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Yeşilzade

İbadetlerin İç Anlamı

Mehmet DEMİRCİ
Prof. Dr., Dokuz Eylülü. ilahiyat Fakültesi

İnsanın nasıl ki bir bedeni bir de ruhu, bir madd!.bir de manevi yönü varsa,
dlnin de bir zahiri bir batını, yani bir dış yüzü bir de iç yüzü vardır. İbadetlere
görünen şekillerinin ötesinde b~ iç anlam vermenin, batıili bir yorum getirmenin eski bir geleneği bulunmaktadır. Bu alanla daha çok tasaVVLıf mensupları ilgilenmiştir.

Batını

yorumlar dlnin zahirini küçük görmeyi veya onu red ve inl<ar etmeyi
gerektirmez. Bu yönden tasavvuf anlayışı, tarihteki yılacı Batıilllik mezhebinden
ayrılmış olur. Ölçü şudur: Zahiri ve batını yorum ve izahlar ruh ve beden gibi birbirini tamamlamak durumundadır. Zahire dayanmayan batıili açıldama geçersiz
olduğu gibi, batını hiçe sayan zahirci görüş de eksik ve yanlıştır.'
İbadetlere, görünen şekillerine ve dış yüzlerine ilave olarak bir takım yorumlar getirmek ve iç anlamlar üzerinde durmak, onlara daha bir canlılık ve ve derinlik kazandırır. Böylece sembolik ve şekilden ibaret gibi görünen bazı hareketler, insanın gönlünde ve kafasında yeni bir anlam ve boyut. elde etmiş olur.
Abdestin İç Anlamı
Bilindiği

gibi abdesr almak için önce niyet edilir, eller güzelce yıkanır, ağız ve
burun su ile temizlenir, yüz ve kollar yıl<anır. Baş, boyun ve kulak arkaları ıslak
. elle silinir. Nihayet ayaklar iyice yıkanır. Bütün bu hareketleriri ne gibi anlamları olabilir?
Abdest, Allah'ın huzurunda bulunmak demek olan namaza hazırlıl<tır. Vücutça temiz olmak içirı alınan abdesr veya boy abdesti, namazın ön şartıdır. Tabii ilı
tiyaçlarını giderdikten sonra, bu organlarını temizlemek, ardından elleri yıl<a1 Süleıni (ö. 412/1021)'nin bu konudaki görüşleri için bk. Süleyman Ateş, Sıllemf ue Tasauuıifi
Tefsin·, İstanbul 1969, s.l43.
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mak, nihayet abdesr almak, sadece dış temizlikten ibaret hareketler değildir. Pislikler maddi olduğu kadar manevi de olduğundan, abdesr alırken manevi kirlerden arınmak da söz konusudur. Bu sırada geçmiş hatalardan pişmanlık duyup
gelecek için iyi kararlar alınabilir. Pişmanlık ve tövbe geçmişimizi temizleyip arı
tır.

İyi

veya kötü hareketleri organlarırnızla yaparız. El işler yapar, yıkar ve yazar;
yer içer, iyi ve kötü sözler söyler, konuşur; burun koklar, gözler görür, kollar saldırır ve yakalar; kulaklar işitir ve dinler; ayaklar ise bizi pek çok yere götüıiir. Bütün bunlar zaman zaman günah ve yasak sınırını aşabilir.
İşte abdesr sırasında içimizden geçireceğirniz dualarla, söz konusu edilen
olumsuz hareketlerin etkisinden kurtulmaya çalışabiliriz. Abdesr alacak kimse
önce niyet eder. Bu bir ruhl-manevi hazırlık:Jf, Hakk'ın huzuruna çıkmaya niyet
etmek ve hazırlanmak demektir. Sonra besınele çekerek ve Allah'ın yardımını
dileyerek abdeste başlar.
Ağıza ve buruna su verirken insan şöyle düşünür veya dua edebilir: ''AlIab 'ını, adını anmak ve senin kitabını okumak için bana yardımcı ol. Gebennem kokusunu uzaklaştırıp bana cennetin kokusunu koklat. "
Yüzünü yıkarken: "Mevltim, senin dostla~·mın yüzleri ağaracağı gün yüzümü ağart, o sırada benim yüzümil kara çıkanna." der.
Sağ kolunu yıkarken: ''Allabım, beni defteri sağ taraftan verilenlerden eyle,
b esabı mı kolq-y kıl." Sol kolunu yıkarken ''Allahım beni, defteri sol taraftan verileıılerdeıı eyleme. "der.
Başını meshederken: "Ya İltibf rabmetin beni bilriisün, üzerime feyzini ve
bereketini indir, senden başka hiçbir kimsenin gölgesinin bulunmayacağı yerde beni Arş'ın gölgesinde gölgelendir. "der.
Kulaklarını meshederken: "Tannm, beni söz dinleyip sözün en güzeline
uyanlardan kıl, iyiler/e birlikte cennete çağıran sesi işitınemi nasib et. "diye düağız

2

şünür.

Boyuunu silerken: ''Allahım beni cebennemden azad et, boynunıa mabczıp
luk zinciri geçirme. "diye temennide bulunur.
Ayaklarını yıkarken: "Rabbim, ayağıını doğru yolda sabit kıl, beni senin yolundan ayırma. "der.
Daha sonra kelime-i şehadet getirip şöyle niyazda bulunur: "Ya Rabbi, kötü
işler yapmış olabilirim, insan gafildi1~ kendine zulmeder. Ama ben pişmanlık

duyuyorum,· sana dönüyorum. Ajfet beni, tövbeıni kabul et, zira sen tövbeleri
kabul edensiıı. Benipişmanlık duyanlardan ve te1temiz olanlardan kıl, iyi kullannın arasına kat. Beni çok r;ıok şükreden, sabreden ve seni ananlardan ey/e."
2 Abdestin bu türlü izahları için bk. Muhammed Haınidullah, İsliim'a Giriş, çev. Cemiii Aydın,
Ankara 1996, s. 86; Süleyman Uludağ, İslam 'da Emir ve Yasakların Hikmet i, Ankara 1989, s. 76.
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Abdest alan insan saı:ninll bir dille ve içten bir duyguyla, eksiklik ve hataları
nı Hakk'ın huzurunda itiraf edip, bunlan yumasını, yıkamasını ve silmesini kulluğa yakışan bir.tavırla O'na arz eder, duasının kabulü için yalvanp yakarır. Böylece bilinci ve içtenliği ölçüsünde nıhen temizlerup annrnış bir halde huzura varmaya, namaza durmaya hazır hale gelir.
Bu tavrıyla kişi el, kol, yüz, ağız, burun v~ ayaklardaki veya tüm bedendeki
kirlerin su ile yıkanmasını sağlar. Ayrıca da, dua ve kulluk duygusuyla, bütün
bunları, ruhun manevi kirlerden arınıp temizlenmesinin bir sembolü saymış
olur. Su nasıl maddi kirleri ternizliyorsa, tövbe de manevi kirleri yok eder diye
düşünür. Halkın gördüğü yer olan bedenimi ve elbiserni terniz tutar da, Hakk'ın
nazar ettiği yer olan kalbimi terterniz tutmazsam yanlış yapmış olurum diye inanır. Bedeni gibi kalbini de kötü ve kirli şeylerden arındırmaya çalışır.
Saygıdeğer bir şahsın yanına giren kimse yunup yıkandığı gibi, Allah'ın huzuruna varan kişi de temizlenir, kendisine çeki düzen verir. Dış ternizlilde yetinen kimse, evine padişahı davet eden, bu amaçla evin dışını badana yaptığı halde içinin bakımını dikkate almayan kimseye benzetilir. Şemsi'nin dediği gibi:
''Padişah konmaz saraya hane marnur olmadan. "i
Ternizlik iki nevidir, biri beden temizliği öteki ruh ternizliğidir. Beden temizliği olmadan namaz sahih olmadığı gibi, kalb temizliği olmadan da marifet sahih
olmaz. Beden temizliği ma-i mutlak (temiz su) ile yapılır. Kalb temizliği için de
halis ve saf bir tevlıid gerekir. Olgun kimseler sürekli olarak zahirde temizlik, batında tevlıid üzere bulunurlar. Devamlı olarak abdestli olanı, sağ ve solundaki
muhafız meleklerin sevdiğine inanılır.'i Hakk'ın dergahına yönelenlerin zahirde
ve batında abdestli olmaları gerekir. Zalıir abdesti su ile, batın abdesti tövbe ve
Hakl<:'a dönmekle mümkün olur.
Yunus Ernre söylüyor: "Tanla durup başın kaldır ellerini suya daldır/Hem
5
şeytanın boynunu vur hem nefs dahi ölse gerek. "
Bayezid-i Bistaınl şöyle dermiş: "Ne zaman dünya düşüncesi gön!üınden
geçse abdest atırım; ahiret düşüncesi geçince de gusill yaparım. "
*

Gönül ehli kimseler iç anlam olarak abdestin ve ternizliğin beş derecesinden söz
ederler. İçten dışa doğru bunun sıralanışı ve doğacak sonuçlar şöyle ifade edilir.
1. Ruhun abdesti: Ruhun, hayvanlık seviyesine ait bilgisizlikten ve Allah'tan
gayri şeyleri görme gafletinden arınmasıdır. Bunu başarabilen kimsede Cenab-ı
3 Şemseddin Sivasi'nin bir gazelinden alınan beytin tamamı şöyledir: "Sür çıkar ağyarı dilden ta
tecelli ede Hak/Padişalı konmaz saraya hane ma'mür olmadan." Bk. Bıiyıik Tılrk Klasikleri (Ötüken
Söğüt>, İstanbul 1986, c. IV, s. 328.
4 Hucviri, Keşji/'1-Mabcıtb (Hakikat Bilgisi), çev. Süleyman Uludağ, İstanbul 1982, ss. 426 ve
428.
5 Yunus Emre Diuanı, haz: Mustafa Tatçı, Ankara 1991, s. 116.
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Hakk'ı müşahede istidadı gelişir

ve kalb aynasında tecelli panltılan yanmaya
başlar. ·Ruh Allah'tan gayrı şeyleri görmekten arınsa, Gaffar olan Allah'ın nfını
onu lnışatır. Kötü düşüncelerini temizlese talrva elbisesine kavuşur. Nefsin hilelerini yıkasa, yani onların tuzağına düşmekten annsa, iç huzunına ve itmi'nana
ulaşır.

