
Haccrn islam' daki 
Konum.u 

İslam'ın Kuşancılık ve Sürekliliğinin 
M azlıarı 

C ihanşümul bir din ve evrensel bir 
okul olarak İslam, şu iki temel ve 
ölümsüz ilkeyi banndıran yönle

rini her daim gözler önüne serer: 'Herkes 
için' ve 'bütün zamanlar için' geçerli olmak 
yani 'kuşanalık' ve 'süreklilik'. Dolayısıyla 
İslam' ın insanlık için öngörmüş olduğu ya
şama modelinin de cibaıışiimul olması ve bü
tün yönleriyle kuşancılık ve süreklilik nite
liklerini yansıonası gerekir. 

İslam, birtakım temel ilke ve rükünler 
üzerine inşa olunmuş ve bunlarla kıvam ve 
istibkanı bulmuştur. Öyle Id bu temel ol
madan yıkılıp yok olmaya mahkfun olur ve 
karşılığı olmayan bir isim olarak kalmak
tan öte,hiçbir özellik taşımaz. İslam'ın bu 
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en temel ilke ve rükünlerinden biri, aynı za
manda onun kuşancılık ve süreklilik özel
liklerinin de bir cilvesi; dahası en önemli 
göstergelerinden biri olan hac ibadetidir. Bu. 
anlamı İmam Bakır'ın{a.s) şu buyruğunda 
da görebiliriz: 

''İslam, beş temel üzerine inşa olunmuş
tur: Namaz, oruç, zekat, ha.c ve velayet" 
(El Kafi, c. 2, s. 18) 

Bu demektir Id bilerek ve kasıtlı olarak 
hac ibadetini yerine getirmeyen bir Müslü
man, bu ilam dinin en temel rükünlerinden 
birini yok etmiş doğal olarak da inandığı 
İslam'ın kemal ve bütünlüğüne halel getir
miş sayılır. İşte bu itibarlaAlİalı Teala, haccı 
kasıtlı olarak terk eoneyi, 'küfür/inkarcılık' 
diye tabir eonektedir: 
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"Şüphesiz, ilemlere bereket ve hidayet kaynaıt olarak insanlar için kurulan ük 
ev (mabet), Bekke'deki {Kabe)dir. Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim'in 
makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi 
haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kiminkir ederse bilmelidir 
ki, Allah bütün ilemlerden müstaiJıidir." (Al-i İmran/96-97) 

" ... Kim kafir olursa/ i.okar ederse, 
bilsin ki; doğrusu Allah illemlerden 
müstağnidir." 1 

Bu demektir ki, kasıtlı olarak/taarnmü
den hac farizasıru yerine getirmeyen bir in
san, iman ve itikat balamından olmasa da 
arneli olarak 'kafir' olmuş sayılır. 

Binaenaleyh haca, İslam'ın evrensel 
yaşam modelinin herkesi ve bütün zaman
lan kuşatan niteliğinin en bariz bir örneği 
olarak görebilir ve bu ilalll dinin kuşatıcı
lık ve sürekliliğinin kesin bir kanıtı olarak 
değerlendirebiliriz. 2 

Zira hac, dini bir ödev olup d.iğer birçok 
temel ilke ve esasa bağlı olarak ifa edilebi
lir. Öyle ki bu temel şekillenmeden haccın 
yerine getirilmesi de mümkün olmaz. Dola
yısıyla hac, herkes için ve bütün zamanlarda 
geçerlidir d.iyorsak eğer, aynı zamanda hac
cın üzerinde şekillend.iği bütün inanç ilkeleri 

ı Al-i İınran: 96-97 
2 Bu kitabın ikind bölümünün dördüncü dersi

nin sonlarında Mescid-i Haram ve Kabe'nin de 
İslam'ın evrenselliğini yansıtan öı.ellikler taşıdı
ğından bahsedilecektir. 
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ve fikirsel temelierin de kuşatıalık ve sürek
lilik vasıflanna sahip olduğuna inanmamız 
gerekir. Çünkü hac, bu söz konusu itikadi 
temelden bağımsız bir ödev değildir ve bu 
temel olmaksızın da makbul görülmez. 

Kur'an Açısından Hacan Evrenselliği 

Haccın evrenselliğini daha açık bir şe
kilde izah edebilmek için, Kur'an! örnek
lerin ışığında bütün boyutlanyla bu niteliği 
incelemeye ve bu doğrultııda bu dini ibade
tin özünün kuşatıcılık ve süreklilik vasıfla
rını aydınlatmaya çalışacağız. 3 

L Kulluğım İlk Evrensel Odak ve 
Merkezi 

Hac, Kabe'yi ziyaret ve orada yerine ge
tirilmesi gereken ibad! arnelleri yerine getir
mek maksadıyla hareket etmektir. Bu ibadet 
asırlar ve yüzyıllar boyunca, farklı form ve 
ayinler kalılıında hep var olagelmiştir. Kabe, 

3 Bu kitabın ikinci bölümünde 'Kabe'nin Özellik-
leri' başlığı alonda burada ele alclığııruz bütün ba
şıkların geniş bir açıklaması yer alacaknr. 
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hallan topİuca_ibadet edebilmeleri için kuru
lan ilk !:>ina. ve ibadet ehlini kendisine cez
beden ilk merkezdir: 

"Şüphesiz, alemiere bereket ve hida
yet kaynağı olarak insanlar için kuru
lan ilkev (mabet), Bekke'deki (Kabe) 
dir. Orada apaçık nişaneler, (aynca) 
İbrahim'in makamı vardır. Oraya gi
ren emniyette olur. Yoluna gücü yeten
lerio o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar 
üzerinde bir hakladır. Kim inkar ederse 
bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden 
müstağııidir." 4 

K.abe'nin bulunduğu yerin 'kalabalık ve 
ballan topluca bir yere üşüşmesi' anlamına 
gelen 'Bekke' kelimesiyle tabir olunması, 
bu mekanın evrensel bir merkeziyete sahip 
olduğunu gösterir. Yeryüzünün her yerinden 
insaniann bütün zamanlar boyunca ona yö
nelmeleri ve dolayısıyla kalabalık halk yı
ğı.nlannın orada buluşmalarını ifade etmek 
için Kabe'nin bulunduğu şehir 'Bekke' diye 
isimlendirilmiştir. 

2. Kainatın Hidayet Merkezi 

Kur'an-ı Kerim, Kabe'yi ilk ve en eski 
ibadet ve kulluk merkezi olarak tarutmanın 
yanı sıra bu mekanı, bir kulluk merkezi ola
rak tanıtır ve şöyle buyurur: 

"Şüphesiz, alemiere bereket ve hidayet 
kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk 
ev (mabet), Mekke'deki (Kabe)dir." 5 

Yani tüm insanlar için inşa olunan ve 
bütün kainat için birlayetini temin eden ilk 
'beyt' K.abe'dir. Bu 'beyt' hiçbir topluluk 
veya ırka özgü olmayıp hiçbir coğrafyanın 

4 AJ-i~G-97 
s AJ-i İınran: 96 

ı Haccın islam'daki Konumu ı Misbalı 

sakinleri diğerlerine oranla ona daha yakın 
değildir. Coğrafi sınırlar, bu evrerısel mekanla 
kurulacak bağ önünde hiçbir mani teşkil et
mez. Bu yüzden yeryüzünde y~ayan bütün· 
milletler; Hint, Fars, Keldani, Yahudi, Arap 
ve sair bütün topluluklar bu mekanı mu
kaddes bilirler. 6 Bu konuyla ilgili Kur'an-ı 
Kerim'de şöyle buyurulur: 

''Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın 
yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiş
til<): Bana hiçbir şeyi eş tutma·; tavaf 
edenler, ayakta ibadet edenler, rükii ve 
secdeye varanlar için evimi temiz tut. 

İnsanlar arasında haca ilan et ki, ge
rek yaya olarak, gerekse nice uzak yol
dan gelen yorgun argın develer üze

rinde, kendilerine ait bir talom yararlan 
yakinen görmeleri, Allah'ın kendilerine 
nzık olarak verdiği kurbanlık hayvan
lar üzerine belli günlerde Allah'ın is
mini anmalan (kurban kesmeleri için) 
sana (Kabe'ye) gelsinler ... " 7 

3. Bütün Zamanlarda Bütün 
İnsanlar İçin Dönüp Varılacak Ilir 
Toplanma Yeri 

Yukandaki konuyu aydınlatan bir başka 
kanıt; "Biz Kabe'yi bütün insanlar için dö
nüp varacakları bir yer ve güven ve huzur 
duyacaklan bir mekan kı ldık" 8 mealindeki 
ayettir. Bu tabir, her ne kadar açık bir dille, 
geçmiş bütün insanlan kapsamasa da an
cak ayetin devamını göz önünde bulundur
duğumuzda, sadece Kur'an'ın nüzulünden 
sonra y~ayanlar değil, geçmiş gelecek bü
tün çağlarda yaşayan insanların Kabe'ye yö
nelmek ve ziyaretine gitmekle yükümlü tu

tulduklarını görürüz: 

6 El-Mizan, c. 3, s. 400-415 
7 Hac: 26-27 
8 Bkz. Hac: 26-27 
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" .. .Siz de İbrahim'in makamından bir 
namaz yeri edinin (orada namaz lo
lın). İbrahim ve İsmail'e: Tcıvaf eden
ler, ibadete kapananlar, rükii ve secde 
edenler için evimi temiz tutun, diye 
emretmiştik. .. , 9 

Zira bu ayet-i kerimede Allah'ın iki bü
yük peygamber, yani Hz. İbrahim ve Hz. 
İsmail (a.s) ahitleşmesine konu olan husus, 
onlann Kabe'yi ziyarete gelen bütün tavaf, 
ibadet, rükii ve secde ebli için pak ve terte
miz kılmalandır. 

9 Bakara: 125 
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4. Kabe'nin Aydınlığında Evrensel 
Kıyam Hareketi 

Bir başka Kur'ani örnek, Allah'ın hacca 
çok özel bir saygınlık atfettiği ve onu bü
tün insanlan kuşatan kitlesel bir halk hare
keti; bir kıyarnın kaynağı olarak tanıtoğı şu 
ayet-i kerimedir: 

"Allah, Beyt-i Haram; K.abe'yi insanılar 
için bir ayak1anm.alkıya kaynağı kıldı." 10 

Yeryüzündeki tüm insanlan harekete ge
çirip kıyarna kaldıracak en önemli etken, 

10 MaideJ97 



herkesin namaz için yöneldiği, etrafında ta
vaf ettiği, çevresinde duaya durduğu ve ha
reminde oturup ilarn ayetler üzerine tefek
kürettiği 'ev dir. 

Ayetin içeriği ve ayetin öncesi ve son
rası üzerine dikkatli bir mütalaa, Kabe'nin, 
urnurn için bir tavaf merkezi ve kitlesel bir 
halk hareketinin kaynağı olarak tanınldı
ğını gösterir. Yani eğer bütün peygamber
ler için yegane hedef, insanlarm 'kitap', 
'mizan' ve Allah elçilerinin getirdikleri 
ilahl armağanlar la taruşnktan sonra 'ada
let' ve 'hakkaniyetin' hak.iı:niyeti için halk
ların layama kalkışmalarını sağlamaksa 
ki "And olsun biz peygamberlerimili açık 
delillerle gönderdik ve insanların adaleti 
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Dinin ayakta kalabilmesı 
dindarlarm ayakta ve her 
daim kıyamda olmalarma . 

bağlıdır. Aym şekilde 
Kitbe'nin ayakta kalabilmesi 
. de onu ziyaret edenlerin 
varlığına bağlıdır. A{{ah'm 

dini nasıl tek bir din ve 
bütün herkes içinse, Kitbe'de 
bütün insanlar için bir twaf 

merkezi ve evrensel bir 
ziyaret mekitmdır. Dolayısıyla 

halklarm wrensel kıyamları 
da bu mekanı daima dikkat-ı 

nazarda bulımdurmakla 
gerçekleşebilir. 

yerine getirmeleri için beraberlerinde ki
tabı ve mizanı indirdik" ll bütün ırksal ve 
coğrafi farklılık ve aynlıklan bir kenara 
itebilecek, mekansal ayncalıklan aşabile
cek, zamansal ve dilsel dağıruklığı önem
siz kılacak, yabancılan aşina edecek, bu 
söz konusu yüce hedefi gerçekleştireqile
cek ve bütün insanlarm adalet ve hakkani
yet için kıyama kalkışmalannı sağlayabi
lecek yegane etken Kabe'dir. Bu anlamda 
İmam Sadık ( a.s) şöyle buyurur: 

"Kabe ayakta kaldıkça, Din her daim 
ayakta kalacaktır." 12 

ll Hadid: 25 
12 Vesailu'ş Şia, c. ll, s. 21 
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Bu demektir ki elinin ayakta kalabilmes~ 
dindarlann ayakta ve her daim kıyamda ol
malarına bağlıdır. Aynı şekilde Kabe'nin 
ayakta kalabi.lrliesi de onu ziyaret edenle.rin 
varlığına bağlıdır. Allah'ın dini nasıl tek bir 
din ve bütün herkes içinse, Kabe'de bütün 
insanlar için bir tavaf merkezi ve evrensel 
bir ziyaret mekanı.dır. Dolayısıyla halkla
nn evrensel kıyamlan da bu mekfuu da
ima dikkat-ı nazarda bulundurmakla ger
çekleşebilir. 

s. Kabe'nin Bütün Ziyaretçileri 
Eşittir 

Vahiy kültürü ve Kur'an dilinde, ilalll 
ödevleri, özellikle de Kabe ziyaretini yerine 
getirmek, belirli bir bölgede yaşayan insan
lara mahsus değildir. Hiçbir coğrafyanın in
sanı hacca gitmek hususunda başka bir bölge 
insanına göre öncelikli ve ayncalıklı değil
dir. Bu ruhani yolculukta yolun uzaklığı ile 
yakınlığı arasında bir fark yoktur: 

" .. .Allalı'm yolwıda, yerli ve yolcu {ya
lan ve uzak) bütün insanlar için eşit kı

lman Mescid-i Haram. .. " 

bu ayete göre, Kabe'nin hareminde bu
lunan ve namaz, dua ve tavaf merkezi kılı
nan Mescit, bütün insanlara eşit bir şekilde 
tahsis olunmuştur. Bu itibarla Mekke'nin 
sakinleriyle dünyanın diğer noktalanndan 
Kabe'yi ziyarete gelenler arasında hiçbir 
fark söz konusu değildir. 

6. Haca Cihanşümul Şöhreti 

Nasıl İslam Kabe'yi ziyarete yönelmeyi, 
"insanların toplucaAllah'a doğru bir hicreti" 
olarak görüyor ve bu hicreti kainat satlun da 
bir zaruret olarak değerlendiriyorsa, bütün 
diğer i.lal:ıl dinler de haccı resmi bir fermanın 
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gereği saymışlardır. Haccın bu şöhretiİıin bir 
karun da yıllan belirlerken hac aylarını ölçü 
almalandır. Örneğin Hz. Musa ve Hz. Şuayb 
(a.s) arasında cereyan eden haclisede 'sekiz 
yıl' 'sekiz hac' diye tabir olunmuştur: 

" ... Buna karşılık sen de sekiz yıl ya
ıumda çalışırsm ... " 13 

Hac, yılda bir kez yerine getirilen bir iba
det olduğuna göre, burada söz konusu "sekiz 
hac" tabirinden kasıt 'sekiz yıl' olmalıdır. 14 

Ele aldığımız bu örneklerden yola çıka
rak, İslam'ın en önemli mazharlanndan biri 
olan Haccın bu elinin 'kuşancılık' ve 'sürek
lilik' özelliklerinin bir tahakkuku olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu itibarla Hz. İbrahim Ha
lil (a.s) ve ondan önce Hz. Adem (a.s) için 
söz konusu olan her şeyin Hatemu'l Enbiya 
(s.a.a) için de geçerli olduğunu söyleyebili
riz. Bu yüzden hac, belirli bir millet ya da 
özel bir zaman dilimine özgü bir ibadettir 
denilemez. Zira hac, kuşancı ve sürekli bir 
ibadettir. Bu özelliği dolayısıyla da bütün 
geçmiş ümmeti er ve kavimler arasında yüz
yıllar boyu ve zaman çarkının bütün cevrine 
rağmen hep yaşayadurmuştur. MürDinlerin 
Emiri (a.s) şöyle buyurur: 

"Allah Team'nın ilk topluluklan; A.dem'den 
(a.s) ta en son gelenlere kadar bütün üm
metleri ne bir zaran dokunan ne de bir 
fayda sağlayan; ne gören ne de işiten bazı 
taşlarla 15 sınadığını gönnez misiniz? Öy
leyse Allah onu (Kabe'yi) kendisi için say
gın bir ev ve insanlar için bir kıyam ve kı
vam vesilesi kıldı." 16 

13 I<asas:27 
14 Bkz. El .Kafi, c. S, s. 414; Tefsiru'l Ayyaşi, c.l, s. 

60, Hadis 99; Biharu'l Envar, c. 96, s. 64 
15 Bu tabirlerin açıklamasına ilerleyen sayfalarda de

ğinilecektir. 
16 Nehcu'l Belağa, Hutbe 192 
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Bütün bu açıklamalardan sonra haccın 
söz. konusu iki ilkenin billurlaşmış bir örneği 
olduğu ciniaşılmış ·olmalıdır. Aksi durumda 
onu bütün kfunat için bir bidayet vesilesi 
olarak göremeyiz. Zira bu durumda sadece 
bir millete özgü bir ayin olmaktan öteye ge
çemez. Bu ·ise haccın teşrünin temel ilkele
riyle aykınlık ve onun kuşancılık ve sürek
illik vasıflanyla bir tezat teşkil eder. 

