
Görsel 4. 1.
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 HAC VE KURBAN

Ünitemize Hazırlanalım
1. Kâbe’nin bulunduğu Mekke şehrinin yerini ha-

ritadan bularak bulunduğunuz şehre göre hangi yön-
de yer aldığını tespit ediniz.

2. Hac ya da Umreye giden birine, Kâbe’yi ve Pey-
gamber Efendimizin yaşadığı yerleri gördüğünde 
neler hissettiğini sorarak cevaplarını defterinize ya-
zınız.

3. Bir önceki yıl Hacca gitmek için Türkiye’den kaç
kişinin başvuru yaptığını araştırarak defterinize not 
ediniz.

4. Bakara suresi, 196; Âl-i İmran suresi, 96- 97;
Hac suresi, 34; Saffat suresi 107. ayetlerinin mealle-
rini defterinize yazınız.

Kavramlar : Kâbe, Beytullah, Mescid-i Haram, ih-
ram, tavaf, şavt, vakfe, sa’y, mikat, isti’lam, hatim. 
cihat, davet, tebliğ, emr-i bi’l maruf nehy-i ani’l mün-
ker.
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 1.   ALLAH’IN EVINDE MISAFIRLIK: HAC
“Allah’ın (c.c) evi” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Hac, saygı duyulan büyük ve önemli bir şeye yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelen 
Arapça bir kelimedir. Dinî bir terim olarak ise; hac günlerinde Kâbe ve çevresinde bulunan bazı 
mukaddes yerleri, belirli ibadetleri yaparak ziyaret etmeye denir. Bütün ibadetlerde olduğu gibi 
hac ibadetinde de temel amaç Allah (c.c) rızasını kazanmak ve O’na şükretmektir. Hac İslam’ın 
beş şartından biridir. Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.  

Hac ibadetinin yapıldığı mekânların merkezi Kâbe’dir. Allah (c.c) için herhangi bir mekân söz 
konusu değildir. Ancak yüce Rabbimiz Kâbe için ‘evim’ buyurmak suretiyle onu şereflendirmiş-
tir.  Hacılar, ‘Rahman’ın misafirleridir.’ Hacılar hac görevleri esnasında sayılı günlerin çabucak 
geçeceği bilinciyle vakitlerini en güzel biçimde ibadetlerle değerlendirirler. Ev sahibine ve diğer 
misafirlere karşı saygı ve hürmette kusur etmemeye çalışırlar. Gerçek kulluk Allah’a (c.c.) 
teslim olmayı ve O’nun kullarını incitmemeyi gerektirir.

Görsel 4. 2.  Hac ibadeti Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Kâbe ve çevresinde yapılır. 

HAC

BELİRLİ YERLERDE BELİRLİ GÜNLERDE BELİRLİ İBADETLERİ 
YAPMAKTIR

Arafat, Müzdelife, 
Mina, Kâbe, Safa, 
Merve

Zilhicce 8-9-10-11-12 Vakfe, Şeytan taş-
lama, Saç tıraşı, 
Kurban, Tavaf, Sa’y
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Hacca gitmek Rahman’a (c.c.) misafir olmaktır. Misa-
firin ev sahibine saygı göstermesi de misafirlik adabından-
dır. Bu yüzden Hacca giden Müslüman, Kâbe’ye girmeden 
önce tüm unvanlarını terkeder ve Allah’ın (c.c.) huzuruna 
sade bir kul olarak çıkar. Çünkü Yüce Rabbimiz insanların 
makam ve mevkilerine, cinsiyetlerine ve derilerinin rengi-
ne değil kalplerine bakar. Müslüman hacda sadece Allah’a 
(c.c.) olan saygı ve sevgisini yani takva elbisesini kuşanarak 
Rahman’ın huzuruna çıkar. Bu misafirlik sayesinde yaratılış 
gayesini hatırlar. Kısacık dünya hayatında gerçekten neye 
önem vermesi gerektiğini benliğinde hissederek memleke-
tine döner. Ahdini tazeleme ve âdeta yeniden dirilme fırsatı 
bulmuş olur. İşte bu diriliş mevsimi Allah’ın (c.c.) evine mi-
safir olanlara takdim edilen en büyük hediyedir.

1.1. Kâbe ve Haccın Tarihi 

Sizce Kâbe ne zaman inşa edilmiştir?

Kâbe, Mekke şehrinde Mescid-i Haram’ın ortasında taştan yapılmış dört köşe bir yapıdır. 
Hac ve tavaf ibadetinin merkezi, bütün Müslümanlar’ın kıblesi olan Kâbe, yeryüzünde Allah 
(c.c.) için yapılan ilk mabettir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de; “İnsanlar için yeryüzünde kurulan 
ilk ev, Mekke’de bulunan mübarek ve âlemlerin hidayetine vesile olan Kâbe’dir.”1 şeklinde ifade 
edilmiştir. 

1  bk. Âl-i İmran suresi, 96. ayet.

Görsel 4. 3.  Her yıl milyonlarca Müslüman hac ibadeti için Kâbe’ye gelir.

HATIRLAYALIM

Takva: Bilinçli davranma; uya-
nıklık, dikkatli olma, sakınma, 
korunma, korkma, endişelenme, 
kaygılanma. 2. Allah’ı görüyor-
muşçasına bir bilinç içerisinde 
farzları, vacipleri hakkıyla yeri-
ne getirme; Allah’ın hoşnutluğu-
nu kazanmak amacıyla nafileleri 
çokça yapma; sünnete uyma.

(MEB Dinî Terimler Sözlüğü, s. 
349.)
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Yüce kitabımızda Kâbe, Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail 
(a.s.) ile birlikte anılır. Dolayısı ile Kâbe’yi doğru anlamak için 
Hz. İbrahim’i (a.s.), eşi Hz. Hacer’i (r.a.) ve Hz İsmail’i de (a.s.) 
tanımak gerekir. Hz. İbrahim (a.s.) Filistin yöresinde pey-
gamberlik görevini yürütürken, eşi Hz. Hacer’i (r.a.) ve oğlu 
Hz. İsmail’i (a.s.) Allah’ın (c.c.) emriyle şimdiki Kâbe’nin bu-
lunduğu yerin yakınına bıraktı. O dönemde Mekke şehrinde 
ve o yörede henüz insan yerleşimi yoktu. Hz. İbrahim (a.s.) 
Allah’ın (c.c.) emrine uyarak eşi ve bebeğine bir miktar yiye-
cek ve su bırakıp, Filistin’e dönerken eşi Hz. Hacer (r.a.) ise 
Allah’ın (c.c.) emrine boyun eğdi ve orada kaldı. Hz. İbrahim 
(a.s.) oradan ayrılırken şöyle dua etti: “Rabbimiz! Ben çocuk-
larımdan kimini, namaz kılabilmeleri için Senin kutsal evinin 
yanında, ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! 
İnsanların gönüllerini onlara meylettir, şükretmeleri için on-
ları ürünlerle rızıklandır.”2 

Kâbe’nin, Hz. İbrahim (a.s.) ve İsmail tarafından inşa edildiği, “Bir zamanlar İbrahim İsmail’le 
beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor, (şöyle diyorlardı): Ey Rabbimiz! Bunu bizden kabul 
buyur. Şüphesiz ki, sen çok iyi işiten ve çok iyi bilensin. Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olan kıl. 
Soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadetimizin yollarını göster. 
Tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen, tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbi-
miz! Soyumuzdan vücuda getireceğin İslam ümmetine kendi içlerinden bir Peygamber gönder ki, 
onlara senin ayetlerini okusun, kitabını, hikmetini öğretsin, onları günahlardan temizlesin. Şüp-
hesiz sen, her şeye galipsin, hüküm ve hikmet sahibisin.”3 ayeti ile belirtilir. Kâbe’nin inşası bit-
tikten sonra, Allah (c.c.) tarafından Hz. İbrahim’e (a.s.) bütün insanları haccetmek üzere buraya 
davet etmesi emredilmiştir. “İnsanları hacca davet et ki gerek yaya olarak ve gerekse uzak yol-
lardan gelen çeşitli vasıtalarla sana varsınlar.”4 Yine Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre Kâbe’nin 
bakım ve temizliği görevi de Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’e (a.s.) verilmiştir. Bu durum ise “...İbrahim 
ve İsmail’e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için “evimi (Kâbe)’yi temiz 
tutun.” diye emretmiştik.”5 ayetiyle vurgulanmıştır.