Sırrın

2.

terişten

abdesti: Burada

rühun ruhu demek olup; onun abdesti gös-

(riya), arzu ve isteklerio esiri olmaktan, kendini

nıtkusundan, aşırı

ma

"sır",

Bunun sonuçlan

beğenmişlikten, baş

şöyledir: Sır,

riya ve nefsaill arzular kirini

yıkadığı

takdirde, ih-

las nüru ortaya çılçar. Dünya sevgisinden annırsa ahiret sevgisi doğar.
mahkarlığını

ol-

dünya isteği ve mevki sahibi olma ihtirasından arınmaktır.
Hırs

ve ta-

yusa, kanaat ve tevekkül nurlan görünür.

3. Kalbin ve gönlün abdesti: İki yüzlülük, bozgunculuk ve kötü ahlaktan
uzak

durmaktır.

kirleri

yıkansa,

yıkansa,

Büyüldenme yıkanınca alçak gönüllülük

iyilik;

düşmanlık yıkansa,

sözünde durma ve güven nuru

doğar.

Allah sevgisi görünür.

Çekememezlik
Hıyanet

kirleri

doğar.

4. Dilin abdesti: Yalan, dedikodu, iftira ve boş sözden,
merak etmekten ve gizli hallerini ortaya

insanların ayıplarını

çıkarmaktan, faydasız konuşmaktan

uzak durmaktır.Yalan ve koğuculuk yıkansa, doğruluk ve vefa doğar. İftira ve itham etme yıkansa, sevgi görülür.
nuşulur

hoşgörü ışıldarı

ve boş söz bırakılsa yararlı şeyler ko-

panldar.

5. Zahir abdesti: Bu,
miz

Faydasız

veya Allah'ın adı anılır. İnsaların ayıplannı araştırma huyu temizlense

şekilde,

terniz

stı

bildiğimiz

ile abdesr

abdesttir. Yani dlni bilgi olarak

organlarını yıkamaktır. Sonuçları

menni edilir: Abdesr alan kimsenin yüzünü
nurlu

olmasına

yol açar. Kolunu

yıkayınca

yıkaması, malışer

ise

şöyle

te-

günü yüzünün
olur.

Ayrıca

erişir. Ayağını yıkayınca,

ahiret-

cömertlik

amel defterinin sağ eline verilmesi gibi bir lutfa

öğrendiği

nurları hasıl

teki manevi engelleri kolaylılda geçme imkanı doğmuş olur. İşte bu tür ternizW.;:
ve bu manada abdesr alış, Allah'a yaklaşınayı ve O'na kavuşmayı sağlar.';

*
Abdesr

alırken gerçekleşen dış ternizliğin,

iç

temizliği

ile birlikte

gelişmesi

için şunlar da tavsiye edilir: Eller yıkanırken kalbin de aşırı dünya sevgisinden yı
kanması

gerekir. Ağıza su alınırken, onunla boş şeyleri anmamaya azmetmelidir.

Yüz yıkandığı zaman, yüzü Hak'tan başka

şeylere

çevirrnemeye söz vermelidir.

6 Alımed Yesevi yolunun temsilcilerinden biri olan Hazini'nin bu yorumlannın ramaını için bk.
Ceuiibim '1-Ebraı: YÜK T.y. no. 3893, s. 11-16. Aynı eserin bir neşri: Cilıan Oh.'Uyucu, Hazinf Ceuiibim '1-Ebrar Min Emuiici'I-Bibar (Yeseuf Meniikıbniimesi), Kayseri 1995, ss. 7-11. Eser hakkında ayrıca bk. Nihat Azaınat, "Ceviihiru'l-Ebrar", 1DV İsitim Ansiklopedisi, c. I, s. 432.
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Ayağı yıkarken,

Hak yolda bulunma gayreti

Abdest Hakk'a yönelmeye
destine sahip

olmayı

hazırlıktır.
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pekiştirilmelidir.-

Hak

kapısına

yönelenler

hedeflemelidir. Zahirle yetinen kimse için

dış

dış

ve iç ab-

temizlik kafi

gelebilir. İçi ile de yakınlık elde etmek amacında olan kimsenin ise, içini de ternizlemesi gerekir.

Dış

ternizlik su ile, iç ternizlik ise tövbe ile ve Hakk'ın

kapısı

na dönmekle mümkün olur.
Abdestin vücut temizliği ve sağlık açısından faydaları çok açık olduğundan,
bu konuda fazla sözü gereksiz buluyonız. Sadece şu kadarını söyleyebiliriz. Ağız
ve bum un bir kaç defa yıkanması, boynun ıslak elle meshedilmesi, el ve ayakların yıkanması, vücuttaki kan dolaşımının, en uzak noktalardan uyarılması gibi
bir pratik yarar sağlamaktadır.
Sevgili Peygamberimizin şu sözünde, abdestin hem fizyolojik hem de manevi faydasını içeren derin bir hikmet gizlidir: "Öfke şeytandandn~ şeytan ateşten
yaratılmıştır. Ateş ancak su ile söndürülüı~ o htilde öjkelendiğiııiz zaman onu
yenmek için abdest alıııız. '11
Boy Abdestinin İç Anlamı

Maddi ternizlik aracı olan ibadetlerimizin ikincisi gusül, yani boy abdestidir.
Gusül, ibadet niyetiyle bütün vücudun baştan ayağa yıkanması demektir. İslam
dininde, cinsel ilişki veya boşalmadan sonra, kadın ve erkeğin boy abdesti alması zonınludur.
Yıkanmanın dini bir gereklilik olması, medeniyet tarihimizde ternizlik ve su
kültürümüzün olağanüstü gelişmesini sağlamıştır. Evlerdeki banyo imkanlarının
kısıtlı olduğu devirlerde hamamların ne kadar önem taşıdığı açıktır. Tarihimizde
yerleşim bölgelerinde yapılaşma sırasında önce hamam ve cami gibi genel hizmet binaları inşa edilirdi. Orduların seferlerinde, bir yerde konaklanacağı zaman
ilk önce seyyar hamam çadırları kunılurdu.
Guslün, yani tepeden tırnağa yıkanmanın beden sağlığı bakırnından önemi
bellidir. Bu sebeple, cünüp olanlar, adet ve lobusalık halleri sona eren hanımlar
için zonınlu olan gusül, bu dummların dışında haftada bir Cuma günleri içirı
sünnet kılınmıştır, yani makbul ve sevaplı bir hareket sayılmıştır. Abdest üzerirıe
abdest, gusül üzerirıe gusül nur üzere nfır (nurfın ala nfır)dur.
Boy abdestinirı iç anlamıyla ilgili yonımlardan biri şudur: Cirısel ilişki esna~
sında irısan, yaradılış gereği, maddi zevklere, bedelli haziara dalar. Bu doğal olmakla beraber, irısan hayatının yegane amacı maddi "haz" değildir. Cirısel haz,

7 Bk. İbnArabi-Ahmed Avni Konuk, Tedbfriit-ı İliibü:ve Tercı'ime ve Şer/Ji, yayma hazırlayan:
Mustafa Tahralı, İsıanbul1992, s. 431.
S Ebu Davud, Sı'inen, Edeb, s. 3.

14

tasauuuf

neslin devamı için bir araçtır. Orada takılıp kalan bir kişi insanın ruhl-manevi yönünü gözardı etmiş olur. O haz sebebiyle nefsin kirlenmesi söz konusudur. Kirlenen nefs "yukarı alem" e ilgi duymaz.
Uzun süre kendisini tamamiyle manevi hayata veren bir kimsenin, aniden
dünyevi hayata yönelinesi uyumsuzluğa yol açtığı gibi, bütünüyle bedelli ve
dünyevi zevklere daları kimsenin birden bire manevi ve ruhaili hayata yönelinesi de aynı şekilde uyumsuzluğa yol açabilir. Bundan dolayı, bu geçişlerin tedrid
olarak yapılınası gerekir. Abdest ve boy abdesti, bu geçişleri düzeniernekte ve
kolaylaştırmakta bir aracı olur.
Bayılan veya fenalaşan bir kimsenin su ile serinletilerek kendine gelmesi gibi, cinsel ilişki sırasında kendinden geçen, ruhun etkisinden uzaklaşan kişi de yı
kanarak tekrar kendine döner, manevi aleme yönelineye uygun hale gelir."
Aşikardır ki, cinsel ilişkiden veya ilitilarn olduktan sonra yapılan banyo, sadece manevi bakımdan değil, bedenen de faydalıdır. Vücuddaki gerilim ve gevşemeden sonra yıkanmak insanı dinlendirir, yorgunluğu giderir ve dinçleştirir.
Muhyiddin İbnü'l-Arabi (ö.638/1240) Fususu'l-Hikem adlı kitabının son bölümünde, boy abdesti konusunda ilgi çekici bir yorum yapar. Hz.Peygamber'in
"Bana dünyadan üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözümün ııı1ru olan
namaz. "10 anlamındaki hadisini açıklarken şu düşüncelere yer verir: İnsan dalıil
her şey Hakl<:'ın tecellisidir. O bakımdan insanın bir kimseyi sevmesi, gerçekte
aslını sevmesi demektir. Esasen en çok sevilmesi gereken Allal1'tır.
Hadisteki ifadeye göre, Allah'ın sevdirmesi ile erkek kadına veya kadın erkeğe ilgi duyacaktır. Bu sevginin son noktası kavuşmadır. Maddi ve bedelli unsur
söz konusu olunca kavuşmanın nihayeti cinsel yakınlaşmadır. İşte kadın erkeği,
erkek kadını sevip, her ikisi de sonunda cinsi birleşmeyi istedilderi için, boşal
ma sırasında şehvet duygusu bütün vücutlanna yayılır; böylece adeta erkek kadının, kadın erkeğin bedeninde ve şehvet duygusunda fani olurlar.
Cinsel haz bütün vücudu sardığından dolayı, gusül sırasında tepeden tırnağa
yıkanmak farz olınuştur. Erkek ve kadın bu duyguyu birlikte paylaştıklan için
her ikisinin de temizlenmesi gerekir.
Allah kullan üzerinde gayfirdur, yani onların ne şekilde olursa olsun k;endi. sinden başkasına yönelinesinden hoşlanmaz, bu bir İlahi kıskanmadır. Bu vasfından dolayıdır ki Yüce Allah, insanların kendisi dışındaki maddi şeylerden
zevk duyduldarını düşünmelerini istemez. Bu sebeple erkek ve kadının cinsi
duyguyla birbirlerinde faili alınalarının etkisinden kurtulup Hakk'a bakmaları ve
Hakk'a dönmeleri için, başkasıyla tad alına düşüncesinden doğan cünüplükten
onları temizlemek istemiştir. Böylece her şeyin aslı ve gerçek va.rlık olan kendi9 Süleyman Uludağ, İslam'da Emir ve Yasaklann Hikmeti, s. 77.
10 Nesei, İşretü'n-Nisa, s. 1.
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sini hatırlamalanna, O'na dönmelerine imkan hazırlamış olmaktadır. 11
Gerek abdest gerekse boy abdesti, maddi bakımdan ternizlik aracı olmakla
birlikte, özü itibariyle bunlar sembolik hareketlerdir. Asıl olan, Allah'ın buzumna çılunadan önce manevi temizliği sağlamak maksadıyle bir takım hareketlerde
bulunmaktır. Suyun bulunmadığı veya su kullanmanın sakıncalı olduğu dummlarda, abdest veya boy abdesti yerine toprakla "teyemınüm" edilmesi bunu göstermektedir.
Hadis-i şerifte "Allah sizin dış görünüşünilze bakınaz, fakat kalbierinize ve
12
işlerinize bakar. " buymlur. Yani önemli olan dış temizliği değil, iç ternizliğidir.
İç temizliğinin başta gelen vasıtalarından biri; göz yaşı dökerek, içi yanarak, tam
bir pişmanlık duyarak Hakk'a dönmek, tövbe etmektir. Hz. Mevlana
(ö.672/1273) öyle diyor: "Bu görünen pislik bir parça suyla arınır. Fakat içte
olan pislik arttıkça m1ar. İçteki pislikler anlaşıldı ını, göz yaşından başka bir
şeyle teınizleneınez. 'ı/3

