
                 TAVAF     
     

  
  
  

   
 Mikro alemde ve Makro alemde olanların 

vasatı olan tavaf, günahla boğulmamayı, 

gurur ve kibirle Rahmetten uzaklaşmamayı 

simgeleyen , merkezkaç ve merkez çekim ile 

gösteriliyor olmasının halidir. 

 

 Tavaf : Kainat armonisine katılmaktır ve 

kainatla bütünleşmektir 

 

 Tavaf; yaşadığın özel dünyalardan 

sıyrılmaktır.  

 

TAVAFTAN SONRA İKİ REKAT NAMAZ ; 

Kazandığın kalbi hayatına taşımaktır. 

 

 

                     UMRE    
    
    
    
   
   
      

 Hayatının mayası olmalı, hayatını 

mayalamalı, hayatının kıblesini tazelemeli. 

 Doğru yaşama ivmesini gayretini verir.  

 Yanlışlarla negatif şeylerle meşgul 

olmamayı öğretir.  

 Gördüğün ve yaşanan yanlışlarla meşgul 

olmamayı öğretir 

 Bunlarla meşgul olup seni fiili ve kavli 

tövbeden uzaklaştırmamayı öğretir. 

 Umrede kazandığın sıfatını hayatına 

taşımayı öğretir. 

 Umre ve Hac ; çevrenin tesirinden 

kurtulmaya fırsattır. 



                  KABE 
İlk ibadet mabedidir. 

 

Hz. İbrahim as. ve 

oğlu Hz. İsmail 

tarafından inşa 

edilmiş. 

Hicretten 9 yıl sonra 

hac farz olmuş. 

 

 

 Kabe'yi soluna alıp dönmek istikbalini Kabe'yi 

hayatının kıblesi yapmaktır. 

 Değerin etrafında dönmektir. 

 Hayatının merkezine koy demektir. 

 Yüreğini önüne koy demektir. 

 İmanımıza şahit tutmaktır. 

 Kur'an'ın emrini yerine getirmektir 

 Biz bu aleme sahip olmaya değil şahid olup 

şehid olmaya geldik. 

KABENİN ÖRTÜSÜNÜN SİYAH RENK OLMASI: 

Günahları üzerine almasından dolayı kainattaki 

kara deliklere, ademi vücudlara ve bu ademlerden 

kurtulmaya işarettir. 

 

                 

 ARAFAT  
 Hakikatından 

uzaklaşan insanın 

aslına kavuşması , 

karşıtlarıyla da 

kavuşmadır. 

 Aslına seyr-ü 

seferdir.Bu da 

sırr-ı duanın 

tahakkukudur. 
 

 Zamanın ve mekanın aynı noktaya gelmesidir. 

 Adem Aleyhisselam'ın Cennetten çıkma sebebi olan 

Havva validemizi affetme kemalini göstermesine 

mukabil ikisinin de afflarının tahakkuk sisteminin 

Adetullah’ın işletim sistemidir. 

 İnsanın kendisi ile tanışmasıdır. 

 Tanışma nispetinde karşıtını tanımanın olduğu yerdir 

 Arafat itiraf yeri, marifet yeri. 

 İnsan olduğumuzu anladığımız mekanın ve zamanın 

birleşme yeridir. 

 Ubudiyetin Sırrı olan duaların ortaya çıkmasına 

şahit olunan yerdir. 

 Ademleşmektir. Havva'nın Havvalaşmasıdır. 

 Yeislikten uzaklaşılan yerdir. 

 Yeisi ortadan kaldırdığı için şeytanın en çok 

rahatsız olduğu yerdir. 

          



   HİRA DAĞI 
 Arayış ve bekleyiş 

demektir. 

 Mekke'de 

yaşananlara bir son 

vermektir. 

 Çözüm odaklı 

düşünmektir 

 Mekke'nin 

sorunlarına çözüm 

arayışında 

olmaktır. 

 Arayış hakikatinin izini sürmektir. 
 

 Hayattaki arayışın ve insanın Cebrail ve Allah'ın 

ve mekanın bütünlüğünün ismidir. 
 

 Tepede, dağda, mağarada neden arıyor?  

 Neden şehirden uzak? 

 İlgisini ve fikrini etkileyecek bitki ve 

nesnelerin olmamasındandır. 
 