Hz. İbrahim (a.s.) haccın nasıl yapılacağını insanlara öğ-
retmişti. Böylece her yıl hac yapılmaya başlandı.6 Hz. İbra-
him (a.s.)  devrinden beri uygulanagelen hac ibadeti cahili-
ye devrinde de devam etmekle beraber artık Hz. İbrahim’in 
(a.s.) öğrettiği tevhidi çizgiden çıkmıştı. Kur’an-ı Kerim, cahi-
liye dönemi Araplarının Kâbe’deki ibadetlerinin sadece ıslık 
çalmak ve el çırpmaktan ibaret olduğunu haber vermekte-

dir.7 Hatta bu dönemde Kâbe ve çevresine putlar yerleştirilmişti. İnsanlar bunlara tapınırlar ve 
putlar adına kurban keserlerdi. Mekke’nin fethinden sonra Peygamber Efendimizin (s.a.v.) em-
riyle Kâbe’de bulunan putlar kırılmıştır. Hz. İbrahim’den (a.s.) sonra cahiliye döneminde hacca 
eklenen şirk unsurları Peygamberimiz tarafından kaldırılmış ve hac aslına döndürülmüştür.
2  bk. İbrahim suresi, 37. ayet.
3  bk. Bakara suresi, 127-129. ayet.
4  bk. Hac suresi, 27. ayet.
5  bk. Bakara suresi, 125. ayet.
6  bk. Ahmed b. Hanbel, C.1, s. 232.
7  bk. Enfal suresi, 35. ayet.

ARAŞTIRALIM

Yüce Allah, “...Yolculuğuna 
gücü yetenlerin haccetmesi, 
Allah’ın insanlar üzerinde bir 
hakkıdır.” 

(Âl-i imran suresi, 97. ayet.) 
buyurmuştur.

Yukarıdaki ayette belirtilen 
‘yolculuğuna gücü yetenlerin 
haccetmesi’ ve ‘Allah’ın in-
sanlar üzerinde bir hakkıdır.’ 
ifadelerinin ne anlama geldi-
ğini araştırınız. 

NOT EDELİM

“...(Allah tarafından) kabul 
edilmiş haccın karşılığı ancak 
cennettir.”

(Buhârî, Umre, 1.)
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1.2. Haccın Önemi

Haccın, İslam’ın beş şartından sayılmasının sebebi sizce ne olabilir?

Hac ibadeti;  Allah’ın (c.c.)  sevgisini kazanmak isteyen yüz binlerce Müslümanı tek vücut 
haline getiren bir ibadettir.

 Hac, Kur’an-ı Kerim’de 
“Şüphesiz, insanlar için kuru-
lan ilk ibadet evi elbette Mek-
ke’de, âlemlere rahmet ve hi-
dayet kaynağı olarak kurulan 
Kâbe’dir. Onda apaçık deliller, 
Makam-ı İbrahim vardır. Oraya 
kim girerse, güven içinde olur. 
Yolculuğuna gücü yetenlerin 
haccetmesi, Allah’ın insanlar 
üzerinde bir hakkıdır...”8  ayet-
leriyle emredilmiştir. Bir ha-
diste ise; “Ey inananlar, Allah 
(c.c.) size haccı farz kılmıştır. 
O halde haccediniz.”9  buyrul-
muştur.

Hac, Allah’ın (c.c.) insanlar üzerindeki bir hakkıdır. 
Müslümanlar hacca gitme imkânı bulduklarında geciktir-
meden bu görevi yerine getirmelidir. Peygamber Efendimiz 
de (s.a.v.) “Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki 
hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da (hacca git-
mesini engelleyen) bir durum ortaya çıkar.”10 buyurarak bu 
konuya dikkat çekmiştir. Ayrıca Yüce Rabbimiz “Gelsinler 
ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar...”11 
buyurarak haccın bireysel ve toplumsal açıdan Müslüman-
lara faydalar sağlayacağını belirtmiştir.

Hac, hem beden hem de malla yapılan bir ibadettir. Bu yüzden haccın bir kimseye farz ol-
ması için o kimsenin bazı şartları taşıması gerekir. Bu şartlara sahip olan bir kimsenin ömründe 
bir kez haccetmesi farzdır. Hacca gidecek Müslümanın;

�� Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına girmiş olması
�� Hac yapmasına engel olacak bir hastalığının bulunmaması
�� Özgür olması
�� Hac yolculuğunu yapmaya yetecek maddi imkâna sahip olması
�� Hacca giderken kullanacağı yolun güvenli olması gerekir.

8  bk. Âl-i İmran suresi, 96- 97. ayet.
9  bk. Müslim, Hac, 412.
10  bk. İbn Mâce, Menasik, 1.
11  bk. Hac suresi, 28. ayet.

Görsel 4. 4.  Mescid-i Haram’da ibadet gece gündüz devam eder.

YORUMLAYALIM

“Kim Allah için hacceder ve 
Allah’a karşı gelmekten sa-
kınırsa, annesinden doğdu-
ğu günkü gibi günahlarından 
arınmış bir şekilde hacdan 
döner.” 

(Buhârî, Hac, 4.)

Yukarıdaki hadisi haccın öne-
mi açısından yorumlayınız.
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1.3. Hac ile Ilgili Kavramlar

Hac’da ziyaret edilen mukaddes yerlerden hangilerini biliyorsunuz?

Hac günde beş vakit yöneldiğimiz Kâbe’nin ve çevresinde 
bulunan mukaddes yerlerin ziyaret edilmesiyle yerine getiri-
len bir ibadettir. Bu ziyaret esnasında uyulması gereken bazı 
şartlar ve belli mekânlarda yapılması gereken bazı özel iba-
detler vardır. Hacla ilgili bilinmesi gereken mekân ve kavram-
ların bazıları şunlardır:

Mikat:

İhram yasaklarının başladığı zaman ve sınırlara mikat 
adı verilir. Mikat buluşma yeri ve buluşma zamanıdır. Mikat 
Müslümana, bir gün dünya hayatının biteceğini ve Allah’a 
(c.c.) kavuşacağını düşündürerek ömrünü bu bilinçle ge-
çirmesi gerektiğini hatırlatır. Hacı adayları mikat sınırlarına 
geldiğinde hacca niyet eder ve ihrama girerler. 

Her ibadetin kendine özgü sınırları ve yasakları vardır. 
Mesela namazda konuşmak, oruçluyken yemek ve içmek 
yasaktır. Hac esnasında da kavga etmek, bitki koparmak, 
dikişli elbise giymek gibi yasak olan bazı davranışlar vardır.  
Bu yasaklara ihram denir. Hacca giden erkeklerin giydiği 

dikişsiz ve iki parça kumaştan oluşan sade kıyafete “ihram kıyafeti” adı verilir. Kadınlar ise gün-
lük kıyafetleriyle hac ibadetini yapabilirler. İhram, bir Müslüman için en önemli unvanın kulluk 
olduğunu simgeler.

Mescid-i Haram:

Kâbe ve çevresi için kullanılan “Harem” ya da “Haram” kelimesi, buradaki bütün ilişkilerin 
Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiği, başta insan olmak üzere bit-
ki örtüsünden hayvanlara kadar burada bulunan bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını 
ifade eder. 

