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۪حيمِ  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله
ٰجَّ اْلبَّْيتَّ اَِّو   ْن حَّ ِۚ فَّمَّ ِ َٓائِِر اّلٰله عَّ ةَّ ِمْن شَّ ْروَّ اْلمَّ ا وَّ فَّ اِٰنَّ الٰصَّ

ْيرا ًۙ  عَّ خَّ ٰوَّ ْن تَّطَّ مَّ ۜا وَّ لَّْيِه اَّْن يَّٰطَّٰوَّفَّ ِبِهمَّ رَّ فََّلَّ ُجنَّاحَّ عَّ اْعتَّمَّ
۪ليٌم   اِكٌر عَّ َّ شَّ  فَِّاٰنَّ اّلٰله

ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ  قَّالَّ رَّ
ْبُروُر  ٰجُ اْلمَّ اْلحَّ ا، وَّ ا بَّْينَُّهمَّ ٌة لِمَّ ارَّ ٰفَّ ِة كَّ ُة إِلَّى اْلُعْمرَّ “اْلُعْمرَّ

اءٌ  زَّ ٰنَُّة  لَّْيسَّ لَُّه جَّ إِٰلَّ اْلجَّ  
MANEVİ HAYATIN İMARI / UMRE 

Muhterem Müslümanlar! 

Sözlükte ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi 

mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, 

malı çok olmak ve Allah’a kulluk etmek anlamına 

gelen umre, dini bir terim olarak ise belli bir zamana 

bağlı olmaksızın ihrama girip Kabe’yi tavaf etmek 

ve say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak 

yapılan bir ibadettir. Okuduğum ayeti kerimede yüce 

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “[Ey Müminler!] 

Safa ve Merve (adlı iki tepe) Allah'ın değer 

atfettiği birer nişane, birer semboldür. Bu 

yüzden, hac veya umre yapan kişinin bu iki tepe 

arasında [ibadet maksadıyla] tavaf etmesinde 

herhangi bir sakınca yoktur. Her kim ihlas ve 

samimiyetle bir iyilik/ibadet yaparsa Allah 

katında bunun mükafatını görür. Çünkü Allah 

iyilikleri fazlasıyla mükâfatlandırır; yaptığınız 

her iyiliği bilir.”1 Okuduğum hadisi şerifte ise 

Peygamber Efendimiz (sav) umrenin faziletini şöyle 

ifade etmektedir: “Umre ibadeti, iki umre arasında 

işlenen günahların affına vesile olur. Allah 

katında kabul edilmiş bir haccın karşılığı ise 

ancak cennettir.”2 
 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Umreyi her zaman yapmak mümkündür. Umre, 

Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz tarafından çok 

övülen bir ibadettir. Böylesine müjdelerle dolu bir 

ibadeti yerine getirmek bir Müslüman için en 

kazançlı amellerden birisidir. Yüce Rabbimiz ayeti 

kerimelerde şöyle buyurmaktadır: “Biz Kabe’yi 

insanlar için bir toplanma yeri ve güvenli bir 

mabed kıldık ve "[Ey İnsanlar!] İbrahim'in 

makamını ibadet mahalline dönüştürün." 

 
1 Bakara, 2/ 158. 
2 Buhârî, Umre, 1; Tirmizi, Hac, 90. 
3 Bakara suresi, 2/125. 

buyurduk. Yine biz vaktiyle İbrahim ile oğlu 

İsmail'e şöyle buyurmuştuk: "Evimi [Kabe'yi], 

tavaf edenler, orada tefekkür ve ibadet için 

bulunanlar, rüku ve secde edip namaz kılanlar 

için (her türlü şirk unsurundan) arınmış halde 

tertemiz tutun."3 Allah’ü Teala’nın “Toplanma 

yerine gelin!”, “Orada tavaf edin, namaz kılın!” 

emrine uyabilmek ne güzel bir iştir. İşte Rabbimizin 

bu emrine uyarak yapacağımız umre bizim 

maneviyatımızı diriltir, sıkıntılarımıza dayanma 

gücü verir. Yine umre; maddi fedakârlığı, manevi 

hazırlığı, kızmamayı, sabrı, tanımadığımız insanlarla 

kardeşliği öğretir. Bir araya gelmiş milyonlarca 

gönül arasında manevi bir bağ kurmaya vesile olur.  

Farklı ırk ve renkteki insanları kardeşlik ve kulluk 

noktasında buluşturur. Umrenin niyeti ibadet; gidip 

gelmesi ibadettir. Bununla birlikte Medine’ye 

gitmek suretiyle Peygamberimizin kabrini ziyaret 

ederiz. Peygamberimizi selamlayarak ona olan 

sevgimizi ve bağlılığımızı gösteririz. Kutsal 

mekanları ziyaret ederek asrı saadetin manevi 

ikliminden istifade ederiz.    
 

Değerli Kardeşlerim! 

Diğer ibadetlerde olduğu gibi umre de yalnız Allah 

rızası için yapılır. Hac ve umre Yüce yaratıcının 

davetine uymaktır.  Çünkü Yüce Rabbimiz, “Haccı 

da umreyi de Allah için tamamlayın.”4 

buyurmaktadır. Dünya meşguliyetinin yol açtığı 

sıkıntı, bunalım ve stresten daralan gönüllerimizi 

Kâbe’den başka bir yerde, Kâbe’den daha güzel bir 

mekânda rahatlatabilir miyiz? Hayır. Bundan 

dolayıdır ki kıblenin merkezi, peygamberlerin ve 

Peygamberimizin ibadet mekânı, Allah’a yalvarılan 

yerlerin en hayırlısı ve bereketlisi olan Kâbe’yi 

ziyaretten daha güzel bir yolculuk düşünülemez. 

Allaha sonsuz şükürler olsun ki uzun bir aradan 

sonra umre ibadeti tekrar başlamıştır. Hollanda 

Diyanet Vakfı tarafından beş tur olarak yapılacak 

umre ziyaretlerinin başvuruları devam etmektedir. 

Dördüncü ve beşinci turlar ramazan umresi olarak 

planlanmaktadır. Katılım şartları ve son başvurularla 

ilgili detaylı bilgiyi Vakfın web sitesinden, 

vakfımıza bağlı şubelerimizden ve din 

görevlilerinden öğrenebiliriz. Hutbemi Peygamber 

Efendimizin bir hadisi şerifiyle bitirmek istiyorum: 

“Ramazan ayında yapılan bir umre, (sevap 

bakımından) hacca denktir.”5  
 

Hollanda Diyanet Vakfı 

4 Bakara suresi, 2/196. 
5 Tirmizî, Hac, 95 