Namazın İç Anlamı

Namaz kılmak İslam'ın şartlarından ikincisi ve ibadetlerin en önemlisidir.
Günde beş vakit olarak her müslüman için farzdır. Beş vakit namaz tek başına
veya topluca (cemaatle) kılınabilir. Namaz kılmak için yapılan carniler, İslam rnimarisirıin en önemli yapılarıdır. Haftada bir Cuma namazları topluca ve camilerde kılınır. Yılda iki defa kılınan Bayram namazlan da aynı şekilde toplu olarak
kılınır. Cemaatla kılınan namazlar dinin sosyalleşmesinin en belirgin örnekleridir.
Bir hadiste: "Evinizin önünden akan bir nehir olsa, günde beş defa bu nebirde .yıkaıısanız, üzerinizde kirden pastan hiç eser kalır ını? İşte beş vakit namaz böylediı~ günahları siler süpürür. ,,u buyumlmuştı.ır. Yani namaz insanın
mhunu yıkar, kalbini saf ve terniz hale getirir.
Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, yerdeki ve gökteki bütün varlıklar Allah'ı tesbih
ederler (İsra 17/44), yani kendi dilleriyle O'na ibadet halindedirler. İşte namaz
onların hepsirlin ibadet şekillerirıi içinde toplamaktadır. Metafizik bir bakışla,
dağların dikey, hayvanların yatay vaziyette; bitkiler kökleriyle besinlerini aldık
ları için onların da başlan aşağıda olarak, hal diliyle fiilen Allah'a ibadet ve taatll Bk. Muhyiddin İbnü'I-Arabi, Fusılsu'l-Hikem, çev. Nuri Gencosman, İstanbul 1952, ss. 313314; A. Avni Konuk, Fusılsu'I-Hikem Tercüme Şerbi, haz. Mustafa Tahralı-Selçuk Eraydın, İstan
bul1992, c. IV, ss. 321-343.
12 Müslim, Sabib, Birr, ss. 32-33; İbn Miice, Siinen, Zühd, s. 9.
13 İsmail Ankaravi, Minbiieli '1-Fukara, haz. Saadettin Ekici, İstanbul 1996, s. 132.
14 Müslim, Mesacid, s. 283.
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te bulundukla~ı söylenebilir. 15
İnsan namazda kıyamda iken dikey, rükı1da yatay bir halde bulunur. Seedede ise başı yerdedir. Bu sonuncu halde iken Allah'a azam! derecede yaklaşır.
Secde vaziyeti insanın Rabbine en yakın olduğu hil.ldir. İnsan Allah karşısında
madd! olarak ne kadar eğilir ve küçülürse, manen o nisbette büyür ve yücelir.
Namaza başlama tekbiri sırasında "Allahü Ekber". diyerek elini kaldıran insan
sanki şunu demek ister: "Ben şu anda bütün dünyevf kaygılan ve maddf düşünceleri, kısacası Hak'tan gayri her şeyi elimin tersiyle arkaya atıyor ve yüce
Mevla 'nın buzuruna çıkıyorum. " Bu niyet ve duyguyla ibadete başlayan kişi,
namaz sırasında Allah'a tam bir yakınlık içinde olacaktır. Onun için "Namaz
mü 'minin mfracıdır. "16 buynılmuşnırr. Mlraç sırasında Sevgili Peygamberimiz
nasıl ki, Allah yakınlığının son noktasını yaşamışsa, müslüman için de namaz, Allah'la beraber olmanın yoludur.
Kur'an-ı Kerim'de namazın kötülüklere engel olacağı belirtilir (Ankebut
29/45). Namaz kıldığı hil.lde ahlaksız davranışlardan geri kalmayan kimse, büyük ihtimalle zamanla düzelecektir. Bunun örnekleri az değildir.
Namazın özü: a) Allah'ın huzunında kalbin huşı1 ile, yani saygı ve korku ile
dolması, b) Dil ile Allah'ın anılması, c) Bedenle O'na azam! derecede tazim ve
saygı tavrı sergilenmesinden ibarettir. Bu üç unsur öteki dinlerin ibadetlerinin de
özü sayılır. Bu üçü arasında en önemli olan ise birincisidir. Dilsiz kimse ikincisini, kötürüm kimse de üçüncüsünü. yerine getiremeyebilir. O biilde namazda
özün özü kalbteki Allah'a yöneliş, O'na olan sonsuz saygı ve sevgi duygusunu
canlı nınışrur.

17

Allah'ı

seven ve sayan O'nun emirlerine uyup yasaklarından kaçacaktır. Save davranışlardan vazgeçirmeyen namaz faydasızdır. Kur'an'da gaflet içinde ibadet edenler için "Yazık/ar o/sım o namaz kı
/anlara .. "(Maun süresi) buynılur. Hadiste: "Nice namaz kılanlar vardır ki, kıl
18
dıkları namazdan ellerine geçeıı sadece uykusuzluk ve zahnıettir. " denir. Yunus Emre şöyle der: "Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil/Yetmiş iki
millet dahi elin yüzün yumaz değil. "19
Kur'an-ı Kerim'de namaz "zikir", yani Allah'ı anma, O'nu hatırlama olarak da
ifade edilir (Ankebut 29/45). Bir kimsenin namazı, o sırada Allah'ı hatırlaması ölçÜsünde değer taşır. Gaflet içinde kılınan namaz şeklen namaz olsa bile, gerçek
hibini

ahlaksızlık sayılan nınım

15 Bu konuda bk. M. Haınidullah, İslam 'a Giriş, s. 85 ; A Avni Konu~, Fususu '1-Hıkem Terctlme ue Şerbi, c. IV, s. 377.
16 Haındi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. N, Yunus suresi 10. ayetinin tefsiri.
17 Bk. Şah Veliyyullah Delılevi, Huccetullabi'I-Baliğa, çev. Mehmet Erdoğan, İstanbul1994, c. I,
s. 286; S. Uludağ, İslam 'da Emir ve Yasaklarm Hikmeti, s. 82.
18 İbn Miice, Sıyam, s. 21.
19 Yunus Emre Divaııı (M.Tatçı), s. 133.
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namaz olmaktan uzaktır. Bununla birlikte namaz sırasında bir an bile Allah' ı hatırlayıp, kendini O'nun huzurunda hissetmek dahi bir başandır. İnsan namaz kı
lark en en azından böyle bir huzuranını yakalamayı düşünmelidir. Bu büyük bir
mutluluktur. Bu anın başlama tekbiri sırasında yakalanması daha uygun ve kolay olur.
Gerçek namaz :mlrac olmaya aday namazdır. Gündelik namazlanmız onun
taklicli sayılır. Özlenen o asıl namaza ulaşabilmek için ihlas ve samirniyetle gayret göstermeye devam etmelidir. Hep aynı noktada çakılıp kalmak, bir gelişme
göstermernek hoş değildir. '1ki günü biribirine eşit olan ziya'Y!dadır. "
NamazdaJ? hareketleri ve taşıdıklan maniilan biraz daha yakından ele alalım.
İsmail Hakkı Bursev! başlama tekbiri alırken iki elin birden kaldırılmasını şöyle
yorumlar: "İşin gerçeği şudur: Sağ el abiretten, şol el dünyaçian ibarettir. Ellen·
kaldırmak ise, dünya ve abiret ilgisini elden çıkarıp arka tarafa atmak ve her
ikisi sebebiyle de büyük/enmeyi yok etmek anlamını taşır." Aynı müellifirniz, abdesti masivildan ayrılmak, namazı ise Hakk'a kavuşmak olarak değerlendirif
20
(Vudı1 ki masivildan infisal, salat ki Hakk'a ittisaldir).
Namazda ilk okunan dua olan "Sübhaneke" kelimesinin anlamı "Allabım seni tesbib ve tenzih ederim, sen en yücesin, sen en büyüksün. "demektir. Bu düşünce ve duygulada Allah'a yönelen kul, O'nu içinde duymaya çalışır.
Daha sonra "Fatiha" suresi okunur. Burada Rab'la bir konuşma sözkonusudur. Önce Allah'a hamdedilir. O'nun iilemlerin Rabbi olduğu, her şeyin sahibi ve
hakimi bulunduğu belirtilir. "Yalnız sana kulluk ederiz." denir. Bu, tasavvufta
"fark" makamının ifadesidir. Daha sonra "Yalnız senden yardım dileriz." denir.
Bu ise "cem" makamının sirngesidir. 21 Yani bana kulluk etme imkan ve gücünü
veren de sensin demektir. O halde: Ya Rab, ben sana sığınıyorum. "Bizi sırat-ı
müstakfme (doğru yola) ilet. "diye dua ve niyazda bulunulur.
Bir ku ds! hadiste Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben namazdaki Fatiha suresini kulumla kendi aramda yarı yarıya bölüştürdüm, kulumun istediği onundur." der ve şöyle devam eder: Kul "Ebamdülillabi Rabbi'l'alemfn" dediği ?'aman, Allah: Kulum beni sena etti, der. Kul: ''Ma/iki yevmiddfn" dediği zaman,
Allah: Ku!um beni övdil, der. Kul: '1yyake na'bildü ve iyyake nestafn" dediği
zaman, Allah: Bu kulumla benim aramdadır ve kulumun istediği bakkıdu~
der. Kul: '1hdine'S-sırata'l-milstakfm sıratallezfne en'amte aleybim gayri'lmağdubi aleybim ve le'ddallfn" dediği zaman Allah: İşte bu kulumund ur ve
kulumun istediği bakkıdır, buyurdu. '"2
20 ·İsmail Hakkı Bursevi, Kitlibı'i'ıı-Netfce 1-11, hazırlayanlar: Ali Namlı-İmdat Yavaş, İstanbul
1997, c. II, s. 62.
· 21 Kuşeyri, Rislile, çev. Süleyman Uludağ, İstanbul1978, s. 155.
22 Müslim, Saliit, s. 37; İbn Arabi, Mişkiitü'l-Eııuliı; (Nurlar Hazinesi), çev. Mehmet Demirci, İs
tanbul1994, ss. 98-100.
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"Rükı1" eğilrnek