Hac İle İlgili Kavramlar
Mikat
İhram
Mescid-i Haram
Kâbe (Beytullah)
Hatim

Tavaf
İsti’lam
Şavt
Sa’y
Vakfe

NOT EDELİM
Hacda ihrama giren Müslü-
manlar, telbiye denilen zikir 
cümlelerini dillerinden dü-
şürmezler. Telbiye duası ise 
şöyledir:

Lebbeyk Allāhümme lebbeyk
Lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk
İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete 
leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek

(Rabbim! Davetine sözüm ve 
özümle tekrar tekrar icabet 
ettim, emrine boyun eğdim. 
Rabbim! Senin davetine ica-
bet boynumun borcudur. Se-
nin eşin ve ortağın yoktur. 
Rabbim! Bütün varlığımla 
sana yöneldim; hamd senin, 
nimet senin, mülk senindir. 
Senin eşin ve ortağın yoktur.)

(Ebu Dâvud, Et’ime, 54.)
Görsel 4. 5.  İhram elbisesi hacca gidenlerin giydiği iki parça 

kumaştan oluşur.
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Mescid-i Haram, Mekke’de Kâbe’nin bulunduğu alandaki caminin adıdır. Hürmet ve saygı 
gösterilmesi gereken mescit anlamında bu ad verilmiştir. Buraya Mescid-i Haram denildiği gibi, 
Harem-i Şerif de denir. Kâbe, Makam-ı İbrahim ve zemzem kuyusu bu mescidin birer parçasıdır.

Mescid-i Haram, yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir. Bir hadis-i şerifte; “Mescidimde 
kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, başka mescitlerde kılınan bin namazdan faziletlidir. 
Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz da diğer mescitlerde kılınan yüz bin namazdan faziletli-
dir.”12 buyrulmuştur. 

Kâbe, yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabettir.  Mekke’deki Mescid-i Haram adı verilen böl-
genin ortasında bulunan küp şeklinde bir yapıdır. Kâbe, dünyadaki bütün Müslümanların kıblesi-
dir. Namaz esnasında Kâbe’ye yönelmek farzdır. Bu nedenle Kâbe, Müslümanlar için yeryüzün-
deki mukaddes yerlerin başında gelir. Tavaf ibadeti de onun etrafında dönerek yapılır. Kâbe’ye, 
‘Allah’ın (c.c.) evi’ anlamına gelen Beytullah da denir.  

Kâbe’nin kuzeybatı duvarının karşısında, yerden 1.25 m. yükseklikte yarım daire şek-
linde bir duvar bulunur. Bu duvara Hatim denir. Burası Kâbe’nin içinden sayıldığı için tavaf bu 
duvarın dışından yapılır.

12  bk. İbn Mâce, İķāme, 195.

Görsel 4. 6.  Bugün Mescid-i Haram’da milyonlarca Müslüman aynı anda ibadet edebilmektedir.
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Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmeye tavaf denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kâbe’yi ta-
vaf etmek namaz kılmak gibidir…”13  buyurmuştur. Tavaf esnasında Kâbe’nin etrafındaki her bir 
dönüşe şavt adı verilir. Tavaf, Haceru’l Esved’den başlar ve Kâbe sol tarafa alınarak yapılır. Her 
dönüşte tekrar Haceru’l Esved’e gelindiğinde bir şavt tamamlanmış olur. Tavaf yapacak kişi 
Haceru’l-Esved hizasına gelince avuç içleri Haceru’l-Esved’e dönük olacak biçimde “bismillahi 
Allahü ekber” diyerek ellerini kaldırır ve Haceru’l-Esved’i selamlar. Buna İsti’lam denir. Bunu 
Haceru’l-esved hizasına geldiği her şavtta tekrarlar. 

Sa’y, Kâbe yakınında bulunan 
Safa ve Merve tepeleri arasında 
dördü gidiş, üçü dönüş olmak üzere 
yedi kez gidip gelmektir. Sa’y yap-
maya Safa Tepesi’nden başlanır. 
Sa‘y yapılan yolun belirli bir bölge-
sinde erkeklerin kısa adımlarla sü-
ratli ve heybetli yürümesi sünnettir. 
Sa’y, zorluklarla karşılaştığımızda 
Hz. Hacer (r.a.) gibi Allah’a (c.c.) sı-
ğınarak çözüm için çaba sarf etme-
miz gerektiğini simgeler.  

Vakfe, Haccın farzlarından birisi olarak Mekke’nin Arafat denilen bölgesinde Zilhicce’nin do-
kuzuncu gününe rastlayan arife günü öğle vaktinden Kurban Bayramı’nın ilk günü güneş doğun-
caya kadar bir müddet beklemektir14. Arafat, Mekke’nin yaklaşık 20 km dışındadır. Vakfe haccın 
en önemli rüknüdür. Bu ibadet sırasında milyonlarca Müslüman hep birlikte Allah’a (c.c.) dua 
ile yönelerek tövbe ve istiğfar ederler. Vakfe mahşer anını bize dünyada yaşatan bir ibadettir.

13  bk. Tirmizî, Hac, 112.
14 MEB Dini Terimler Sözlüğü,  s. 378 

Görsel 4. 7  Kâbe’nin bir yanında yer alan hilal şeklindeki alanı çevreleyen duvara hatim denir.

Görsel 4. 8.  Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan sa’ydan 
bir görünüş
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1.4. Haccın Yapılışı

Milyonlarca insanın aynı anda yaptığı bir ibadetin kuralsız olması sizce ne gibi durumlar 
ortaya çıkarır?

Haccın farzları şunlardır: 

1. İhrama girmek

2. Arafat’ta vakfe yapmak

3. Ziyaret tavafında bulunmak 

İbadetler Allah’ın (c.c.) emrettiği ve Peygamberimizin (s.a.v.) gösterdiği şekilde yapılır. Pey-
gamber Efendimiz (s.a.v.) “Haccın yapılışına ilişkin uygulama ve davranışlarını benden alın!”15 
buyurmuştur. Bu çerçevede haccın yapılışı şöyledir: 

�� Mikat sınırlarında niyet ederek ihrama girilir. 
�� Arefe günü Arafat’a çıkılır ve vakfe yapılır. Bu vakfe farzdır. 
�� Hac ibadeti sırasında hacıların vakfe yapmak üzere ge-

ceyi geçirdikleri Arafat ile Mina arasındaki Müzdelife’de 
bir miktar bekleyip dua etmek haccın vaciplerindendir. 
Hacılar burada akşam ile yatsı namazını birlikte kılarlar.
�� Müzdelife’de sabah namazını kıldıktan sonra Mina’ya ha-

reket edilir. Bayramın birinci günü sabahı Mina’da şey-
tan taşlanır ve kurban kesilir. Ardından tıraş olunur ve 
ihramdan çıkılır. 
�� Daha sonra farz olan ziyaret tavafı ile vacip olan sa’y 

yapılır. Bayramın diğer günlerinde de Mina’da şeytan 
taşlanır.
�� Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Mekke’den ay-

rılmadan önce son bir kez Kâbe’yi tavaf ederler. Buna da 
veda tavafı denir. 

15 bk. Nesâî, Menâsik. 220.

Görsel 4. 9.  Arafat’ta vakfe yapmak haccın en önemli rüknüdür.

NOT EDELİM
Haccın Vacipleri 

 ● Sa’y

 ● Müzdelife vakfesi

 ● Şeytan taşlama

 ● Kurban kesme

 ● Saçları tıraş etmek veya 
kısaltmak

 ● Veda tavafı

BİLGİ KUTUSU

Şafiîlere göre;

Saçları kısaltmak veya tı-

raş etmek (halk veya taksir) 

ve Safâ-Merve arasında sa’y 

etmek farzdır. Bu rükünler 

yerine getirilirken bir kıs-

mında (ilk üçünde) sıraya 

riayet etmek de farzdır.

(bk.İlmihal, Diyanet Vakfı, s. 526.)
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1.5. Hac ve Ahlaki Dönüşüm 

Hac ibadetinin insanın duygu ve davranışlarına etkileri sizce neler olabilir?

