareti olmayanların 
kesimi ehil birisine havale etmesi daha iyi-
dir. Kurban sahibinin kurbanı kendi kesme-
se bile kesim anında orada hazır bulunması, 
kesimden önce dua edilmesi müstehaptır. 
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Bu konuda Hz. Peygamberden rivayet edi-
len dualardan birisi şöyledir:28

Hz. Peygamberin başka bir kesimde de 

dediği nakledilir.29 

Gerek kesim esnasında gerekse kesim son-
rasında çevre temizliğine dikkat etmek, bu 
ibadetin çirkin görüntülere vesile olmaması 
için gerekli tedbirleri almak gerekir. Bu gö-
rüntü kirliliğinin aynı zamanda birçok hasta-
lığa da sebep olacağı unutulmamalıdır.

KURBAN ve SOSYAL HAYAT
Bütün ibadetler ve davranışlarda olduğu 

gibi kurbanda da niyet önem taşır. Bir ame-
lin Allah katında değerli olması onun Allah 
için yapılıp yapılmadığına bağlıdır. Neticede 
sevap ve faziletin çokluğu niyetin samimiye-
tine göre olacaktır. Allah katında asıl değerli 
olan, kurbanların etleri ve kanları değil, kur-
ban sahibinin Allah’a olan bağlılığı ve davra-
nışındaki samimiyetidir (Hac 22/37).

Kurban, bir bayram olarak müslümanların 
hem kendi aralarında hem de toplumun bü-
tün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Bu 
bayramda da fakirler gözetilir, ihtiyaçları gi-

derilir, özellikle et ikramı öne çıkar. Hicretin 
ikinci yılında Hz. Peygamber’in meşru kıldığı 
ilk kurban bayramında çevreden birçok fakir 
kabile Medine’ye akın etmişlerdi. Bu sebeple 
Allah’ın Elçisi kurban etlerinin üç gün içinde 
tüketilmesini ve dağıtılmasını, evde kurban 
eti bırakılmamasını istemiştir. Ertesi sene top-
lumun genel seviyesinde iyileşme görülünce 
üç gün sınırlamasını kaldırıp kurban etinin 
yenmesini, yedirilmesini ve ileriki günlerde 
yenecek şekilde hazırlanıp biriktirilmesini 
istemiş, buna müsaade etmiştir.30 Bu prensip 
günümüzde de uygulanmalı ve toplumdaki 
genel ihtiyaç dikkate alınarak bu bayramdan 
azami sayıda insanın istifadesi sağlanmalıdır. 
Son senelerde bu istifadenin ülke sınırlarını 
aştığı memnuniyetle müşahede edilmektedir. 
Fakat bunda da aşırıya kaçılmamalı, kurba-
nın aile içinde ve yaşadığımız mahallede de 
hissedilmesi ihmal edilmemelidir. Bunun 
için birden fazla kurban kesen ailelerin, bun-
lardan birini ev için kesmesi, komşularına ve 
yakınlarına ikram etmesi yerinde olacaktır.

Kurbanın, insan sağlığının önemli bir 
unsuru olan dengeli ve sağlıklı beslenmeye 
katkısı da dikkat çekicidir. Çeşitli sebepler-
le et yemeyen veya yiyemeyen insanlar bu 
günlerde aynı zamanda bir ibadet neşesi ile 
et yerler. Yalnız bunun, sağlıklı bir beslenme 
olabilmesi için doktorların ve beslenme uz-
manlarının tavsiyeleri dikkate alınmalı, aşırı 
et tüketiminden de kaçınmalıdır. Bilindiği 
gibi her şeyin bir asgarî ve azamî sınırı vardır 
ve sınırların aşılması tehlikelidir. 
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ac, tek kelimeyle “Allah’ın sembollerin-
den oluşan muhteşem bir ibadet! Hac, 

kendisine yabancılaşan bireyin kimliğini, 
kişiliğini bulup kendisiyle tanışık ve barı-
şık yaşamak için başlattığı soylu yolculuğun 
adı.1 Hac bir emirdir; ”Ona bir yol bulabilen 
insanın haccetmesi Allah’ın insanlar üzerin-
deki hakkıdır.” (Ali İmran, 97). 

Hac ile ilgili âyetlere bir bütün olarak 
bakıldığında öncelikle haccın farz olduğu, 
hac esnasında şiddetin her türlüsünün ha-
ram olduğu ve özellikle hayatın tüm form-
larına karşı saygının emredildiği bir ibadet 
dikkatimizi çekmektedir. Hac ibadeti ile 
ilişkili âyetlerde doğrudan veya dolaylı ola-
rak sağlık alanından bahsedilmemiştir. Hac 
âyetlerine bakarak biz sağlıkçılar olarak 
iki ilke çıkarabiliriz. Bunlardan ilki hac es-
nasında hacca özel bir sağlık emir, tavsiye 
ve yasağının olmamasıdır. İkinci olarak da 
Kur’an’ın genel olarak beyan ettiği sağlıkla 
ilişkili temel prensipler hac ibadeti için de 
geçerlidir.  Ancak Kur’an-ı Kerim Hac iba-
deti ve hacıların sağlığı ile ilgili olarak ha-
yatı İslam ile inşa olmuş hekimlere geniş 
bir içtihat alanı bırakmıştır. Maalesef gerek 
dini literatür, gerekse de tıbbi literatürü in-
celediğinizde bu konuda özelleşmiş bir eser 
bulunmamaktadır. Bu yazının amacı Hacca 
giden Müslümanlara ilişkin sağlık politi-
kalarının belirlenmesinde dikkat edilmesi 
gereken ana esasların belirlenmesi ve hacı 
adaylarının uyması gereken bazı önemli 
noktaların tesbit edilmesidir.

İslam dünyasının genelinde hac ibade-
ti algısı peygamberin bıraktığı sünnet ve 
Kur’an’la tam da örtüşmemektedir. Hac zen-

K U R A N  v e  B İ L İ M

Hac ve Hacı Sağlığı

HAC İBADETİ İNSANLARIN 

HAYATI BIRAKTIĞI BİR 
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YENİLENMİŞ, BÜTÜNLEŞMİŞ, 
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ginler için farz olan mali bir ibadet ve ile-
ri yaşlarda hayattan elini eteğini çekmenin 
sembolü olarak kullanılmıştır. Hac ile ilgili 
bu algı hatası düzelmedikçe hacca dair hiç-
bir konu ile ilgili olarak istenilen sonuçlar 
alınamayacaktır ki, bu konudan insan sağlığı 
ile ilgili konular da nasibini almaktadır. Hac 
ibadeti insanların hayatı bıraktığı bir jübi-
le tarihi değildir. Bilakis Hac; hayata tekrar 
daha güçlü, dinamik, sorumlu, çalışkan, ye-
nilenmiş, bütünleşmiş, varlığa saygılı, barışı 
önceleyen bir dönüştür. Hac bir son değil, 
başlangıçtır. Hacı adaylarımız, zihinlerin-
deki bu sapmayı düzeltirlerse bir kıl ko-
parmanın yasak olduğu bir ibadette haya-
tın en ileri formu olan insanın hayatına 
verilecek zararın ne kadar büyük bir sorun 
olduğunu algılayacaklardır. Biz Müslüman 
hekimlerin insan sağlığına bu pencereden 
bakmamız ve harem bölgede hacılarımızın 
sağlığı ile ilgili her türlü önlemi maksimum 
düzeyde almamız şarttır.

Hac ibadeti ile ilgili olarak sağlık alanın-
daki en büyük sorun hacı adaylarının ileri 
yaşlarda olmasıdır. Türkiye gibi ülkelerden 
gelen hacı adaylarının %80’inin akciğer, 
karaciğer, böbrek, diyabet, kalp ve damar 
hastalıklarının olması haccın ifasında ve 
beklenen dini faydanın elde edilmesinin 
önündeki en büyük engellerden birisidir. 
Hac ibadeti Türkiye gibi ülkelerde ölmeden 
önce ifa edilmesi gereken, hatta mümkünse 
orda ölmeye gidilen bir ibadet olarak algılan-
maktadır. Öncelikle hacı adaylarımızın zih-
ninde “ölmeden önce gidilen fil mezarlığı” 
fenomeninin değiştirilmesi birçok sorunun 
çözümü olacaktır. Eğer yapılacak eğitimlerle 
yaş popülasyonu daha genç yaşlara kaydırı-
labilirse hem dini anlamda bir insan olma 
provası olan hac; ibadet olarak gerçek yerine 
ulaşabilecek; hem de yaşlılarda gördüğümüz 
birçok sağlık problemi ortadan kalkacaktır.