ı Hacon islam'daki Konumu ı Misbalı 

Aynı şekilde namazin içerdiği bütün be:
reketler hacda da gerçekleşir. Zira örneğin 
haccın İükünlerinden sayılan tavaf, namaz 
hiikmiindedir: ''Beyti tavaf etmek namazıbr" 18 

· 

Evet, bacda namaz da vardır. Ancak daha da 
ötesi "Siz de İbrahim 'in makamından bir na
maz yeri edinin (orada namaz !alın)" em
rine icabet ederek tavaf esnasında Makam-ı 

İbrahim'de namaza duran hacılar, §lemlerin 
rabbine dua ve niyaz ·ile yoneııi ve ceniaaC . . ' . . . . ... 

·halin· . . deo.muz'.omtıza· rdinin·dlr~gını~· ''·ikame · ·· .. · .. _ ... :=~ ,~:I(ür'an ve'sünıiette Hac 
· ..... .. ·. ; =· .. .e(ıerler.J3JI_y~sjleyle NI~vla'~y~aşa- ·· .. · · - .~ 

-~·;: .:·- ·._.:· .. :: ı.- :Kilr'afi•aaıtacCüi siiıiası .. . .. . .. -' . - .. ; -·· -:::.-iı:ı:-i . -- . 
• • '.~'"-:.- - · ···· -- L'J ·.-~- • • _ • • · : ·':·- •• • .--~rai<n~_i_ç~cY,Sl~~~-güz~~ri"m.ı · .- -~--.- · 

.~).Allalı'la Ozel"Bir Sözleşme ve . olurlar. -İştebü itibarla; 'nvayet oluiı~ ki:·· .. . ·- .. ·. 
Aliitlfşı:iie · · · · 

Hac, sahip olduğu özel değer ve itibar
dan dolayı .insanlar için şeref ve itibar kay
nağı olan ilahi bir ahittir. Bu yüzden haccı 
farz kılan ilahi tabir, namaz ve zekan farz 
kılan "Namazı tam !alın, zekatı hakkıyla ve
rin!" hitabında olduğu gibi emir kipiyle de
ğil; özel bir ilalll abit ve sözleşmeyi ifade 
eden bir dille ifade edilmiştir: "O evi hac
cetmek,Allah'ın insanlar üzerinde bir hak
ladır:" 'lam' edan ve 'ism-i eelale'den mü
rekkep ve mutaalıkına mul<addem kılınan 
böyle bir tabir, diğer ibadetlerle ilgili biç 
kullanılmamışnr. 

Bu özel tabir, çok açık bir şekilde haccın 
önemini göstermektedir. Her ne kadar Yüce 
Allah oruçla ilgili de: "Oruç, benim içindir" 
diye buyurur; ama hac, aynı zamanda orucu 
da içerir. Zira örneğin kurbanlık hayvan bu
lamayan bir hacı adayı, üç günü hacda yedi 
günü döndükten sonra olmak üzere on gün 
oruç tutmakla mükelleftir: 

" ... Kurban kesmeyen kimse hac günle
rinde üç. memleketine döndüğü zaman 
yedi olmak üzere oruç tutar. .. " 17 

17 Bakara: 196 

"Hac, namaz ve oruçtan daha faziletli
dir." 19 

Hacı adayı, zekatta var olan bütün be
reketleri de elde eder. Zira hacc ibadetinde, 
insanoğlunun yaratılışında kök salmış olan 
cimrilik ve tamahkarlığı yok eden İnfak, 
bağış ve özveri de vardır. Hacc insanın ru
hunu, bu kötü basletlerin kir ve pasından 
anndırır. Cimrilik ve tamahkfulıktan an
nan bir ruh ise ''kurtulmuş" olanlar zümre
sine d§bil olur: 

"Nefsinin taınalık§rlığından korunabil
miş kimseler, işte onlar kurtuluşa eren
lerdir."20 

Sözün özü, hacc bütün bu ibadetlerin 
sonsuz faziletlerine de şamil gelir. 21 Bununla 
birlikte diğer biçbir ibadette bulunmayan 
özellikler de barındınr. En başlıca özellik, 
haccın Yüce Allah ve kulu arasmda gerçek-

18 Availu'l Leali, c. ı, s. 214 ve c. 2, s. 167 
19 Men La Yahduruhu'l Fakih, c.2, s.221, Hadis: 

2236 
ıo Haşr: 9 
21 Vesailu'ş Şia, c. ll, s.ll0-111 
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V 

Q 
islam, bütün insanlığı vahdet ve birliğe davet eder. Örneğin her 

gün kılınan cemaat namazla rı, her hafta kılınan cuma namazla rı, her 
yıl eda olunan bayram namazları ve her yıl yerine getirilen hac i badeti 

bu davetin bir sonucudur. islam, her yıl, herkesin ömründe en az bir kez, 
~vrensel ve uluslararası bir kongre hükmünde olan hac ziyaretinde bulunup Müslümanların 
;iyasi ve sosyal çıkarları ve akli ve nakli ilmi kazanımlarıyla ilgili mal u mat edinmesi, karşı l1klı 

ılışveriş, işbirliği ve ortaklıklar yoluyla bu bereketin daha bir çoğalmasını ister. 

leşen bir abit ve misak olmasıdır. Bu itibarla 
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurur: 

"Meıardaki ölüler, dünya ve içindeki her 
şeye karşılık tek bir hacca sahip olmayı 
arzularlar." 22 

Hatırlatma: 

Daha sonra ele alacağı.rruz isınet hane
danı Ehlibeyt (a.s) yoluyla elimize ulaşan ri
vayetlerin ışığında hacan farz lolınmasının 
sebeplerirıi şu şekilde sıralayabiliriz: 

ı. Şark ve gaıptan insanların bir araya 
gelmeleri ve tanışmaları 

2. Ekonomik canlılık 
3. Hz. Peygamberin iz ve hatıralarıyla 

tanışmak 

4. Tövbe ve Allah'a yeniden dönüş 
S. Hayır ve mağfiret talebi 
6. İnfak ve ilisan 
7. Bedenierin zorluklara alıştınlması 

22 Men La Yahduruhu'l Fakih, c.2, s. 226, Hadis: 
2251; Vesailu'ş Şia, s. 110-117 
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8. Bedensel haz ve şehvetlerden uzak
laşmak 

İnsanların hem din hem de dünyalarının 
iyilik ve maslahannı temin eden ve bem bi
reysel sonuçlar (arınma) hem de sayısız sos
yal faydaların kaynağı olan diğer onlarca 
sebepten daha söz edilebilir. Tabi bu sebep
lerin bir lasrnı haccın fer'i hikmet ve gaye
lerine bir lasrnı da haccın temel ve ana gaye 
ve hikmetine delalet eder. İslam, bütün in
sanlığı vahdet ve birliğe davet eder. Örne
ğin her gün lalınan cemaat namazları, her 
hafta kılınan cuma namazlan, her yıl eda 
olunan bayram namazlan ve her yıl yerine 
getirilen hac ibadeti bu davetin bir sonucu
dur. İslam, her yıl, herkesin örmünde en az 
bir kez, evrensel ve uluslararası bir kongre 
hükmünde olan hac ziyaretinde bulunup 
Müslümanların siyasi ve sosyal çıkarları ve 
akiT ve nakli i1ml kazanımlarıyla ilgili ma
lurnat edinmesi, karşılıklı alışveriş, işbirliği 
ve ortaklıklar yoluyla bu bereketin daha bir 
çoğalmasını ister. 
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b)Ha~ Tüm Boyutlarıyla Bir İlahi 
_ Şiardır· 

. Yüce Allah, bacon gerçekleştiği zaman 
ve mekanı; hac ve umre ziyaretini eda eden 
kimseleri, hac kurbanlıklannı ve hatta bir 
hayvanın kurbanlık olduğunu belirtmek için 
boynuna asılan nişaneyi dahi birer ilalll şiar 
diye nitelendirir. Sadece hac ve umre maksa
dıyla ilirama bürünenleri değil; yeryüzünün 
en uzak köşelennden hac ve umre maksa
dıyla yola çılap, değil harem bölgesi, hatta 
daha henüz mikat noktasına dahi ulaşma
mış olanlan dahi ilalll şiarlar daJ:ıili.nde de
ğerlendirir: 

"Ey İnananlar! Allah'ın şiarlanna/nişa
nelerine, hürmet edilen aya, hediye olan 
lrurbanhğa. gerdanlıklar takılan hayvan
lara, Rablerinden bol nimet ve rıza ta

lep ederek Beyt-i Haram'a yöneleniere 
sakın hürmetsizlik ebneyin .. .'~ 23 

Hac, baştanbaşa; .Kabe'den, kurbanlık 
hayvanın boynuna asılan metal parçası ya da 
ayakkabı ya kadar bütünüyle ilalll bir şiardır. 
Dolayısıyla hiç kimse bu sahada kendi key
fince hiçbir şeyi helal ya da serbest kılamaz. 
Aksine bütünüyle bütün ahkfunını. vadp bi
lerek saygınlığını koruması gerekir. 

'Helal' önü açık ve serbest, 'haram' ya-
sak ve 'ihtilaJ/ihlal' başkasının hakkına teca-
vüz anlamına gelir. Buna karşılık 'ihtiram' 
gelir ki bir şeyin harim ve saygınlığını ko
rumak anlamındadır. Bir şey ya da şahsın 
ihtilal/ihlali esnasında onun harimilmahre
rniyeti ve saygınlığı korunmaz ve bu saha 
açık ve serbest bırakılır. 'Şa'air', 'Şaire' ke
limesinin çağulu olup 'nişane/alamet' anla
mına gelir. Bu itibarla bütün ilalll ahkfun ve 
O'nun azametini gösteren her şey, i.lahl şiarlar 
zümresinden sayılır. Demek ld Yüce Allah 

23 Maide: 2 

ı Haccın islam'daki Konumu ı Misbalı 

"Allah'ın şiarlannı belal saymayınız!" diye 
huyururken "ilalll şiarlan 'önü açık ve ser
best bk alan' bellemeyiniz!' demektedir. Öyle 
ki, ilalll ahkfun, dinl düşünce, dinle bağlan- · 
tılı şahsiyeder, eşya, mekan ve zamanların 
hürmet sınırlan ve haremini her önüne ge
len rahadıkla çiğneyip aşmasın, bu konularla 
ilgili alıkarn kesmeye kalkışmasın, yakışık
sız davranışlar reva görmesin ve kendince 
bu sahaya yeni bir şeyler ekleyip. çıkarma
sın diye bir uyan vardır bu ayette. . 

Kur'an-ı Kerim, hac ahkfunı hakkında 
diğer birçok yerde yine yukandaki ana il
keden bahseder. Örneğin Safa ve Merve ile 
ilgili şöyle buyurur: 

"Şüphesiz Safa ile MerveAllah'ın nişa

nelerindendir/şiarlarmdandır. . .'' 24 

İnsanlan, ilahi şiarlan yüceltmeye ve 
ilalll sınır ve harimi korumaya teşvik eder
ken, yine başka bir ana ilkeye; yani bu şi
arlan yüceitmenin semerelerini beyan eder 
ve şöyle buyurur: 

" .. .Kim de Allah'ın hiiınıet edilme
sini istediği şeylere saygı gösterirse bu, 
kendisi için Rabbi katında şüphesiz 
hayırlıdır .. .'' 25 " ••• kim Allah'ın şiarla

rım yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin 
takvasındandır.'' 26 

Hatırlatma: 

Daha önce de değindiğimiz üzere, Yüce 
Allah, hac ve umre ziyaretine gidenleri kendi 
şiarlan içerisinde addetmiştir. Öyle ki hacı 
ve umred ziyarete niyedendiği ilk lahza
dan itibaren ilalll şiarlardan sayılır. Bu iti
barla yolculuk hazırlıklannı yaparken, giriş 

24 Bakara: 158 
25 Hac: 30 
26 Hac: 32 
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Kur'an-ı Kerim'de her şeyin Allah'ın birer ayet ve nişanesi olduğuna stkça 
değinilmiştir. Ancak haccın zaman ve mekan balamından taştdığı özelliklerden 
dolayı, onunla ilgili •apaçık ayetler' tabiri kullamlır. Burada maksat, tekvini 
olmayan ayetlerdir. Zira tekvini/yarattltş alemine dair ayet ve nişaneler, 

coğrafi ik/imse/, doğal ve sair özelliklerle ilgili incelik/er, hac dışındaki bütün 
her yerde mevcuttur. Hacda tamk olunan ilahi ayetler ise Kabe, Hacerü'l 

Esved, Makam-I ibrahim ve diğer ilahi ayet ve nişanelerdir. 

ve çıkışlannda, hizmet sunumunda, aynı şe
kilde alışveriş yaparken vs. hac ve umre ile 
ilgili bütün adımlannda ve bütün yol boyunca 
onlara saygısızlık etmek, hakaret etmek ve 
sorun yaratmak caiz değildir. 

