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Hacca hazırlık 
 

ِبسم  ْ ِلرحمن ٱِ ٱِ ْ ِلرحيمٱَ ِ َ  
 
َّالحج أشھر معلومات فمن فرض فيھن الحج ٌ َُّ َ َ َْ َ َّْ ِ ِ ََّ ََ ٌَ ُ ْ ُ َفال رفث وال فسوق وال جدال في الحج وما ْ َ َ َِّ َ َ َْ ِ َ َِ َ َ َُ ُ َ َ ْتفعلوا  َ ُ َ ْ َ

ُمن خير يعلمه ٱ ْ ََ ْ ٍْ َ ْ َ وتزودوا فإن خيرُِ ْ َ َ ََّ ِ َ ْ ُ َّ ِلزاد التقوى واتقون يا أولي األلبابا َ ِ َِ َْ َ ْ ُ ِ ُ َّ َّ ََّ َ ْ  
 
 

Bismillahirrahmanirrahim  
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] 

 
„Hac ayları, bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, 
günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için 
azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)dır. 
Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.“ 
 

[Bakara suresi, ayet 197] 
 
 
Muhterem Mü’minler!  
 
Hacc kayıtlarımızın başlaması ile  birlikte bir çok  vatandaşımız ve cemaatimiz  büyük bir 
heyecan yaşamaktadır. Bu heyecan; mukaddes yolculuğa yaklaşmanın, anadan doğmuş gibi 
günahlardan arınmanın  müjdesidir. Rabbim gidemeyenlere de bir an önce gitmeyi nasip etsin. 
Hem de genç yaşta. 
 
Hacc; İslam’ın temel esaslarından biri olup imkânı olan Müslümanların Kâbe’yi ve civarındaki 
kutsal yerleri, belirli vakitlerde usulüne uygun olarak ziyaret etmesi ve belli dini görevleri yerine 
getirmesidir. Erkek, kadın şartlarını taşıyan her Müslümanın ömründe bir defa haccetmesi 
farzdır.  
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Gücü yetip de, ulaşabilen insana Allah için Beytullah’ı 
(Kâbeyi) haccetmesi gereklidir” [1] buyurmaktadır.  
 
Değerli Kardeşlerim!  
 
Hacc, dilleri, kültürleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı, hedefleri 
bir olan milyonlarca Müslümanın ilahi aşkla bir araya gelmesi, birlikte Allah’a yönelmesidir...  
 Hacc, Allah’a ve onun gösterdiği hedeflere yürüyüştür. Hz. Adem’den itibaren 
peygamberlerin ve Hz. İbrahim’in hatırasını benliğimizde yaşamaktır.   
 Hacc, dünyanın dört bir tarafından gelen müminlerin birbiriyle tanışmaları, kaynaşmaları ve 
dertlerini paylaşmalarıdır.  
 Hacc, iman ve ibadet bilincinin derinleştiği, en güçlü kardeşlik olan din kardeşliğinin, en 
güçlü bağ olan  din bağının   duygu ve davranışlara yansıdığı, sabır ve hoşgörünün, yalnızlığın, 
mahşer duygusunun iç içe yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir.  
 Hacc, bir Müslümanın, malını Allah rızası için feda edebileceğini gösteren büyük bir kulluk 
göstergesidir. Günlük elbiselerini çıkararak ihrama giren bir mümin, dünyanın geçici olduğunu, 
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makam, mevki gibi bütün varlığını burada bırakacağını, ahirete sadece kefenle gideceğini 
yaşayarak hisseder.  
 
Muhterem Mü’minler!  
 
Hac ibadeti, bize yeni bir kulluk şuuru kazandırıp hayatımızda yeni ve güzel bir sayfa açmalıdır. 
Hacca gitmeye niyet eden Müslüman kardeşimiz; vahyin indiği, Hz. Peygamberin doğup 
büyüdüğü ve tüm paygamberlere adeta beşiklik yapan  o kutsal bölgelere gitmeden önce her 
alanda hazırlık yapmalıdır.                                                                   
 
Değerli genç kardeşlerim!  
 
Özellikle sizlerden istirhamımız, ne olur hac ibadetini geciktirmeyin, haliniz ve sihhatiniz 
yerindeyken yapın. Eğer ananıza babanıza iyiylik yapmak, onların duasını almak istiyorsanız 
lütfen onları alın, eşinizi de alın   sevgili Peygamberimiz’e, Hz. İbrahim’e, Hz. İsmail’e, ta  Adem 
aleyhisselamdan itibaren bütün peygamberlerin tevhit mucadelesine  şahit olan   o kutsal 
toprakları birlikte ziyaret edin. 
 
Değerli genç kardeşlerim!   
 
Daha gençsin hayatını yaşa,  ya da hacı olupta yaşamayacaksan, günahları terkedemeyeceksen  
hacca gitme  gibi şeytani düşüncelerden uzak duralım. Farzları yerine getirip yanlışları  
terkedelim. Böylece Allah’ın rahmetine sevgili  peygamberimizin  de şefaatına ulaşmaya 
çalışalım.   
 
Hutbemi Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleriyle bitirmek istiyorum: “Kim Allah için 
hacceder kötü söz ve davranışlardan sakınırsa (kul hakları hariç) annesinden doğduğu 
gün gibi (temiz ve günahlarından arınmış olarak evine) döner” [2] “Allah katında makbul 
haccın karşılığı ancak cennettir” [3] 
 
[1] Al-i İmran, 3/97. 
[2] Buhari, Sahih, Hac, 4; Müslim, Sahih, Hac, 438. 
[3] Riyazü’s-Salihin, sh. 757, hadis no, 1272. 
 
Hutbe Komisyonu 