Hac ibadeti hazırlıkları ile ilgili olarak; 
hacca gidecek kişilerin sembollerden oluşan 
hac ibadeti ile ilgili olarak detaylı şekilde 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Dünyanın 
her yerinden farklı rakım, iklim ve gelenek-
lerden gelen milyonlarca insan çok farklı bir 
coğrafyada oldukça tempolu bir ibadet ger-
çekleştirecekleri konusunda uyarılmalı ve 
bu koşullara bedenen ve zihnen hazırlanma-
ları için yardımcı olunmalıdır. Tabiî ki hac 
öncesi hacı adaylarının hazırlığında diyanet 
işleri başkanlığı gibi kurumların bu hiz-
meti üstlenmesi gereklidir. Hacı adayının 
özellikle yaşlıların hac ibadetinden önce 
genel kontrollerden geçip hac ibadeti es-
nasında özel önlemler alınması gereken 
şeker hastalığı, kalp hastalığı, hipertan-
siyon, kanser, astım, karaciğer ve böbrek 
hastalıkları gibi bir rahatsızlığının olup 
olmadığı tesbit edilmelidir. Hacı adayının 
hastalığı ile ilgili olarak İslami hassasiyetine 
güvendiği doktoru ile bu konuda görüşme-
li ve tavsiyelerini dikkate almalıdır. Gerekli 
önlemler alındığında tabii ki yol bulan her 
Müslüman hacca rahatlıkla gidebilir. Kişinin 
hacca giderken sadece hastalığına odaklan-
ması da kişinin ümmetle bütünleşmesinde 
ve bu mahşer provasına uyumunda sorunlar 
oluşturabilecek bir ifrattır. Yani hacı adayla-
rının her iki uç tavırdan da kaçınması gerek-
lidir. Hacca ne ölmek için nede köşe bucak 
hastalıktan kaçmak için gidilmemelidir.  

İkinci aşama seyahattir. Seyahat öncesi 
dinlenmiş olmak, seyahat esnasında bol sıvı 
tüketmek hacca sağlıklı bir başlangıç için 
şarttır. Uzun süreli uçuşlarda koltukta uzun 
bir zaman hareketsiz kalmak özellikle yaşlı 
hastalarda emboli (pıhtı atma) dediğimiz ha-
yatı tehdit eden önemli bir risk taşımaktadır. 
Bu nedenle yolculuklarda uzun süre hare-
ketsizlikten kaçınmak; özellikle de varis ve 
inme gibi rahatsızlığı olan hastalar kan su-
landırıcı (aspirin gibi) ilaçlarını almadan yola 
çıkmamaları konusunda uyarılmalıdırlar. 

Bir hekim için hacı adaylarının hayatı 
harem bölge kadar kutsaldır. Bir hekim 
gözüyle harem bölgede yetersiz önlemler ne-
deniyle ölen her hacı adayı harem bölgede 
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işlenmiş en büyük kusurdur. Ancak beden 
sağlığımıza dikkat edelim derken iman ve 
ruh sağlığımız için geldiğimiz bu mukad-
des mekânlardan boş da dönmemek gerek-
lidir. Bütün ümmetle birlikte olmanız, sarılıp 
koklaşmanız; çıplak ayakla herkesin bastığı 
yerlere basmanız haccın ruhu için gereklidir. 
Sağlık önlemi adına ümmet olmaktan taviz 
veremezsiniz. Musafaha yapmaktan ve sarıl-
maktan kaçmayın kardeşlerinizle… Sandığı-
nız gibi değil aslında, el 
sıkmakla, sarılmakla kar-
deşinizden size bulaşacak 
enfeksiyonlar zaten aldı-
ğınız abdestlerle temizle-
necektir. 

Değişik coğrafyalardan 
milyonlarca müslümanın 
bir araya geldiği harem 
bölgede tabii ki salgın 
hastalıklara karşı önlem-
ler alınmalıdır. Basit ve 
temel bazı önlemlerle milyonlarca insan sağ-
lıklı bir şekilde ibadetlerini yapabilirler. En 
çok önlem almamız gereken hastalıklar 
solunum ve sindirim sistemi ile bulaşan 
enfeksiyonlardır.   

Hacı adaylarını en çok etkileyen solunum 
yolu ile bulaşan pnomoni, grip ve nezle gibi 
enfeksiyonlardır. Yaklaşık 4 milyon insanın 
bulunduğu bir ortamda solunum yolu ile 
bulaşan enfeksiyonları tamamen önlemek 
mümkün değildir, ancak alınabilecek tedbir-
lerle oran oldukça azaltılabilmektedir. Hacca 
gelmeden önce özellikle 50 yaş üzeri olan ve 
kronik hastalıkları bulunan hacı adaylarının 
grip aşısı yaptırması gereklidir. Eğer solu-
num yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız dok-
torların önerileri yanında bol sıvı tüketimi 
ve istirahat tedaviye katkıda bulunacaktır. 
Diğer Müslüman kardeşlerinizi korumak 
için maske takmak ve enfeksiyonunuzu 
diğer Müslümanlara yaymamak harem 
bölge adabına en uygun davranıştır. Eğer 
kanserliyseniz ve Kâbe’ye veda için gelmişse-

niz sürekli maske takmanız uygun olacaktır. 
Otellerde hacıları özellikle de yaşlı olanları 
bekleyen en büyük tehlikelerden birisi de 
klimalarda ve duş başlıklarında yerleşebilen 
ve su partikülleri ile insanlara bulaşıp çok 
ağır ölümcül zatüreye neden olan Legionella 
pneumophilia adı verilen bir bakteridir. Ön-
lem olarak klimaların filtrelerinin otel tara-
fından sık sık değiştirilmesinin sağlanması, 
öksürüğünüz başlayınca vakit geçirmeden 

sağlık merkezine başvur-
manız gerekmektedir. 
Hacı adaylarının sindi-
rim sistemi infeksiyon-
ları (ishal) yönünden 
dikkat etmeleri gereken 
şeylerin başında temiz su 
ve temiz gıda tüketilmesi 
en temel prensiptir. Su 
ve gıda ile bulaşan hepa-
tit A, hepatit E, tifo, ko-
lera ve diğer ishal etkeni 

mikroplara karşı önlemler maddeler halinde 
aşağıdaki gibi sıralanabilir (3).

Çeşme suyu içilmemelidir. • 

Pişirilmiş gıda tüketilmelidir. • 

Eller yemek öncesi ve sonrası yıkanmalı-• 
dır. 

Lokantalarda soğumuş gıdalardan kaçın-• 
mak gereklidir.

Salata gibi pişmemiş gıdalardan kaçınıl-• 
malıdır.

Pastörize olmayan ürünler (deve sütü gibi) • 
ve dondurmadan kaçınılmalıdır.

Sokak satıcılarından gıda alınmamalıdır.• 

Zemzem ve hurma Hacı adaylarına Rabbi-• 
mizin bir hediyesidir. Uygun şekilde bol 
bol tüketilebilir. 

Gıda ve sıvı tüketimi ile ilgili olarak zem-
zem ve hurma tüketimi ile ilgili olarak birkaç 
noktanın da vurgulanması gerekmektedir. 
Zemzem Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
tarafından da, dünyanın en içilebilir ve sağ-
lıklı sularından biri olarak açıklanmıştır. 

HACCA GİTMEDEN 

ÖNCE ÖZELLİKLE YAŞI 

ELLİYİ GEÇEN VE KRO-

NİK HASTALIKLARI 

BULUNAN HACI ADAY-

LARININ GRİP AŞISI YAP-

TIRMASI GEREKLİDİR. 
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Zemzem içerisinde mikroorganizma ba-
rındırmamaktadır. Ayrıca içerdiği dengeli 
mineralleri ile hacı adaylarının aşırı sıcak 
nedeniyle kaybedilen sıvı ve elektrolit ih-
tiyacını karşılamaktadır. Ancak hacılar ara-
sında zemzemle ilgili olarak zemzem içenin 
idrara gitmediği, zemzemin ancak terle atıla-
bileceği gibi iyi niyetli ancak yanlış bir inanı-
şın da düzeltilmesi gereklidir. Bir hacı adayı 
zemzem içiyor ve idrara çıkmıyorsa bu 
o kişinin yeterince sıvı almadığını göste-
ren önemli bir kriterdir. Yoksa bir zemzem 
mucizesi değildir. Zemzem içme miktarınızı 
artırdığınızda, idrar çıkışının normale dön-
düğünü ve zemzemin de diğer sıvılar gibi id-
rarla atıldığını göreceksiniz. 