Ayette yer alan hitap umumidir. Dola
yısıyla hacı adayının kendisi de Allah'ın 
kendisi için öngöımüş olduğu saygınlık ve 
hüımetin kadrini bilmek ve yakışıksız dav
ranışlardan kaçınınakla mükelleftir. Elbette 
hac ve umre ziyaretini bir tür seyahat, ticaret 
maksat ya da şöhret ve desinler diye yerine 

getirmek isteyenlerin ilaht hürmetleri Allah'ın 
saygın görülmesini emrettiği çerçevede gö
riilemeyecekleıi açık olsa gerek. 

c) Ay' m Hareketleri ve Hac 
Mevsiminin Belirlenmesi 

Haccın önemini anlatan bir diğer ayet: 

"Sana, hilal şeklinde yeni doğan aylan 
sorar lar. De ki: Onlar, insanlar ve özel
likle hac için vakit ölçüleridir ... " 27 

27 Bakaıa: 189 

r 

ı 
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Her ne kadar 'vakit ölçüleri' tabiri, in
sanın ilgi alanına giren her şeyi; hatta haccı 
da Içine· alsa da burad(!. haccın önemini vur
gulamak için umum ifade eden bir tabirden 
sorıra hususi bir konuya aynca değinilmiş
tir. Mealen anlanlınak istenen şudur: Ay' ın 
hareketliliği, değişim ve dönüşümü, hac ay
lannın teşhisini kolaylaşnnnak ve insanla
no söz konusu aylara gelindiğinde hac için 
hazırlanmalarını sağlamak içindir. 

d) Hacda Haklan Apaçık Ayetlerine 

Thnık Olmak 

Kur'an-ı Kerim'de her şeyin Allah'ın 
birer ayet ve Dişanesi olduğuna sıkça de
ğinilmiştir. Ancak haccın zaman ve mekan 
balamından taşıdığı özelliklerden dolayı, 
onunla ilgili 'apaçık ayetler' tabiri kullanı
lır. Burada maksat, tekvini olmayan ayetler
dir. Zira tekvinl/yaratılış §lemine dair ayet 
ve nişaneler, coğrafi iklirnsel, doğal ve sair 
özelliklerle ilgili incelikler, hac dışındaki bü
tün her yerde mevcuttur. Hacda tanık olu
nan ilahi ayetler ise Kabe, Hacerü'l Esved, 
Makam-ı İbrahim ve diğer ilahi ayet ve nişa
nelerdir. Ekilip biçilmeyen bir toprak parça
sının Hz. İbrahim'in "Rabbimiz! İnsanların 
gönüllerini onlara meylettir" dileği üzerine 
gönüllerin şevkle aızuladıklan bir konum ka
zanması ilahi bir ayettir. Haccın bütün di
ğer bereket ve esrarı da bu doğrultuda olup 
bunların birçoğunu da sadece Hakk'ın veli 
kulları tanıklık edebilir. 

e) Bazı Ayetlerin Hacla Bağlantılı 
Tefsiri 

Yukarıdaki ayetlerin yanı sıra, rivayet
lerde bazı diğer birçok ayet de hac ile bağ
lantılı olarak tefsir olunmuştur. Örnek ba
bından üç rivayeti ele alıyoruz: 

ı Hacan islam'daki Konumu ı Misbalı 

ı. Muaviye b.Ammar: İmam Sadık'a (as) 
ömründe bir kez olsun hacca gittTiemiş zen-. 
gin biri hakkında bir soru sordınn. İmam haz
retleri şöyle buyurdular: Böyle biri, Allah'ın 
haklannda biz onlan kör olarak haşredeceğiz 
diye buyurduğu kimselerdendir: 

"ve biz onu, layamet günü. kör olarak 
haşredeceğiz." 28 

Ravi diyor ki: İmam Sadık (a.s) benim 
bu açıklama karşısında şaşırdığımı görünce 
şöyle buyurdu: 

"Allah Te§la, böyle birini (dünya hayatında 
da) hak yolu tanımaktan alıkoyar." 29 

"Bu dünyada basireti obnayan, ahirette 
kör olarak haşredilir." 30 

Bu rivayet her ne kadar hac ile ilgili 
olsa da, son cümledeki ifadelerden anlaşı
lan, la.yamette arız olacak körlüğün hacca 
özgü olmadığı ve diğer bütün durumlarda 
da eğer bir hakkın zayi olması söz konusu 
ise böyle bir azabın söz konusu olacağı an
laşılmaktadır. 

2. Ebu Basir: imam Sadık'a (a.s) şu ayet 
hakkında bir soru sordum: 

''Bu dünyada kör olan kiı:me aiıireue de kör
dür; üstelik iyice yolunu şaşırmışbr." 31 

İmam şöyle buyurdu: 

''Bu ayet, üzerine farz olan hac farizasuu 
ölüm gelip çanncaya kadar erteleyenler 
baklandadır. Bu kimseler, kıyamet günü 
kör olarak haşrolunacaklardır." 32 

28 Taha: 124 
29 Vesailu'ş Şia, c.ll, s.25 
30 İsra: 72 
31 İsra: 72 
32 El Kafi, c.4, s. 268-269; Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 

26-27 
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Bu iki rivayetten anlaşılan, haccı terk 
eden bir kimsenin içyüzünün aslında kör 
olduğudur. A.ııirette işte bu yüz ortaya çı
kacaktır. Dolayısıyla orada kör olarak malı
şere gelecektir. 

İnsanı kötü bir alabete ve helak olmaya 
sevk eden etkenlerden biri de ikinci riva
yette de işaret olunari ertelemelerdir. Yani 
bilerek ve kasten farz olan bir ödevi yerine 
getirmernek ve sürekli 'ilerde yapanın' diye 
geciktirmektir. 

"Erteleyip dunnalann alnbetinden sala
nmız. Zira geçmiş üınınetler içerisinde ni
celeri bu yüzden hel ak olmuşlardır.'' 33 

Zira insanoğlunun ne zamana kadar ya
şayacağını kimse bilemez. Emiru'l Mümi
nin İmam Ali (a.s) şöyle buyurur: 

"Yaım öbür gün deyip dımnal Zira sende 
önce gelen niceleri, bu tür umutJar ve 
ertelemeleryüzünden helak olmuşlardır. 
En nihayet de Allah'ın emri (ölüm) an
sızın gelip çanvermiştir. . .'' 34 

3. Bazı hadislerde "Öyleyse Allah'a 
koşuşun" 35 ayeti hacca tatbik edilerek açık
lanmışnr. Bu doğrultuda İmam Balar (a.s) 
şöyle buyurur: 

"Allah'a doğru haccediniz!" 36 

2. Sünnette Haccın Siması 

Daha öncede değindiğimiz üzere hac, 
sayılmayacak düzeyde ilalll sırlar içerir ve 

33 Fıkhu'r Rıza, 5.293-294; Biharu'l Envar, c.93, 
5.191-192 

34 El Kafi, c.2, s. 136 
35 Zariyat: SO 
36 El Kafi, c.4, 5.256; Vesailu'ş Şia, c. ll, s. 9-10 ve 

104-105 
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ilalll gelenekten birçok izler taşır. Bu yö
nüyle hac, İslam'ın bütün yönleriyle yan
sıdığı en önemli aynalardandır. Dolayısıyla 

hacla ilgili ve onun önemini, konumunu ve 
çeşitli boyutlarını anlatan birçok rivayet, di
nimizin Masum Önderleri (a.s) yoluyla eli
mize ulaşmışnr. Biz burada bazılarını ince
lemeye çalışacağız: 

1. Birisi Resulullah'a (s.a.a) şöyle. arz 
eder: Ben, hac maksadıyla yola çıktım; an
cak onu eda edemedim. Ben zengin bir in
sanım. Şimdi bana bir yol gösterin de bu 
servetimi harcayarak bacon sevabına nail 
olayım ! Allah Resulü şöyle buyurdu: 

"Ebu Kubeys dağına bir bak! Bu dağ büyük
lüğünde lazıl alonların olsa da sen hepsini 
Allah yolunda infak etsen dahi, haco eda 
edenlerin sevabına asla erişemezsin." 

Sonra Hz. Peygamber şöyle devam etti: 
"Hacc yolcusu yol hazırlıklarını tamam
ladığında, bir şeyi her yere koyup her kal
dırdığında Allah onun için on sevap yazar, 
on günahı siler ve onu on derece yüceltir. 
Bineğine bindiği andan itibaren merke
binin kaldırıp koyduğu her adımda Allah 
onun için aynısuu yapar. Kabe'nin etra
fında tavaf etmeye başladığında günahla
rından arınır. Safa ve Merve arasında sa'y 
etmeye başladığında günahlarından arınır. 
Arafat'ta vakfeye durduğunda günahla
rından sıyrılıp çıkar. Maş'aru-1 Haram'da 
vakfeye durduğunda günahlarından an
mr. Şeytan taşlamaya gittiğinde günahla
rından arınır." 

Böylece Peygamber haccın bütün rükün
lerini tek tek sayar ve şöyle buyurur: "Bu 
vakfelerden her birinde durduğurıda günah
larından arınır." Sonra da şöyle buyurdu: 
"Sen nerede bir hacının eriştiklerini elde 
etmek nerede?" 37 

37 Vesailu'ş Şia, c.ll, s.l13-114 
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Şaye~Allah Resulü'nün (s.aa) ''Kabe'nin 
etrafıh~a tavaf etmeye başladığında günah
lanndan anrur. Safa ve Merve arasında sa'y 
etmeye başladığında günahlanndan annır ... " 
diye buyurması şu nükteyi ifade etmek için 

olabilir: Bu arnellerden her biri, bir tür gü
nahlann bağışlanmasında etkilidir ve bu 
arnelierin her biri özel bir takım günahia
nn affolunması için vazolunmuşnır. Yahut 
şu anlama da gelebilir: Günahlar üst üste 
yığılıp da günahk.ann kalbinde bir pas bir 
perde misali yer etmişse eğer, bu arnelie
rin her biri o perdelerin katmaolanndan bi
rinin kalkmasına sebep olur ve pasını gide
rir. Öyle ki hacı adayı, ne pas yığını alunda 
kalmış ne de perdelerin karanlığına mahkfun 
tertemiz bir kalple Rabbinin dergabına çık
maya nail olur. Rabbim bizleri de böylesi 
bir hac ile nzıklandı.rsın. 

2. Resuluilah Efendimizin (s.a.a) Hz. 
Ali'ye (a.s) vasiyetlerinden birinde şöyle 
buyurulur: 

"Ey Ali! Allah'ın azametine and olsun, 
bu ümmet içerisinde on grup kMir olur: 
... (Bunlardan biri) güç yetirip de hacca git
meden ölendir. Ey Ali! Gücüyettiği halde 
haccı terk eden katirdir." 38 Zira Yüce Al
lah şöyle buyurur: 

•'Yolınıa gücü yetenlerin o evi haccetınesi, 

Allah'ın insanlar üzerinde bir hakladır. 
Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bü
tün alemlerden müstağnidir." 39 

3. Müminlerin Emici İmamAli (as) hac 
farizasını şu şekilde tasvir eder: 

1 Hacan islam'daki Konumu 1 Misbab 

Allah onu insanlara Kıble kılınışnr. İnsan
lar susamış sü:ıiilerin su kaynağına koşuş
turmaları misali oraya koşuşturur güver~ 
cinler misali o yöne kanat çuparlar. Allah, 
Kabe'yi insanoğlunun O'nun azameti kar
şısında tevazu göstermesi ve O'nun izze
tinin farkına varmasının bir nişanesi lo.ldı. 
Kullan içerisinden onun buyruğuna ku
lak veren, davetine icabet eden, buyru
ğunu tasdik eden, peygamberlerinin ayak 
bastıkları yerde duran ve arşın etrafında 
her daim tavafta olan meleklerine benze
rneye çalışanlan seçip ayıklamıştır. İşte 
onlar, O'nun ibadet pazarında nice karlar 
eden ve O'nun mağfiret vaadine nail ol
mak için adım atanlardır. 

Allah, Kabe'yi İslam için bir bayrak ve 
sığinacak bir yer arayanlar için bir sığı
nak lo.lmışnr. O'nun haklanı eda etmeyi 
farz ve orada baccetmeyi vadp lo.lmış ona 
doğru ziyaret yolculuğuna çıkmayı emret
miştir. YüceAllah şöyle buyurur: ''Yoluna 
gücü yetenlerin o evi haccetınesi, Allah'ın 
insanlar üzerinde bir hak1adır. Kim inkar 
ederse bilmelidir ki, Allah bütün IDemlerden 
müstağnidir." 40 

4. İmam Ali (a.s) hac ve umrenin fazi
letleri hakkındaysa şöyle buyurur: 

"Allah'a ulaşmak isteyenlerin tutunduk
lan en faziletli vesile Allah'a ve Peygam
berine iman, O'nun yolunda dhat etmek. .. 
Ve hac ve umrede O'nun evini ziyaret et
mektir. Hiç şüphesiz hac ve umre, fakir
liği giderirve günahiann dökülmesine ve
sil e olur ... " 41 

S. İmamAli (a.s) bir bölümünde tevazu 
"Allah haram lo.lmış olduğu kendi evini ve alçakgönüllülüğün yaygınlaşması ve gu
haccetmeyi sizlere farz lo.lmışnr. O ev ki rur ve kibrin ortadan kalkması hususunda 

38 Vesailu'ş Şia, c.ll, s.31 
39 Al-i lmran: 97 

40 Nehcu'l Belağa, l.Hutbe 
41 Nebcu'l Belağa, 110. Hutbe 
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bacon rolünü izah ettiği başka bir hutbe
sinde şöyle buyurur: 

"Allah Teaıaı-ıiın ilk topluluklan; Adem' den 
(a.s) ta en son gelenlere kadar bütün üro

mederi ne bir zaran dokunan ne de bir 
fayda sağlayan; ne gören ne de işiten bazı 
taşlarla sınadığıru görmez misiniz? İşte Al
lah, onu (bu taşlardan yapılmış Kabe'yi) 
kendisi için saygın bir ev ve insanlar için 
bir layarn ve Javam vesilesi Jaldı. Sonra 
da onu yeryüzünün en çıplak ve taşlık ara
zisi, en çorak ve bitkisiz bölgesi ve en dar 
vadilerinin bulunduğu bir yerde açtı. Çe
tin ve hırçın dağlar arasında, üst üste yı
ğılıruş kumlar içerisinde, suyu kurumak 
üzere olan pınarlan ve birbirinden kopuk 
köyleri olan bir bölgeye yerleştirdi. Öyle 
ki orada ne bir deve toynağı ne bir atın 
ayağı ne de herhangi bir hayvanın tırnağı 
gelişip serpilmez." 

6. Müminlerin Emiri'nin (a.s) Haseneyn 
( a.s) hazretleri ve hallan geneline yapmış 
olduğu vasiyelin ~ir bölümünde şu cümle
ler yer alır: 

"Rabbinizin evi hususunda Allah' ı; Allah'ı 
gözetmeyi unutmayın salan! Yaşadığınız 
müddetçe onu boş bırakmayın! Zira eğer 
Kabe terk edilecek olursa size artık müh
let verilmez!" 42 

7. Daha önce de değindiğimiz üzere İmam 
Balar (a.s) şöyle buyurur: "İslam beş temel 
esas üzere kurulmuşnır: Namaz, zekat, hac, 
oruç ve velayet" sonra da her birinin fazi
letlerini tek tek sayar ve hacla ilgili şu ayeti 
delil gösterir: "o evi haccetmek, Allah 'ın in
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"Allah nezdinde kabul görmüş bir hac, yirmi 
müstehap namazdan daha hayırlıdır." 

Oysa namaz, dinin direği ve müminin IDi
raodır ve Allah nezdinde makbul bir namazı 
eda edebilmek pek de kolay değildir. 

8. İmam Bakır (a.s) hacan kuşanalığı ve 
köklü geçmişiyle ilgili şöyle buyurur: 

"Adem bin kez yaya olarak bu Kabe'ye 
geldi. Bunun yedi yüzü hac, üç yüzü ise 
umre içindi." 44 

Bir rivayette İmam-ı Zaman'ın (af) da her 
yıl hacda hazır bulunduğunu ve halla görüp 
tanıdığını, insaniann da onu gördüklerini; 
ancak tarumadıklannı dile getirir. 45 

9. Zürare'nin naklettiği ve yine haccın 
kuşatıalık özelliğini gösteren bir rivayette 
Zürare İmam Sadık'a (a.s) şöyle arz eder: 
''Ben lark yıldır size haca soruyorum ve siz 
bana fetva veriyorsunuz!" İmam hazretleri 
cevap olarak şöyle buyurdu: 

''Hac ibadeti Adem yaratılmadan iki bin 
yıl önce de vardı. Şimdi sen bu ibadetin 
ayrıntılannın sadece kırk yıllık bir sürede 
bitmesini mi bekliyorsun!" 46 

10. İmam Sadık (a.s) haccın insanlar 
üzerine farz kılınmasının sebebi ile ilgili 
şöyle buyurur: 

"Cenab-ıAllah, insanların doğudan ve ha
ndan toplanarak birbirleri ile tanışmalan 
için ... Ve Resulullah'ın anı ve eserleriıni. 
tanıyıp onun siyerini öğrenmeleri ve onu 
hatıriayıp unutmamalan için hacda toplan
ınayı farz Jaldı ... " 47 

sanlar üzerinde bir hakkıdır: .. "43 ve Resul-i 44 EI Kafi, c.2, s. 18-19 

Ekrem'den şu hadisi nakleder: 45 Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 135 
46 Age. s. 12; Men La Yahdwuhu' l Fakih, c.2 s. 