demektir. Allah'a saygının, Onun büyüklüğünü itiraf etmenin fiili şeklidir. İnsan aziz (izzet sahibi, değerli) bir varlıktır. Başkafiini varlıklar
karşısında eğilrnek ona yakışmaz. Allah'ın huzurunda eğilip, kulluğun sadece
O'na ait olması gerektiğini bilenler, başkaları önünde eğilrnezler. "Hakfkf hüni. yet ubudiyettedir".23 Bir tek kapıya, yani yalnızca Allah'a kul olmasını bilenler
başka kulluklardan; insana, paraya, mevkiye, şöhrete kul olmaktan yakalarını
kurtarmış olurlar.
Rükı1da Allah'ın azarnet ve yüceliği dile getirilirken, doğrulunca da şükrün
O'na mahsus olduğunu belirten sözler söylenir. Bir hadiste Allah'ın bu sözleri
24
işittiği müjdesi verilir.
Secde halinin, namazda insanın Allah'a en yakın vaziyet olduğuna evvelce
değindik. Namazın sonuda okunan "Ettahiyyatü" duasıyla ilgili şöyle bir görüş
vardır: Bu dua, Miraç'ta Hz. Peygamber'le Yüce Allah arasında geçen bir konuş
manın hatırasıdır. O mutlu anda Resı1lüllah "Her türlü selamın, duanın, güzelliğin Allah 'a yönelik olduğunu" söyler. Allah da: "Ey Peygamber selam/esenlik,
rahmetim ve bereketim sana olsun. "diye mukabelede bulunur. Bunun üzerine
H~k Resı1lü: "Esenlik ve güzellikler aynı zamanda Tanrı 'nın iyi kullarının da
üzerine olsun." der. Ve şehadet kelimesiyle duasını bitirir.
Namazın mü'rnin için m!raç olduğunu söylemiştik. Namazını bu duygulada
kılabilen kişi, Tahiyyat duasını okurken, onun anlamını da düşünerek aynı şuur
ve aynı düşünceyi kafasında, gönlünde canlandırmaya çalışır: Böylece Rabbiyle konuşmasını devam ettirmiş olur. Bir hadiste, namaz sırasında Allah'ın kıble
ile bizim aramızda olduğu belirtilir. 28 Burada elbette maddi bir keyfiyet söz konusu değildir. Okuduğu sı1re ve duaların manalarını da göz önünde bulunduran
kişi, namazda Rabbiyle karşı karşıyaymış, O'nunla konuşuyormuş gibi bir yakın
lık duygusu hissetıneye çalışmalıdır.
Bu seviyeyi yakalayamamak namazdan vazgeçmeyi gerektirmez. Gönül ehli
şöyle diyor: Önünde beklediğiniz kapıyı cevap almak için çalınız. Cevap gelmeyince vazgeçen muhtaç değil demektir. Bu durumda ev sahibi ona ilgi göstermez. Bu yüzden namaz terkedilirse manev! kayıp büyük olur.
Namazda Allah'ın huzurunda bulunduğunun farkında olmayan ve aklı fikri
ticaretinde veya_başka dünyev! işlerinde takılıp kalan kimse, gerçek ?nlamda na25

26

27

23 Bk. Kuşeyri, Risale ıerc. "Hürriyet" bahsi, s. 316.
24 Müslim, Saliit, s. 62; İbn Arabi, Nurlar Hazinesi, s. 98.
25 Müslinı, Saliit, s,. 215.
26 Bk. Ahmet Naim, Tecrfd-i Sarib terc, c. IT, s. 876. Tahiyyat duasının bu m:inada yorumu için
bk. Haluk Nurbald, Tek Nur, İsıanbul1989, s. 144.
27 Bk. Sülıreverdi, Aııiirifü '1-Maiinf, (Tasavvufun Esasları), çev. H.Kamil Yılmaz -İrfan Gündüz
İstanbull989, s. 393.
28 Bulıari, Sahih, Salaı, s. 33; Tecrid-i Sarih ıerc. c. II, s. 353.
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maz kılmış sayılmaz. Hz. Ali'nin, hacağına saplanarı bir okun çıkarılması sırasın
da, onun vereceği acıyı hissetmernek içiri namaza durduğu ve o esnada çıkarma
29
ameliyesirıin yapıldığı söylenir. Gerçekten, zihin daha önemli bir şeyle ciddi şe
kilde meşgul olursa, fiziksel acılar duyulmaz.
Bu yönden namazın öteki ibadetlerden farklı bir özelliği vardır. Namaz kılan
kimse, görünüş olarak da başka hiçbir şeyle meşgul olamaz. Namazı onu diğer
işlerden alıkoyar. Mesela oruç tutan bu sırada alış veriş yapabilir, hac ibadetirıin
yapıldığı günlerde de bu mümkündür. Namaz sırasında ise bu kabil şeyler söz
konusu değildir. Yunus Eınre şöyle der: "Bir dona kan bulaş_ıcak yumayınca
mismil olmaz/Gönül pası yunmayınca namaz eda olmayısar. •iio
İsmail Hakkı Bursevı: beş vakit namaz içiri şöyle bir sıralama yapar: Sabah namazı sırr'ın payıdır. Çünkü o, gecenin karanlığınayakın bulunması dolayısıyle,
öteki namaziara göre "gayb"tır. Nitekim "sır" da sali- kuvvelere göre gaybdır.
Öğle namazı rôh'un payıdır. Çünkü onda ruhun zuhüru mikdannca tam zal1ir oluş vardır. Ruh alem-i halktandır. Zira her ne kadar bizzat görülmezse de,
uzuvlar ve kuvvelerdeki tazahürleri ellietiyle eserleri müşahede edilir.
İkindi namazı kalb'iri payıdır. Çünkü o orta namazdır, nitekim kalb de uzuvlann ve kuvvelerin ortasındadır. Bunun içiridir ki "Kalb iyi olduğu zaman bütün ceset iyi olur, o bozulduğu vakit bütün ceset bozulur. •ii'
Akşam namazı, kendisiride m1run batması dolayısıyle nefs'in payıdır. N~fs,
"emmare" mertebesiride karanlık ve siyahtır. "Levvame"de karanlığı hafifler.
"Mülheme"ye iritikal ettiği zaman aydınlanmaya başlar. Nihayet "mutmairıne"
olunca onun hali, güneşiri doğuşu sırasındaki irisan durumuna benzer.
Yatsı namazı tabiat'ın payıdır. Çünkü yatsı, tabiatın vasıflanndan olan uyku
vaktidir. 32
Süfı müfessirimiz, namaz vakitlerini meleklerin kanatıanna benzetir, irisanın
onlarla mana aleminde uçtuğunu söyler. Cesedi göklere yükselmeye yetmeyen
için, manevi miracı tahsil etmek üzere namaz konulmuştur. Manevi kanat, maddi kanattan daha güçlüriür. Namaz rekatlan, organların hareketine muhtaç bulunmak itibariule her ne kadar maddi bir görünüme sahipse de, sahip oldukları
hususlar ve onrardan hasıl olan neticeler manevidir.
Namazda asıl oları "iki rekat" olarak kılınmasıdır. Bu da Allah'ın Cemai ve
Ceıaı'ine işarettir. Daha sorıra bu iki rekat üzerine bir veya iki rekat ilave edilmiştir. Şöyle ki:
29 Benzeri bir olay için bk. Hucviri, Keşfıl '1-Mahcub, s. 441.
30 Yunus Em re Diı,anı (M.Tatçı), s. 56. Beytin yorumu için bk. Mehmet Demirci, Yunus Emre'de
İliibf Aşk ve İnsan Sevgisi, İstanbul 1997, s. 127.
· 31 Bulıari, İman, s. 39; Müslirn, Müsakat, s. 20.
32 İ. H. Bursevi, Ecvibe-i Ha!akıyye, vr. 49/a-b, Süleymaniye K. Es'ad Efendi no. 152/2.