Hac ibadeti, bireysel ve toplumsal açıdan Müslümanlara pek çok faydalar sağlar. İhram 
giydikten sonra başlayan hac, o andan itibaren hacı adayını olgunlaştıran bir okula dönüşür. 
Müslüman, kefene benzeyen iki parça kıyafeti giyince sahip olduğu tüm dünyevi makam ve 
mevkileri arkasında bırakır. Böylece Allah’a (c.c.) kulluk etmenin her şeyden önemli olduğunu 
fark eder. Arafat meydanında milyonlarca Müslümanla birlikte mahşer anını yaşar. Ölmeden 
önce kendisini sorgulama fırsatı bulur. Bu yönüyle hac, Müslümana günahlarından tövbe edip 
kendisini düzeltme imkânı sağlar. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Hacca gidenler 
ile umreye gidenler, Allah’ın misafirleridir. Allah’a dua ederlerse, Allah onların dualarını kabul 
eder ve Allah’tan günahlarının bağışlanmasını isterlerse Allah onların günahlarını bağışlar.”16 
buyurmuştur.

Hac yeryüzünde yapılan en büyük toplumsal buluş-
malardandır. Bu buluşmaya dünyanın her yerinden ve her 
ırktan Müslümanlar gelir. Milliyetleri, renkleri ve dilleri 
farklı olsa da hepsinin geliş amacı tektir. Hepsi hacca Al-
lah’ın (c.c.) davetine uyarak ve O’nun sevgisini kazanmak 
için gelmişlerdir. Bu ortak amaç Müslümanlar arasındaki 
kardeşlik duygusunu geliştirir. Müslümanlar, hac yaparken 
her türlü zorluğa sabır gösterir, birbirleriyle yardımlaşır ve 
kimseyi incitmezler. 

Hac Müslümanlara, farklı kültür ve bilgi birikimine sahip kardeşleriyle tanışma fırsatı ve-
rir. Bu sayede hacca gidenlerin düşünce ufukları genişler. Farklılıkları ayrışma değil zenginlik 
olarak görmeyi öğrenirler. Tüm yaratılanlara merhametle bakarlar. Hac sunduğu sayısız fay-
dalarla adeta Müslümanın gönlüne ilahi bir dokunuştur. Bu güzel özellikleri elde edebilmek için 
Müslümanlar bir an önce hac ibadetlerini eda etmeye çalışırlar.

Kur’an-ı Kerim’de “... Azık edinin; kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdır. Öyleyse bana saygı 
duyun, ey akıl sahipleri!” 17 buyrulmaktadır. Hac da bir yolculuktur. Bu yolculukta en hayırlı azık 
takvadır. Takva, Müslümanın Allah’a (c.c.) karşı duyduğu derin saygı ve sevgidir. Altmış-yetmiş 
yıl süren bir ömür yolculuğunda hac, sadece 3-4 haftalık kısmı oluşturur. Mü’min bu ibadet sı-
rasında gösterdiği dikkati hacdan döndükten sonra da sürdürmelidir. Çünkü Allah (c.c.) rızasını 
kazanmak için gittiği hac her ne kadar bitmiş olsa da Müslümanın Allah’a (c.c.) yolculuğu her 
an devam etmektedir.

Yüce Rabbimiz (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de İslam’ı bir yol olarak zikretmektedir. Peygamber 
Efendimiz de (s.a.v.) bir hadisinde, “Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.”18 
buyurmaktadır. Bu bilinçle hacca giden Müslüman bir gün tek başına Allah’a (c.c.) kavuşacağını 
hatırlamış olur. Bu yolculuk boyunca güzel davranışlar sergilemeye gayret eder. Böylece haya-
tını gözden geçirip Müslümana yakışmayan şeylerden uzak durmaya çalışır. Rabbinin seveceği 
şeyleri yapmaya yönelir ve bu haccı kendisine nasip ettiği için Allah’a (c.c.) şükreder.

16 bk. İbn Mâce, Menasik, 5.
17 bk. Bakara suresi, 197. ayet.
18 bk. Buhârî, Rikâk, 3.

RÖPORTAJ YAPALIM

Çevrenizden hacca giden bi-
riyle “Hac ibadetinin davra-
nışlara etkileri” konusunda 
bir röportaj yapınız. 
Daha sonra izlenimlerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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2. UMRENIN YAPILIŞI 
Umre ile hac arasında sizce ne tür farklar olabilir?

Umre; hac mevsimi dışında, ihramlı olarak Kâbe’yi ta-
vaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş 
olmak suretiyle yapılan bir ibadettir.19 

Umre yapmak amacıyla mikat sınırlarına ulaştığımızda 
ihrama girmek için hazırlık yaparız. İhram için önce gusül 
abdesti alır, temizlenir, güzel kokular süreriz. İhram elbise-
si giyer ve iki rekât ihram namazı kılarız. Daha sonra umre-
ye niyet eder ve telbiye getiririz. Mescid-i Haram’a gidip ta-
vafa başlayıncaya kadar her fırsatta diğer Müslümanlarla 
birlikte yüksek sesle telbiye getirmeye devam ederiz. 

Mescid-i Haram’a ulaşınca, Kâbe’ye gider ve umre ta-
vafına niyet ederiz. Hacer’ül Esved’in hizasına gelerek onu 
isti’lâm eder ve tekbir getiririz. Kâbe’nin etrafında yedi defa 
dönerek tavaf yaparız. Tavaf sırasında Allah’a (c.c.) sığınır, 
gönülden dualar ederiz. Tavaf bittikten sonra iki rekât ta-
vaf namazı kılarız. 

Tavafımızı tamamladıktan sonra Safa tepesine gide-
riz. Kâbe’ye dönüp bir süre tekbirler getirip dualar ederiz. 
Ardından Merve tepesine doğru yürürüz. Merve tepesine 
ulaşınca aynı şekilde bir süre durup Allah’ı (c.c.) zikreder, 
dualar ederiz. Daha sonra tekrar Safa tepesine yönelir aynı 
şekilde gidiş gelişlerimizi yediye tamamlayarak sa’yımızı 
yapmış oluruz. Sa‘yımızı Merve tepesinde tamamlayınca 
saçımızı tıraş eder ve ihramdan çıkarız. Böylece umremizi 
tamamlamış oluruz.

19 MEB Dinî Terimler Sözlüğü, s. 372.

BİLİYOR MUSUNUZ?

 ● Umre yapmak Hanefilere 
göre müekked sünnettir. 
Şafiilere göre ömürde bir 
kez umre yapmak farz-ı 
ayndır.

 ● Hanefilere göre umrenin 
farzları ihram ve tavaftır. 
Şafiilere göre ise ihram, 
tavaf, sa’y ve tıraş olmak 
farzdır.

(Vecdi Akyüz, Mukayeseli İba-
detler İlmihali, C 4, s. 265-
272.)

 ● *Hac farzdır. Umre sün-
nettir.

 ● *Hac, Arefe günü dahil 
Kurban Bayramı günle-
rinde ve yılda bir kez ya-
pılabilir. Umre ise yılın her 
zamanı ve pek çok kez ya-
pılabilir.

 ● *Hac’da vakfe, şeytan taş-
lama ve kurban kesme var-
dır. Umre’de vakfe, şeytan 
taşlama ve kurban kesme 
yoktur.

UMRE İLE HAC 
ARASINDAKİ 
FARKLAR

Görsel 4. 10.  Umrenin farzları ihram ve tavaftır.
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3. KURBAN
İnsan, sevdiği için ne gibi fedakârlıklar yapabilir?

Kurban, sözlükte yaklaşmak demektir. Dinimize göre, 
Allah’a (c.c.) yaklaşmak için ibadet niyetiyle belirli zamanda, 
belirli özelliklerdeki hayvanları kesme işine “kurban kesme”, 
kesilen hayvanlara da “kurban” denir.