 Ikra ayetiyle okumaya kendinden başlamaktır. 
 

 Kendine sorabildiğin soruları aramaktır. 
 

 Hira; dimağ, kalp bütünlüğü ile aramaktır,             

iz sürmektir, müracaat etmektir. Kendin dışındaki 

kaynağı yönelmektir.   

           SAFA MERVE TEPESİ 

 Yamaçtır 

başlamaktır.  

 Düz yol değil 

hayattır. 

 Onun için rampalarını 

yokuşlarını sembolize 

eder. 

1.Allah cc.2.İbrahim as.  

3.Hacer ra. 4.İsmail as. 

 Allah cc. 》imana 

 İbrahim as. 》dine 

 Hacer 》sadakata 

 İsmail 》 teslimiyete  semboldür. 
 

SAFA İLE MERVE ARASINDA Kİ HIZLI KOŞMA HERVELE 

Bir çok hikmetlerinden bir hikmeti ;  

Hacer validemizin Safa’dan Merve'ye koşusu rızık için, 

Merve'den Safa'ya koşuşu da hayatını koruma 

olduğundan bu zamanda bu vazife erkeğe verilmiş. 

Kadınların yavaş yürümesi : Vücut hatlarını belli edip 

fitneye sebep olmaması içindir. 

HACER VALİDEMİZİN ÇALIMLI YÜRÜMESİ 

 Şeytanın vesvesesine ve nefsin vehmine karşıdır. 

 İtilmişsin, kakılmışsın, unutulmuşsun gibi şeytanın 

telkinine karşı fiili cevap vermesidir. 

 Acizliğini ilka ve telkinine karşı güçlüğüne işarettir. 

 Yani ; Ye'sin zulümatına, kimsesizlik vahşetine ve 

ervah-ı habiselerin vahşetlerine fiili cevap veriliştir 



 

         SEVR MAĞARASI                                                                                    
  Hakikatinle 

konuştuğun 

şeyle 

bütünleşme 

nisbetinde 

kendini ifade 

edersin. 

 

 

 Yılmamayı, bırakmamayı, acz ve karamsarlığa 

yapışmamayı simgeler. 

 Beşeriyetin iktizasını icra etmeyi simgeler. 

 Dava uğruna dünyevî hesapları yapmamayı simgeler 

 Allah'ın adeti ilahisinin çözmeyi simgeler. 

 Hicret yönüne gitmemiş tam tersine Güney tarafı 

olan Yemen tarafına gitmiş oysa Medine kuzeydoğuda 

ilk etapta Güneybatıya giderek onları tedbir, dirayet 

ve basireti ile mağlup etti. 

 Allah orayı niye helak etmedi de hicrete izin verdi? 

  İnsandaki gizli sır için. Oysa bizler her dediğimizin 

ve istediğimizin olmasını isteriz.  

 Hicret kaçış değil ; onların iman etmelerine fırsat 

vermedir. Dinini daha iyi yaşama arayışıdır. Davanın 

bedensel hayatın kurallarını kullanarak göstermedir. 

Başka yerlerin hidayete kavuşma bidayetidir. 

 Kararlılığın fiile dönüşmesidir. 

                    

             

KUBA 

MESCİDİ 
 Efendimizin sav. 

Mekke'den 

Medine'ye hicret 

ederken 14 gün 

kaldıkları 

mesciddir. 

Bu sürede İslam'ın ilk mescidini yapmışlar. 

İçinde namaz kılındı. 

 Kur'an'da ‘’Takva üzerine kurulan mescid’’ şeklinde 

ifade edilmiştir.Burada kılınan bir vakit namaz bir 

umre yapmak gibidir hadisi varid olmuş. 

 Takva ile kurulmuş diye öyle çıkarılmasının enfüs 

manası ise  takva; günahlardan ve menhiyattan içtinab 

etmektir. 

Menhiyat def-i mefasid 

Günahlar terk-i kebair 

 O zaman Kuba Mescidi terklerin simgesi ; Mekke'yi 

yani ibadetlerin yapılamadığı yerden hicret etmek, 

terk etmekti. Terklerimizi simgeler.  

 Terklerle Dimağın 7 mertebesi aktif olur.            