519. 42 Age. 47. Mektup, 6. sanr 
43 Al-i İmran: 97 
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47 Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 14 ve c. 27, s. 97 
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ll. Ravi, İmam Sadık'a (a.s) halkın şöyle 
konuşJuğundan bahseder: "Üzerindeki hac 
fanzasuu yerine getiren bir insan, diğer yıl
larda hac yerine sadaka verse ve yalanla
nna yardım etse onun için daha hayırlıdır." 
İmam şöyle buyıuur: 

"Yalan söylüyorlar! Eğer insanlar böyle 
yapacak olsalar bu Beyt boş kalır. Oysaki. 
Allah, .Kabe'yi insanlar için bir layarn ve 
lavam merkezi. kılmışnr." 48 

12. İmam Sadık (a.s) başka bir rivayette 
şöyle buyıuur: 

"Yüce Allah Kabe'yi insaniann din ve ma
iş etleri için bir vesile lalmışnr." 49 

Başka bir rivayette ise şöyle buyıuur: 

''Kabe ayakta kaldıkça din de b§ki. ka
lır." so 

Bu dernektir ki asıl gaye, dinin bekası 
ve lavamıdır. Dolayısıyla din için bir layarn 
söz konusu değilse haccın bir serneresi ol
maz. Bu itibarladır ki Resulullah (s.a.a) 
şöyle buyıuur: 

"Öyle bir zaman gelecek ki padişahlaruı/ 
yönetenlerin haca, eğlence, zenginlerin 
haccı ticaret ve fakirterin haccı dilencilik 
adına olacaknr." sı 

13. İmamAli b. Musa Rıza (as) bacon se-
mere ve bereketleriyle ilgili şöyle buyurur: 

'1nsanlar, cenab-ı Allah Teala'nın ziyafe
tine bir yol bulabilsinler, ondan bolluk di
lesinler, bulaşmış bulunduklan günahlar
dan annrnış bir şekilde oradan aynlsınlar; 

48 ttelu'ş Şerayi', c. 2, s. 452; Vesailu'ş Şia, c. ll, s. 
22 

49 Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 60 
so El Kati, c. 4, s. 271; Vesailu'ş Şia, c. ll, s. 21 
sı Vesailu'ş Şia, c. ll, s. 60 

ı Haccın islam'daki Konumu ı Misbalı 

dönerken geçmişten tövbekar ve geleceğe 
ümitvar bir şekilde dönsünler diye hac ile 
emrolunmuşlardır ... " 

Devamında ise şöyle buyurur: 

"Ayrıca hacda Kabe'nin çevresindekilerin 
toplanabildikleri yerlerde maişetleri temin 
olunur. Dahası dinde derinlikli bir ilim elde 
edilir ve İmamların ( a.s) sözleri bütün her 
yer ve bölgeye yayılır. Bu minvalde Yüce 
Allah şöyle buyurur: 

"Her topluluktan bir taifenin dini iyi 
öğreıunek ve milletlerini geri döndük
lerinde uyannak üzere geri kalma
ları gerekli olmaz mı? Ki böylece belki 
yanlış hareketlerden çekinirler." 52 Ay
n ca şöyle buyurur: " Gelsinler kendi
lerine ait bir takım menfaatlere şahit 
olSunlar. .. " 53 54 

14. Hacc, ilahl bir ziyafettir ve hacılar, 
tıp la oruç tutanlar gibi rabman olan Rabbi
mizin misafirleri. İmam Sadık (a.s) şöyle 
buyuruyor: 

"Hacı adayı ve umre ziyaretinde bulunan
lar, vatanıanna dönünceye değin Allah'ın 
misafiri ve onun ikramına mazbardırlar." ss 

"Üç sınıf Allah'ın seçkin kullanndandır ... 
Hacı ve umre ziyaretçi.si. zira onlar Allah'ın 
misafirleridirler. öyleyse Allah'ın misafir
lerine ikramda bulunması bir haktır." 56 

Müminlerin Emiri (a.s) "Teşrik günle
rinde57 oruç rüçin haramdır?" sorusuna kar
şılık şöyle buyurdu: 

52 Tevbe: 122 
53 Hacc: 28 
54 Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 12- 13 
ss Vesailu'ş Şia, c.14, s. 586 
56 Vesailu'ş Şia, c.4, s. 116 
57 Zi'l hicce ayının ll. 12. ve 13. günlerine 'teşrik 

günleıi' denir. Bu günlerde Mina' da bulunaniann 
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"Zira o topluluk (haalar)Allah'ın ziyaret
çileridirler. Onlar Allah'ın ziyafetine gel
mişlerdir. Ev sahibinin misafirlerine oruç 
tuttınması hGŞ- olmaz!" 58 

ıs. Hakkın aydınlığı ve Rabmetin kuşa
nalığının hacdaki ruhurunu anlatan rivayet
ler, diğer ibadetlerle ilgili bu düzeyde açık ve 
bu düzeyde geniş bir şekilde varit olmamış
tır. Hak Teala'nın hacdane düzeyde aşikar 
olduğunu, Yüce Allah şöyle buyurur: 

"Orada apaçık ayetler vardrr. .. " 59 

ZiraAllah'ın gayrı olan her şey onun bi
rer Dişanesi ve ayetidir. Ancak hacdaki SJilar, 
Allah'ın apaçık ayetleridir/ayat-i beyyinat
tır. Orada misafir, ev sahibini müşahede eder 
ve ev sahibi, misafirlerine rahmet gözüyle 
nazar eyler. Öyle ki onun ayet ve Dişaneleri 
apaçık ve ayan beyan zuhur bulur. 

Hakk'ın rahmetinin hacdaki enginliğini 
ifade eden bir rivayette İmam Balar (a.s) 
hac farizasını eda etmek maksadıyla evin
den çıkarı ve yolculuk esnasında vefat eden 
bir kimse hakkında şöyle buyurur: 

"Eğer Harem bölgesinde ölecek olursa 
hac farizasını eda etmiş ve vazifesini ye
rine getirmiş sayılır." 60 

İşte bu Allah Teala'nın rahmetinin geniş
liği ve ev sahibi olmanın gerektirdiği ede
bin bir cilvesidir. Yıne bu çerçevede Resul-i 
Ekrem, Veda Haco'nda Arafat'ta vakfe es
nasında gün batmaya yüz tutmuşken şöyle 

buyurur: 

oruç nınııalan haramdır. 
58 El KMi, c.4, s. 224; Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 225-

226 
59 Al-i imran: 97 
60 El Kafi, cA, s. 276; Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 68 
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"Ey Bilall Topluluğa sessiz olmalarını 
söyle!" Topluluk sessizleşince de şöyle 
buyurdu: 

"Rabbiniz bugün sizlere lütufta bulunarak 
içinizdeki ihsan sahiplerine mağfiret eyledi 
ve onları yine içinizdeki kötülük sahipleri 
için şefaatçi kıldı. Öyleyse mağfirete nan 
olmuşlar olarak Maş'ari'l Haram'a doğru 
hareket ediniz." 61 · 

Haccın bu özgün konumu dolayısıyla olsa 
gerektir ki İmam Sadık (as) İsa b. Mansur'a 
şöyle buyurur: 

" Ey İsa! Ben Allab'ın, seni iki hac ara
sında hac yolculuğu için hazırlık yapar
ken görmesini ve sananazar kılmasun 
arzuluyorum!" 62 

Yıne İmam Sadık (a.s) şöyle buyurur: 

''Kardeşini (iman kardeşini) hacdan alı
koyan bir kimse ahireti için zahire kıldığı 
akıbetten sakındığı gibi bu dünyada düşe
ceği fitnelerden de sakınsın!" 63 

Zira bir irisanın mahrum kılınabileceği 
en büyük hayırlardan biridir hac; dolayısıyla 
Müslümanlar kendileri hac için azimli olma
nın yanı sıra başkalarını da bu farizaya teş
vik etmelidirler. 

Velayet; Haccın Ruhu 

'Velayet'siz bir hac, 'imamet' olmaksı
zın Kabe'ye yönelmek, 'marifet-i imam' ol
maksızın Arafat'ta vakfe, 'imarnet yolunda 
fedakarlık' olmaksızın Mina'da kurban 

61 El Kafi, c.4, s. 257-258; Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 
95 

62 El Kafi, c.4, s. 281; Vesallu'ş Şia, c. ll, s. ıso 
63 Men La Yahdurubu'l Fakih, c. 2, s. 221, Hadis 

2235; Vesailu'ş Şia, c. ll, s. 138 

1 
--ı 
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kesme!<, 'iç v~ dış istikbara başkaldınnak
. sızın' ş~yt.an taşlamak ve 'imama itaat yo
luıida ııiarifet ve eylem' olmaksızınSafaile 
Merve arasında koşuşturup dınmak sonuçsuz 
kalır. Zira 'İslam, beş temel üzeredir: Na
maz, zekat, oruç, hac ve velayet' buyruğu 
gereğince hac, İslam'ın temel erkanından sa
yılsa da namaz, zekat, oruç ve haccın hiç
biri velayet düzeyinde İslam'ın temel di
reğinin ikamesinde önem arz etmez. Bu 
itibarla, söz konusu hadisin devamında şu 
cümle yer alır: 

''Velayete çağnldığı gibi, hiçbir şeye çağ
nlmamıştır." 

Zira bizzat İslam'ın canlı timsali olan 
İnsan-ı Kamil, kendisi İslam'ın bütün bo
yutlarına ,§şina olup diğer insanları da §şina 
lalabilir ve onları, özü itibarıyla tağutlara 
karşı bir haykınş ve kıyamdan ibaret olan 
tevhide yönlendirebilir. 

Kabe'nin Saygınlık ve İzzetiniıı 
Kaynağı 

Yukandaki konunwı akli yorumu ve 
açıklamasıyla ilgili şunu hatırlatmak gerekir: 
Akil burhan ve delil, bütün ilineksel varlık 
ve niteliklerin en nihayet varlığı kendisin
den olan bir zata dayanmasını zorunlu bilir. 
Aksi durumda teselsül ya da kısır döngü söz 
konusu olur ki her ikisi de aklın muhal bil
diği durumlardır. İşte bu yüzden olsa gerek
tir ki Kur'an-ı Kerim, her ne kadar örneğin 
'izzet' hakkında "Oysa izzet ancak ve an
cak Allah'a, Peygamberine ve mü'minlere 
özgüdür"64 diye buyursa da başka bir ayette 
diğer bütün her şeyin sahip olduğu 'izze
tin' nihayetinde Allah'a ait olduğunu apa
çık beyan eder: 

64 Münafıkun: 8 

1 Haccın islam'daki Konumu 1 Misbalı 

''İzzet, bütünüyle Allah'mdır.'' 65 

'Kuvvet' hususıında da aynı kural ge
çerlidir. Yani her ne kadar Allah "size ver-· 
diğimize kuwetle sanlın" 66 ve "Ey Yahya! 
Kitaba kuwetle sani" 67 veya "Onlara 
(düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar 
kuwet hazırlayın" 68 ya da "Gerçekten bu 
işte kuwet sahibiyim ve güvenilir biriyi m" 69 

diye buyuruyor olsa da nihayetinde açıkça 
şöyle bildirir: 

"Şüphesiz bütün kuvvet Allah'a 
aittir., 70 

Şefaat ve sair bütün diğer olay ve ol
gular için de aynı kural geçerlidir. Zira bü
tün her şey nihayetinde, Esrna-i Hüsna'nın 
yegane kaynağı Hak Terua'nın kutsi zanna 
döner. Bu demektir ki hürmet ve saygınlık 
Yüce Allah için bizzat söz konusu iken di
ğer bütün her şey için arazidir. İzzet, karşı
sına dikilen herkesi yüz üstü düşürecek olan 
Rabbimiz için bizzat iken bütün diğer her 
şey için arazidir. Yıne kudret, sarsılmaz ve 
sonsuz güç sahibi olan Hak Teala için bizzat 
iken diğer bütün her şey için arazidir. Evet, 
salt ve mutlak güç sahibi olanKadir-i Mut
lak için kudret bizzat; ama O'nun izniyle güç 
sahibi olan her şey için bi'l- arazdır. 

Hem Kur'an hem de burbanın bir ge
reği olan yukandaki kuraldan yola çıkarak 
şunu söyleyebiliriz: Kabe'nin sahip olduğu 
bütün izzet, hürmet ve saygınl.ık, nihaye
tinde Allah'ın izzet ve hürmetine dönme
lidir. Öyle ki biz 'Kabe'nin yılalıp yalal
ması' yahut 'hakkın ayaklar altına alınması' 

65 Falir: 10 
66 Bakara: 63 
67 Meıyem: U 
68 Enfal: 60 
69 Nemi: 39 
70 Bakara: 165 
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Kibe' nin sahip oldu!n 
bütün izzet, hürmet ve 
say~ nihayetinde 

.. .Allah'm izzet ve hürmetine 
dönmelidir. öyle ki biz 

'Kibe)~in yıkıJlp_yakılması' . 
ya1!ut 'haıdwı aya1dar 

altına alıiunası' şeldinde 

bir ikilemi e karşı karşıya · 

kaldı;inuzda, hiçbir kuşkuya 
. kap~aksızui Ribe'yi 

haJdia kurban kılıp feda =

edeb~~eliyiz. Zira bi'l-iraz 
olaıi~~~~ Şeyin: biZZat ol~ 

· bir şeyin muhafazası için 
f~da edilmesi !erekir. 
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şeklinde bir ikilemle karşı karşıya 
kaldığımızda, hiçbir kuşkuya ka
pılmaksızın Kabe'yi hakka kurban 
kılıp feda edebilmeliyiz. Zira bi'l
araz olan bir şeyin, bizzat olan bir 
şeyin muhafazası için feda edil
mesi gerekir. 

Bu hususun şerhi bakımından 
şunu söyleyebiliriz: Harem bölge
sinin kendine özgü ahkamı vardır. 
Örneğin bu bölgeye ihramsız gir
menin yasak oluşu, tevhid ehli ol-
mayanların girişine izin verilme

mesi gerektiği., harem bölgesinde bulunan 
sahipsiz eşyayı almak ya da sabiplenmenin 
bazı fılohçılar nezdinde haram oluşu, o böl
gede avianma yasağı, baremin saygınlığını 
hiçe sayarak o bölgede günah işleyenler dı
şındakiler hariç, günahkarlara bad uygulan
maması gerektiği, o bölgede bulunan ağaç 
ve bitkilerin kesilmesinin yasaklanması ve 
benzeri haremin şerefine dalalet eden ahkfu:n 
ve hem Mekke sakinleri hem de taşrada ya
şayanlar için ortak olan Mescid-i Haram' a 
dair bütün hükümler bu cümledendir. 

Bütün bu söz konusu ahkam, Kabe'nirı 
izzet ve şerefinin bir göstergesidir. Bu hu
susu ispatlayan delil, İmam Ali'nin (a.s) 
Arafat'ta vakfeye dunnanın farz kılınıp da 
baremde vakferıirı farz kıhnmamasının sım 
ile ilgili şu buyruğudur: 

"Zira Kabe, Allah'ın evidir ve harem bu 
evin kapısıdır. Dolayısıyla o eve yönelen
leri o kapının girişinde bekletir ve onlann 
o dergahta yalvarıp yakarmalarını diler." 
Bu arada şöyle bir soru sorulur: "Peki, 
Maş'eıü'l- Haram niçin harem bölgesinde 
bulunmaktadır?" İmam buyurur ki: 

''Yüce Allah haolara giriş izni verdikten 
sonra, ikinci bir perde ötesinde onları dur
durur ve yalvanp yakarınalan uzayınca da 
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kurbcÜıııkıaruu sunmalan için yaklaşma
lannı ister. Kir ve paslanndan temizlerup 

• ~anlıklar vesilesiyle Allah'la kendileri 
arasındaki hicaba neden olan günahlardan 
arındıktan sonra da Beytullah'a tertemiz bir 
şekilde girip ziyaret etme izni verilir." 71 

Binaenaleyh, harem ve Mekke şehrinin 
özel saygınlığı aynca d.iğer bütün zaman 
ve mekanıann sahip olmadığı bir saygın
lığa sahip 'haram aylar' ve kurban kesme 
mevkiinin hürmeti 72 tamamen Kabe'ni.Q. 
saygınlık ve hürmeti dolayısıyladır. Tabi 
her ne kadar Kabe, özellikle bulunduğu 
konum ve üzerine kurulduğu özel mekan 
dolayısıyla muhterem sayılsa da; öyle ki 
bu mekan yeryüzünün metninden gökle
rin derinliklerine kadar bir varlık alanına 
sahip bulunmakta, 13 yeryüzündeki herkes 
için biricik bir kıble ve tavaf makamı sayıl
makta, bütün Müslümanların hem yaşam
lan boyunca hem de ölümlerinde yüzlerini 
döndükleri bir makam olarak bilinmekte
dir ve o makama yönelmekAllah'a doğru 
bir hicret added.ilmekte 74 ve bu itibarla bu 
hicret esnasında gerçekleşecek her ölümün 
ecri, Allah yolunda muhacir olanların ec
riyle eşdeğer tutulacak ve bu ecri Yüce Al
lah bizzat üstlenecektir. 

"Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret 
ederek evinden çıkar da sonra kendi
sine ölüm yetişirse artık onun mükafab 
Allah' a düşer" 75 

71 Vesailu'ş Şia, c.ll, s. 225; "Arafat'ta Vakfe'nin 
Esran" başlığı alundaki konumuıda bu sımn ni
çin ternettti' tımresi ve ıırnre-i müfrede hususunda 
can olmadığının açıklamaya çalışacağız. 

72 Bkz. Maide: 2 
13 Vesailu'ş Şia, c.4, 339 
7
4 K.abe'nin özellikleriyle ilgili geniş bir açıklama 

"Hac'daki Mekanlar" başlığı alnnda ele alına
caktır. 

75 Nisa: 100 

ı Hacan islam'daki Konumu ı Misbab 

Aynı şekilde Allah'ın, içinde barındır
dığı her şeyi muhterem kıldığı coğrafyanın 
bütün saygınlığı yine Kabe dolayısıyla olsa 
da; yine Mekke şehri d.iğer hiçbir mekan ve 
şehrin sahip olamadığı fı.khl ve siyasi özel
liklere mazhar olsa da; aynı şekilde hac tba
deti ve bu ibadet çerçevesindeki bütün vakfe 
makamlannın her biri d.iğer hiçbir ibadetin 
barındırmadığı çok özgün siyasi-ibadl bo
yutlara ~ahip bulunsa da bütün bu imtiyazlar 
ve özelliklerin hepsi 'velayet' ve 'imarnet'in 
bir cilvesi ve yansımasıdır. 

Masum1arın Müllô ve 
Melekiiti Önderlikleri 

En son nüktenin sun şudur: Hem bütün 
ameller, niyetler, dualar, apaçık ilalll ayetle- · 
rin müŞahedesi, haccın manevi sırlanna va
kıf olmak vesaire bütün her şeyjn melekfitu, 
masum bir imarnın 'tekvinlvelayeti'nin bir 
cilvesidir ki onun haco da bütün d.iğer hac
ların imaını olup ümmetin bütün arnellerinde 
olduğu gibi ilahi kabul dergahına doğru yük
selirken öncülük vazifesini üstlenmiştir ve 
d.iğer herkesin arnelleri onun arnelleİinin 
peşi sıra o dergaba yükselirler ki: 

"O'na ancak güzel sözler yükselir (ula
şır). Onları da Allah'a arnel-i sati.Jı ulaş
tınr." 

Hem de haccın, vakfe makamlannın 
ve insan kitlelerinden oluşan toplulukların 
siyasi öndediğini pak, tertemiz ve özgür kı
lınmış bir mekan mihverinde üstlenip yer
yüzünün bütün bölgelerinde üretilen fikir
leri verimli bir zemine taşıyıp özgürlüğe, 
kölelikten kurtuluşa ve evrensel istikbar 
güçlerine karşı direnişe susamış topluluk
lara öncülük etmek, asıl itibarıyla Masum 
bir İmam'ın (a.s) imameti ve onun gaip ol-
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duğu zamanlarda ona vekaleten naiplerinin 
rehberliği sayesinde gerçekleşir. 

İnsanların bulunduklan her yerde her 
gece-gündüz bÜtün namazlannda 'cemaat 
namazı' çerçevesinde bir araya gelmele
rinin ve her hafta 'cuma namazı' için bir 
araya toplanmalannın sım, küçük ve böl
gesel cemaaderin orta büyüklükteki cuma
larda birleşip oradan da 'evrensel hac top
lannsında' harem sınırlan içerislııe kanlma 
lütfuna nail olmak ve tek bir önderlik, tek 
bir fikirsel hat düzleminde tevhidin rükün
lerini daha bir sağlamlaşnrmak; şirk, tuğ
yan ve istikbari düzenierin kökünü yeryü
zünden kazımak; mazlum millederi, güç 
sahiplerine tapınma zilletinden kurtarmak; 
zalimlerin mahrum ve mazlumlara uzanan 
ellerlııi lormak ve çapulcu ve sömürgecile
rin mazlum topraklardaki varlıklanna son 
vermek içindir. 

Şu husus da dikkate şayandır ki Masum
lann (a.s) tekvinl velayederi, amellerin hi
dayeti, ümmetin açık gizli bütün amellerlııi 
müşahede ve kıyamet günün de bütün her
kese tanıklık etmek anlamında gerçek bir 
makamdır. DolaylSlyla bu makam, ne özel 
bir tayine bağlıdır ne de gasp edilebilir. Ak
sine bu, çok özel bir ilahi feyizdir. 

"Allah dilediğini kendine seçer." i 6 ''Ken
dilerine hayırlı işler yapmayı, namaz 
lolmayı, zekat vermeyi vahyettik. On
laı; daima bize ibadet eden kimselerdi." 71 

''Böylece biz, kesin iman edenlerden ol
ması için İbrahim'e göklerin ve yerin 
melekôtunu gösteriyorduk." 78 

Tekvini velayet ile ilgili bir araştırma, 
şu an lııcelemekte olduğumuz konunun çok 

76 Şura: 13 
77 Enbiya: 73 
78 En'am: 75 
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üstündedir. Zira bu konu "ellerin erişemeye
ceği bir yıldız konumundadır ... A.killar ne
rede o nerede!" 79 

Hac Adabmm Velayetle Bağı 

Hac, muhtelif açılardan velayede bağ
lannlıdır. Burada K.abe'nin velayede bağı
nın niteliği, Arafat, Maş' ar, Mina, Zernzem, 
Safa vesaire mekanlann Masum İmam (a.s) 
ve semav1 vahiy kültürüyle ne tür bir iliş
kiye sahip olduğunu Masumlann (a.s) di
linden aktarmaya çalışacağız: 

1. K.abe ve Mekke'nin özel 
konumunun kaynağı: 

Hz. Halil'in (a.s) duasıyla 'güvenli belde' 
niteliği kazanan Mekke şehri ve harem 
mıntıkası, çok özel birçok bereketin kay
nağı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de buy
rulduğu üzere: 

"Yoksa biz onları, kendi katımızdan bir 
rmk olarak her şeyin ihiinünün aktarılıp
toplandığı, güvenli bir haremde yerle
şik lolmadık mı?" 80 

Yıne şu ayetlerde işaret olunan işte bu 
sosyal, ekonomik ve sair açılardan tam an
lamıyla güvenli ortam, K.abe'nin yüzü suyu 
hürmetineydi: 

''Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) 
doyııran ve onlan korkudan güven
liğe kavuşnırandır." 81 "Görmediler mi 
Id, çevrelerinde insanlar kapılıp yağma 
edilirken, biz harem i güvenilir (ve do
laınulmaz) laldık.'' 82 

79 El Kati, c.1, s. 201; Biharu'l Envar, c. 25, s. 

125 
80 Kasas: 57 
81 Kureyş: 4 
82 Ankebut: 67 
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Lakin bu coğrafyayı Allah Teala'mn ye
. ı:ninine.ff;onu olacak o özel saygınlığa kavuş
tuian şey ise vabiy, nübüvvet, risalet ve ve
layetin bereketi olmuştur. 

Açıklamak gerekirse, Kur'an-ı Kerim'de 
nasıl "As ra yemin ederim ki insan gerçekten 
ziyan içindedir" ayetinde 'vahiy ve risalet 
çağına' edilen yemin örneğinde olduğu gibi 
bazı tarihi ve hassas dönemlere ant içilmişse, 
bazı önemli ve tarihi yerler adına da ant içti
miştir. Örneğin "Yemin ederim bu beldeye. 
~ sen bu beldede ikamet etmektes in." 83 Bu 
ayetlerdeAllah Teala, 'güverili beldeye' yani 
Mekke topraklanna yemin etmektedir. La
kin bu topraklan bir özelliğine binaen; yani 
İslam Peygamberi (s.a.a) o topraklarda ya
şıyor olduğu için yemine konu edinmiştir. 
Yoksa Mekke Peygamber olmaksızın, Kabe 
olmaksızın ve nam rehberlik olmaksızın nor
mal bir toprak parçası ve normal ~ir yerle
şim biriminden öte bir yer değildir. Öyle ki 
aynı yer, git gide ve zamanla bir put haneye 
ve putperestlik merkezine dönüşebilmiş, put
perestler ve şehvet kölelerinin esareti altına 
girmiştir. Dahası, Kabe'nin idaresi sarhoş
lar arasında; Taifli bir sarhoşun verdiği şa
rap karşılığı el değiştirebilmiştir. Anlatılan
lara göre Kabe'ninAnahtarcısı Ebu Gubşan, 
Taif'te bir gece aleminde, Kabe'nin idareci
liğini bir deve ve bir kırba dolusu şarap kar
şılığında satıvermiştir. 84 

2. ibadet mekfuılanrun aslı ve 
kökeni-fer'i ve evladı: 

Kainattaki tüm özgür ruhlu varlıkların 
efendisi İmam Hüseyin'in (a.s) istikbar ve 
tuğyan karşısındaki kanlı kıyamı ve onun 
şahadet badisesi, insanlık camiasının şahit 

83 Beled: 1-2 
84 Es Sirenı'n Nebeviye, c.1, s. 101; El Mizan, c. 3, 

s.415 
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olduğu en önemli hadiselerdendir. Öyle ki 
henüz tarih bunu tam anlamıyla hazınedip 

sindirememiştir. Bu ağır vakıa ve içler acısı 
sahne iki bölümde incelenmelidir. Bu iki bö
lüm birlikte ele alındığında ise tuğyan, fe
sat, isti.kbar ve ilbada karşı bir kıyamın ger
çek mesajı hem o günleri anlayabilmek için 
hem de tüm zamanlarda gerçekleşecek kı
yamların ruhunu kavrayabilmek için gerek
lidir. Birind bölüm, Hz. Hüseyin b. Ali (a.s) 
ve dostlannın Kerbela topraklanndaki şe
hadetleridir. İkind bölüm, Hz. Seecad (a.s) 
Zeyneb-i Kübra (sa) ve onun geride kalan 
nadide evlatlannın bu kıyamın mesajını in
sanlık alemine taşımalan ve bu doğrultuda 
zamarım KUfe ve Şam'daki tağuti yöneti
mini reddedip yok saymalandır. 

Keıbela esirlerinden oluşankervan Şam'a 
girdiğin.de Emevi saltanatının merkezi sayı
lan Şam'ın illu Camiinde bir toplantı ter
tiplenir. Kerbela şehitlerinin paha biçilmez 
kanlannın ağırlığının etkisiyle zamanın hü
kümeti, İmam Seccad'a (as) konuşma hakkı 
vermek zorunda kalır. Sonuçta söz, ehline; 
yani "Sözün emirleri bizleriz; onun can.da
marlan bizim içimizde canlanmıştır"85 di
yebilen Ehlibeyt' e tevdi olunur. Hz. Seecad 
(a.s) Allah'a ham d ve senadan ve İslam Pey
gamberine (s.a.a) salat ve selamdan sonra 
kendisini ve ilahi risaleti.n gerçek varisierini 
tanıtır ve bu esnada şöyle buyurur: 

"Benim Mekke ve Mina'nın evladı; benim 
Zemzem ve Safa'nın evladı!" 86 

Arap dilinde 'İbn' (evlat/oğul) ve bu 
anlamı ifade eden kavramlar, sıkı bir bağ 
ve sürekli bir irtibatın varlığını ifade etmek 
için de kullanılır. Aslında, ibadet merkezle
rinin hem aslı ve kökeni hem de hürmet ve 

85 Nehcu'l Belağa, Hutbe 233 
86 Biharu'l Envar, c.45, s. 137-138 
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saygınlığının ana sebebi olan 'İnsan-ı Ka
mil', bınada bu mekaniann evlaclı ve varisi 
diye de tanıo.Imaktadır. Demek ki onlar, il
kin ibadet merkezlerine vanp o mekanların 
abkfunı doğrultusunda amel eder ve bu yer
leri tevhid ehlinin bir şiar ve sembolü ola
rak tanıtırlar. İnsanlan bu mekaniara teşvik 
eder ve bu yerlerden yüz çevirmek, karşı ol
mak ya da düşmanca bir tutum içerisine gir
mekten sakındım ve akıbetinden korkuturlar. 
Böylece hem bu mekfuılardaki. değerlerin bir 
koruyucusu hem de buralardan elde edile
cek semereleıin bir muhafızı olurlar. Enbiya 
ve Allah velileri (a.s) hacdaki ibadet a.bkfun 
ve adabı hususunda bu rolü ifa etmişlerdir. 

Başka bir tabirle, onlar varol~sal boyutlan
nın bir yönüyle işte bu mekaniann bir fer'1, 
eviadı ve oğulları; diğer bazı yönleriyle sul
tanı, efendisi ve kökenidirler. 

Hz. ZeynelAbidin'in (as) nurarukelamı
nın anlamı şudur: Mekke'nin gerçek manada 
evladı, kılılenin ruhunu koruyan ve tavafgahın 
özünü yaşatabilendir. Mina'nın gerçek ev
ladı, vahyin ~anlığa taşıdığı armağanı ko
rumak adına canını ve kanını feda edebilen 
ve özveriyle kendi öz varlığını kurban ve
rebilen ve kurbanlıklar yurduyla olan bağını 
bu vesileyle sağlamlaştırabilendir. 'Zemze
min' gerçek oğlu, İslam'ın taze fidanı mey
veye dursun diye onu kaniann en değertisi 
ve en layığıyla sulayabilendir. Aynı şekilde 
'Safa'nın' evlaclı, kalbinin hareminde hiçbir 
namalırerne yol vermeyen ve onu her türlü 
kötülük ve çirkinlikten arındınp koruyabi
len, 'Tathir Ayeti' 87 mucibince bütün gü
nahlardan annmış ve her tür zulmet ve çir
kinlikten korunmuş alandır. 

İnsan-ı Kamil, Masum İmam'ın (as) 
kendisidir. Nitekim onun yokluğunda ne ha
rem ne de barındırdığı ibadet makamlarının 

87 Ahzab: 33 
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hiçbir saygınlığı kalmaz. Zira o yoksa eğer, 
ne Arafat'ta 'marifet' ne Maş'ar'da 'şuur' 

ne Mina'da 'büyük kurban ve takva üzere 
kurbanlık'ne Zemzem'de 'temizlik ve du
ruluk' ne cemrelerde 'şeytarun taşlanması 
ve tağutun recmedilmesi' ne de haccın ken
disi ve ziyaretlerde 'apaçık ilahl ayetler' zu
hurbulur. 

·imamet olmaksızın, hiçbir ibadet ma
kamı 'ilahl şiarlar' zümresinden sayılamaz. 
imarnet olmaksızın, göklerdeki yıldızlann 
tabi olduğu düzen ve özellikle de Ay' ın ha
reket seyri, hac mevsiminin tanınması ve bu 
ibadetin menasikinin tanınması için hiçbir 
rol oynayamaz. 

"Sana hilal halindeki aylan sorarlar. 
De ki: Onlar, insaniann ve hac vakitle
rinin ölçüsüdür." 88 

Hac ziyaretçileri "Rablerinin lütuf ve n
ıasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş 
kimseler" 89 olarak özel bir saygınlığa bak 
kazanamaz ve 'Kabe'yi ziyaret için yola 
çıkmak', bir ilaru şiar değeri elde edemez. 
Zilhicce ayı 'Haram ay'90 olmasından kay
naklanan saygınlık ve bürmetin zirvesinden 
aşağı çekilir ve diğer bütün aylarla aynı ke
feye konulur. En bariz örneği zilhiccenin ilk 
on günü asla özel bir aydınlık taşımayacak 
ve neticede Allah'ın yeminine konu olama
yacak ve ne 'çift' ne de 'tek'i özel bir de
ğer taşımayacaktır. 