Hurma, hacı adaylarının dengeli besin 
almasını sağlayan çok önemli bir çöl mey-
vesidir. Hurma, içerdiği %60-65 oran ile en 
çok şeker içeren meyvelerden biridir. Ayrı-
ca hurmada bol miktarda meyve şekeri ola-
rak adlandırdığımız fruktoz bulunmaktadır. 
Fruktoz kandan dokulara insülinden bağım-
sız olarak geçmektedir ve pankreas bezleri-
ni daha az yormaktadır. İçerisindeki şekerin 
yavaş yavaş kana karışması nedeniyle uzun 
süre tok tutan önemli bir yiyecektir. Ancak 
yanlış bilinen şeylerden birisi de hurmanın 
diyabet hastalığına zararı olmadığı ve rahat 
rahat yenilebilecek olmasıdır. Diyabetli 
hastaların hurma yeme konusunda da 
kontrollü olmaları gereklidir. Hurma içe-
rik olarak çok çeşitli vitamin ve minerale de 
sahiptir. Lif, yağ ve proteinler açısından da 
çok zengindir. Hur-
mada sodyum, po-
tasyum, kalsiyum, 
magnezyum, demir, 
kükürt, fosfor ve 
klor da bulunmak-
tadır. Hurma ayrıca 
A vitamini, betaka-
roten, B1, B2, B3 ve 
B6 vitaminlerini de 
içerir. Hurmada 100 

gramının besin değeri tabloda gösterilmiş-
tir. (Tablo1)

Kalp ve damar hastalığı olan hacı aday-
larımızın öncelikle hacca gitmeden hekim-
leri ile görüşmeleri, ilaçlarını yanlarında 
götürmeleri ve düzenli kullanmaları gerek-
mektedir. Hipertansiyonu olan hastaların 
yanlarında rahat kullanabilecekleri bir tansi-
yon aleti götürmeleri uygun olacaktır. Kalp 
hastalarının yanlarında en son çekindikleri 
EKG’lerini taşımaları faydalı olacaktır. Kalp 
pili olanlar pilin markası ve üretici firmanın 
iletişim adresini yanlarında taşımalıdır. Kalp 
hastalığı ve hipertansiyonu olan hacıla-
rımızın güneşten mümkün olduğu kadar 
kaçınmaları, ibadetlerde geceleri tercih 
etmeleri, bol bol zemzem tüketmeleri uy-
gun olacaktır. Kalp ve damar hastalarımızın 
Hira ve Sevr mağarası gibi aşırı efor isteyen 
ziyaretlerden kaçınmaları ve aşırı efora bağ-
lı göğüs ağrısı durumunda hemen hareketi 
kesip, en yakın sağlık merkezine başvurma-
ları gerekmektedir. Kalp yetmezliği olan ve 
yakında kalp krizi geçiren Müslümanların 
durumları stabil olana kadar seyahate çıkma-
maları uygun olacaktır. Sigara içen tiryakiler 
hac ibadetini sigarayı bırakmak için bir fırsat 
bilmelidir. Aynı zamanda saç koparmak ve 
yaprak koparmaktan daha fazla hayata zarar 
veren sigarayı harem bölgede kullanmama-
ları harem bölgenin adabına uygun olacak-
tır. Ancak bağımlılığa bağlı olarak çok fazla 
şikâyetleri oluyorsa nikotin bantları kullana-
rak şikâyetlerini azaltabilirler.

Besin Birim Değer
Protein 1.5 Gram
Karbonhidrat 50 Gram
Kalori 275 Kcal

100 Gr. Kuru Hurmanın Besin Değeri
Protein 3 Gram
Karbonhidrat 75 Gram
Kalori 275 Kcal

Tablo1. 100 Gr. Hurmanın Besin Değeri
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Diyabetli hastalar, hastalığını belirten bir 
bileklik takmalıdır. Aşırı aktivite veya ilaç do-
zunun uygunsuzluğu ile ortaya çıkabilecek 
hipoglisemi için yanlarında şeker taşımaları 
gereklidir. Ayrıca kanda şeker artışı durumla-
rında şeker regülasyonuna katkıda bulundu-
ğu için sürekli su bulundurulmalıdır.

Gebe olan hacı adayları için en önemli 
uyarı son 3 ay içerisinde hac seyahati uygun 
değildir. Hamile kadınla-
rın hastaneye yatmaları 
ve ileri tedavi almaları 
gerekliliğini düşünerek 
yanlarında sağlık karne-
lerini götürmeleri uygun 
olacaktır. İshal, solunum 
yolu enfeksiyonu, Hepa-
tit A, Hepatit E (gebeler-
de ölümcül sarılığa neden 
olan ve su ile bulaşan bir 
virus) ve sıtma gibi klinik 
tabloların hamilelerde 
daha ağır seyredebileceği 
ve hamilelerin daha dik-
katli olması gerekliliği 
unutulmamalıdır. Genel-
de tüm kadınların özelde 
hamilelerin bayanlarda sıklıkla rastladığımız 
anemi (kansızlık) nedeniyle hac ibadetinden 
en az 3 ay önce demir ilaçları alarak tedavi 
olmaları uygun olacaktır. 

 Genelde tüm seyahatlerde, özelde ise 
hac ibadetinde aşılama ile hacı adaylarının 
bazı enfeksiyonlara karşı korunması gerek-
lidir. Aşılama kadar önemli şeylerden birisi 
de hacı adaylarının hac bölgesi dışındaki 
kırsal bölgeden uzak durmaları sıtma, kı-
rım Kongo kanamalı ateşi, kalaazar, veba, 
kolara gibi tropikal enfeksiyon hastalıkla-
rından korunmalarını sağlayacaktır. Res-
mi olarak yapılmak zorunda olunan ve ger-
çekten ölümcül olduğu, salgın yaptığı için 
tehlikeli olan meningokoka karşı aşı yapıl-
ması şarttır. Özellikle Afganistan, Pakistan, 

Hindistan, Nijerya, Sudan gibi ülkelerden 
gelen Müslümanların yaşına ve daha önce 
aşılanmasına bakılmaksızın tek doz çocuk 
felci aşısı (polio aşısı) ile aşılanması WHO 
tarafından önerilmektedir. 50 yaş üzeri olan 
ve kronik hastalığı olan tüm hacı adayları-
na grip aşısı uygulanmalıdır. Erişkinlerde 
özellikle Hepatit A, Hepatit B, Tifo ve kuduz 
gibi aşılarda isteğe bağlı olarak önerilen aşı-
lardandır.  Çocuklarda ise rutinde uygulanan 

difteri, boğmaca, tetanoz, 
kızamık, kızamıkçık, ka-
bakulak, çocuk felci gibi 
aşılarının yapılmış olması 
uygun olacaktır.2  

Sonuç olarak;  İslam 
dünyasının genelinde hac 
ibadeti algısı peygambe-
rin bıraktığı sünnet ve 
Kur’an’la tam da örtüşme-
mektedir. Hac ile ilgili bu 
algı hatası düzelmedikçe 
hacca dair hiçbir konuda 
istenilen sonuçlar alına-
mayacaktır. Kişinin hac-
ca ölmeye gitmesi kadar, 
hastalığına odaklanarak 

ümmetle bütünleşememesi de sorunlar oluş-
turmaktadır. Hac ölüme değil hayata hazır-
lıktır. 

“Hani biz İbrahim’e Evin yerini tayin etmiş 
ve şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi şirk koş-
ma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükû ve sücûd 
edenler için Evimi tertemiz tut.”

“Ve insanlar arasında haccı ilân et! Gerek 
yaya, gerekse uzak yollardan gelen yorgun düş-
müş develer üstünde sana gelsinler.”

Kendileri için bir takım yararlara şahid 
olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği 
hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın adı-
nı ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk 
çeken yoksulu da doyurun.” (Hacc, 26-28). 


HACDA ÇEŞME SUYU 

İÇİLMEMELİ, PİŞİRİLMİŞ 

GIDA TÜKETİLMELİDİR. 

ELLER YEMEK ÖNCESİ 

VE SONRASI YIKANMA-

LIDIR. SALATA GİBİ PİŞ-

MEMİŞ GIDALAR YEN-

MEMELİDİR. PASTÖRİZE 

OLMAYAN ÜRÜNLERDEN 

VE DONDURMADAN 

KAÇINILMALIDIR. 

2 Hajj: Saudi requirements for Hajj pilgrims. http://
www.phac-aspc.gc.ca/ tmp-pmv/2007/hadj-
piligrim071115-eng.php



106

ac döneminde aynı duygu ve düşün-
celerle Kâbe’de toplanan değişik ırkla-

ra mensup insanlar, herkesin Hz. Âdem ile 
Havva’nın çocukları ve bütün Müslümanla-
rın kardeş olduğu hadisini hatırlatmaktadır. 
Hac döneminde, âdeta küçük haşri sembo-
lize eden Mekke, sosyolojik olarak ırklar 
arası yakınlaşmanın, barışın ve hoşgörünün 
en güzel zeminlerinden birisi haline gelir. 
Arab’ın Acem’den üstün olmadığını, üs-
tünlüğün Allah’a yakınlıkta olduğunu bilen 
Müslümanlar, hacda diğer milletlerin bütün 
farklılıklarına hoşgörüyle bakmasını öğre-
nirler. Irkçılığın ve çıkarcılığın daha belirgin 
hissedildiği bir ülkede yaşayan Malcolm X 
ve Yusuf İslâm, haccın bu yönünü daha de-
rinlemesine hissetmişler. Malcolm X lâkablı 
El-Hacc Malil eş-Şahbaz’ın hac intibaları 
şöyledir:

“Sen Allah’la beraber olunca, O, daima 
varlığının işaretlerini sana hissettirir. Ben 
Mekke’ye gitmek için S. Arabistan konso-
losluğuna vize talebinde bulununca bana 
Amerika’da Müslüman olmuş kişilerin vize 
alabilmesi için, Dr. Mahmud Şavarbî’den 
onay alması gerektiğini söylediler. Ben 
Şavarbî’ye telefon açınca, o çok şaşırdı, 
kendisinin de beni aramak üzere olduğunu 
söyledi ve gelmemi arzu ettiğini ifade etti. 
Bürosuna gidince Dr. Şavarbî bana hacca 
gidebilmem için gerekli olan onay mektu-
bundan sonra bir kitap verdi. Kitabın adı 
Muhammed’in (sas) Ebedî Mesajı idi. Yazarı 
Abdurrahman Azzam’dı. Yazar eserinin bir 

İ K T İ B A S

Malcom X’in 
Hac İntibaları

“MAVİ GÖZLÜSÜNDEN 

SİYAHÎLERİNE KADAR HER 

RENKTEN İNSAN AYNI 

İBADETİ YAPIYOR, BİRLİK 

VE KARDEŞLİK RUHUNU 

YANSITIYORDU. AMERİKA’DA 

İKEN BEN BÖYLE BİR ŞEYİN 

GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNE 

ASLÂ İNANMAMIŞTIM.”