Kurban bayramının ilk üç gününde kurban kesmek va-
ciptir. Şafiî mezhebine göre ise müekked sünnettir. Akıllı ve 
ergenlik çağına erişen, zekât verecek durumda olan Müslü-
manlar kurban keserler. Her hayvan kurban olarak kesile-
mez. Kurbanlık hayvanlar; koyun, keçi, sığır, deve gibi küçük 
ve büyükbaş hayvanlardır. Ayrıca bu hayvanların kurban edilebilmesi için bazı özellikleri taşıyor 
olmaları gerekir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır; 

•	 Koyun ve keçi türü küçükbaş hayvanların bir, sığır 
cinsi  büyükbaş hayvanların iki, devenin de beş yaşını 
doldurmuş olması gerekir.

•	 Kesilecek hayvanların sağlıklı ve herhangi bir organ 
kusurundan uzak olması gerekir.

•	 Küçükbaş hayvanlar ancak bir kişi tarafından kur-
ban edilebilir.

•	 Büyükbaş hayvanlar en fazla yedi kişi tarafından 
kurban edilebilir.

3.1. Kurban ile Ilgili Kavramlar

Sizce kurban ibadeti insanın duygu dünyasına ne gibi katkılarda bulunur?

Teşrik Tekbiri:

Kurban bayramının bir gün öncesi olan arife gününün sabah namazından başlayıp bayramın 
dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra toplam 23 vakitte “Allahu ekber. 
Allahu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.” biçiminde söylenen 
övgü cümleleridir.

Takva: 

Kurban ibadetinin temel amacı, kulun Allah’a (c.c.) yönelik olan takvasını göstermesidir. 
Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na 
sadece takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır...”20 buyrulmuştur.

20 Hac suresi, 37. ayet.

NOT EDELİM

“Doğrusu sana pek çok 
nimet vermişizdir. Öyleyse 
Rabbin için namaz kıl, kur-
ban kes. Doğrusu adı sanı 
ortadan kalkacak olan, sana 
kin tutan kimsedir.”

(Kevser suresi, 1-3. ayetler.)

Görsel 4. 11.  Kurban, Allah rızası için yapılan bir 
ibadettir
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Sadakat: 
Kurban bize Hz. İbrahim’in (a.s.) mirasıdır. Kurban, Hz. 

İbrahim’in (a.s.) Yüce Allah’a olan sevgisinin ve sadakatinin 
bir göstergesidir. Bizler de Hz. İbrahim (a.s.) gibi, Allah’a 
(c.c) olan sadakatimizi göstermek ve O’na yakınlaşmak için 
kurban keseriz.

Teslimiyet: 

Kurban ibadetinde Hz. İbrahim’in (a.s.) sadakatinin ya-
nında eşi Hz. Hacer (r.a.) ve oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) Allah’ın 
(c.c.) emri karşısında samimi duygularla teslimiyetleri de 
ön plana çıkar.

Hedy: 

Hedy, hac ve umre yapan kimselerin harem sınırları 
içerisinde kestikleri kurban demektir.21 Hedy kurbanı, hac-
cın unsurları arasında yer aldığından dolayı yerine getiril-
mesi vaciptir. İbadet niyeti ile isteğe bağlı olarak kesilmesi 
halinde de tatavvu kurbanı olur. 

Udhiyye: 
Udhiyye, Türkçede kurban kavramı karşılığında kulla-

nılmaktadır. Bu Arapça kavram, kurbanın kuşluk vaktinde 
kesilmesi nedeniyle bu şekilde isimlendirilmiştir.22 

3.2. Kurban Ibadetinin Bireysel ve Toplumsal Fayda-
ları

Kurban Bayramında yapılan paylaşma ve yardımlaşma faaliyetleri nelerdir?

Kurban ibadeti Allah (c.c.) rızası için yapılır. Ancak diğer ibadetlerde olduğu gibi kurbanın da 
bizim için pek çok faydaları vardır. Müslüman, kurban kesmekle Allah’ın  (c.c.) emrine boyun 
eğdiğini ve kulluğunda samimi olduğunu gösterir. Allah’a (c.c.) kulluk yolunda karşısına çıkacak 
tüm zorluklara karşı sabırla mücadele edeceğine söz verir. Kestiği hayvanın etini Müslüman 
kardeşleriyle paylaşarak Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlere şükretmiş olur. Böylece ben-
cillikten kurtulur ve başkalarını da düşünme bilinci kazanır. Bu yönüyle kurbanın sadece et ye-
mek için kesilmediğini anlarız. Kurban, gerekirse en sevdiğimiz şeyleri bile Allah (c.c.) için feda 
edebileceğimizi gösteren bir ibadettir. 

Kurban; Rabbimize, verdiği nimetlerden dolayı şükür anlamı da taşır. Mü’minler her kurban 
kesiminde, Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu İsmail’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konu-
sunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır 
olduklarını simgesel davranışla göstermiş olmaktadırlar.23

21 bk. Salim Öğüt, “Hedy”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 17, s. 156.
22 bk. Ahmet Güç, “Kurban”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 26, s. 436.
23  bk. Sâffât suresi, 102-107. ayet.

ARAŞTIRALIM

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

(Hac suresi, 37. ayet.)

Yukarıdaki ayeti tefsirlerden 
araştırarak burada anlatıl-
mak istenen düşünceyi arka-
daşlarınızla paylaşınız.

TARTIŞALIM

Kurban ve Ramazan bay-
ramlarında kurban kesmek, 
ziyaretleşmek gibi faaliyetler 
yerine, bu günleri fırsat ola-
rak değerlendirip tatile çık-
manın bireysel ve toplumsal 
sonuçları neler olabilir? 

Arkadaşlarınızla tartışınız.
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Kurban ibadeti aynı zamanda sosyal 
bir ibadettir. Müslüman, merhametin ve 
sevginin paylaşıldığı bu bayram günlerin-
de İslam ümmetinin bir parçası olduğunu 
hisseder. Bu da onu manevi açıdan güç-
lendirir. Kurban, Müslümanlar’a kardeş-
lik, yardımlaşma ve birbirine destek olma 
bilinci kazandırır. Sosyal adaletin sağlan-
masına katkıda bulunur. Toplumdaki fakir-
lerin, kimsesizlerin gözetilmesine vesile 
olur. Zenginler bencillikten, fakirler terk 
edilmişlik duygusundan kurtulurlar. 

 Et, değerli bir besin kaynağı olmasına 
rağmen herkesin her zaman ulaşamadığı 
bir besindir. İmkânı olmayanlar da kurban 
ibadeti sayesinde et yeme fırsatı bulurlar. 
Bu kimseler onları unutmayan kurban sa-
hiplerine şükran duyarlar. Bayram nama-
zında omuz omuza saf tutan Müslüman-
lar arasında dostluk bağları kurulur. Bu 
şekilde birbirini destekleyen Müslümanlar 
güçlü bir sosyal yapı oluştururlar. Allah’ı 
(c.c.) seven, başkalarına değer veren, 
sahip olduğu imkânları paylaşan insan-
lardan oluşan böyle bir toplum da bütün 
insanlık için bir umut ışığı olur. 

Toplumumuzda Allah (c.c.) rızası için 
kesilen kurbanın eti üç parçaya ayrılır. 
Bir parçası muhtaç kimselere, bir parçası 
komşulara dağıtılır. Kalan son parçası ise 
kurban kesen kimsenin ailesi için ayrılır.

Kurban ibadetinin yararı sadece sos-
yal dayanışma ve malî yardıma indirge-
nemez. Dinimizde her ibadetin öz ve biçim 
olarak ayrı anlam ve hikmetleri bulundu-
ğu için kurban yerine başka bir ibadet ika-
me edilemez. Mesela kurbanın parasının 
dağıtılması, fakirlere gıda yardımı yapıl-
ması, namaz kılınıp oruç tutulması kurban 
ibadeti yerine geçmez. 