"Fecre, on geceye, çifte ve teke, (her şeyi 
karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin 
ederim ki, akıl sahibi için bunlarda el
bette bir yemin var, değil mi?" 91 

88 Bakara: 189 
89 Maide: 2 
90 Maide: 2 
91 Fecr: 1-5 
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.. Mekk~'nin gerçek manada evladı, kıblenin ruhunu koruyan 

ve tavcifgahın öZünü yaşatabilendir. Mina'nın gerçek evladı, 

vahyin insanlığa .taşıdığı armağanı korumak adına canını ve 

kanını f eda edebilen ve özveriyle kendi öz varlığını kurban 

verebilen ve kurbanlıklar yurduy la olan bağını bu vesileyle 
sağlamlaştırabilendir. 'Zemzemin' gerçek oğlu, İslam'ın taze fidanı 
meyveye dursun diye onu kanian n en değeriisi ve en layığıyla 

sulayabilendir. 

Hem 'Tevriye' hem de 'Arefe' tüm özel
liklerini kaybedecek ve K.abe'nin etrafında 
tavafa duranlar Allah'ın arşının etrafında 
her daim tavaf halinde olan meleklere ben
zemeyeceklerdir artık Hacılar, K.abe'ye ve 
tavaf merkezine adım annakla arok ilalll 
peygamberlerin ayak basnklan yerlere ayak 
basmış olmayacaklar. "Allah nebilerinin 
ayak basnklan yerde dururlar ve Allah'ın 
arşının etrafında tavafa duran meleklerine 
benzerler ... " 92 

Sözün özü şu ki, imarnet ve velayeti tanı
maktan mahrum kalan hacılar, aslaAllah'ın 
özel konuklan ve misafirleri sayılmayacak 
ve Allah'ın o manevi ziyafetine katılamaya
caklardır. Bu yüzden de ne yapmış olduklan 
ziyaretin bir değeri olacak ne de hac dönü
şünde başkalannın bir an önce onların ziya
retlerine koşup böylesi konukların bereke
tine rı§il olmak için kendilerine gösterı:i:ıeleri 
gereken kadir ve kıymeti hak edeceklerdir. 
Zira bu konuda varit olan bir rivayet der ki: 

"Hacılar, hac yolculuklanndan döndükle
rinde bu yolculuğun toz toprağı daha henüz 
üzerlerindeyken ve henüz hiçbir günaha bu
laşmamışken ziyaretlerine koşunuz." 93 

92 Nehcu'l Belağa, Hutbe 1 
93 Vesailu'ş Şia, c. ll, s. 445-446 

Aynca şöyle buyrulur: 

"Hac yolculuğunun toz toprağını üzerinde 
taşıyan bir hacıyla kucaklaşmak ve onunla 
buluşmanın sevabı, Haceru'l Esved'e el yüz 
süıüp öpmenin sevabıyla ayındır." 94 

Bu tür hacılarakadir kıyınet vermenin 
müstebap sayılmamasının hikmeti şudur: 
Masum İmam'ı (a.s) tanımayan, imameti 
bir kenara bırakan, dünya Müslümanlan
nın rehberliği meselesinin önemini kavra
mayan, halk kitlelerinin öncülüğü mesele
sini hac ve benzeri ibadetlerden tamaİnen 
ayn belleyen, bu meseleyi basit görüp her
hangi bir şahsın uhdesinde olabileceğine 
inanan ve Allah kullannın hidayeti ve on
ların hayatlarını idare enne sorumluluğu
nun yüceliğini idrak edemeyen bir hacı, 
hakikatte 'insanın hakikati.ni' tanımamış ve 
kendisi de bu paha biçilmez insanlık hari
mine ayak basmamıştır demektir. İşte bu 
nedenle İmam Bakır ( a.s) bu sıfattaki bir 
hacı ve ziyaretçi hakkında şöyle buyurur: 

"Şu lebbeyk diye haykııarılan göıiiyor mu
sun? Vallahi, onlann sesleri, Allah nezdinde 
eşek sesinden daha rahatsız ediddir." 95 

94 Age. s. 446 
95 El Kafi, c.4, s.541; Vesailu'ş Şia, c. 12, s. 389 
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Böylesi bir balaş açısıyla hacca gidip 
yine aynı şekilde dönen bir hacı, nasıl tev
hid merkezi çevresinde tavafa durmuş nasıl 
şirk ve tuğyanm her türünden annmış olabi
lir ki? Oysa o, henüz daha ilahi feyiz kanal
larını taruyamamış ve insanlığın en önemli 
tekfunül kaynağını görmezlikten gelmiş ni
tekim terterniz ve hayat kaynağı olan pınar
lardan mahrum kalarak ebedi susuzluğa du
çar kalakalmıştır. 

İşte bu nükteye binaen olsa gerektir ki 
Resuluilah (s.a.a) şöyle buyurur: 

''Her kim zamanının imamını tanımadan 
ölürse, cahiliye ölümü üzere ölmüştür." 

Bu demektir ki "nasıl yaşıyorsanız öy
lece de ölürsünüz, nasıl ölmüşseniz öylece 
de diriltilirsiniz ve nasıl diriltilmişseniz öy
lece de haşrolunursunuz" hadisinden de an
laşıldığı üzere zamanının imamını tanımayan 
birinin ölümü cabill bir ölüm olduğuna göre 
onun bayan da cabill bir hayat olacaktır. Bü
tün hayatı, her boyut ve detayında cahili bir 
renge bürünmüştür demektir. Dolayısıyla bu 
tür insanlanıi yapacakları hac ve ziyaretler 
de calı.ili bir hac sayılacak ve tevhidl hac
dan asla pay almış olmayacaktır. 

Bu konuyla ilgili daha geniş bir açıkla
mayı bu kitabın üçüncü bölümünde 'Bazı 
Hacıların Hayva.nl İçyüzleri' başlığı altında 
mütalaa edebilirsiniz. 

3. Kabe ve ona sığınanlann velayet 
sayesinde korunmuş olınalan: 

Kur'an-ı Kerim sarih bir dille şu ilanda 
bulunur: Kabe'ye yönelik kötü niyeti olan, 
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adalet adına kıyamı engellemeye çalışan; 
kısacası Kabe ile ilgili zalimce bir sapkın
lık içerisinde olan herkes, Allah'ın elim aza
bına duçar olur. Öyle ki böyle birinden ne 
bir iz kalır ne de bir eser. 

Binaenaleyh, 'Fil Yılında' vaki olan ve 
Ebrehe'nin ordulannın ilaııa azabaduçar ol
duğu o hadise, tarih boyunca tek bir kez vaki 
olup bitmiş münferit bir olay ya da tesadüfi 
bir vakıa değildir. 

''Rab bin fil sahiplerine neler etti, gönne

din mi? Onlamı hile ve düzenlerini boşa 
çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabili, sürü 
sürü kuşlan salıverdi. Onlara (o kuşlar) 
siccilden (katı, sert çamurlardan) taşlar 
atıyorlardı. Böylece Allalı onlan yeni
tip çiğnenmiş ekine çevirdi." 96 

Belki bu vakıa, değişim kabul etmez 
'sünnetullah'ın kaçınılmaz bir gereği ve 
Kur'an-ı Kerim'in kesin bir dil, evrensel 
bir hitap ve ilam buyruğun şu ezeli ve e be di 
hükmüne tabi olarak temellendirdiği bir il
kenin tezahüıüdür: 

" .. .Kim orada böyle zulüm ile haktan ve 
adaletten sapmak isterse ona can yalao. 
bir azap tattırırız." 97 

Bu hüküm, Kur'an-ı Kerim'in tahriften 
koruoacağına dair ilam taahhütle aynı ke
sinlikte bir dil ile ifade olunmuştur. Bu hu
susta Yüce Allah şöyle buyurur: 

onu tahrip etmeye niyedenen ve böylece dini 
ortadan kaldırmak isteyen, onu viraneye çe
virerek Allah'a kulluk yolunu kesmeyi di- 96 

leyen, onun kökünü kurutarak tavaf ve zi- 97 

yareti engellemek isteyen, onu yok ederek 98 

" ... o benzeri bulunmaz aziz bir kitaptır. 
Öyle bir kitaptır ki batıl ona ne önün
den, ne ardından, hiç bir taraftan yol 
bulamaz. O halôın ve hamid tarafın
dan in dirilmiştir." 98 

Fil: 1-5 
Hac: 25 
Fussilet: 41-42 
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Kur'an'ın her tür batılın nüfuzundan 
ko~uş ve nesih, tahrif ve yok olmaktan 
muhafaza edi.l.mi.Ş olmasının yegane amili, 
Allah'ın bizzat Kur'an'ın muhafazasını kendi 
uhdesine alımş olmasıdır. 

"Hiç şüphe yok Id o zi.kri, (Kur'an'ı) 
biz indirdik, onu koruyacak olan da 
b. . , gg 
ızız. 

Kur'an-ı Kerim'in tesis etmiş olduğu ilke 
gereği, Kabe'nin (Allah şerefini daim eyle-
sin) saygınlığının temeli, asla zeval bulma
yacak olan Hak Tea.Ia'nın saygınlığıdır. Asla 
ölmeyecek olan dinin hayatıdır. i:I.ahl ahde 
binaen asla unutulınayacak olan vahyin sü
rekliliğidir. Bu demektir ki K§be haklanda 
kötü bir niyeti olan; kalbinde Hakk'ın zevali 
arzusunu taşıyan herkes, çok acı bir şekilde 
Allah'ın azabına giriftar olacaktır. Bu teh
dit ve azap ise asla değiştirilemeyeceği gibi 
hiçbir şey vukuuna mani olamaz. 

Asla gafil kalınmaması gereken ve bi
zim bu bölümde açıklamaya çalıştığımız asıl 
nükte şudur: Evet, Kabe, özel bir kutsallığa 
sahiptir ve kadim zamanlardan beri Aslıab-ı 
Fil ve benzeri saldırganlardan korunmuş
tur. Mamafih •ibn Zübeyir' oraya yerleşip 
o pak ve annmış Beyt' e sığındığı ve zama
nın zorba iktidan (Abdulınelik b. Mervan) 
o uğursuz insan, yani Haccac Sakafi eliyle 
mancınıklarla Kabe'yi yakıp yıktığı ve İbn 
Zübeyr'in sığınağını viran edip onu ele ge
çirdiği zamanlarda 100, o Beyt'in sahibi ta
rafından Kabe'nin korunmasına dair hiçbir 
ferman nazil olmadı; ne tek bir tarıe olsun 
ebabil kuşu Haccac'ı taş yağmuruna tuttu ne 
de ccEbu Kubeys" dağının taşlan «Haceru'l 
Esved" hatırına bir nebzecik yerinden oy
nadı. Hülasa, gaipten bir el uzarup bu du-

99 Hicr: 9 
100 Biharu'l Envar, c.2, s. 282 
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ruma müdahale etmedi ve bütün her şeye 
rağmen o z.ilimler dörtnala hüaım ededur
dular; kıble dergahını viran eylediler, tavaf. 
makamını harap eylediler, Haceru'l Esved'i 
ortalıktaki herhangi bir taş misali fırlatıp at
tılar ve Kabe'nin her dört rillaıünü üst üste 
yığdılar. İşte burada, velayet makamı, üm
metin rehberlik ve imarnet yıldızının ışığı, 
mektebin irfani siyasetinin yüce zlıvesi ve 
özeesi cctüm memleketlerin en temel rüknü 
ve Allah kullannın siyasi öncülerinin" 101 aza
meti aşikar olup ortaya çıkmaktadır. 

Ebrehe ve Haccac arasındaki fark şu
dur: Ebrehe za.Iimi, kıble ve tavafgahı yı
kıp viran etmek istiyordu. Zira o dönem
lerde de Kabe, •Hanif din' üzere olanların 
kıblesi ve tavafgahı idi. Tabi diğerleri için 
de bir ta_vafgah idi. Hacca c zalimine gelince, 
o yine kendisi gibi başka bir zalime musal
lat olmuş ve Kabe'nin kendisini (bir kıble 
ve tavafgah olarak) hedef tahtasına oturt
mamıştı. Her ne kadar kendisi dindar biri 
olmayıp yeniden dirilişe inanmıyor olsa da 
onun amacı, İslam'ı ve Hanif dini yok et
mek değildi. Onun yegane gayesi, yine ken
disi gibi zamarnnın imamını; yani şehitlerin 
efendisi Hz. Hüseyin b. Ali'yi (a.s) tanıma
yan bir başka zalimi ele geçirmekti. İmam 
Hüseyin (a.s) Hak uğıuna kı yama kalkışmış, 
insanlan adalete davet etmiş, özgürlük şia
rını yüceltmiş, İslam'ın hakimiyetinin za
ruretini haykırmış ve bu uğurda şu yiğitlik 
sloganını ebedileştirmişti: · 

"Ben, elimi alçakça ve zelil bir şekilde 
size uzatmayacağım! Ben köleler gibi 
kaçmayacağım!" 102 

101 Age. c. 97, s. 342; Mefatihu'l Cinan, Ziyaret-i 
Carnia-ı Kebire 

102 El irşad, c.2, s. 98; Biharu'l Envar, c. 44, s. 191; 
45. Cilt 7. Sayfada ise "köleler misali kaçıp firar 
eım.eyeceğim" yerine "köleler misali sizi onayla
mayacağı.m" tabiri yer alır. 
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O, Allah kullannı cehalet ve sapkınlığın 
şaşkınlığından kurtamıak için canını feda 
edebilen bir imamdı. 

"O öz carun.t senin uğruna feda etti; kulla
oru cehalet ve saplanlığın şa.Şkını.ığından 
kurtarsın diye!" 103 

O, Allah'ın kopmaz, pörsümez, sapasağ
lam ipille tutunarak şu paha biçilmez söz
lerle Allah'tan başkasıyla bağiamu kopa
ran bir imamdı: 

"Vallahi, eğer sığıDacak tek bir yerim, tu

tunacak tek bir dalım olmasa da ben, Yezid 
b. Muaviye'ye biat etmeyeceğim!" 104 

Meşhur Şü Fakili ve Muhaddis Şeyh 
Sadtık (r.a) bu konuyla ilgiİi şöyle der: 
Aslıab-ı Fil hakionda cereyan eden hadise, 
Haccac'ın başına gelmedi. Zira Haccac'ın 
doğrudan hedefi, Kabe'yi yıkmak değildi. 
Onun gayesi, İbn Zübeyir'i yakalamaktı. İbn 
Zübeyir'm kendisi de hak karşıtı; yani Hz. 
Ali b. Hüseyin İmam Seccad'a (a.s) muha
lif bir çizgideydi. İşte bu hak karşıtı şahıs, 
gidip Kabe'ye sı~~ğında, Allah insanların 
şunu bilmesini irade buyurdu ki o, hak kar
şıtı birini asla himayesi altına almaz. Bu yüz
den Kabe'nin böyle birinin başına yıkılınası 
için mühlet verdi. Tabi ki Haccac'ın kendisi 
de hak karşıtlığı ve velayet düşmanlığının 
canlı bir timsaliydi. Her ikisi de Ehlibeyt'm 
velayet mzamını yıkmak için ellerinden ge
leni yapmışlardı. İbn Zübeyir'in yakalanması . 
hadisesinde yaşanan düşmanlık, sırf dünya 
metaı içindi. Yoksa İbn Zübeyir Şehitlerin 
Efendisi ve Hz. Seccad'a (a.s) katılıp yar
dım etmedi diye değil. 

Bu olay çok açık bir şekilde şunu gös
termektedir: Velayet ve imamete muhalif bir 
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103 Tehz.ibu'l.Alıkfun, c. 6, s. 113; Mefati.hu'l Cinan, 
Erbain Ziyareti 

104 Biharu'l Envar, c. 44, s. 329 
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çizgide bulunmak öylesme büyük bir ka
bahattir ki, masum bir imarnın rehberliğine 
muhalefet eden kim olursa olsun bir•başına 

ve Allah'ın yardımından mahrum kalmaya 
mahkfundur. Dahası imarnın karşısında yer 
almakla kalmayıp kendisi bizzat rehber
lik iddiasında bulunan bir kimse ilam yar
dıma mazhar olamadığı gibi, Kabe'ye dahi 
sığınacak olsa Allah'ın vaat etmiş olduğu 
o özel korunma ve himayeden de mahı:Um 
kalacaktır. 

Bu hadise, İmam'ın kadrinin yüceliği, 
velayetin saygınlık ve hürmeti ve ilahi hi
lafetin izzet ve şerefini apaçık gözler önüne 
sermektedir. Öyle ki akli bir mÜtalaa ile 
haklon kıymeti, onun nilramyet, cemal, ce
lal, kibriya, bütün varlıkları kuşatan meşiy
yeti ve her şeyi kabzasında bulunduran kud
reti tam anlamıyla aydınlığa kavuşmaktadır. 