HALİ IRMAK

Kaynak: Sızıntı, sayı 295, Ağustos 2003. 
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nüshasını bana verilmesi için göndermiş. 
Şavarbî bana Azzam’ın Mısır doğumlu ulus-
lar arası kimliği olan bir devlet adamı oldu-
ğunu söyledi ve ekledi: “O seni basından ya-
kın takibe almış.” İnanılması güçtü. Şavarbî 
bana Kahire’de öğrenci olan oğlu Muham-
med Şavarbî’nin ve kitabın yazarının oğlu 
Ömer Azzam’ın telefon numaralarını verdi, 
onları çekinmeden ara-
yabileceğimi söyledi.

Kahire havaalanı, ha-
cıların ihrama girdik-
leri yerlerden birisidir. 
Havaalanına giderken 
heyecanlıydım. Çünkü 
ne yapacağımı tam bi-
lemiyordum. Elbiseleri-
mizi çıkardık ve beyaz 
havlularla ihrama girdik. 
Cidde havaalanındaki 
binlerce kişi aynı şekilde 
giyinmişti. Kimse senin 
kral olduğunu veya çiftçi 
olduğunu fark edemez-
di. Bana ekâbirden diye 
tanıtılan bazı kişiler de 
benim gibi giyinmişti. 
İhramı giyince hep be-
raber lebbeyk diye baş-
layan duayı yüksek sesle 
okumaya başladık: “Ey 
Allah’ım işte geldim, huzurundayım...”

Kahire’den Cidde’ye giden uçakta yer ol-
madığı halde, beni üzmemek için bir baş-
kasının yerini bana vermiş olduklarını öğ-
rendim. Mahcup oldum. Uçakta beyaz, si-
yah, kırmızı ve sarı renkten insanlar vardı. 
Mavi gözlü ve kumral saçlı insanlarla benim 
gibi kıvırcık saçlılar hep beraber, hepsi aynı 
Allah’a ibadet ediyor ve hepsi birbirine eşit 
seviyede saygı duyuyordu. Uçakta koltuktan 
koltuğa benim Amerikalı bir Müslüman ol-
duğum sözü dolaşıyordu. Uçağın pilotu be-
nimle tanışmaya geldi. Mısırlıydı. Deri rengi 
benimkinden siyahtı. O, Harlem’de dolaşsa 

idi, kimse onun yabancı olduğunu düşün-
mezdi. Yardımcı pilotun rengi onunkinden 
de siyahtı. Bunun bana ne kadar zevk verdi-
ğini anlatamam. Çünkü şimdiye kadar hiçbir 
siyahın jet pilotu olduğunu görmemiştim. 
Cidde’ye kadar yaklaşık bir saatlik yol bo-
yunca lebbeyk duasını okuduk. Cidde hava-
alanı, Kahire’den daha kalabalık görünüyor-

du. Cidde havaalanında 
Amerikan pasaportunu 
görünce benden şüphe-
lendiler, Dr. Şavarbî’nin 
onay mektubunu istedi-
ler. Tartışmalar devam 
etti. Ve benim gerçekten 
Müslüman olduğumun 
anlaşılması için mahke-
meye çıkmam gerektiğini 
söylediler...”

Daha sonra Ömer 
Azzam’la irtibata geçen 
Malcolm X, onun vasıta-
sıyla Mekke’ye gidebilme 
iznini alır. Azzam’ın mi-
safirperverliğinden ve ne-
zaketinden çok etkilenir. 
Sonra Mekke’ye gelir ve 
hacceder. Hem bedeninin, 
hem zihin ve ruhunun 
yapmış olduğu bu seyahati 
Malcolm X şöyle özetler:

“Ben böyle samimi içten bir misafirper-
verlik görmedim. Hz. İbrahim (as), Hz. Mu-
hammed (sas) ve kitap sahibi diğer peygam-
berlere ait bu kutsal mekânda farklı renk ve 
ırktan bir araya gelmiş insanların kardeşlik 
ruhuna şimdiye kadar hiçbir yerde şahit 
olmadım. Bir haftadır farklı renklere sahip 
insanların bana gösterdikleri nezaket ve in-
celikten dolayı şaşkınım. Mekke’yi ziyaret 
etme bahtiyarlığına erdim. Kâbe’yi yedi defa 
tavaf ettim. Zemzem’den içtim. Safa ile Mer-
ve arasında koştum. Mina’da ve Arafat’ta dua 
ettim. Dünyanın her yanından on binlerce 
hacı vardı. Mavi gözlüsünden siyahîlerine 

“AMERİKA, İSLÂM’I ANLA-

MAK ZORUNDA. ÇÜNKÜ 

KENDİ TOPLUMUNDAKİ 

IRKÇILIK PROBLEMİ-

Nİ ÇÖZECEK TEK DİN 

İSLÂM’DIR. İSLÂM ÜLKE-

LERİNDEKİ SEYAHATİM 

BOYUNCA BİRÇOK BEYAZ 

İNSANLA KARŞILAŞTIM, 

KONUŞTUM, YEMEK YE-

DİM; İNSANLARIN HER 

IRKTAN İNSANA KARŞI 

SAMİMÎ VE GERÇEK BİR 

KARDEŞLİK GÖSTERDİ-

ĞİNE HAYATIMDA İLK 

DEFA ŞAHİT OLDUM.”
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kadar her renkten insan vardı. Hepsi aynı 
ibadeti yapıyor, birlik ve kardeşlik ruhunu 
yansıtıyordu ki, Amerika’da iken ben böyle 
bir şeyin beyazlarla siyahlar arasında gerçek-
leşmesinin mümkün olacağına aslâ inanma-
mıştım.

Amerika, İslâm’ı anlamak zorunda. Çünkü 
kendi toplumundaki ırkçılık problemini çö-
zecek, kaldıracak tek din İslâm’dır. İslâm ül-
kelerindeki seyahatim boyunca, Amerika’da 
kendilerine beyaz denilecek birçok insanla 
karşılaştım, konuştum, yemek yedim; fakat 
İslâm beyazlık anlayışını bu insanların zih-
ninden tamamen kazımış. Ben renklerine 
bakmaksızın insanların her ırktan insana 
karşı samimî ve gerçek bir kardeşlik göster-
diğine hayatımda ilk defa şahit oldum.

Bu sözleri benden duyduğunuzda şaşıra-
bilirsiniz. Fakat hac yolculuğum sırasında 
gördüklerim ve yaşadıklarım, beni önceki 
düşüncelerimi gözden geçirmeye ve bazı yar-
gılarımı terk etmeye zorladı.

İslâm topraklarında şu geçen on bir gün 
zarfında; gözleri mavilerin en güzeli, saçla-
rı sarının en alımlısı, derileri beyazların en 
beyazı olan Müslümanlarla aynı tabaktan 
yemek yedik, aynı bardaktan su içtik, aynı 
yatakta (hasırda veya halıda) yattık ve aynı 
Allah’a dua ettik. Beyaz Müslümanların söz-
leri ve davranışlarında, Gana, Sudan ve Ni-
jerya Müslümanlarında hissettiğim samimi-
yetin aynısını müşahede ettim.

Biz gerçekten de eşittik, kardeştik; çünkü 
onların Allah’a olan inançları beyaz mefhu-
munu (ayrımcılığını) zihinlerinden ve davra-
nışlarından temizlemiştir.

Bundan anlıyorum ki, Amerikalılar 
Allah’ın birliğini kabul ederlerse, belki o za-
man insanın da birliğini kabul edecekler ve 
yalnız renklerinin farklılığından dolayı diğer 
insanlara engel olmaktan, zarar vermekten 
vazgeçeceklerdir.”  

Asıl adı, Malcolm Litle’dir. 1925’te 
Omaha’da doğdu. Bir soygun 

olayından sonra hapse mahkûm 
edildi. Hapiste bulunduğu sırada, 
İslâm Ümmeti (sonradan Amerika 
İslâm Misyonu) adlı hareket vesile-
siyle Müslüman oldu. Yedi yıl hapis-
ten sonra serbest bırakıldı. Malcolm 
X, siyahların beyazlar tarafından sö-
mürülmesine karşı çıktığı son derece 
tesirli konuşmalarıyla kısa sürede ge-
niş bir taraftar kitlesi kazandı. Hac-
dan sonra siyah ayrılıkçılığını savun-
maktan vazgeçerek, artık, beyazları 
düşman olarak görmediğini açıkladı. 
1965’te New York’ta bir toplantı sı-
rasında vurularak öldürüldü.