20

tasawııf

Sabah namazı iki rekat olarak farz kılınmıştır. Öyle bir vakitte ki: Bir taraf gecedir, gece Zat! Celal mertebesi olan "La taayyün" mertebesine işaret eder; bir tarafı gündüzdür. Gündüz vücud1 ve haklkl Cemal m ertebesi olan "Taayyün" mertebesine işaret eder. Ayrıca sabah namazının birinci rekatı Celal mertebesine,
ikinci rekatı Cemal mertebesine işarettir. İki rekatın toplamının birliği, kendisinde bu iki merteb~nin toplandığı Kemal-i Zatiye işarettir.
Akşam namazı sabah namazının aksidir. Çünkü Ahadiyet-i camia onda gizli,
bunda açıktır. Nitekim akşamda birinci rekat CeHil'e, ikincisi Cemal' e, üçüncüsü
ise Kemal-i camia işarettir.
Yatsı namazı, dört rekatıyle "La taayyün"e işarettir. Burada gecenin vücudu
için celal mertebesinde bilkuvve; zat, isimler, sıfatlar ve fiili er olarak dört taayyün
söz konusudur.
Öğle namazı, dört rekatı ile gündüzün vücudu için cemal-i ilaili mertebesinde bilfiil aynı dört taayyüne işarettir.
İkindi namazı, dört rekatı ile, bu vakitte başkalaşma (tegayyür) olduğu için
bilfiil cemal-i kevnıye işarettir. Bu tasnifte bir ölçüde namaz vakitlerinin özelliği
pe de değinildiği görülür. 33
Müellifimiz namazın sonundaki selamlar hakkında şu beyanda bulunur: :f\Tam~z kılan, vuslat ve cem'in ancak tevhid ile gerçekleşeceğille işaret olmak üzere, namaza tekbirle girer; ayrılık ve fark'ın ikilikte olacağına işareten namazdan
iki selamla çıkar. Tevhlde girdiği zaman vuslat alemine girmiş olur. Buradan namazın maddi şekli ile elde edilen manevi m1racın değeri anlaşılmış olur. Bunun
için Peygamber (as), daimi ınlraçta olmasına rağmen "Bizi rabat/at ey Bilfil!'iH
buyurmuşlardır.

Serrac'a (ö.378/988) göre namazda kıyam edebi, Allah'ın huzurunda bulunşuurudur. Kıraat edebi, Kur'an ayetlerini gönül kulağıyla dinliyormuş gibi,
yahı..ıt da Allalfa okuyarmuş gibi bir duyguyla okumaktır. Rükü edebi, Allah'ı yüceltmek, kendtsini bir toz zerresi gibi görmek, "semiallabü li men bamideb" sözünü Allah'ın işittiğini bilmektir. Secde edebi, Allah'a en yakın olma halini hissetmek ve O'nu aziz bilmektir. 3;
Hucvir! (465/1072) namazın şartlanyla ilgili olarak şu yorumlan getirir. lahirde necasetten, batında şehvet ve süfll arzulardan annmak ve temizlenmektir. Zal1irde elbiseyi ilecasetten temizlemek, batında bu elbiseyi helal yoldan temirı etmektir. Zahir kıblesi Kabe, batın kıblesi Arş, sırrın kıblesi müşahededir. Nefs mücahedesi ile uğraşmak namazdaki kıyam gibidir. Zikr-i daim namazdaki kıraat gibidir. Namazda huşüun şartı sağında solunda kimin bulunduğunu biJn?.emektir. 36
ma

33 Bursev!, Ecvibe, vr. 53/a.
34 Ebu Davud, Edeb, s. 86; Alımed b. Müsned, Hanbel, c. V, s. 371.
35 Ebu Nasr Serriic et-Tı1si, el-Lwna', (İslam Tasavvufu), çev. H. Kfunil Yılmaz; İstanbul1996, s ..
160.
36 Hucviri, Keşfü'l-Mabcub terc., (Hakikat Bilgisi), s. 436.
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Orucnn İç Anlamı

Burada asıl amacımız orucun iç anlamı, deruru tarafı üzerinde durmaktır.
Ama önce şekil yönüyle ilgili bir kaç nokta üzerinde duralım. Oruç sebebiyle tabil bir ihtiyaç.olan yeme içmeye gündüzleri ara vermenin ne mantığı olabilir? Bu
mevsimde soğuk olan kuzey yan küre insanlannın yeterli kalari ve besin alına
larına engel olan oruç ibadetinin sağlığa zararı olmaz mı?
Yemeyi içmeyi bırakarak İslfunl anlamda oruç tutmanın soğuk iklimlerde insan sağlığına zararlı olduğu doğru değildir. Biyolojik gözlemler gösteriyor ki, kar
yağdığı zaman vahşi hayvanlar yiyecek bir şey bulamazlar. O vakit kış uykusuna yatarlar veya zamanlarını "oruç" tutmakla geçirirler. Bu durum onları ilkbaharın yaklaşmasıyla gençleşmiş bir şekilde harekete sevkeder.
Ağaçlar için de aynı durum söz konusudur. Ağaçlar kışın yapraklannı kaybeder ve uyurlar; hatta su bile almazlar. Bir kaç aylık bir "oruç"tan sorıra, ilkbaharla birlikte gençleşir ve eskisinden daha zinde hale gelirler, yeni yapraklar ve çiçeklerle donanırlar.
Madenierin bile bu "oruc"a ihtiyacı vardır. Motorlar ve makirıeler, onların ha.reketli parçaları belli aralıklarla dirılendirilirler, bu onlara yeni bir güç verir. 30
Bütün organlar gibi sindirim sisteminin de dirılenmeye ihtiyacı vardır. Oruç
bu ihtiyaca cevap verir. Ama orucun asıl gayesi bu tür tıbbi faydalar değildir.
İnsan Allah'ın en harika eseridir. Onda zıtlar birleşrniştir. Bedenle ruh, madde ile mana iç içedir. İnsanın mutluluğu bu iki farklı unsurun dengede tutulmasına bağlıdır. Maddi yönümüz daha somut olduğu için, ruhi güçletimizi gölgelemek ve ona baskın çıkmak eğilimindedir. Bu eğilim sürekli ve etkili olursa insanın ruhunun olgunlaşması engellenmiş olur. o bakımdan bedenin ruha boyun
eğmesi için, bedenin gücünü sınırlı tutmak, ruhunkirıi artırmak gerekir.
Bu gayeye ulaşınada açlık, susuzluk, cinsel arzuları sınırlama; dilin, kalbin,
zihnin ve öteki organların denetim altına alınması en etkili yoldur. Bu durum
tecrübe ile sabittir.
Kişinin olgunluğunun belirtilerinden biri, hayvaru tabiatını aklına ve ruhuna
boyun eğdirmesidir. İnsan tabiatı serkeştir, bazen aşırılık, bazen yumuşaklık
gösterir. Onun aşınlıklarını bastırmak için oruç gibi sert uygulamalara ihtiyaç
vardır. Günah işlerse tövbe etmesi ve oruçla telafi yolunu seçmesi, onun iradesini güçlendirdiği gibi ruhunu arındırır ve teselli verir.
Yemerne ve içmeme bir melek özelliğidir. İnsan böyle bir rejimi benimse:..
mekle, meleklere benzerneye çalışmış olur. Asıl önemlisi, bunu sırf Allah'ın buyruğunu yerine getirmek için yaptığından, O'na daha fazla yakınlaşmış olur. Böylece inarırnış insanın en son gayesi olan Allah'ın hoşnutluğunu elde eder.
37 M. Hamidullah, İsliim'a Giriş, s. 93.
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Oruçtan beklenen bu amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken
Oruç birimsak ameliyesi, yani orucu bozacak davranışlardan uzak
bulunma işidir. Karnil anlamda oruç bütün organlann iştirakiyle gerçekleşir. Şöy
leki:
Mide yemek içmekten korunduğu gibi; dili yalandan, kötü sözden, boş laftan
uzak tutmalıdır. Gaz harama, yanlış yerlere bakmamalı, kusılr aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve abes şeyler dinlememelidir. En önemlisi de gönül ve zihin güzel şeyler düşünmelidir. Gönül ehli kişiler yalan söylemenin ve başkasını
38
çekiştirmenin orucu bozacağını belirtirler. Gerçekten organlarının tamaniını
oruca iştirak ettirmeyi başaramayan kimse, şeklen oruç tutmuşsa da, orucun
özünü yakalayamarnış demektir. Hz. Peygamber'in "Nice oruç tutanlar vardır
ki. oruçtan onlara kalan sadece açlık ve susuzluktur. "sözü de bu gerçeği vurgular.'"
Bütün organlarıyla oruç tutan kimse daha dikkatli ve daha ahlaklı olacaktır.
Hatta kendisine sataşanlara bile "Ben oruçluyum" diyerek uymayacaktır. Böyle
10
davranış Peygamber efendimizin tavsiyesidir .. Ramazan aylarında asayiş probleminin azalmasında bu inanışın.rolü vardır. İstanbul emniyetinin verdiği bilgiye
göre, 1998 senesi yılbaşının Ramazana rastlaması sebebiyle, o geeeki trafil\: kazaları ve asayiş olayları geçmiŞ yıllara kıyasla fevkalade az sayıda olmuştur.
İbadetlere değer katan en önemli özellik "ilılas"tır. İhlas bir işi sadece Allah
için yapmak demektir. Oruç bu özelliği çok iyi yansıtır. Çünkü bir kimsenin
oruçlu olup olmadığını bilemeyiz. Bunu ancak Allah'la kendisi bilir. Yani böyle
şeyler vardır.

olmalıdır.