Zira harem ve 'Beled-i Emin' için varsayı
lan hürmet, Kabe' den dolayı; Kabe'nin hür
meti ise Allah'ın velayet makamı için tayin 
ettiği İmam'dan dolayıdır. İmaıİı'ın hürmeti 
ise, Hakk-ı Mutlak'tan yani bütün varlıklann 
deıg§hında boyun eğdiğiAllah Teilla'dan do
layıdır. Bu durumda Yüce Allah bir zaJ.imin 
Kabe'yi viran etmesi için miihlet vermişse 
eğer, bu şu ayetle bir tezat teşkil etmez: 

" .. .Kim orada böyle zulüm ile haktan ve 
adaletten sapmak isterse ona can yalacı 
bir azap tattınnz." 105 

Hanrlatına: 

Evet, Masum İmam'ı da (a.s) şehit et
mişlerdir. Lakin imametin hakikati, İmam'ın 
"şehit edilemez melekilt:l ruhu' ile kaimdir; 
'şehit edilebilir bedeni' ile değil. Hrubuki 
Kibe'nin binasının bütün varlığı, taşlar 
ve maddi görünümünden başkaca bir bo
yut taşımaz. 

105 Hac: 25 
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4. Velayete imanın ilk adımı: 

-naill ilmin mazhan ve evvel-ahir bütün 
ilimleri 'yanp ortaya · çıkaran' İmam Balor 
(a.s) Kabe'nin etrafında tavaf halinde olan 
topluluğa bakarak: "Cahiliye zamanında da 
aynen böyle yedi kez I<abe'yi tavaf ederlerdi. 
İslam, o cahill geleneği olduğu gibi yaşat
mak için gelmeıı:ı.iştir'' diye buyurur. Sonra 
şöyle devam eder: "insanlar bu taşlann et
rafında dönmekle mükelleftirler. Evet, ama 
sonrasında bizim yanımıza gelip bize olan 
sevgilerini. yardımlanru ve her şeye hazır ol
duklannı arz ettneleri gerekir." Gerekir ki, 
''Hazır' olanın hazırlığı ve Hüccet'in dostla
rının varlığı neticesinde loyamı" 106 için ze
min hazırlanmış olsun. "Onlar, Tavaf etmek 
ve sonrasında bize koşup velayetlerini bil
dirmek ve bize yardmı edeceklerini ilan et
mekle ernrolundular." 107 Sonra da Kur'an-ı 
Kerim'de Hz. İbrahim'in (a.s) diliyle ifade 
olunan şu ayeti delil olarak gösterir: 

"Rabbimiz! İnsanlamı gönüllerini onlara 
(yani benim evladanına) meylettir!" 108 

''Kabe'nin taşlan ne bir kazanç ne de 
bir zarar verebilirler" ya da "bu taşiann et
rafında tavaf etme emri, İmam'ın (a.s) nez
dinde hazır olmak için bir mukaddimedir" 
mealindeki tabiriere Ehlibeyt (a.s) rivayet
lerinde sıkça rastlanz. 109 Bütün bunlar ha
cılann orada 'Kabe-i Gil' yani aslı çamur 
olan Kabe'nin yanı sıra 'Kabe-i Dil' yani 
aslı ve özü velayet ve rehberlik olan gö
nül Kabe'sinin de korunmuş olduğunu an
lasınlar diyedir. Binaerıaleyh yakın uzak 

106 Nehcu'l Belağa, Hutbe 3 (Şıkşılayye Hutbesi) 
107 Tefsiru'l Ayyaş~ c. 2, s. 234; Bibaıu'l Envar, c. 

65, s. 78 
108 İbrahim: 37 
109 Nehcu'l Belağa, Hutbe 192 (Kasıa Hutbesi) ; 

Biharu' l Envar, c. 23, s. 224 ve c. 47, s. 364-365 
ve c. 96, s. 374 

ı Hacon islam'daki Konumu ı Misbalı 

yerlerden Allah'ın eviyle müşerref olmak 
isteyerıler iki ödevle yükümlüdürler: Biri, 
bedenleriyle ''ne kar ne de zarar verebilen" 11~ 
o taşiann etrafında dönmek; diğeri, can ve 
ruhlarıyla pak ve masum Ehlibeyt'ini (a.s) 
tavaf etmek. 

Allah Teaıa, insanların bederıleriyle ala
kalı ilk ödevi bildirme görevini Hz. İbrahim 
Halil' e verdi ve şöyle buyurdu: 

"İnsan] an hacca çağır; yürüyerek veya 
binekler üstünde uzak yoDardan sana 
gelsinler." w 

Ancak insanlann iki.nd ödevi yerine getir
mek üzere hazırlanmalan talebini İbrahim'in 
(a.s) kendisi Allah'a arz etti: 

"Rabbimiz! İnsanlarm gönüllerini onlara 
(yani benim evladarıma) meylettir!" 112 

Ziıa insaniann kalp ve gönülleri üzerinde 
yegane sulta sahibi odur. İşte böylece, can u 
gönülderı Ehlibeyt'le ( a.s) aralanndaki ve
layet bağını ilan edip can ve mallanyla her 
tür fedakarlık ve özveriye hazır olduklannı 
bildirerı insanlarla ''Hazır olanın hazırlığı 

ve Hüccet'in dostlannın varlığı neticesinde 
lo.yamı" 113 gerçekleşmiş olur. 

5. Hacan tarnarniyet şartı: 

İmam Balor (a.s) şöyle buyurur: 

''Haccın tamamiyeti, İmam'la millakat 
ile olur." 114 

uo Nehcu'l Belağa, Huıbe 192 (Kasıa Hutbesi) 
w Hac: 27 
112 İbrahim: 37 
113 Nehcu'l Belağa, Huıbe 3 (Şıkşıkıyye Huıbesi) 
ll4 El Kafi, c.4, s. 549; Vesailu'ş Şia, c. 14, s. 324-

325 
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Yani Masum İmam'ın (a.s) huzuruna 
varmak, velayet ilanında bulunmak, vefa 
ve fedakarhl< için hazır olduğunu bildir
mek, haccı tamamlayan yegane etkendir. 
Demek ki, ilam rehberliğin hazır bulunup 
zab.ir olmadığı durumlarda yapılan hac ek
siktir. Elbette hadis-i şerifte sırf haccın dile 
getirilmesi, bir örneklendiıme babındandır; 
yoksa sadece ''Haccın tarnarniyeti İmam'la 
millakat ile olur" demekle yetinilmemeli; 
"namazın, orucun ve zekatın da tarnarni
yeti İmam'la millakat ile olur'' derunelidir. 
Masum bir İmam'ın (a.s) velayetine inan
mak, ona vefa ve fedakarhl< bağıyla bağ
lanmanın bütün diğer ibadetler içinde bir 
tarnarniyet etkeni olduğu ile ilgili sözümü
zün dayanağı, İslam'ın beş ıükün üzere tesis 
olunduğunun bildiren ve bir bölümünde ve
layetin önemini özellikle vurgulayarak 've
linin' rolünün önemine değinen ve onun di
ğer dört ıükün için hüccet olduğunu sarih bir 
şekilde ifade eden hadis-i şeriftir. 

"Veli, diğer rükünler için bir büccettir." us 

İmam Balar'ın (a.s) nurlu kelamıyla 
dile gelen bu nükte, aslında şu ayete da
yanmaktadır: 

"Bugün size dininizi ikinal ettim, üzeri
nize nimetimi tamamladım ve sizin için 
din olarak İslfun'ı beğendim." 116 

Allah Tea!§, bizler için velayet ve rebber
liği de içeren İslam'ı din olarak beğenmiş
tir. İ1ı:ni, itikadive amelibakınıdan Hakk'ın 
gerçek velilerine bağlanmak, 'ilaru nimet' i 
tamamlayan ve dini kemale erdiren yegane 
etkendir. İşte bu kıvama erişmiş olan bir din 
ancak ve ancak Hakk'ın rızasına mazhar 
olabilir. Dolayısıyla sadece ''Haccın tama
rniyeti İmam'la millakat ile olur" demekle 

115 El Kati, c.2, s. 18; Vesailu'ş Şia, c. 1, s. 13 
us Maide.: 3 

so 
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yetinmemeli ''İslam'ın tarnarniyeti İmam'la 
millakat ile olur'' derunelidir. 

Son olarak şu nükteyi hatırlatrriak fay
dalı olacaktır: Evet, her ne kadar haremin 
saygınlığı K.abe ile ve K.abe'nin saygınlığı 
vahiy, nübüvvet, risalet ve velayet ile bağ
lantılı olsa da bu bölümün girişinde de değin
diğimiz üzere bütün bu hürmet ve saygınlık 
nihayetinde Allah'a aittir. Bu itibarladu' ki 
Yüce Allah, K.abe'nin saygınlığının kayna
ğının ifade etmek maksadıyla o mekandan 
"Benim evim" 117 diye söz eder. Bu demektir 
ki Hakk'ın zat! olarak sahip olduğu hürmet 
ve saygınlık. ona mensup kılınan o 'evin' 
arazı olarak saygınlık kazanmasına sebep ol
muştur. Tabi ki Kabe ile bağlantılı tüm her 
şeyin hürmet ve saygınlığı da o mekanın bu 
söz konusu konumu dolayısı iledir. Haccın 
Siyasi Çebresi 

Thğuttan Teberrinin 
En Mükemmel Cilvesi 

Allah'ın yeıyüzündeki bütün elçileri, tev
hidin ulu dergalunda şirk baykuşları ötme
sin ve Allah'ın yüce birlik hareminde tuğ
yan ve inat şeytanları ihram bağlamasın diye 
gönderilmişlerdir. 

"And olsun ki biz, "Allab'a Jwlluk edin 
ve Tağuttan s alanın" diye ( emretme
leri için) her ümmete bir peygamber 
gönderdik." 118 

Aslına bakılırsa, vahiy ve nübüvvetin ga
yesi; biri tevhidin ispatı, diğeri tağut ve şir
kin reddi olmak üzere iki ayn şey değildir. 
Peygamberlerin yegane ve kutlu gayeleri, 
fıtıl tevhid ilkesini ihya etmek, onu koru
mak ve onun kutsi sınırlarını şirk ve hura
fenin her türüne karşı muhafaza etmektir. 

117 Bakara: 125; Hac: 26 
UB Nahl: 36 
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Zira bütün peygamberlerin davetçisi bulun
duğu ''1:-a İlahe İllallah" kelime-i tayyibesi, 
biri ispat, diğeri nefi.y (olumsuzlama) olmak 
üzere iki ayn önerme şeklinde tahlil edile
mez. Bu demektir ki bu kelime-i tayyibenin 
manası iki ayn ilke; yani 'şirki nefyetmek' 
ve 'tevhidi ispatlamak' kalıbına dökülemez. 
Bu cümlenin manası, fıtrl olarak varlığı bi
linen ve ispat gerektirmeyen Allah dışında 
bir mabudun olmadığının ilanıdır. Zira bu 
cümledeki 'illa' edan, 'gayr' anlamındadır 
ve istisna ifade etmez. Yani 'Allah'ın gayri 
hiçbir ilah yoktur' denilmektedir. Yoksa il
kin 'hiçbir ilah yoktur' önermesi murat edi
lip de sonra ikinci bir önerme öngöri.Uerek 
'Allah' istisna edilmiş değildir. 

Yukandaki konu, vahiy ve nübüvvetin 
gayesinin özüdür. Ancak insanoğlu iki zıt 
cepheye bölünmüştür. Bir grup, şirk uçu
rumunun kenarlarında hayatlarını _ kurmuş; 

öteki grup hayatlarını tevhid temeli ve takva 
sütunları üzerine inşa etmiştir. 

"Binasıru, takva/Allah'tan sakınmak ve 
onun hoşouduğuna ennek üzerine kuran 
kimse mi daha hayırhdlr; yoksa binasını 
kayıp yuvadanacak bir uçurum layısına 
lrurup da onunla beraber cehennem ate
şine yuvarlanan kimse mi?" 

Takvanın çelik sütunları, tevhidin sarsıl
maz temelleri üzerine kurulmuştur. Hac ise 
tevhidin bir timsali olduğuna göre, Kur'an-ı 
Kerim, hac fermanını ilan ederken aynca 
mealen şöyle buyurur: Hac, takva için en 
güzel harç ve insanın tekarnili yolculuğunda 
muhtaç olduğu en güzel azıktır. 

"H ac, malwn aylardır ... Ne hayır işler
seniz Allah onu bilir. Azık edinin. Bilin 
ki azığın en hayırhsı takvadır." 119 

U9 Bakara: 197 
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Hac menasikinin en önemli ıiikünlerin
den olan ve c:ahili kültürde de uzı.ın bir geç
mişe sahip olup zamanla şirke bul~. 
asılsız vehimlertn girdabında boğulmuş ve 
kurbanlık hayvanın kanını Kabe'ye sürmek 
ve etini o mekanda sergilemek gibi hurafe
lerle bezenmiş 'kurban' ibadeti ile ilgili be
yanatta bulunurken yine 'takva' için bir la
lavuz daha belirler: Kurbanlığın ne eti ne 
de kanı Allah'a vanr. Bu arnelin içerdiği 
ve özü itibanyla günahlardan sakınmak ve 
güna.lıkarlan hakir görmek, suç işlernekten 
kaçınmak ve suçlulara karşı aamasız olmak, 
Allah'a isyandan beri olmak ve isyankarlar 
karşısında metanetle dtınnak, tağutlardan 
uzak olmak ve tağutilere karşı direniş bay
rağı açmaktan ibaret olan takva ruhudur 
Allah'a erişen. 

"Onlann ne etleri ne de kanlanAllah'a 
ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvamz 
ulaşır." 120 

Zira soyut ve maddeden münezzeh bir 
bakikati ve tabiat aleminden beri bir özü 
olan temiz sözler/tertemiz inançlar, ilahi 
mekfuısızlık Oa-mekfuı) diyanna doğru yük
selir ve salih arneller bu yükselişinde onun 
elinden tutar. 

"O'na ancak güzel sözlerltertemiz inanç
lar yükselir (ulaşır). Onlan da Allah'a 
arnel-i sai.ih ulaştırır." 121 

Sözün özü, takvanın temeli; günahlardan 
sakınmak ve isyan ebiine karşı metanetli bir 
duruşun asıl zemini, Kabeve hac ziyareti
dir. Eğer bir hac bu özellikleri taşımıyor ve 
bir ziyaret bu hasJetleri içermiyorsa, doğ
rusu ne Kabe'nin bakla eda olunmuş ne hac 
ödevi yerine getirilmiş ne Kabe ziyaret ne 

120 Hac: 37 
l21 Fatir: 10 
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de "İnsanlan hacca çağır" 122 nidasına ica
bet edilmiştir. Zira her bir arnelin kabul öl
çütü, söz konusu arnelin gerektirdiği' takva 
üzere yapılmış olmasıdır. Her bir arnelin 
tam anlamıyla kabulü ise, bu arneli gerçek
leştirenin hayatın bütün alanlarında takvayı 
gözetmesidir. "Allah ancak takva sahiple
rinden kabul eder:" 123 Bu itibarla eğer hac 
esnasında takva gözetilmeyecek olursa, .sa
dece kfunil anlamda bir kabul söz konusu 
olmayacağı gibi kabulün hiçbir derecesi de 
söz konusu olmayacaktır. Eğer sadece hac 
ve ziyaret esnasında dahi takva göz önünde 
bulıındurulup da hayatın diğer alanlarında 
gözetilmeyecek olursa, takvasahibi olma
yan bir hacı ve ziyaretçinin arneli tam anla
mıyla kabul dairesine girmez. Zira Kabe'nin 
mimarı halis bir takvayla bu binayı kurmuş 
ve bütün varlığıyla "Rabbimiz! Bizden ka
bul buyur!" 124 demişti. Bu yönüyle Kabe, 
en kfunil anlamda kabule mazhar olıınacak 
arneller için inşa olunmuştur. Öyleyse takva 
sahibi olmayan birinin ameli, Kabe'nin mi
mannın; Hz. İbrahim'in (a.s) asıl gayesiyle 
bağdaşmaz. 