Malcolm X kimdir?
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acc, Şehid Ali Şeriati’nin (1933-1977) 
mübarek topraklara gerçekleştirdiği 

dört seferden sonra kaleme aldığı kült kita-
bı... Geleneksel ve mezhebî söylemlerin öte-
sinde düşüncelerin ifade bulduğu kitabın, 
yoğun sembolik bir dili ve sarsıcı yetkin bir 
üslubu var... Elimizdeki Hacc kitabı, gerçek-
leştirilen üç ziyaret sonrası yazılan ‘Yirmiüç 
Günde Yirmiüç Yıl’, ‘İbrahim ile Sözleşme’ ve 
‘Menâsik’ kitaplarının üçüncüsü... Çok ciddi 
bir tefekkürün meyvesi...

Şeriati, “Âdem’in varisi insanın, kendisinden 
Allah’a doğru toplu hareket etmesi” olarak ni-
telendirdiği hacc’ı, ‘gidişten dönüşe’ kadar 
bütün aşamalarının anlamını -bu hareketin 
lisanı olarak nitelendirdiği- semboller ve bu 
sembollerin taşıdığı hikmetleriyle yeniden 
yaşıyor gibi heyecanla anlatıyor.

Belirli bir mevsimde toplu olarak ger-
çekleştirilen hacc; insanlığın iman önderi 
İbrahim’in Allah’a yürüyüş destanını her 
mü’minin şahsında tekrar yaşamasıdır. 

Üstad Şeriati, insani tekâmülün bütün 
merhalelerini içeren haccı, yaratılış felsefesi-
nin sembolik bir göstergesi olarak dillendiri-

İbrahimî Çağrı

HALİ KOÇAK

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

HACC

A L İ  Ş E R İ AT İ

Hacc, Ali Şeriati; Farsça aslından çeviren: Mustafa 

Çoban, Özgün Yayıncılık, Ocak, 1998, İstanbul



110

yor. Dolayısıyla, kendi kendine yabancılaşan 
bireyin, fıtratına yeniden dönüşünün simge-
sel talimatı olan bu ibadetin her sahnesini ve 
haiz oldukları değeri çok iyi kavramak ge-
rektiğinin altını çiziyor. 

Şeriati’nin bir metodoloji kitabı kıvamın-
da, soluyarak tecrübe ettiklerini kaleme aldı-
ğı bu eserinde, insanlığın yaratılış sürecinin 
bir resmi olan haccı birlikte izleyelim:

Ey âdemoğlu! Bak, İbrahimî çağrının 
mevsimi işte! Rutin hayatından sıyrılıp, ucu 
kaçmış ip yumağındaki kendini bulup çöz-
mek için uzun yola çık-
man gerek... “Sonsuzluğa 
bağlanmak için bütün bağ-
larını kopar.” Ey müebbet 
muhacir!  Tarih, toplum, 
tabiat ve benlik zindan-
larını yık; kurt, tilki, fare 
ve koyun sınıflarından 
sıyrıl... Sadece O’na doğ-
ru yol al... 

Mahşerin sınırı Mikat’ta, 
“tevazu kefenin olan ihramı-
nı giy ve safiyet denizine karış”... Ruhun muhab-
beti için bedenin aşkından vazgeç. İbadetini 
âdetten ayır, büyük bir değişiklik için niyet et, 
“sırtını cehalete ve zulme çevir, yüzünü bilince ve 
adalete.” Niyet ki “kalbin dileği”... Mikat’tasın, 
“Rabbim, ben artık Nemrut’un kulu, tağutun kö-
lesi olmayacağım. İbrahim’in sûretinde olacağım” 
diyerek ihram namazı kıl..

Bu ‘muharremat’ beldesinde şu andan iti-
baren, nefesini dahi israf etme, çünkü sevgili 
Peygamber’in “yirmiüç yılını yirmiüç gün” so-
luyacaksın. “Hiç kimseye emir verme. Bir kar-
deşine güç ver, eşitlik provası yap”, çünkü hacc 
emperyal güçlerin reddidir.

Bu Telbiye günlerinde dilinde “Buyur 
Allah’ım, buyur! Buyur ki, Senin ortağın yok, 
emrine amadeyim buyur! Hamd Sana, nimet 
Senden ve mülk Senin. Ortağın da yoktur Senin.” 

tesbihatıyla Mescid-i Haram’a dökülen bir 
ırmağın içinde yol alacaksın. Gönül Kâbe’ni 
putlardan / dünyevileşmekten arındır.

Kâbe, aşkın kıblesi; gökle yerin birleştiği 
noktada... Evine gir ve aileye katıl. Yüreğini, 
güvenliğin ve özgürlüğün mabedine yakın tut 
ve bu sâdeliğin ikliminde kanat çırp... Sen ol-
maktan sıyrıl. Yüzler O’na doğru... Kâbe, koz-
mik yürüyüşte “yolunun kaybolmaması için bir 
işaret taşı.” Kâbe’nin sembollerini iyi okumak 
gerek; Hicr-i İsmail, Hacer’in teslimiyetidir, 
Allah’ın nazar ettiği bir teslimiyet...  

Tavaf, kararlılık, ha-
reket ve disiplinin adıdır. 
Aşkın hareket hali... 
Nûra vurgun bir pervane 
gibi, kulun sevinç zikri-
dir. Burada şunu öğre-
nirsin: “Kendini ümmete 
adamakla özbenliğine eri-
şirsin, kendini keşfedersin, 
fıtratına dönersin.”

Hacer’ul-Esved, ev-
rensel zikre başlama 

noktası... Ve bütün dünyevî bağlardan ko-
parak Allah ile sözleşme yapma makamı... 
Şimdi Allah ile ahdini yenile... “Eğer ruh, aşkı 
taşıyabilirse, yalnızca aşkla hayat sürdürebilir.”

Putları kırıyorsun, ateşlerden geçiyorsun, İb-
lisle kavga ediyorsun ve bağlandığın noktadan 
tavaftan çıkıyorsun, “Ey aşk tavafından gelen 
kişi! İşte Makam-ı İbrahim’de durdun, Makam-ı 
İbrahim’e ulaştın!” Öyle ise “İbrahim gibi yaşa, 
kendi çağında iman Kâbe’sinin mimarı ol.”

“Sa’y, telaştır, arayış dolu bir harekettir. Bir 
gaye sahibi olmaktır.”  Sa’y iradenin imtihanı, 
Hacer’in teslimiyeti ve gayretidir. Şimdi de 
Hacer rolündesin.

Tavaf, sevgi; sa’y akıldır. Tavaf, nurda yok 
olan kelebek; sa’y, rızkını arayan kartal... Ta-
vaf; insandır, kendini ‘hakikat’te yitirmektir. 
Sa’y; beşerdir, kendini ‘realite’de bulmaktır. 

Belirli bir mevsimde toplu 

olarak gerçekleştirilen 

hac; insanlığın iman 

önderi İbrahim’in Allah’a 

yürüyüş destanını her 

müminin şahsında 

tekrar yaşamasıdır. 
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Ve Hacer, siyahi bir kadın, bir anne... 
Hicretin simgesi. Hicret ise “baştan sona bir 
mebde’den bir maksada, bidayetten nihayete, 
Safa’dan Merve’ye gidip gelmek...”

Sa’y’ın, Safa’da başlaması saf bir sevgiyi, 
Merve’de bitmesi bir ömrün muradını simge-
ler. Zemzem, aşk ile bulunan sudur. İsmail, 
bu umutsuz vadide taşlardan bir şehir kurdu 
ve bu topraklara vahiy yağmuru yağdı.

“Sen ey sa’yden dönen hacı! Varlığın susuz 
çölünde, fıtratının taşlaşmış derinliklerinden bir 
pınar kaynıyor. Kalbine kulak ver.”

“Ve hacc; bu karşıtların birleşmesidir.”  Böyle-
ce küçük hacc, yani umre 
tamamlanmış oluyor.

Oysa büyük hacc 
“Kâbe’ye gitmek değil, 
Kâbe’den gitmektir.” Çün-
kü hacc, evrenin yatışmaz 
yapısının bir göstergesidir. 
Hep O’na doğru gitmektir. 
Büyük sefere hazırlan. 

 “Kâbe’den Arafat’a git-
mek: İnna lillah: Biz Allah’a aidiz. Ve Arafat’tan 
Kâbe’ye dönüşte her durak da: İnna ileyhi raciun: ve 
Ona dönücüleriz!”

Ve Arafat’tasın. “Burada amelimize niyet 
etmiyoruz, vakfeye niyet ediyoruz” Arafat, arif-
lik, tanımak, yani ilim... Evet, “Hac arafedir.” 
Marifet, duruş üzerine durmak; kulun duası 
acziyet, Allah’ın duası rahmet...