Yüce Allah bir kudsi hadiste "Oruç doğrudan doğruya benim içindiJ~ onun
ben vereceğim. "buyurur.< 1 O bakımdan oruçlu kişi, ihlası zedeleyecek tavırlardan uzak durmalıdır. Allah için olması gereken orucunu çevresine sı
kıntı vererek yahut da kayırma veya ilgi bekleyerek manevi değer kaybına uğ
karşılığını

ratmamalıdır.

kurallara uymamayı oruçla bağdaştırmadıklarını
söylemiştik. Onların seçkinleri daha da ileri giderler ve "zikr-i daim"den gaflet
etmenin oruca zarar vereceğini belirtir!er. Yine onlara göre kudsi hadiste geçen
-"Oruç benim içindir.. " sözü~ün anlamı "Samediyyet bana aittir" demektir. Allah
Teala sanlti: "Kim benim ahiakınıla ahlaklanırsa, ben onu hiçbir beşerin hayal
edemiyeceği biçimde ödüllendiririm .. " demek ister.
Bu kudsi hadisin bir izahı da şöyle yapılır: Orucun hiçbir şekilde zahirle alaGönül

.-

elıli kişilerin alılaki

38 Sühreverdl, Auiiı1fterc. s. 419.
39 İbn Mike, Sıyam, s. 21.
40 Buhari, Savm, s. 2; Müslim, Sıyam, s. 163.
41 Buhari, Tevhid, s. 35; Müslim, Sıyam, ss. 64,65.
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olmayan gizli bir ibadet oluşu ve başkalannın onda hiçbir payı bulunmaması dolayısıyle böyle varid olmuş, Yüce Allah devamında: "Onun karşılığını ben
vereceğim .. " buyurmuştur.
Üç nevi· oruç vardır: Ruhun orucu, aşırı ihtiraslardan uzak bulunmak ve kanaat sahibi olmaktır. Aklın orucu, heva ve hevesiere aykırı hareket etmektir. Nefsin orucu, yeme içme ve harama karşı perhizki'ir olmaktır.' 3
"Oruç kalkandır" hadisi oruç, insanla masiva yani, insanla Allah'tan gayri
şeyler arasında perde olmalıdır şeklinde yorurnlanrnıştır.'
Hz. Mevlana şöyle düşünür: Oruç, ağzı bağlamaya karşı gönül gözünün açıl
masına yarar. Can gözünün açılması, bederli güçleri etkisiz- hale ge~elde
mümkün olur. Gönül gözü kör olanlan hiçbir ibadet aydınlatamaz.
"Mevlana'ya göre oruç ibadetlerinen büyüğüdür, insanları m!raca götüren
buraktır, Kur'an'ın sımdır. İnsanların arzulan ve nefisleriyle yaptııdan savaştır;
onlara taze can bağışlar, insanların insanlığını olgunlaştırır. Varlıkta yolduğa
4
ulaştırır. " r.
Söylenenleri kısaca özetlersek, orucun üç derecesi olduğu görülür: Avarnın
(halkın) orucu sabahtan akşama kadar yemekten, içmekten ve cinsel hazlardan
uzak kalınakla olur. Havassın (seçkinlerin) orucu, bunlara ek olarak öteki bütün
organları denetim alunda bulunçlurmaktır. En seçkinlerin orucu ise gönlünü Allah'tan başkasının ilgisinden uzak tutmaktır. Halk, oruçsırasında besinleri mideye sokmaz. Seçkinler, günah ve kötü olan şeyleri organlarına yaklaştırmaz; en
seçkinler yani arifler, aşıldar ve kamiller, masivayı CAllah'tan gayrı şeyleri) kalplerine sokmazlar. Oruçtan asıl beklenen bu son noktayı yakalamaya çalışmaktır.
42

14

5

Zekatın İç Anlamı
Bilindiği gibi İslam'ın şartlarından biri de zekattır. Belli ölçüde maddi varlığa
sahip olan Müslümanın, malının ve parasının kırkta birini (yüzde iki buçuğunu)
her yıl zekat olarak vermesi gerekir. Bu zorunlu olan ibadettir. Onun dışında, her
seviyeden insanın kendisinde bulunanı başkasıyla paylaşması, hep verici durumda olması daima tavsiye edilmiştir.
Sözlükte zekatın bir anlamı da "temizlik" demektir. Kişinin kazandığı ve sahip olduğu malın belli bir miktarını ihtiyaçlı olanlara vermesi, insanı maddeten
42 Bk. Serrac, Luma terc. s. 168.
43 Kuşeyri, Risiile terc. s. 127.
44 Bk. 40 numaralı dipnot.
45 Bk. Kelabazl, et-Taanuf, (Doğuş Devrinde TasavvuO, çev. Süleyman Uludağ, İstanbul 1979,
s. 204.
46 Müjgan Cumbur, "Mevlana'ya Göre Oruç Ayı", 1. Milletlerarası Meuliina Kongı-esf Tebliğleri
içinde, Konya 1988.
·
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ve manen temizler. Kur'an'da zekat namazla birlikte anılır. Mal canın yongası olduğundan, namazla canını temizleyen, zekada da malını arındırmış, böylece ruhunu temizlemiş olur.
Şüphesiz mal, madde, servet, çeşitli dünya nimetleri çok cazip ve tatlıdır.
Adeta rnıknatıs gibi insanı kendine çeker. Yani insan paraya tutkun ve düşkün
dür. Onun için çoğunlukla Allah'a değil paraya kul olma eğilimindedir. Maddenin aşağıya çekip kendine bağladığı insan yukarıya çıkamaz, manevi alemiere
yükselemez. Mal hırsı ile kirlenen ruh, kararan kalb ve zihin manevi ve ahlaki
gerçelderi göremez. İlahi sırları ve hikmetleri kavrayamaz. Bunun için bir zihin
temizliği, ruh arınması ve kalb tasfiyesi işlemine tabi tutulması gerekir.
Her hastalık kendi cinsinden bir şeyle iyileştirilir. Madde ve· mal düşkünlü
ğünden gelen hastalık, yine aynı yolla tadavi edilir. İşte bu sebeple elde bulunan
malın veya paranın belli bir kısmının ihtiyaçlı olanlara verilmesi emredilmiştir:iZeldt, kulun, serveti veren Allah'a karşı bir şükran borcu dur. Bu kulluk bilincine ulaşmamış kimse iÇin "vermek" ne kadar zordur! Öyle ya, niçin versin? Kendi çabasıyla biriktirdiği parasının veya babasından kalan servetinin az bir kısmı
nı da olsa başkasına yahut da kamu hizmeti gören yerlere neden bağışlasın?
Zekat insandaki pintilik ve cimrilik gibi kötü huyları gidererek, onların yerine cömertlik, iyilik ve yardımseverlik gibi güzel huyları getirir. Eli sıkı kişiyi eli
açık, tamalıkar insanı cömert yapar. İnsanı vermeye ve iyilik yapmaya alıştırır.
Bunlar manevi zenginliklerdir, kişiye en az maddi varlık kadar mutluluk verirler.
Karşılıksız vermek ve cömert olmak Allah'ın sıfatı, karşılık beklemek ve cimrilik ise insan nefsinin özelliğidir. Zekat veren veya yardımda bulunan kimse
nefsin özelliğinden uzaklaşıp, Allah'ın sıfatına yaklaşır. Böylece "Allah'ın alıla
kıyla alılaldanarak" yüksek erdem sahibi olur. Sonuçta mal ve paraya mahkum
olmaz, tersine onlara hakim olur. Servetin hizmetldrı, malın kölesi ve dünyalı
ğın esiri olmaktan kurtulur. Manevi ve ruhl özgürlük ve bağımsızlığa kavuşur.
Her şeyin bir zekatı vardır. Enes b. Malik' e göre evin zekatı, içinde misafir için
bir oda bulundurmaktır. Ariflere göre kalbin ve düşüncenin zekatı, rikkat ve ulvi anlamda hüzün sahibi olmaktır:s
Zekatın aslı ve hakikati, nimetin cinsinden olmak üzere nimetin şükrünü eda
etmektir. Sağlık büyük nimettir. Her organın zekatı vardrr. Bu da bütün organların hayırlı, faydalı ve meşru zeminlerde hizmete sokulması ve ibadetle meşgul
halde bulundurulmasıyle eda edilir.
Batındaki, yani deruru ve manevi haya~zdaki nimetierin de zekatı olmak
gerekir. Sayıları çok olduğundan bunların birer birer sayılması zordur. Ölçü şu
dur: Öncelilde bu nimetler iyi bilinmeli, tanınmalı; zekat olarak da bunlar için
47 Süleyman Uludağ, İslamda Emir ue Yasaklann Hikmeti, s. 91.
48 KuŞeyri, Risale terc. ss. 233, 361.
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hadsiz hesapsız şüh.'iir duygusu içinde bulunmalıdır."
Mesela ".. ilmin zekatı onu ebiine ve talibine vennektir. Evin zekatı gelen misafiri ağırlamak ve. itibar etmektir. Sohbetin zekatı dedikodudan uzak olmaktır. Evladın zekatı yelimfere ihsandır. Kuvvetlinin zekatı zayıflara yardımdır.
50
Aşkın zekatı vermek, hep vermektir. "
Zekat ve yardımlaşma insandaki şefkat ve iyilik duygusunu geliştirir. Gönül
zenginliği kazandırır. İnsanı inceltir ve yumuşatır. Sert ve katı mizaçlı olmayı önler. Hadiste "Mal mülk çokluğu zenginlik değildir, asıl zenginlik gönül zengin51
liğidir." buyrulur.
"Gönül zenginliği"nin hatırlattığı bir başka hadis şöyledir: "Mal sevimli ve tat/ıdır. Onu her kim gönül zenginliği ile elinde tutarsa o mal kendisi için bereketli olur. Ona hırsla sahip olan ise malın bereketini göremez ve öy!esi yiyip de
doymayan kimse gibi olur. Yüksek el (veren el) alçak elden (alan elden) hayır
19

/ıdır.