YAZALIM

Kurban ibadetinin bireysel faydaları:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Kurban ibadetinin toplumsal  faydaları:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Görsel 4. 12.  Bayramlarda büyüklerimizle bayramlaşırız.
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4. CIHAT

Dinimizde en önemli ibadetlerden biri de cihattır. Cihat, kelime kökü itibariyle söz ve fiille 
bütün kuvvetini harcayarak çalışmak, yorulmak, gayret göstermek demektir. Savaş da dahil 
olmak üzere Allah’ın (c.c.) adını yüceltmek için yapılan bütün davranışlar bu kavrama dahildir. 
İslam alimleri cihatın genel anlamına vurgu yaptıklarında Müslümanlar üzerine farz bir ibadet 
olduğunu belirtmişlerdir. Savaş anlamında kullanıldığında ise cihatın normal zamanlarda farz-ı 
kifaye, umumi seferberlik durumlarında ise tüm Müslümanların yerine getirmesi gereken farz-ı 
ayn bir ibadet olduğu konusunda fikir birliği içindedirler. 

Terim olarak kullanıldığında cihatın birbiriyle alakalı geniş bir anlam çerçevesi vardır. İyiliğin 
yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânları kullanarak çaba 
sarf etmek anlamına geldiği gibi düşmanlara karşı vatanı savunmak amacıyla silahlı mücadele 
vermek anlamı da vardır. Öte yandan insanın her türlü kötülüğe ve şeytana karşı verdiği mü-
cadele ve içindeki çirkin tutkuları yenme çabası da cihat kapsamında değerlendirilir. Tüm bu 
anlamları göz önünde tutulduğunda cihatın sadece savaş olmadığı, aynı zamanda nefisle ve 
şeytanla mücadele; İslam’ın güzelliklerini tüm insanlara tebliğ ve davetle ulaştırma; emr-i bil 
maruf ve nehyi anil münker mücadelesi vererek iyilikleri yaygınlaştırma ve kötülükleri engelle-
me gibi anlam zenginliklerine sahip olduğu görülür. Cihat eden kimseye mücahit denir. Bu kök-
ten gelen mücahede kavramı da özellikle tasavvuf literatürümüzde kişinin Allah’a (c.c.) kulluk 
eden güzel bir insan olabilmek yolunda nefsinin bencil tutkularına, şeytana ve tüm kötülüklere 
karşı mücadele vermesi anlamında kullanılır. Bir hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mücahiti 
şöyle tanımlamıştır: “… Mücahit, Allah’a itaat yolunda nefsi ile cihat edendir.” 24 

24 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 22; Tirmizî, Fezailü’l-Cihat, 2.

BİLGİ KUTUSU

CİHAT

Dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kö-
tülükten sakındırmaya çalışmak, İslâm’ı tebliğ etmek, nefse ve dış düşmanlara karşı 
mücadele vermek.

Cihat; hayatın gayesi olarak Allah’a (c.c.) kulluk etmekten, Allah (c.c.) ve Resulü’nün 
(s.a.v.) koyduğu ölçülerin fert ve toplum hayatına uygulanmasına çalışmaya, İslam’ı 
gayrimüslimlere tebliğe, İslam ülkesini ve Müslümanları her türlü tehlike ve saldırı-
lara karşı savunma ve bu konuda gerektiğinde savaşmaya kadar kapsamlı bir anlam 
taşımakta; kalp, dil, el ve silah gibi beşerî aksiyonun ortaya konulduğu her vasıta ile 
yapılabilmektedir.

Cihat; Müslümanın Allah’a (c.c.) kulluk ve onun rızasını temin için İslam esaslarını öğ-
renme, öğretme, ferdî ve içtimaî planda yaşama, yaşanmasına çalışma, İslam’ı tebliğ 
ve bu hususlarda içte ve dışta karşılaşacağı engelleri aşma konusunda içinde bulunması 
gereken şuurlu ve sürekli gayret ve aksiyon halini ifade eder.

(bk. Ahmet Özel, Cihat, TDV İslam Ansiklopedisi, C 7, s. 527-531.)
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Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde geçen 
ve olumlu anlamda kullanılan cihat kavra-
mını sadece savaş anlamına gelen kıtal ve 
harp kelimelerine indirgemek doğru de-
ğildir. Kur’an-ı Kerim’de, iki grup arasında 
meydana gelen silahlı çatışma anlamın-
daki savaş karşılığında harp ve kıtal keli-
meleri kullanılmıştır.25  Kur’an-ı Kerim’deki 
bütün cihat ayetleri kıtal ve harp anlamına 
gelmez. Savaşmak manasında kullanılan 
cihat; “Kendilerine savaş açılan Müslü-
manlara, zulme uğramaları sebebiyle sa-
vaş için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın 
onlara yardım etmeye gücü yeter.”26  ve 
“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda 
siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çün-
kü Allah aşırı gidenleri sevmez.”27 ayetle-
riyle birlikte söz konusu edilmiştir. Nitekim 
Medine’de hicret sonrasında müşriklerle 
savaşmaya izin veren bu ayetlerden önce 
Mekke’de nazil olan bazı ayetlerde de ci-
hat kelimesi geçmekte ve bu ayetlerde ci-
hat, savaş anlamında kullanılmamaktadır. 
“Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, 
biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. 

Şüphesiz Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.”28 ayetinde cihat etmek; Allah (c.c.) için 
çabalamak, gayret göstermek anlamındadır. “O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur’an 
ile) onlara karşı olanca gücünle mücadele et!”29  ayetinde de cihat, vahyi tebliğ etmek ve emri-i 
bi’l maruf nehy-i ani’l münker yapmak anlamına gelmektedir.

Günümüzde cihat kavramı özellikle İslam karşıtları tarafından kötü örneklerle özdeşleşti-
rilerek uzak durulması gereken bir şeymiş gibi gündeme getirilmekte ve Müslümanlar bu kav-
ram üzerinden olumsuzluklarla anılmak istenmektedir. Oysa Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) hadislerinde cihat edenler övülmekte, Allah (c.c.) yolunda canlarıyla ve 
mallarıyla cihat edenler cennetle müjdelenmektedir. Bir ayet-i kerimede “(Şunu bilin ki) Gerçek 
müminler, yalnızca, Allah’a ve Resulüne iman edenler ve (bu konuda) bütün şüphelerden uzak 
duranlar; Allah yolunda bütün malları ve canları ile cihat edenlerdir. İşte onlar imanlarında 
sadık olanlardır.”30  buyrularak Allah (c.c.) yolunda cihat etmek, gerçek müminlerin özellikleri 

25 bk. Mâide suresi, 64. ayet; Enfâl suresi, 57. ayet; Muhammed suresi, 4. ayet; Bakara suresi, 190-191, 193. ayetler; Nisâ suresi, 
74-76. ayetler; Tevbe suresi, 12-13. ayetler.

26 Hac suresi, 39. ayet.
27 Bakara suresi, 190. ayet.
28 Ankebût suresi, 69. ayet.
29 Furkan suresi, 52. ayet.
30 Hucurât suresi, 15. ayet.

Görsel 4. 13.  Şanlı tarihimiz, kanının son damlasına kadar 
vatanını savunarak cihat eden kahramanlarla doludur. (Çanak-
kale savaşında 257 kiloluk top mermisini tek başına topa yer-
leştirip ateşleyen ve İngiliz savaş gemisini batıran Seyit Onbaşı)
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arasında sayılmaktadır. Peygamber Efendimiz 
de (s.a.v.) şu hadisinde cihatı amellerin en üs-
tünleri arasında zikretmektedir: “Ebû Zer (r.a.) 
anlatıyor: “Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ‘Hangi 
amel daha faziletlidir?’ diye sordum.‘Allah’a 
inanmak ve O’nun yolunda cihat etmek.’ bu-
yurdu.”31  Hz. Peygamber (s.a.v.) cihata o 
kadar önem vermiştir ki cihattan kaçınmayı 
mümin olmakla bağdaştırmamış ve “Allah 
yolunda savaşmadan yahut da bunu (en azın-
dan) gönlünden geçirmeden ölen kimse bir 
çeşit münafıklık üzere ölür.”32 buyurarak mü-
minleri cihata teşvik etmiştir. Bir diğer hadi-
sinde ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cihatla 
ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! 
Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, Al-
lah’tan âfiyet (esenlik ve barış) dileyin. Fakat 
düşmanla karşılaşınca da sabredin ve bilin ki 
cennet kılıçların gölgesi altındadır.” 33  

Cihatla birlikte değerlendirilmesi gereken davet, tebliğ, emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker 
gibi kavramlar da vardır. Bu kavramların geçtiği ayet ve hadislerde Müslümanlara yüklenen vazife-
ler de dinimizde cihat ibadeti gibi birer ibadet kabul edilmiş ve cihat kapsamında değerlendirilmiştir.