Arafat, “Bizim bu dünyadaki yaratılışımızın 
başlangıç noktasıdır.” Âdem kıssasının okunu-
şudur: Yaratılış; akıl ve aşk; günah ve tevbe; 
isyan ve itaat;  hubut, Habil ve Kabil! “ İşte 
Hacc, yaratılışın gözler önüne serilmesi!”

Bilginin tekâmülünden sonra, Mekke’nin si-
yah zülüflerinde bulunan bilinç ülkesi Meş’aril-
Haram’a yöneliyorsun. Durup sükûnet içinde 
düşünüyorsun, mücadeleyi kavrıyorsun, stra-
teji hazırlıyorsun ve silahlanıyorsun.

“Ey silahlı arif! Meş’ar gecesinin abidi ve ya-
karışçısı, yarınki Mina gününün aslanı! Silahlar, 
gece karanlığında, ama şuur aydınlığıyla; bilgi 
dağarcığıyla ve haram bilinciyle kuşanılır.” 

Meş’ar, yıldız sağanağı altında sessiz bir 
deniz. Rahmetin iniş yeri olmuştur. Herkes 
sessiz, öyle bir sessizlik ki, sevgilinin göz-
yaşlarının damlamasını bile duyabilirsin. 
Ey Muhammed izleyicisi! Bulunduğun hüc-
reden çık, değersiz dünyadan kurtul, bu 
melekût boşluğunda sen de bir ‘isra’ yap, 
‘mirac’a ulaş. 

Ezan esintisi, sabah sınırı ve kavga alanı 
Mina. Burada aşkı kendi fıtratındaki buhur-

danlıkta tutuştur. Emir-
lere katıksız uyarsan, sa-
vaşçı ruh hiç beklemek-
sizin yerini irfanî ruha 
bırakır. “Bugün tevhid, aşk 
ve fedakârlık en heybetli 
çehresiyle tecelli ediyor.”

“Hareket Arafat’ta tanı-
mayla başladı, Müzdelife’ye 

doğru bilgi bilinci doğurdu, bilinç de aşkı. Bu son 
karargâhta da yükselişin doruklarına sıçradı; ke-
malin bu son aşamasında -Sidretü’l-Münteha’ya 
kadar- miraca dönüştü.”

Allah-u Ekber! Remy’i cemerat! Birinci 
put Arafat’ın, ikinci put Meş’ar’ın ve üçüncü 
put Mina’nın düşmanı... Birçok muharref 
dinde bulanan teslisin yanı sıra, bu sembol-
lere en uygun düşeni Tevhid’in bariz olarak 
karşı koyduğu Firavn, Karun ve Bel’am üçlü 
sacayağıdır. “İnsansın. Mina’yı fethettin, İblis’i 
altettin” Yine de şeytan yakanı bırakmaz; 
hayatına vesvese veren, bilincini körelten 
putlara karşı sürekli teyakkuzda ol... “İblis, 
Allah’ın emri ile dahi insana secde etmediği 
halde, ey insan sen nasıl bu denli dünyevileşe-
rek İblis’e secde edersin.”

Ve İbrahimsin İsmailini kurban et, Allah’a 
yaklaş... Dünyevî beklentinle kalbinin ara-

Ey müebbet muhacir!  Ta-
rih, toplum, tabiat ve 

benlik zindanlarını yık; 
kurt, tilki, fare ve koyun 
sınıflarından sıyrıl... Sa-
dece O’na doğru yol al... 
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sına bıçak at. “En büyük savaş kendi içindeki 
savaş...” Bir ömrün hâsılasını gözden çıkara-
biliyor musun?  Olgunluğunu göster ki, in-
sanlığa önder olasın...

Bayram, yeryüzünün bütün renklerinin, ırk-
larının, dillerinin iştiyakla bir potada erimesidir. 
Gönüllerin iman, aşk ve muhabbetle coşması-
dır; hüzünlerin ve sevinçlerin paylaşılmasıdır. 
Ümmetin sosyal ve ilmî kongresi için iki gün 
daha Mina’da vakfedesin. Şeytanla, tağutla, ce-
haletle mücadele ve mücahede sürüyor. 

Bayramdan sonraki teşrik günlerini Şey-
tan taşlamak için Mina’da geçirmelisin. Bu-
nun anlamı: Zaferin seni rehavete sürükle-
mesin. Çünkü karşı devrim tehlikelidir. Bu 
iki gün Kitab’ın son sûrelerinin, Felak ve Nâs 
sûrelerinin tefsiri sadedindedir. Hasedden, 
vesveseden, her türlü şerrden sabahın ve in-
sanlığın Rabbine, Malikine ve İlahına sığın-
mak...

“İslam, bilgiyle Arafat’tan başlar, bilinçle 
Meş’ar’den geçer ve âni bir hücumla ideal aşkın 
yeri Mina’ya ulaşır.”

Son tavaf ve sa’ylarını da gerçekleştirdik-
ten sonra inanç ve aşk şahsiyetini inşa eder.

Sonuç şudur ki, hacc, terk ederek, araya-
rak, özünü bularak hicreti üç boyutlu yaşa-
maktır. Cebre, tasalluta, şirke karşı durmak-
tır. “Hayatın kısır döngüsünden kurtul, sen bir 
makina değilsin, tüketen biri olmaktan sıyrıl. 
Zamana ve mekâna şahit olmaktan asla geri 
durma...”

Elbette denizi testiye sığdırmamız müm-
kün değil; ez cümle, ümmetin eylem ictiması 
olan hacc: “Kur’an’ın kelimelerle anlattığı me-
sajı, hareketlerle anlatır.”

Şehadete akan bir hayat ortaya koyan Dr. 
Ali Şeriati’nin, haccı Kur’an, sünnet, tevhid 
mücadelesi ve tarih felsefesi prizmasından 
yeni bir okumaya tabi tuttuğu bu eserinde 
mebrur bir haccın izlerini bulacaksınız... 
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Kıbrıslı gençler Bursa’da Kur’an-ı 
Kerim öğrendi

Bursa İl Müftülüğü’nün Kıbrıslı öğrenciler 
için düzenlediği Yaz Kur’an Kursu güzel fi-
nalle sona erdi. 

İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nden gelerek yaz Kur’an 
Kursunu başarı ile tamamlayan öğrencileri 
kutladı. 

Müftü Gündüz, Nilüfer Eğitim Merkezinde 
gerçekleşen kursa katkı veren başta Bü-
yükşehir Belediyesi olmak üzere, Yıldırım, 
Osmangazi ve Nilüfer Belediyelerinin yanı 
sıra, sivil toplum örgütlerine teşekkür etti. 
Bu tür programlara bundan sonra da devam 
edeceklerini belirtti. 

Yeni Şafak, 17.08.2008

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 
Yarışmasında Birinci Topçuoğlu 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Düzenlenen “5. 
Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarış-
ması” Finalinde İstanbul Bölgesi’nden İstoç 
Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu 
birinci oldu.

Batman’da düzenlenen ve 10 ayrı bölgeden 
katılan hafızlar Kur’an-ı Kerim’i en güzel 

okumak için yarıştı. Şevket Başak Camii’nde 
düzenlenen yarışmaya Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Yüksek Seçici Kurul Başkanı İç De-
netçisi Doç. Dr. İsmail Karagöz başkanlık 
ederken, Halil Tenger, İbrahim Çetin, Doç. 
Dr. Mesut Erdal, Salih Bosat denetçi olarak 
katıldı. 

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nı 
Milletvekili Afif Demirkirın ile Ahmet İnal, 
Emniyet Müdürü Arif Öksüz ve çok sayıda 
kişi izledi. Kur’an-ı Kerim okunduğunda bazı 
vatandaşların gözyaşlarına hâkim olmadığı 
gözlendi. Batman Müftüsü İbrahim Öcüt, 
yarışma finalinin Batman’da yapılmasından 
büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 

Cihan Haber Ajansı, 24.08.2008  

Tahran’da 
Kur’an-ı Kerim Fuarı açıldı
Her yıl Ramazan ayıyla birlikte faaliyetlerine 
başlayan İran İslam Cumhuriyeti Uluslara-
rası Kur’an-ı Kerim Fuarı bu yıl da Tahran’da 
gerçekleştirildi. 

Fuarın açılış törenine İran İslami İrşad ve 
Kültür Bakanının yanı sıra İranlı kültür ve 
sanat adamlarıyla üst düzey yetkililer katıldı.

Tahran’da düzenlenen uluslar arası Kur’an 
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Fuarına her yıl İslam ülkelerinden yüzlerce 
sanatçı ve davetli katılıyor ve fuar Ramazan 
ayı boyunca dünyanın çeşitli ülkeleriyle 
İranlı ziyaretçilerini ağırlıyor. 

IRNA, Tahran, 01.09.2008

80’lik Kur’an âşıkları  
Zonguldak’ta 80 yaşındaki Ali Ünlü, okuma 
yazma bilmemesine rağmen gayretli çalış-
maları sonucunda Kur’an-ı Kerim’i öğren-
meyi başardı.  