n52

Hadiste geçen "bereket" kavramını maddi ölçülerle açıklamak imkansızdır.
O öyle bir manev! değerdir ki bulunduğu yeri, parayı marren zenginleştiri.r, beraberinde mutluluk ve gönül huzuru getirir. "Bereketli para" en iyi ve en yararlı
şekilde harcanan paradır. Zekat parayı bereketlendirir.
Kefenin cebi yoktur. Hiç kimse ölürken malını birlikte götürmemektedir. Allah ihtiyaç içinde kıvranan, kırık kalbii kimselerle birliktedir, onların gönüllerine
yakındır. Gönlü yanan birinin ihtiyacını karşılayacak bir tasarrufta bulunmak
gök kapılarını açar. Oradan yağacak rahmet darnlaları, buna vasıta olan kişinin
ruh ikliminde bahar çiçekleri tomurcuklandırır.
Her şeyin sahibi ve maliki Yüce Allah'tır. Veren de O'dur, alan da O'dur. İn
sanlar mallarının başında birer emanetçiden ibarettirler. Hadiselerin gelişmesin
de, olayların cereyanında, dıştan göremediğimiz bir takım iç sebepler arnil olabimektedir. Toplum düzenini sağlamanın ilahi üslfıplarından bir de budur. Mesela, bir inanışa göre Hak Teala muzdarip, kırık gönüllü, çaresiz kalmış kimselerin samimi yalvarışiarını karşılıksız bırakmaz, onlara el uzatır, inayet kapılarını
açar. 53 Bunu da kulları aracılığı ile yapar. Böyle bir ilahi inayete vasıta kılınarak
çaresiz birinin derdine derman olmak ne büyük mazhariyettir. Gösterişsiz ve halis niyetle yapılan bu türlü iyilik ve yardırnların ömrü uzatacağına, ilahi gazabı
söndüreceğine, belayı defedeceğine dair de müjdeli haberler .vardır. Neden ol49 Hucviri, Keşfı'i'l-k!abcub, s. 454.
50 Ken'an Rifai ue 20. Asnn Işığıııda Müslümanlık, İstanbul198:> s. 151; K Rifai, Sohbetler Il,
İstanbul1992, ss. 247-48.
51 Buhari, Rikak, s. 15.
52 Müsliın, Zekat, s. 96.
53 Bk. Acluni, Keşfü'I-Hafa, Kalüre tsz., c. I, s. 234.
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masın,

bilinmez ki!. Olgun insana düşen "Her geceyi Kadir
bil, her gördüğünü Hızır bil!" 54 düşüncesiyle hareket etmek olmalıdır.
Zekada sıkıntıda olan kimselerin zorunlu ihtiyaçları karşılanacağından, zengin-fakir arasında bir kaynaşma doğar. Yoksullar varlıklılara düşman olmaz. Aksi halde, gelir dağılımı arasındaki uçurum büyüdükçe sosyal patlamalar ve sınıf
mücadelesi baş gösterir. Zekat bu olumsuzlukların emniyet supabıdır. Onun için
hadiste 'Mallarınızı zekiitfa koruyun "55 buyrulmuştur.
Zekat görünüşte zenginin servetini azaltırsa da, gerçekte böyle değildir. İm
kanı kısıtlı olanlara satın alma gücü kizandırdığı için ekonominin canlanmasına
katkıda bulunur. Böylece zekat olarak verilen miktar fazlasıyla geri döner.
Zekat ve yardımlaşma ile helal şekilde ihtiyaçlarını gideren muhtaç kişiler bu
sebeple hırsızlık, dolandmcılık, gasp gibi kötü yollara başvurmaya gerek duymayacaklardır. Zekat ibadetinin iyi uygulandığı devirlerde sosyal denge öylesine düzgün sağlanmıştır ki, bazan zekat verecek kimse bulmakta güçlük çekilYüce Rabbin

hesabı

miştir.

Zeldt bir çeşit sosyal sigorta sayılır. Yoksul ve düşkün durumda bulunanlar
bu sigortadan tabi1 olarak faydalanırlar. Zekat, Allah'ın, zenginlerin malından fakirlere ayırdığı bir haktır. Bu yüzden fakire zekat veren, bir bakıma onun hakkı
nı vermiş olmaktadır.

Zekatı

.-·

almaktan çok vermek makbuldür. Yukarıdaki (52 numaralı dipnot)
hadisten anlaşılacağı üzere, İslam inanışında "veren el alan elden hayırlıdır." Bu
sebeple, daha hayırlı durumda bulunmak isteyen kimseler çalışıp kazanacaklar,
"veren el" derecesine yükseleceklerdir. Zekat verecek seviyeye gelmek bir müslümana mutluluk veren bir şükran vesilesidir. Bu duygu ve inanç insanları daha
çok çalışmaya ve kazanmaya teşvik eder.
Zekat verecek kimsede fa~ilet olarak şu özellikler aranır: 1. Malını helalinden
kazanmaya dikkat etmelidir. 2. Böbürlenmek, çalım satmak ve kendinden aşağı
seviyedekilere üstünlük taslamak gibi basitliklerden uzak durmalıdır. 3. Önce
kendi yakınlarını gözetmelidir. 4. Zekat verdiği veya yardım ettiği kimseleri minnet altında bırakmamalı, onların ·izzet-i nefislerini incitmemeye azami derecede
. dild(at etmelidir. En makbul yardım "sağ elin verdiğini sol el dahi bilmeyecek kadar" gizlice ve reklamsız yapılanı dır.
Başkasına yardım sadece zekatla veya maddi imkanla olmaz. Dlnirnizde çok
geniş bir "sadaka" kavraını vardır. Bu kelime yanlış anlaşılıyor ve dilenciye verilen üç beş kuruştan ibaret sanılıyor. Bakınız Peygamberimiz ne buyuruyor: '1nsanlarla iyi geçinmen sadakadır. Kardeşine yardımcı olman sadakadır. Biri54 Hakim Süleyman Ata'nın sözü için bk Mustafa Kara, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler, Bursa
1993, c. II, s. 45.
55 Suyuti, Ciimiu's-sağir, Kalüre 1982, c. I, s. 153.
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siyle karşılaştığın zaman güler yüzlü dauranman sadakadır. Tatlı söz sadakadır. Senin kabında bulunandan kardeşinin kabına birşeyler aktannan sadakadır.

uSG

Haccın İç Aolam.ı

Kelime olarak "hac", hem Allah'a doğru yönelme hareketi, hem de benliğe
egemen olma çabası anlamına gelir. 57
Hac ibadeti sırasında yapılması gerekenler kısaca şöyle özc_:tlenebilir: Mekke
civarında kutsal toprakların sınırına (mlkat) gelince günlük elbiseler çıkarılır ve
"ihram" denilen iki parça kumaştan oluşan özel bir kıyafete girilir. Baş açıktır.
Hac süresince kişi kendisini, kendi benliğini unutınaya çalışır. Kabe tavaf edilir.
Bütün günü uM düşüncelerle geÇirmek üzere Mekke civarındaki Arafat'a gidilir.
Daha sonra Müzdelife'de gecelenir, oradan Mina.'ya geçilir ve şeytan taşlanır,
kurban kesilir. Mekke'ye dönülür. Kabe tavaf edilir. Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kere hafif koşu şeklinde gidilip gelinir.
ibadetler arasında en sembolik olanı hactır denebilir. Acaba bütün bu hareketler neyi ifade etmektedir? Onların bir takım iç anlaınları var mıdır? Bu gibi konular üzerinde duranlar neler söylemişlerdir?
Meselenin bir tarihi, bir de kişisel yönü vardır. Tarih cephesi, ilah! menşe'li
eski hiltürler ile İslamiyet arasındaki bağlar ve devaınlılık konusunda ilgi çekici
bir ipucu olma özelliğine de sahiptir. Hac sırasındaki hareketlerle ilgili olarak tarih! arka planı şöylece özetlemek mümkündür:
Hac esnasında veya her ziyarette tavaf edilen, "Allah'ın evi" (Beytullah) olarak da isiınlendirilen Kabe yeryüzündeki en eski mabettir. İlk olarak Hz. Adem
tarafından inşa edildiği kabul edilir. Hz. İbrahim'in eliyle yeniden yapılmıştır. İs
lamiyet'ten Önceki devirlerde de kutsal sayılan bir yapıdır.
Haccın en önemli rükünlerinden biri olan Arafat'ta vakfeye sahne olan mekanla ilgili şunlar anlatılır: Hz. Adem ile Havva, Cennet'ten uzaklaştıkları zaman
kaybolmuşlardı, birbirlerini arıyorlardı. Yalnızlık içindeydiler, nihayet Allah'ın
lütfuyla Arafat'ta buluştular, hasretle kavuştular. Müslümanlar, Adem'le Havva'nın torunları olarak, Arafat'taki vakfe sırasında, sanki o günleri hatırlarcasına,
Allah'a minnet ve şükranlarını sunarlar. Dua ve niyaziarda bulunurlar, O'na daha bir içten yönelirler ve adeta ilahi varlıkta kaybolmak isterler.
Şeytan taşlamayla ilgili tarihi olarak anlatılan şudur: Hz. İbrahim Allah'tan
başka kimseyi sevmediği iddiasına sahipti. Aslında bu düşünce güzel ve her
56 Serrac, LHma· terc. s. 167. Hadisler için bk. Buhari, Edeb, s. 34; Ahmed b. Hanbel, c. II, s. 316;
Tirmizi, Süııen, Birr, s. 36.
57 M. Haınidullah, İslam 'a Giriş, s. 94.
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mü'minde bulunması gereken bir tavırdır. Ama insanoğlu beşerdir, iyi niyetine
rağmen her zaman istenen olgunluk seviyesini tutturamaz. Mutlak kem~il Allah'a
mahsustur. Yüce Allah, peygamber de olsa Hz. İbrahim'i söz konusu iddiasında
imtihan etmek üzere •. kendisinden sevgili oğlunu boğazlamasını istedi. Onlar ailece bu çetin imtihandan başarı ile çıkmasını bildiler.
Şeytan, karanndan caydırmak üzere ilkin Hz. İbrahim'e geldi, sonra kocasını
vazgeçirsin diye Hz. Hacer'e gitti ve son olarak da, kurban olmayı reddetmesi
için çocuğun, yani bizzat Hz. İsmail'in yanına vardı. Herbiri de onu taşlayarak
yanlarından kovdular. İşte bu olayın Minii'da cereyan ettiği söylenir. Onun için
bu hareketler, hayattaki şeytam dürtülere karşı, herbirimizin içimizdeki kendi
şeytanımıza karşı bir kararlılık gösterisi olarak, orada sembolik bir şekilde tekrarlanır.

58

Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa koşmanın, yani "sa'y"in tarilll Ilatırasıyle aliikalı olarak anlatılanlar şunlardır: ilivayete göre, Hz. İbrahim kansı
Hacer'i küçük bebeği İsmail ile birlikte, Mekke'nin o zamanlar çöl olan bu bölgesine bırakıp gitmişti. Çok geçmeden yanlanndaki su bitince, Hz. Hacer yavnı
suna su bulmak için, annelik sevgisi ve şefkatiyle sağa sola koşuşturup durdu.
Bereketli Zemzem suyu işte o zaman ortaya çıktı.
Bu annelik şefkat ve sevgisine, bu ulvi hisse saygı duymak, Allah'ın merhamet ve lütfuna şükretmek için, benzeri hareketler Hz. Hacer'in koştuğu aynı yerlerde hac sırasında tekrarlanır.
Haccın batıili yorumlarıyle ilgili çok şey söylenir. Başta da belirttiğimiz gibi
bunun amacı, oradaki davranışların basit bir şekilden ibaret olmaması gerektiği
ni hatırlatmak, onlara bir derinlik kazandırmak ve daha bilinçli olarak yerine getirilmesine yardımcı olmaktır. Böylece alınacak manevi hazzın artması ve kulluk
şuurunun derinleşmesi sağlanabilir.