Yüce Allah, takvanın mihveri, nığyandan 
kaçınmanın temeli ve tağutlara başkaldınrun 
merkezi olan hac menasikini, vahiy yoluyla 
İbrahim Halil'e (as) meyvesi sırf tevhid ola
bilecek bir yol ve yöntemle talim buyurdu. 
Aynı 'tevhid menasikini' Hatemu'l Enbiya 
(s.a.a) bu yolun yolcularına öğretti ve "Me
nasiki. benden öğreniniz" us diye buyurdu. 
Şirke bulanmış 'telbiye' ve put haneye dö
nüştürülmüş ve etrafında tavafta bulıınulan 
'tevhid evini' arındırdı. Hem ihram ve tel
biyeyi şirkin ortaklığından kurtardı hem de 

122 Hac: 27 
123 Maide: 27 
124 Bakara: 127 
us Aval'il Leali, c.1, s.215; Nelıcu'l Hak ve Keşfu's 

Sıdk, s.472 
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Kabe.,yi putların çirkef varlığından temiz-
. ledi. <Sahiliye döneminde dillerde dolaşan 
ve telbiye esnasında Qillendirilen şu sözleri: 
"Lebbeyk, lebbeykAllahumme lebbeyk, se
nin kendin için olan ve senin kendi malın 
olan ortağın dışında yoktur hiç bir ortağın" 126 

şirkten anİıdırarak halis bir tevhid ve haklon 
eşsiz birliğini ifade eden bir içeriğe kavuş
turdu. Evet, İslam'ın vazettiği telbiye, or
tak bilinebilecek her şeyi reddetmek mak
sadıyla dile getirilir: 

"Asla ve hiçbir şekilde senin bir ortağın 
yoktur!" (Lebbeyk Allahumme lebbeyk, 
Lebbeyk la şerike leke lebbeyk!) U7 

Bütün bu hususlara binaen, Kabe ve 
hac merasimi, hem Hakk'ın cemal aynası
dır hem de onun celal mazhan. Haccın ibadi 
yönüyle velayete açılan kapısı Allah'ın ce
maline; siyasi yönüyle teberri içeren boyutu 
ise onun celaline varır. 

Evet, bütün ibadetler, aslında şirkten te
beni ve tağuttan uzak durmak içindir. Lakin 
hac, siyasetle yoğrulmuş özel bir ibadettir. 
Dünyanın her köşesinden gelen ve her suuf
tan insanın toplandığı bir ortamda gerçek
leşir ve diğer bütün ibadetlerde de bulunan 
o ortak ruhu, o göz alıcı topluluk içerisinde 
salınelernek için uygun bir konum yaratır. 
Öyle ki bu özel kulluk gösterisi o sahnede 
tam anlamıyla zuhur bulur. Bu yüzden ilalll 
vahyin fermaruyla, İslam'ın yüce Peygam
beri (s.a.a) İslam hükümetinin sözcüsü Hz. 
Ali b. Ebi Talib'i (a.s) müşriklerden teberri 
ilanında bulurırnak üzere görevlendirdi .. 128 

Böylece kesin bir şekilde tevhid ile şirk ve 
tıığyan arasındaki sınır belirlenmiş oldu. Müs
lümanların saflan insicam bulmuş ve küfür 

U& Ei Kafi, C. 4, 5.542 
U7 Vesailu'ş Şia, c. ll, s.223-224 ve 233-234; c.l2, 

s. 374-384 
128 Biharu'l Envar, c.35, s.303 
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safından tamamen aynşrnışn. Bu vesileyle 
haccın siyfuii-ibadi çehresi gün yüzüne çık
mışn. Kabe ziyaretçileri, İslam hükümeti-: 
nin şirkten beri olmak ve müşriklerden uzak 
durmak gerektiğini duyuran bu bildirisiyle, 
tevhid azığıyla donanlrnışn. Dolayısıyla ar
nk Müslümanlar nasıl hayatlannın birçok 
zernininde Kabe'ye yöneliyorlarsa aynı şe
kilde Kabe'nin bereketiyle tevhid fermanı
nın dünyanın bütün köşe-bucağına yöneltil
mesi için zemin hazırlanrnışn. 

"Hacc-ı ekber (en büyük hac) gününde 
Allah ve Resiiiünden insanlara bir bil
diridir: Allah ve Resillü müşriklerden 

uzaktır. Eğer tevbe ederseniz, bu sizin 
için daha hayırbdır. Ve eğer yüz çevi
rirseniz bilin lô, sizAllah'ı aciz bıraka
cak değilsiniz." 129 

Beytullah'ı inşanın yegane gayesi olan 
öz ve halis tevhidin biricik yolu; şirk, ilhad 
ve sapkın inançlardan yüz çevinn ek ve ay e
tin içerdiği duyuru mucibince bütün müşrik, 
sapkın ve millhitlerden tebeni etmektir. Dola
yısıyla insanoğlu yeryüzünde yaşadığı ~üd
detçe, hac vazifesini eda etmelde yükümlü
dür. Aynı şekilde yeryüzünde tek bir müşrik 
dahi bulunduğu müddetçe, ondan yüz çevirip 
beri olduğunun ilanı, hac vazifesini yerine 
getirmek isteyen herkesin eda etmesi gere
ken en mühim ödevlerden biridir. 

Yıllar yılı bir İslam memleketi oliUl 
Afganistan'ı işgal alnnda tutan ve en gelişmiş 

129 Tövbe: 3; Ayet-i şeritede geçen Hacc-ı Ekber'in 
'arefe gününe' dalaet ettiğini (bkz. Miistedreku'l 
vesail, c.lO, s.62-63) ya da 'kurban bayramı' gü

nüne işaret ettiği (Vesailu'ş Şia, c.l4, s. 43) söy
lenir. Aynca wnre karşısında hacon kendisi 'ek
ber'/daha büyüktür. Bu itibarla umre 'Hacc-ı 
Kebir' diye anılır. Bazı rivayetler de ise 'Hacc-ı 
Ekber' in' işaret ettiği anlam açıklandıktan sonra, 
Umre 'Hacc-ı Asğar' diye tanınlır. (bkz. El Kafi, 
c.4, s.264-265; Vesailu'ş Şia, c.ll, s.?-8) 
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silahlanyla o mazlum halkın kanını akı
tan eski Sovyet rejimini yöneten Allah ta
nımaz sapıklardan yüz çevirdiğimizin ilaru 
için Allah'ın Heiremi'nden daha münasip bir 
yer bulunamazdı. Aynı şeki.J.de ~ yıllardır 
Müslümanların ilk kıblesi ve bir Islami va
tan parçasım işgal etmiş bulunan ve Filistinli 
kadın, erkek, yaşlı ve çocuklan katliama tabi 
tutan vahşi ve işgalci İsrail rejiminden beri 
olduğumuzun ilaru için Mekke' den gayri 
bir mekan bulunamaz. Yıne üçüncü dünya 
ülkelerini şeytani sultası altında ezip duran 
asrın süper cinayet şebekesi ve yırtıcı Ame
rikan siyasetçilerine karşt öfke, nefret ve te
berri ilanında bulunmak için Harem-i İlaru 
dışında daha uygun bir yer bulunamaz. 

K.abe'nin Thğudarın Yönetiminden 
Kurtanlmasmın Kaçırulmazlığı 

Bu. açıdan bakıldığında, bütün halkların 
topyekUn kıyam ederek mukaddes Ka.be'yi ta
ğutlann yönetiminden kurtararak Beytullah' a 
musallat olmuş, bu mekanı bir ticari kazanç 
sağlama amaoyla kullanan ve dünyalan uğ
runa dinlerini pazarlayan şer odaklarından 
temizlemeleri gerektiğinin kaçınılmazlığt 
anlaşılınış olmalıdır. 

Hanrlatmak gerekirse, K§be'nin idaresi 
Halil (Celil) Huzai zamanına kadar Hu
zae kabilesinin elindeydi. O, kendisinden 
sonra bu görevi kızına tevdi etti ve böy
lece 'Kusay b. Kilab' bu işi üstlendi. Halil, 
Kabe'nin anahtarcılığıru Huzae kabilesin
den Ebu Gebşan adında birine devretmişti. 
Ancak Ebu Gebşan, bu büyük onuru, bir 
deve ve bir kırba dolusu şarap karştlığında 
Kusay b. Kilab'a satmtşll. "Ebu Gebşan'ın 
sözleşmesinden daha zararlı" 130 deyiminin 
kaynağı da işte bu hadisedir. Bir irtsan bu 

130 Sirenı'n Nebeviye, c.l,s.lOl; El Miıan, c.3, 
5.415 
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hadiseyi duyduktan sonra acı ve hasretle 
düşüp ölse, inanın yeridir! İşte burada Al
lah zü'l celalirt şu buyruğunun gerçek ma
nası anlam kazanmaktadır: 

"İbrahim ve İsmail'den: Thvaf eden
ler, ibadete kapananlar, rükfi ve secde 
edenler için evimi temiz tutun, diye sö7l 
ahi t aldık., 131 

ı<abe'yi tertemiz kılmak ve şer odaklan
nın elinden kurtarmak adtna kıyam, İbrahiml 
bir gelenektir. Akli melekelerini yitirmiş ken
dini bilmezler dışında hiç kimse de bu ge
lenekten yüz çevirmez. 

''İbrahim'in dininden kendini sefihliğe 
vurmuşikendini bilmezlerden başka kim 
yüz çevirir ki?" 132 

Zira akıl, Rabman olan Rabbimizi taru.
ytp ona kulluk etmek ve cennete giden yolu 
bulmak içindir. 

"Aktl, Rahman'a kulluk ve cennete erişme 
vesilesidir!" 133 

Bu demektir ki irtsaru cennete eriştinne
yen ve Rabman olan Rabbimize kulluk ve
silesi olmayan; aksine üç kuruşluk dünyayı 
elde etme ve tağutlara kulluk vesilesi olan 
her şey aslında sefihlik, budalalık ve akıl
stiliktan öte bir şey değildir. 

Üstat Allarn e Tabatabai (ks) paha biçil
mez tefsirinde "İbrahim 'in dininden kendini 
seflhliğe vurmuşikendini bilmezlerden başka 
kim yüz çevirir ki?" ayetini açıklarken ko
nuyu öylesine güzel izah eder ki tam ola
rak yukandaki hadisin muhtevası da açık
lanmtŞ olur. 134 

131 Bakara: 125 
132 Bakara: 130 
133 El Kafi, c. ı. s. ll; Vesailu'ş Şia, c. ıs. s. 206 
134 El mizan, c. ı. s.300 
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Resuluilah efendimiz (s.a.a) ve mümin
ler, Allah'ın evini bütün çirkinliklerden ve 
pisliklerden arındıran İbrahim'e (a.s) intisap 
hususunda daha evla ve liyakatli bir konuma 
sahip olduklarından, 135 bugün İslam ümme
tinin Allah'ın evini ister 'Batılı' olsun ister 
'Doğulu' her tür pislik ve çirkinlikten arın
dınp tertemiz kılması, omuzlannda hisset
mesi gereken bir ödevdir. 

Saf düşüneeli biri çıkıp şöyle bir soru 
sorabilir: Günümüzde Hicaz bölgesinde ar
tık tek bir kişi olsun müşrik bulunmamak
tadır. Peki, hac mevsiminde kimden teberri 
edeceğiz? 

Bu soruya karşılık şu hususu dikkate al
mamız gerekir: Evet, doğrudur; ancak burada 
söz konusu olan bir müşrikin şahsı, beden
sel ve maddi varlığı değildir. Teberri der
ken biz, şirke bulaşmış fikirler, şirke müp
tela şu batıl uygarlık, mateıyalist zihniyetin 
kurduğu sömürge düzeni, kapitalist güçle
rin sömürü çarkı, modem müstekbirlerin 
acımasız kölecilik ·sistemi, İsraili düzenin 
Samirlee yöntemlerle halklan eşekleştirme 
135 Al-i İrnran : 68 
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politikalan ve süper güçlerin bin bir hile ve 
tezvirle insanlığı zayıf ve muhtaç bir ko- . 
numa .mahkUm kılma çabalarına karşı bir 
duruş sergilemekten bahsediyoruz. Ki bü
tün bunlara bugün sadece Hicaz topraklan 
değil, aziz Filistin ve sair İslam memleket
leri de müptela olmuş durumdadır. Derin
lemesine düşünme melekesi olan ve içinde 
yaşadığı zamanın gelişmelerinden haberdar 
hiçbir insan, bu tür kafa karışıklığına du
çar olmaz ve hiçbir durum karşısında şek 
ve şüpheye kapılmaz. 

"Zamanına valaf bir insana, şüpheler hü
cum edemez!" 136 

Allah'ın evi ve hareminin bulunduğu ve 
Resulullah'ın (s.a.a) hareminin yer aldığı 
topraklar, hiç kimsenin şahsi malı, mülkü 
ve baba yadigan evi gibi görülmemeli
dir ve kesinlikle görülemez de. Harem ve 
Mekke'nin taşıdığı değer ve saygınlığı tes
cil etmek için Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ı, 
Mekke'nin rabbi ve sahibi olarak tanıtmış 
olması yeter: 

136 El Kafi, c.l, s.27 
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"Ben, ancak bu şeluin Rabbine ibadet 
ebnekle emrolundwn ki, O, borasını 
kutlu ve saygıdeğer laldı •.. " 137 

Kabe-i şerifin giinümtizde müptela olduğu 
musibeti; yani şer odaklan ve tağutlann sul
tasını göz önünde bulundurduğuriıuzda, tev
hid ebiinin efendisiAli b. Ebi Talib'in (a.s) 
Malik-i Eşter'e yazmış olduğu mektuptaki 
nG.rani sözlerinin anlamı daha bir aydınlana
caknr. İmamAli (a.s) şöyle buyurur: 

"Bu din, şer güçlerin elinde bir esir idi. 
Öyle ki din adına, heva ve hevesleriyle 
amel ediyor ve dini, dünya sevgileri için 
bir araç görüyorlarclı." 138 

Mamafih, Müslüman milletler, İbra
him'in (a.s) ihya ettiği değerleri yaşatmak 
ve onun batı! sayclığı her şeyi ayaklar al
ana almakla yükümlüdürler. Bu ödev, an
cakAllah ve Resulünün raz.ı olduğu şekilde 
ve Resul-i Ekrem'in (s.a.a) metodunu takip 
ederek hac ve umreyi ikariıe etmekle yerine 
getirilebilir. Resuluilah (s.a.a) kendisi de za
ten öyle bu~ 

"Hac menasikini benden alıp öğreniniz!" 139 

Hz. Peygamber'in kendisi de tüm bun
lan Cebrail'den öğrenmişti. 

137 Nemi: 91 
138 Nehcu'l Belağa, 53. meknıp 
139 Aval'il Leali, c.1, s.215; Nehcu'l Hak ve Keşfu's 
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Bugün arnk tüm Müslümanlar Allah'a 
karşı kulluk bilinciyle donanınalı Hak Tea
la'nın izzeti ile başlannı dik tutmalı; onurı 
kuvvetiyle kendilerine güç katmalı, onurı 
kudretiyle himmet etmeli, onun ablakıylaı 
ahlaklanmalıdırlar ki, bundan böyle hiçbir 
zulme giriftar olmadan Allah'ın yardımcı
lan olabilsinler. Hz. İsa da zaten bavarile
rine şöyle seslenmemiş miydi? 

"Nitekim Meryem oğlu İsa Havarilere: 
Allab'a (giden yolda) benim yardıma
larım kimdir? demişti." 140 

Tüm Müslümanlar bu bilinçle donandık
tart sonra Allah ve Resulünün kendilerine 
vermiş olduklan her şeye kalp ve bedenle
rinin güç ve kudretiyle sıkı sıkıya sarılma
lıdırlar; tıpkı 'Kitaba' kuvvetle tutunup sa
olan ve bu yolda şahadete nail olan Yahya 
(a.s) gibi. 

Bu bilincin zuhur bulduğu en başta ge
len zemin ve bu evrensel hareketin en nihai 
zirvesi hacdır. Hac, Allah'a doğru bir hic
rettir; insaniann dünyanın en uzak noktala
rından yollara koyulup birleştikleri noktada 
başlayan bir hicret 

Sıdk, s.471 140 Saf: 14 
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