Mahallenin “Ali Amca”sı olarak anılan Ünlü, 
gençlik döneminde öğrenme imkânı bula-
madığı Kur’an-ı Kerim’i azmedip 1 ay gibi 
kısa bir sürede öğrendi. Ali dede ile birlikte 
76 yaşındaki okuma yazma bilmeyen eşi 
Hatice Ünlü de bayanlar kursuna katılarak 
Kur’an okumayı öğrenmiş. Şimdi karı-koca 

her gün evlerinde zamanlarını Kur’an oku-
yarak değerlendiriyorlar. 

Akşamları cemaate kurs verdiklerini anlatan 
Tepebaşı Murad Camii İmam-Hatibi Mus-
tafa Karademir ise, “Cemaatimiz genelde 
emeklilerden oluşuyor. Bugüne kadar 50-60 
kişi Kur’an’ımızı öğrendi. 80 yaşında Durmuş 

Karaoğlu isimli bir amcamız da Kur’an’ı öğ-
renip Yasin’i ezberledi.” diyor. 

Zaman, 02 Eylül 2008.

Litvanca’ya tercüme edilen Kur’an-ı 
Kerim en çok satanlar listesine girdi
7 yılda meali hazırladığını söylen Geda, 
Kur’an’ın edebi üslubunun kendisini çok 
etkilediğini belirtti.

Litvanyalıların, piyasaya çıkan ilk Litvanca 
Kur’an mealini almak için kitap evlerine 
akın ettiği bildirildi. 

Vilnius Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve 
Siyasal Bilimler Enstitüsü Afrika-Asya Araş-
tırmaları Merkezi Başkanı Egdunas Racius, 
“geçen ay ilk Litvanca Kur’an-ı Kerim mea-
linin raflarda yerini aldığına şahit olduk. Bu 
İslam dini ve kültürünü tanımak isteyen Lit-
vanyalılar için bulunmaz bir fırsattır” dedi.

Litvanca meali yedi yılda hazırladığını söyle-
yen yazar Sigitas Geda ise şunları söylüyor; 
“İslami şiirlere olan ilgim nedeniyle Kur’an-ı 
Kerim’e yöneldim. Kur’an’ın şiire benzeyen 
özelliği ben çok etkiledi. Kur’an-ı okurken 
kendinizi ondan alamıyorsunuz. Daha sonra 
Kur’an’ı kendi dilime tercüme etmeye karar 
verdim. Kur’an-ı Kerim’i Litvancaya çevirir-
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ken Arapça orijinalinin yanında Rusça, Le-
tonca, Lehçe, Almanca ve İngilizce meallere 
de göz atıyordum. Bu meal çalışması tam 
yedi yılımı aldı.” 

Timeturk, 5 Eylül 2008

Endonezya’da Kur’an okuyamayana, 
vekillik yok
Endonezya’da şeriat yasalarının uygulandı-
ğı Açeh eyaletinde bölge meclisine girmek 
isteyenler, bundan böyle Kur’an okuma sına-
vından geçecek. Sınavı veremeyenler, aday 
bile olamayacak.

CAKARTA - Dünyanın en kalabalık Müslü-
man nüfusuna sahip ülkesi Endonezya’daki 
Açeh eyaleti, gelecek yıl yapılacak bölge 
seçimlerine hazırlanıyor. Adaylık başvuru-
ları şimdiden başladı. Ancak ülkenin şeriat 
yasalarıyla yönetilen tek eyaletinde aday 
olmak isteyenler, artık ek bir sınavdan geçi-
yor. Sınavda aday adaylarının Kur’an bilgisi 
sınanıyor.  Sınava girenler jürinin önünde 5 
dakika Kur’an okuyor. Başarılı olanlara aday-
lık yolu açılıyor. Tekleyenlerin başvurusu ise 
reddediliyor.

Endonezya’da şeriatın, merkezi hükümetle 
varılan özerklik anlaşması uyarınca sadece 
Açeh’te uygulanmasına izin veriliyor. Anaya-
sa Mahkemesi, ülke bütünlüğünü tehlikeye 
atacağı gerekçesiyle, şeriat yasaları isteyen 
diğer eyaletlerin taleplerini reddediyor. 

NTV, 10 Eylül 2008

Camide 10 yıllık tefsir dersleri bitti  
Bursa İl Müftülüğü Merkez Vaizi Dr. Selim 
Arık, Ulu Cami’de 1998 yılında başlattığı 
“İbn Kebir Tefsiriyle Kur’an-ı Kerim Hatmi” 
adı altındaki vaaz ve tefsir derslerini bitirdi.

Yüz binlerce kişinin takip ettiği tefsir prog-
ramı sonrası düzenlenen “Hüsn-ü Hatim 
iftar yemeği”nde konuşan Dr. Selim Arık; 
“Ulu Cami’de İbn Kesir tefsiri baştan sona 
kadar 10 yıl içinde haftada bir gün vaaz şek-
linde anlatılarak bitirilmiştir. Merkezi yayın 
vasıtasıyla her hafta yaklaşık 3 bin kişinin 
dinlediği tahmin edilen bu tefsir derslerine 
din görevlileri de ilgi göstermiştir” dedi. 

Osmangazi Müftülüğü tarafından Yeşil 
Konak’ta düzenlenen iftar programında 
İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Selim Arık’a 
çalışmasından dolayı plaket takdim etti. İl 
Müftüsü Gündüz, İsmail Hakkı Bursevi’den 
sonra tefsirin tamamını cami kürsüsünden 
anlatan başka birisini hatırlamadığını söy-
lerken; “Bugün hepimiz büyük bir gurur 
içersindeyiz. 10 yıl önce cami kürsüsünden 
başlattığı tefsir programını bitiren arkadaşı-
mız büyük bir hizmete imza atmıştır” dedi. 

Tefsir programında 10’un üzerinde eski ve 
yeni tefsirlerden de istifade ettiğini belirten 
Selim Arık; “Kur’an’ın mesajlarını zamana 
uygun olarak cemaatin anlayabileceği se-
viyede vermeye çalıştım. Sağlam kaynağı 
olmayan rivayetlerden ve hikâyelerden 
özellikle kaçındım. İbn Kesir tefsiri rivayet 
tefsirleri içinde yer alan ve hicri 7. yılda ya-
zılan önemli bir eserdir. Bu tefsirde müfessir 
öncelikle ayetleri başka ayet ve hadislerle 
tefsir etmektedir. Hadisler ise İslam dini-
nin ikinci temel kaynağıdır. Bu müfessir 
aynı zamanda hadis ilminde de söz sahibi 
olduğundan hadislerin sıhhatine dikkat et-
miştir. Mevzu ve uydurma hadisleri eserinde 
kullanmamaktadır. Ayrıca tarihçi olması 
hasebiyle de olayları iyi yorumlamaktadır. 
Dolayısıyla İbn Kesir tefsiri kısa ve mesaj 
yüklü bir eserdir denilebilir” diye konuştu. 
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Yeni Ümit, Sızıntı, Diyanet aylık dergisi gibi 
çok sayıda dergide makale yazan Arık’ın 10’a 
yakın eseri bulunuyor. 

Cihan, 11 Eylül 2008

42 Hafızdan Kur’an-ı Kerim tilaveti
Onlarca Kur’an hafızı bir sitede buluştu. Ra-
mazan ayında çok farklı seslerden Kur’an-ı 
Kerim’i dinleyin. 

TV Kur’an sitesi 42 hafızın sesinden Kur’an-ı 
Kerim’i dinleyicilerine taşıyor. Tamamen 
Kur’an-ı Kerim üzerine yayın yapan sitede, 
hafızlardan her hangi biri Kur’an okurken 
sesle birlikte flash ortamında hazırlanmış 
resimler de videoda dönüyor. Site yöneti-
cileri, şimdilik 42 hafızın bulunduğu siteye 
ileriki günlerde dünyanın birçok yerinden 
daha fazla hafızı ekleyeceğini belirtiyor. 
Site, Kur’an tilavetlerini cep telefonlarına 
ve mp3’lere sesleri indirmek isteyenlere de 
büyük imkân tanıyor. 

www.tvquran.com, TIMETURK, 11 Eylül 2008

Diyanet’ten Nobre için 
Kur’an seferberliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Nobre’nin ‘Kur’an-ı 
Kerim okuyorum’ sözleri üzerine harekete 
geçti. 

Beşiktaşlı futbolcu Mert Nobre’nin BJK 
Dergisi’ne verdiği röportajda “Kur’an-ı 
Kerim’i okuyorum” sözlerini okuyan Sağlık 
-İş Sendikası Başkanı Mustafa Başoğlu der-
hal harekete geçti.

Başoğlu, vatandaşlığa geçerek Mert ismini 
alan Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Nobre’ye 
yazdığı mektupta şöyle dedi: “Mert Nobre, 
değerli kardeşim. İslam dinini incelemeye 
başlamanızdan son derece büyük memnu-

niyet duydum. İslam dinini inceleme çalış-
manıza katkıda bulunmak açısından size The 
Holy Kuran’ı gönderiyorum. Buna ilave ola-
rak İslam’ı gereği gibi inceleyebilmeniz için 
durumunuzu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu’na bildirdim.”