Tebliğ; sözlükte ulaştırmak, duyurmak, açıklamak anlamlarına gelir. Terim olarak ise pey-
gamberlerin Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahyi insanlara eksiksiz olarak bildirme-
sidir. Açıklanması gereken dinî bir hükmü, yerine göre örnekler vererek, yerine göre nasihat 
ederek sözlü ve yazılı bir biçimde eksiksiz olarak anlatmak, etkileyici bir dille insanlara duyur-
mak da tebliğ kapsamındadır.

Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlara Allah’ın (c.c.) dinini tebliğ etmişler, onları 
bir yandan iyiliklere teşvik ederken bir yandan da kötülüklere karşı uyarmışlardır.34 Peygam-
berler aynı zamanda beşîr (müjdeleyici) ve nezîr (uyarıcı) olarak görevlendirilmişlerdir.35 Tebliğ, 
peygamberlerin ve onların yolunu devam ettiren Müslümanların öncelikli vazifesi olmuştur.

Davet; sözlükte çağırmak, seslenmek, adlandırmak, dua etmek, ziyafete çağırmak gibi an-
lamlara gelir. İslam dinini yaymak ve Müslümanları dinî görevlerini yerine getirmeye çağırmak 
anlamına gelen bir terimdir. Özellikle İslam’a ve İslam esaslarının uygulanmasına çağrı anla-
mında çoğunlukla tebliğ kelimesiyle birlikte kullanılır. 

31 Buhârî, Itk, 2.
32 Müslim, İmâre. 158.
33 Buhârî, Cihat, 112, 156; Müslim, Cihat, 19-20.
34 bk. Nahl suresi, 36. ayet; A’râf suresi, 62 ve 68. ayetler; Ahzâb suresi, 39. ayet.
35 bk. Bakara suresi, 119. ayet; Ahzâb suresi, 45. ayet.

Görsel 4. 14.  Vatan, bu topraklar için cihat eden ve bu 
uğurda canını verenlere minnettardır.  (15 Temmuz darbe 
girişiminde vatan hainlerine karşı savaşırken şehid olan 
Ömer Halisdemir)
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.), peygamberlik görevinin bir gereği olarak insanları Allah’a 
(c.c.) çağırmış,36 tüm insanları Allah’ın (c.c.) dinine davet etmiş37  ve Allah’ın (c.c.) kendisine 
bildirdiği vahyi insanlara tebliğ etmiştir.38 

Müslümanlığın yayılması ve ilkelerinin uygulanması, davet ve tebliğ faaliyetlerine bağlı ol-
duğundan tebliğ ve davet, Müslümanların kaçınılmaz görevlerinden biri sayılmıştır. Bu konuda 
Kur’an-ı Kerim’de “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk 
bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”39 buyrularak tebliğ, davet, emr-i bil maruf ve nehy-i 
anil münker vazifeleri Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklenmiştir.

Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker; sözlükte iyiliği, hayrı tavsiye etmek, kötülüğü ve çir-
kin olanı yasaklamak demektir. Terim olarak dine göre yapılması gereken işleri emir ve teşvik, 
yapılmaması gereken işleri de yasaklamak ve engellemeye gayret etmektir. Kötü söz, fiil ve 
ahlaka karşı tavır alıp hayatın her alanında dinin ve aklın emretmiş olduğu hayır ve güzellikler 
yerleşinceye kadar insanların yapmış oldukları her türlü gayret ve çalışma emr-i bil maruf ve 
nehy-i anil münker kapsamındadır.

Kurân-ı Kerim’de “Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velisidirler. Onlar emr-i bi’l-
ma’ruf nehy-i ani’l-münker (görevini) hakkıyla yerine getirirler, namazı dosdoğru kılarlar, 
zekâtı verirler, Allah’a ve Peygamberine itaat ederler. Allah onlara rahmet edecektir. Allah 
her zaman en üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.”40  buyrularak iyiliği emretmek ve kötülük-
ten men etmek müminlerin özellikleri arasında sayılmıştır. Peygamber Efendimiz de (s.a.v.) bu 

36 bk. Ahzâb suresi, 46. ayet.
37 bk. A’râf suresi, 158. ayet.
38 bk. Âl-i İmrân suresi, 20. ayet; Nahl suresi, 82. ayet.
39 Âl-i İmrân suresi, 104. ayet.
40 Tevbe suresi, 71. ayet.

NOT EDELİM

KUR’AN-I KERİM’DE DAVET

“İslam’a çağrı” (Saff suresi, 7. ayet.), 

“İmana çağrı” (Hadîd suresi, 8. ayet.), 

“Allah yoluna çağrı” (Nahl suresi, 125. ayet.), 

“Allah’ın kitabına çağrı” (Âl-i İmrân suresi, 23. ayet.), 

“Hakka çağrı” (Ra‘d suresi, 14. ayet.), 

“Hayra çağrı” (Âl-i İmrân suresi, 104. ayet.), 

“Kurtuluşa çağrı” (Mü‘min suresi, 41. ayet.), 

“Hayat kaynağına çağrı” (Enfâl suresi, 24. ayet.), 

“Esenliğe çağrı” (Muhammed suresi, 35. ayet.) 

Bu ayetler davetin İslami inanç ve değerlerin kabul edilip uygulanmasını sağlamayı 
hedef alan bir faaliyet olduğunu ve dolayısıyla hem gayrimüslimlere hem de Müslü-
manlara yönelik olabileceğini göstermektedir.

(bk. Mustafa Çağrıcı, Davet, TDV İslam Ansiklopedisi, C 9, s. 16-19.)
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konuda “Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze 
saygı göstermeyen ve iyiliği emredip kötülükten sakındır-
mayan bizden değildir.”41  buyurmuştur. Bir diğer hadisinde 
ise “Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki ya iyiliği 
emredip/teşvik edip kötülükten sakındırırsınız/uzaklaştırır-
sınız ya da Allah size bir ceza gönderir de O’na dua eder-
siniz ama O, duanıza karşılık vermez.”42 buyurarak emr-i 
bil maruf ve nehy-i anil münker sorumluluğunun önemine 
dikkat çekmiştir. 

Cihat ibadetini ecdadımız öncelikle Allah (c.c.) rızası için, Allah (c.c.) yolunda (fî sebilillah) 
ve “i’lâ-yı kelimetullah” ülküsü çerçevesinde âdeta bir yaşam tarzı haline getirmiş ve Allah’ın 
(c.c.) adını yüceltme davasını kendisine bir vazife edinmiştir. Şehadeti en yüce mertebelerden 
birisi olarak gören atalarımız, Allah (c.c.) yolunda cihata çıktığında “Ölürsem şehidim, kalırsam 
gazi” diyerek gerektiğinde canını feda etmekten hiçbir zaman geri durmamıştır.

Cihat ibadeti, hak ile batıl mücadelesi kıyamete kadar süreceği için her zaman var olması 
gereken bir ibadettir.43  Günümüzde de Müslümanlar başta kendi vatanlarını savunmak amacıy-
la yeri geldiğinde savaşı da göze alarak Allah (c.c.) yolunda gayret göstermekle mükelleftirler. 
Vatanını, dinini, bayrağını, kutsal değerlerini savunmak bir Müslümanın asla vazgeçemeyeceği 
görevlerindendir. İşte cihat ibadeti, Müslümanın şehadeti de düşünerek Allah (c.c.) yolunda 
canıyla, malıyla, bilgisiyle ve Allah’ın (c.c.) kendisine bahşettiği her türlü yeteneğiyle yerine 
getirmesi gereken ibadetlerdendir.