Her bir mertebenin bir ifrat bir de tefrit olmak 

üzere 14 mertebesi var. Burada da 14 gün kalmışlar. 

Hicret'in simgesidir Kuba Mescidi. 



        

 

       KIBLETEYN MESCİDİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Müslümanların ilk kıblesi Adem Aleyhisselam 

kabesidir. 

 Mescidi Aksa ilk değil.Kısa bir dönem kıble 

işlevini yüklenmiş. 

 Hayatın bütünlüğü Huzur İlâhiyeye namazla ifade 

ediliyor. 

 Hayatının kıblesini kıblesine koy. 

 Namazın içinde hayatın içindeyken kıblenin 

değiştir 

 Nasıl ki odun ;  duman ve nur olarak iki 

unsurdur.İnsan da nefis ve ruh unsurlarından ;                

nefis kıblesinden ruh kıblesine dönmektir. 

 

 

UHUD ve OKÇULAR TEPESİ 
 Peygamber ocağı ve okuludur.Raiyet olduğunu , amirine, 

önderine itaat etmenin ne kadar mühim olduğunu devamlı 

hatırlatıp öğreten daimi bir okuldur. 

 Malın,  mülkün ve ganimetin insanın ne kadar gözünü, 

ferasetini örttüğünü tarih boyu ders vermedir. 

 Uhud'u hayatın içine alıp anlamlandırmalı, şablon yapmalı. 

 Her şeye rağmen ayakta durabilmektir. 

 Hata yapanları affetmeyi becermektir. 

 Adeta Uhud sosyal hayatımızın mektebi gibi her 

yönüyle anlamlandırılıp malzeme çıkarmaktır. 

 Tevhid sembolüdür.  

 Peygamberimizin (sav.) hayatımızdaki ehemmiyetini simgeler. 
 

OKÇULAR TEPESİ:Dimağın kalbe baktığı nisbetinde 

istikametini sağlayabileceğini simgeler. 

 Laf dinlemenin ehemmiyetini öğretir. 

 Ehemmiyet vermezsen başına neler geleceğini öğretir. 

 



        CUMA MESCİDİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İlk cuma namazını kıldırdı.  

 Tebliğin sosyalleşmesi oldu.  

 Bedevilikten ‘’ben’’lerden ‘’biz’’e döndürme 

öğretisi oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 İHRAM 

 Milliyetçilikten sıyrılıp ümmetçiliğe 

geçilmesidir. 

 Başkalaşmayı değil bir olmayı 

simgeler. 

 Her şeyden önce her şeyden 

soyunmaktır. 

 Dikişsiz olması bitişiğine bir şey 

bırakmaktır. 

 Somut ve soyut niteliklerden 

sıyrılmaktadır. 

 
 KADININ İHRAMI NİYE ELBİSESİ  

 

  Hayatının tamamı kutsidir 

 Hayatı umredir,hacdır. 

 Hacca ve umreye değer hayatları var. 

 Kalbin derece-i hayatına girmeye gayretidir 

ve fiili duasıdır. 

 

 



                     HAC 

 

 

 

                                    

 

 

 
 Allah'ın seni affetmesine vesile aramasının 

evrensel, toplumsal, sosyal ve ekonomik 

sebeplerden en büyüğüdür. 

 Orada bulunanların senin imanına şahitlerin 

olması reddedilmez delilindir. 

 Aynı şeyleri yapmakla beraber aynı şeyleri terk 

edenlerin toplumsal, sosyal ve zihinsel bir 

ibadetler bütünlüğüdür. 

 Şekilden manaya geçme zamanı geldi demektir. 
 

HACCIN MAKBULİYETİNİN BİR ALAMETİ: 

 Hac’dan ve Umre'den dönerken ruhen hafif 

hissetmen ve sima olarak nurani olmandır. 

HACERÜ'L-ESVED 

 Ona şirk koşmamayı ve 

onun dışında büyük 

tutmamaya söz vermektir. 

 

 

  TELBİYE  
 Hayatın parolası 

 

TELBİYENİN 

ZİKİRLERİ                
 Hakikatlerin hayata 

taşınmasıdır. 

 
 

 

 

SAÇ KESMEK :  
 Canından fedakarlık 

etmenin sembolüdür. 
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