Başoğlu, Nobre’ye Kur’an’la birlikte İngilizce 
Veda Hutbesi ile Prof. Niyazi Kahveci’nin The 
Basic of İslam ve Prof. Muhammed Hami-
dullah adlı İngilizce İslam’a giriş kitaplarını 
da gönderdi.

Başoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönder-
diği mektupta, “Nobre gibi uluslararası kişi-
lere İslam’ı anlatmak, onu bilgilendirmek ve 
onun İslam dinine geçmesini sağlamak, hem 
İslam dini açısından uluslararası bir propa-
ganda olur hem de Nobre gibi bir insanı İslam 
dinine kazandırma fırsatı elde edilir” ifadesini 
kullandı. Başoğlu, “Eğer Nobre Müslümanlığı 
kabul ederse, aynı zamanda hem çocuklarına 
da İslam’ı öğretir. İslam’ın yayılmasına katkı-
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da bulunur” yorumunu da yaptı.

Kur’an-ı Kerim’in Portekizce meali için 
Diyanet’te girişim başlatıldı. 

TimeTurk, 13 Eylül 2008

Almanya’da yetişen gençler vahyi 
anlamaya çalışıyor
IDF (Islamische Denkfabrik)’in 24.09.2008 
tarihinde Almanya Krefeld şehrinde organize 
ettiği konferansta yazar ve yayıncı Hamza 
TÜRKMEN bir konuşma yaptı. 

Konferansta vahyi anlamak, yaşamak ve “ya-
şatmak” noktasında gelenek ve kültür ilişkisi 
irdelendi. Bize hazır olarak gelen kültürün 
vahiy ile çatışmadığı, vahyi anlamada ve ona 
ulaşmada gölge olmadığı takdirde bizim için 
kolaylaştırıcı bir değer olduğunu vurgulayan 
Hamza Türkmen, yerel ve küresel ölçekte 
eski ve modern gelenekçi  bir din algısının 
oluştuğunu ve bu yüzden devraldığımız veya 
egemen paradigma içinde gündemimize so-
kulan din anlayışının sorgulanması gerektiğini 
belirtti. Direk Kur’an kaynağından beslenen, 
Rasulullah’ın öncülüğünde örneklenen, vahye 
bilinçli bir tanıklık yapan zinde bir Kur’an 
toplumundan, nasıl savrulan ve değerlerine 
yabancılaşmaya başlayan bir topluluk haline 

gelindiğinin anlatıldığı ve bu manada bozul-
manın arka planına dair örneklerin sunulduğu 
konferansta, şu vurgular da yapıldı: 

Kur’an’i bir toplum olmaya doğru yeniden 
gidilmeli. Vahye sosyal alanda tanıklık eden 
bilinçli bir formun üretilmesine ihtiyaç gün 
geçtikce artmaktadır ve bu manada Kur’an’i 
ilkeleri yaşamsallaştırmak her müslümanın 
öncelikli görevi olmalıdır. 

İslam’a ait olmakla İslam’ı temsil etmenin 
farklılığını anlatan Hamza TÜRKMEN’i pür 
dikkat dinleyen 3. nesil gençler, sohbet son-
rasında soruları ile kendi kaygılarını ve san-
cılarını konuştular ve paylaştılar. 

Murat KUBAT, Krefeld / ALMANYA

Kur’an okumada 
Dağıstanlılar üzerine yok  
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 
Kur’an okuma yarışında Dağıstanlılar birinci 
ve ikinciliği aldı. 28 Eylül’de gerçekleştirilen 
Uluslararası Kur’an Okuma Yarışması’nda 
Ahmad Zelimhanov birinci, Magomed Ma-
gomedov de ikinci geldi. Suudi Arabistan, 
Umman, Türkiye ve Malezya’nın da araların-
da bulunduğu 15 ülkeden 20 kişinin katıldığı 
yarışmada üçüncülüğü ise Tacikistanlı Hay-
darali Murodov aldı. Yarışmada birinciye 75 
bin ruble, ikinciye 50 bin ruble, üçüncüye 25 
bin ruble ödül verildi. 

Rusya Müftüler Konseyi Uluslararası Bö-
lüm Başkanı Ruşan Abbasov 2000’den beri 
her ramazan ayında yapılan Kur’an okuma 
yarışmasının artan oranda ilgi gördüğünü 
söyledi. 

Ajans Kafkas, 06.10.2008
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AŞK
İbrahim ruhun teslimiyete dönüşmesi 
Canını sevgiliye verme iradesi 

İbrahim bir milletin doğuş çizgisi 
O yeryüzün de Allah’ın sevgilisi

İbrahim ruhlara inen bıçak darbesi
Aşkı yüzünden ateş sınavının 
onurlu öğrencisi

Kurban olmak Allah’a yakın olmaktır
Kurban olmak mutlak aşkını ispatlamaktır

Âşık olmayan kurban olamaz 
kurban veremez 
Âşık’ın kalbindeki yara vuslat 
olmadan geçmez 

Aşk denizinde İbrahim bir ışık bir kılavuz 
Aşkın bittiği sahilde dünyaya kul oluruz 

Aşk olsun aşkın yolcularına 
Kaderindeki ateşi sakın unutma 

Kendi tutuşturduğumuz ateş ne ki 
Daha çetin ateşlerde sınanacağız belki 

Aşk bir hak ediş aşk bir infilak 
Aşkın zirvesi Halilullah olmak 

Söyle aşk olan daha güçlü ne var 
Bunu ancak dünya sürgünü anlar 

İbrahim saf aşk samimiyet abidesi 
İsmail’ini bıçağın altına yatırdığı aşk ateşi
 
KURBAN
/Geldim bu makama üns tuttum
Evvelki makamı unuttum /

Kurban İsmail sabır binası İbrahim 
İlahi düş kurban ve bıçak 
Bismillahirrahmanirrahim

Akıl kendini kaybediş vahiy iç içe
Vuslat olmazsa gönül ermez sükûnete 

Kurban Nemrud saltanatına 
meydan okumaktır
Allah’a teslimiyetin tam olsun ki
Nemrud’un ateşini gül bahçesi yapacaktır 

İbrahim

B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R

Yani âşık bir zaman aşkınla şâdân olmasun
İddia-yı aşk her bir hama âsân olmasun 
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Şiir

Gerçek bayram ona kurban olmaktır 
Görevimiz putperestliğe 
zulme karşı durmaktır 

An gelir uzanır boynumuza bıçak 
Müthiş bir imtihan ki 
çekmediğimiz kalmayacak
Belki de “Meta Nasrullah” çığlığı 
Tüm yeryüzünü kaplayacak 

Şahitlik ruh ve kalp şuur bilinç el ele 
Şehitlik son nefesi Allah 
yolunda verebilmekte 

İbrahimî imanlar teslimiyet imtihanında
Değil mi can dostum aşklar yanmaz 
Ateş Halilullah’da yakacak bir şey bulamaz 

Acıların buğusu dirilten koku
İbrahim’in omuzlarında insanlığın yükü

Ateş ve çiçek iki zıtlık 
Allah’tır vardan yok yoktan var eden varlık 

Ateşi gülşene çeviren Rabbim 
Ne güzel vekilimsin Rahman ve Rahim    

Lebbek Allahümme Lebbek 
Ümmetin kalbi toplanır Kâbe’de 
Bir gövde gösterisi adeta 
Tevhit şöleni var Beytullah’ın etrafında 
İbrahim’den İsmail’den çağlayan bir ses 
İhramlara girmiş mü’minler 
Yürekler ve giysiler dünyadan arınmış 
Tereddüt etmeden akıl yürütmeden
Yatıralım şimdi İsmaillerimizi bıçağın altına 
BİZİ ALLAH’TAN ALIKOYAN NE VARSA 

 

KÂBE 
İbrahim’in temellendirdiği 
Allah aşkından doğan tevhit anıtı 
İrili ufaklı putların nasıl kırıldığının şahidi 
Kâbe 
Nur dolu mekânın ebediyet çizgisi
Kâbe 
Allah’ın boyasıyla boyanmış mekân
Bu boyanın şahitleri renk renk Müslüman
Kurban mü’minin hem içinde hem dışında 
Uhuvvvet meveddet surur 
yaşanır bayramlarda 

Unutma akıttığımız kanlar gitmez Allah’a 
Bütün mana ve ehemmiyet takvada 

Kurban; ruhu açan eylem 
Özgürlüğe giden yolda nasıl 
ölünürmüş akıl ehline gösteren.

Kurban denince koyun inek gelmesin akla 
Hiç değilse bir evladını Allah’a ada 
Kurban edecek bir İsmailin yoksa
Otur haline ağla bunca zillet altında 

Yakinen inan Allah’a 
Mutlaka kurtaracak bizi nisap miktarı kan 
Bana aşktan söz etme kardeşim 
Cananın uğruna vermeyeceksen can. 
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