41 Tirmizî, Birr, 15.
42 Tirmizî, Fiten, 9.
43 bk. Ebu Dâvûd, Cihat, 33.

NOT EDELİM

“Allah yolunda öldürülenlere 
“ölüler” demeyin. Hayır, on-
lar diridirler. Ancak siz bunu 
bilemezsiniz.”

(Bakara suresi, 154. ayet.)

BİLGİ KUTUSU

İ’LÂ-YI KELİMETULLAH: Allah (c.c.) kelimesini yüceltme. Allah’ın (c.c.) dininin ve 
tevhid inancının yüceltilip yaygınlaştırılması yolunda gösterilen her türlü gayret ve 
faaliyet. Müslümanın Allah’a (c.c.) kulluk ve O’nun rızasını elde etmek için İslam di-
ninin prensiplerini öğrenmesi, öğretmesi.

ŞEHİD: Şahit olan, tanıklık eden, kesin bir haberi veren, bilen, hazır olan. Allah’ın 
(c.c.) dininin tüm insanlığa ulaştırılması ve bu esnada ortaya çıkan engelleri kaldı-
rırken Allah (c.c.) yolunda ölen veya öldürülen Müslüman. Allah (c.c.) yolunda veya 
Allah’ın (c.c.) kutsal kabul ettiği din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için cihat 
ederken öldürülen mümin.

GAZİ: Mücahit, gazâ yapan, savaşa katılan. İslam dinini korumak veya yaymak ama-
cıyla savaşa gidip büyük yararlılıklar gösteren ve sağ olarak dönen kişi, mücahit. Sa-
vaşta başarı kazanan kumandanlara ve hükümdarlara verilen şeref unvanı.

(Dinî Terimler Sözlüğü, s. 165, 338, 106.)
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BU VATANDA KINALI HASANLAR TÜKENMEZ
Yüzbaşı Sırrı Bey, ikindi vakti yeni gelen askerleri teftiş ederken, içlerinden 
bir tanesinin saçının bir tarafının kınalanmış olduğunu görür ve takılır: “Hiç 
erkek kınalanır  mı? Mehmetçik: Buraya gelmeden evvel,  anam kınalamıştı 
komutanım” der ve sebebini bilmediğini de ilave eder. Komutanın isteği üze-
rine anasına mektup yazar, Niye saçını kınaladığını anasına sorar. Anasının 
cevap mektubunda şunlar yazar:

“Ey gözümün nuru Hasan’ım,

Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. 
Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın… Ben, senin anan isem beni ve 
seni Allah (c.c) yarattı, vatan büyüttü. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duru-
yor…

Sen bu ailenin seçilmiş kurbanısın…

Hasan’ım, söyle zabit efendiye… Bizim köyde kurbanlık için ayrılan koçlar 
kınalanır… Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun 
için saçını kınalamıştım…

El-hükmü lillah. Allah, seni İsmail Peygamber’in yolundan ayırmasın.

Gözlerinden öperim…

Anan – Hatice”

OKUMA PARÇASI

Görsel 4. 15.
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1. Hac ibadetinin dinimizdeki yeri ve önemini ayet ve hadisler ışığında açıklayınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Kâbe’nin hac ibadeti açısından önemi nedir? Açıklayınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Hac ile ilgili belli başlı mekânlar nerelerdir? Yazınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Hac ibadetinin birey ve toplum hayatı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Hac ile umre arasında yapılışı bakımından farklılıklar nelerdir? Açıklayınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Kurban ibadetinin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklayınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1. Kâbe hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Yeryüzünde yapılan ilk mabettir.

B) Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.

C) Kâbe’yi çevreleyen alana Mescid-i Nebi denir.

D) Bütün Müslümanların kıblesidir.

E) Kâbe’ye Beytullah da denir.

2. .................., hac ve umre ibadetini yapmak isteyen kimselere  Allah’ın (c.c.) bazı davranışları belli bir 

süre yasaklamasıdır.

Yukarda boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhram  B)Tavaf  C) Sa’y  D) Vakfe  E) Şavt

             Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.B

A Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
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3. Haccın farzları şunlardır:

I-  İhram 

II-  Vakfe

III- Tavaf

Buna göre, hacca giden bir kimsenin aşağıdaki mekânlardan hangisine gitmesi gerekli değildir?

A) Arafat

B) Mescid-i Nebi

C) Mescid-i Haram 

D) Kâbe

E) Mekke

4. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin faydalarından biri olamaz?

A) Müslümanlar’ın kardeşlik bağlarını güçlendirir.

B) İnsanların Allah (c.c.) katında eşit olduğunu öğretir.

C) Müslümanlar’ın davranışlarını güzelleştirmesine yardımcı olur.

D) Allah’a (c.c.) kul olmanın önemini hissettirir.

E) Zengin olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettirir.

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kurbanla doğrudan ilgili değildir?

A) Kurban bize sahip olduğumuz imkânları paylaşmayı öğretir.

B) Kurban ibadeti bizi Allah’a (c.c.) yaklaştırır. 

C) Kurban sayesinde toplumumuzda birlik ve beraberlik duyguları güçlenir.

D) Kurban bize zamanımızı iyi kullanmayı öğretir.

E) Kurban, sadakatin ve teslimiyetin sembolüdür.

6. “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten 

sakınmanız) ulaşır...” (Hac suresi 37. ayet.)

Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

A) Hayvanlar etleri için kurban edilmemektedir.

B) Kurban Allah’a (c.c.) duyulan bağlılığın bir göstergesidir. 

C) Kurban toplumsal dayanışmaya katkı sağlar.

D) Kurban ile takva arasında yakın bir ilişki vardır. 

E) Kurbanın temel amacı kan akıtmak değildir.
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1. (     ) Hac insanları küçük görmeme, onlar arasında ayrım yapmama bilincini geliştirir. 

2. (     ) Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

3. (     ) Kâbe, Mescid-i Nebi’nin merkezinde bulunur.

4. (     ) İhramlı olan Müslümanlar’ın banyo yapması yasaktır.

5. (     ) Kurban kesmek insanı Allah’a (c.c.) yakınlaştırır.

6. (     ) Vacip olan kurbanı kesmek yerine, onun parası fakirlere dağıtılabilir.

7. (     ) Sığır ve deve en fazla 5 kişi tarafından kurban edilebilir.

8. (     ) Hacca sadece yaşlı insanlar gider.

9. (     ) Hac Müslüman’a dünya hayatının fani olduğunu hatırlatır.

10. (     ) Umre yıl içerisinde birden fazla yapılabilir.

7. Hacda giydiğimiz ihram kıyafeti, sahip olduğumuz tüm makam ve mevkileri terk edip sadece kul 

kimliğimizle Allah’a (c.c.) döneceğimizi bize hatırlatan iki parça dikişsiz kumaştan oluşur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ihram kıyafetinin simgelediği değerler arasında yer almaz?

A) İhram kıyafetinin kaliteli kumaştan seçilmesi, hac ibadetinin değerini arttırır.

B) Maddi imkânların fazlalığı Allah (c.c.) katında bir üstünlük sağlamaz.

C) İhram kıyafetinin dikişsiz olması gerekir.

D) Tüm Müslümanlar’a “Allah’ın (c.c.) eşit kulları” gözüyle bakmalıyız.

E) Müslüman kendini diğer Müslümanlar’dan üstün görmez.

8.  I-   Hac yılda bir kez yapılabilir.

II-  Hac Ramazan ayında yapılır.

III- Hacca gitmek farz, umre yapmak ise sünnettir.

IV- Umre ihrama girdikten sonra tavaf ve sa’y yapmaktan ibarettir.

V-  Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban yoktur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) I-II      B) Sadece II      C)   IV-I       D)   II-V      E) Sadece I

            Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına (D), yanlış olanlarının başına (Y) yazınız.C




