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HACCI ANLAMAK
Değerli Müminler!
Bize hesapsız nimetler ihsan edip en mükemmel bir
şekilde yaratan yüce rabbimiz, imkanı olan kişilerin
Hac ibadetini yapmasını emreder ve Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyurur: “Yoluna güç yetirenlerin
o evi (Kâbe’yi) ziyaret etmeleri Allah’ın insanlar
üzerindeki bir hakkıdır. Kim inkâr ederse
bilmelidir
ki
Allah
bütün
âlemlerden
müstağnidir.”1
Peygamber (sav) Efendimiz de; “İslam beş temel
üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah
olmadığına, Hz Muhammed’in (sav) Allah’ın
Peygamberi olduğuna şahitlik etmek, namaz
kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak
ve hac yapmaktır.”2 buyurarak Hac ibadetinin
İslâm’ın beş temel esasından biri olduğunu
bildirmiştir.
Değerli Mü’minler!
Hac, Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’ı (Kâbe’yi)
ve civarındaki Arafat, Müzdelife ve Mina gibi kutsal
sayılan özel yerleri usulüne uygun olarak ziyaret
etmek demektir. İslâm’ın beş temel esasından biri
olan hac, hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Hac
ibadeti, diğer ibadetlere nazaran daha kapsayıcıdır.
Hem toplumu hem de bireyi ilgilendiren özelliğinin
yanında, ömürde bir defa ve belirli bir mekan ve
zaman da yerine getirilir.
Hac ibadeti sırasında mümin, bütün vaktini rabbine
ibadete hasredip her anını kıymetli kılmakta bu
vesile ile hayatın asıl gayesini idrak etme imkanı
bulmaktadır. Mescid-i Haram’da kılınan namazlar,
Âli İmran 3/97.
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Arafat, Müzdelife ve Mina’da yapılan dua, tevbe ve
yakarışlarla Cenab-ı Hakka itaatin kişinin ruhuna
verdiği manevi haz, zirveye ulaşır. Böylece hac
yapan birisi Hz. Peygamber’in (sav) şu müjdesine
mazhar olur; “ Kim hacceder, kötü söz ve
davranışlardan sakınırsa, annesinden doğduğu
gün gibi günahlarından arınmış olarak evine
döner.”3
Kıymetli Mü’minler!
Hacı ihrama girmekle, dünya ve ahiret bütünlüğünü
yaşamaya çalışır. Bu şekilde dünyevi statüleri
simgeleyen o renkli elbiseleri bırakıp adeta sadece
kulluk vasfıyla takva elbisesine bürünerek yüce
rabbimizin “Takva elbisesi daha hayırlıdır”4
buyruğunu yerine getirmiş olur. Bunun yanı sıra Hac
ibadeti kişiye sabır, cömertlik, saygı, sevgi
merhamet gibi ahlaki erdemleri idrak etme ve
yaşama fırsatı sunar.
Aziz Mü’minler!
Kulun dindarlığını kemale erdiren, Allah’a karşı
teslimiyetin de zirvesi mesabesinde olan Hac
ibadetinden feyizlenmek istiyorsak; başkalarının
kusurları ile ilgilenmemeli kendi hatalarımız ve
günahlarımızla yüzleşmeli ve bunların affı için
samimiyetle
tevbe
kapısını
çalmalıyız.
Unutulmamalıdır ki haccın makbul olması
döndükten sonraki yaşam tarzımızla da yakından
ilgilidir.
Hutbemi bu hakikati ifade eden şu âyetlerin meâliyle
bitiriyorum: “Ancak tövbe edip inanarak erdemli
işler yapanın durumu başkadır; Allah
böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir.
Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Kim
tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda
gerektiği şekilde Allah’a yönelmiş olur.”5
Değerli Kardeşlerim!
Arefe gününün sabah namazından (yani bugün)
başlamış olup, Kurban Bayramı'nın dördüncü
gününün ikindi namazına kadar devam eden teşrik
tekbirlerini unutmayalım.
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