Hac ibadeti ahiretteki mahşere benzetilir. Baş açık ayak yalın Kabe'de Alhuzuruna çıkmak, ahiretteki ilahi huzura varmakla mukayese edilir.
Hacta dikişsiz elbise giyrnek ve bir çok dünyevi işlerden men oluninak, dünyadan ilgiyi kesip her türlü mal ve mülkiyet iddiasını terk ederek tam bir fakr ve
ihtiyaç hali ile Allah'a yönelme ve sığınmanın sembolü sayılır.
Hac ibadetindeki hareketlerin iç anlamı ve kişiye kazandırması gereken manevi haller konusunda tasavvuf tarihinde ilginç bir konuşma yer alır. Kısairarak
verdiğimiz bu olaya göre Şibli (veya Cüneyd-i.Bağdadl) isimli Hak dostu ve arif
kişi, hacca gidip gelen bir adama sorar:
-Haccetmek için ne yaptın?
-Guslettim, ihrama girdim, iki rekat namaz kıldım ve telbiye ettim.
-Bunlarla haccı akdettin mi?
lah'ın

58 M. Haınidullah, İsliim'a Giriş, ss. 95-98; S. Uludağ, İslam'da Emirı:e Yasaklann Hikmeti, ss. 94-95.
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bütün akitleri bozdun mu?

-Hayır.

-Sen akdetmemişsin.
-Sonra iliram için elbiseni çıkardın mı?
-Evet.
-Yaptığın her işten de soyundun mu?
-Hayır.

-Sen elbiseni çıkarmarnışsın.
-Sonra temizlendin mi?
-Evet.
-Bu temizlenme sendeki her illeti, manevi kirleri giderdi mi?
-Hayır.

-Sen temizlenmemişsin.
-Harem'e (Kabe'nin çevresine) gitdin mi?
-Evet.
-Harem'e girmenle her hararnı terketrneğe söz verdin mi?
-Hayır.

-Sen Harem'e girmemişsin.
-Kurban kestin mi?
-Evet.
-Aşırı isteklerini ve iradeni Hakk'ın rızasında yok ettin mi?
-Hayır.

-Sen kurban kesmemişsin.
-Şeytana taş attın mı?

-Evet.
-Sendeki cehaleti

attın mı,

böylece sende bilgi göründü mü?

-Hayır.·

-Sen taş atmarnışsın.
-Kabe'yi ziyaret ettin mi?
-Evet.
-Bu ziyaret sebebiyle ilahl-manevi ilaarnların arttığını gördün mü? Çünkü Hz.
Peygamber şöyle buyurur: "Hacılar ve umre yapanlar Allah 'ın ziyaretçi/eridir.
Ziyaret edilenin, kendisini ziyaret edene ikram etmesi bir haktır. "Sen bu ikramı farkedebildin mi?
-Hayır.

-Sen ziyaret

etmemişsin.

(. .. ).

Böylece haccın bütün hareketlerinin taşıması gereken iç anlamlara, sori.ı ce-
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vap

şeklinde işaret

edildikten sonra,

sı gerektiği belirtilir.

haccın
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Hac ibadeti, bütün zahmet ve meşakkatine rağmen, tarifsiz hislerle dolu anlara sahne olur. Bir örnek olmak üzere, duygulu bir kalemden alıntılara yer veriyoruz:
"Kabe'nin çeveresindeki tavafı, tasavvufi ifadesiyle, daha çok, mübarek bir
duygu, bir düşünce etrafında ve kendi içimizde derinleşme hedefli bir seyahatin
ifadesi sayılan "seyr fillah"a benzetebiliriz. Buradan hareketle sa'y mahallindeki
gidip gelmeleri, halktan Hakk'a, Hak'tan halka urfic ve nüzülün unvanı olan
"seyr ilallah", "seyr minall ah" manalarıyle yorumlamak uygun düşebilir. Evet, Safa-Merve arasındaki gelip gitmelerde işte böyle bir düşünce-ve bu düşünceden
kaynaklanan bir derin his ve arzu tufanı yaşanır.
İnsan mes'ada (sa'y mahallinde) hep bir koşup aramanın, bir medet dilerne
ve imdad etmenin kültürünü, şiirini, musikisini ve vuslatını yaşar. Orada önemli bir şeyin peşine düşmüş gibi, takipler aralıksız devam eder. Aranan şey zuhur
edeceği ana kadar gelip gitmeler sürer durur. o yolda rastlanılan her iz ve emare insanın heyecanını bir kat daha artırır .. ve s!nelere Gedai'nin diliyle: "Bak şu
gedthıın

dım

diline/Bend olmuş zülfün teline!Parmağı aşkın balına/Bandıkça hanbir su ver" der. Kabe'nin Çevresinde olduğu gibi hem koşar hem de içine

matkaplar salarak, Beytullah'ın çevresindeki enfüsi derinleşmeye mukabil, burada bir hatt-ı müstakim üzerinde gelip gider. Peygamberane hislerle, başkaları
için yaşama, başkaları için gülme ve ağlama, hatta başkaları uğrunda ölme eelı
diyle gerilir ... Telaşlı fakat hesaplı, endişeli ama ümitİi; semanın altın ışıklan altında, hac mevsiminin mavimtırak saatleri içinde; yeni bir vuslatın heyecanı ve
henüz aradığını tam bulamamış o~anın tahassürüyle gelli-gider, koşar-abeste
yürür, tepeye tırmanır, oradan aşağı iner ve yolda olmanın bütün kararsızlıkla
nyla çırpınır durur. Bazen koşan insanların daha çok bir nehrin akışına benzeyen çağıltılanna karışarak, karışıp koro şivesiyle hislerini dile getirerek. .. bazen
de hiçbir şey ve hiçbir kimse görmüyor düşüncesiyle, tek başına sa'y ediyormuş
çasına, gözünde Hz. Hacer'in sil u eti, elinde gönül kasesi ve dilinde Fuzilll'nin:
İşte peykilnın gönül hecrinde, şevkim sakin et
Susuzımı

bir kez bu sahrada. benim 'çüıı are sul

Bfm-i dı?zah nar-ı gaın salmış dil-i sı?zanım
Var ümfdim ehr-i ihsanın sepe ol na re su ..

59 Bk. Süleyman Ateş, Siilemf ue Tasawufi Tefsiri, s. 167;

aynı

yazar, efineyd-i Bağdadf Haya-

tı Eserleri ue Mektıtplan, İstanbul1969, s. 94; aynı yazar, İşarf Teftir Okulu, İstanbul. 1974, s. 76; Huc-

virl,
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sözleri, göklerden gelip alevlerini söndürecek bir rahmet bekler. .. ve ruhunu yakan kendi ateşiyle beraber, intizarın bitmeyen hasretiyle kavrulur durur. Bazen
mes'ada, ötelerden kopup gelen bir melternin serinliği duyulsa da, genelde orada hep şevk buudlu bir hüzün, ümit ve red televvünlü bir aşk ızdırabı yaşanır.
Mes'ada çok defa hakikatler hayale kanşır ve çevredeki insanlar bazen sük:ı1tun derinliğiyle, bazen de çığlık çığ_lık hıçkırışlanyle, kah mizana sürükleilir gibi,
kah kevsere koşuyar gibi zevk ve tasa ikilisiyle yer yer yutkunur, zaman zaman
da rahat bir nefes alır ... ve geliş-gidişlerine, iniş-çıkışianna devam ederler. Orada saat ve dakikalar o kadar nazlıdırlar ki, mutlaka iltifat ve alaka isterler. Yoksa, hiç var olmamışlar gibi iz bırakmadan eriyip giderler. "60
*
Kabe Allah'a ibadet etmek üzere inşa edilen bir mabettir. Onun bir adı da
Beytutlah CAllah'ın evi)'tır. Gerçi Allah mekandan münezzehtir, eve muhtaç değildir. Ama insanoğlu daima sembollere ihtiyaç duymuştur. Kabe de kutsal bir
semboldür. Kabe'ye saygı, onun sahibi olan Allah'a saygı demektir. Gönül ehli
"Ev sahibi evden daha kıymetlidir. "derler.
Allah'ın iki evi vardır; biri Kabe, diğeri kalb. İlki kadar ikincisine de saygı ve
ihtimam göstermek gerekir. Gönül yıkmak Kabe'ye saygısızlıkla eşdeğerde tutulmuştur. Yunus Emre öyle der: 'Lik sakallı pir koca bilmez ki hali nice/Emek
vennesin hacca bir gönül yıkar ise. ı~sı
Bu duygu ve düşüncelerle hac görevini yerine getiren kimse adeta yeni ve
daha güzel bir hayata doğar gibidir. O şeytan taşlarken kendisinde var olan nefsaniyeti, büyüklenmeyi ve süfll duygulan t:aşlayıp ezdiğine inanır. Böylece terterniz hale geldikten sonra Kabe'yi tavaf etmesini, arşın etrafında dönen meleklere benzetir, yani adeta melekleşir.
Kötü huylar ve çirkinliklerle hac yolunu tutan kimse, bu olumsuzluklan bıra
kıp, günah kirinden anrırnış halde evine dönemezse gerçek anlamda haccetrniş
sayılmaz. Onun sadece adı "hacı" dır. Asıl amaç, anlatılınaya çalışılan şekilde hac
ibadetini yeİine getirmek olmalıdır.

. 60 M. Fetlıullah Gülen, "Renklerin Buluştuğu Yerde", Aks~yo·n Dergisi, Sayı: 173, nisan 1998.
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Yunııs Emre Divanı (M.Tatçı),

s. 207.

Bilmek istersen seni
Can içinde ara canı
Geç canından bul anı
Sen seni bil seni.
Kim bildi efa/ini
ot bildi sıfatını
Anda gördü zatını
Sen seni bil seni.
Görünen sıfatındır
nı gören zatındır
Gayti ne ha~etindir
Sen seni bil seni.
Kim ki hayrete vardı
Nura müStağrak oldu
Tevhfd-i Zatı buldu
Sen seni bil seni.
Bayram özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil seni.
Hacı Bayram-ı

Velf

