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HAC İBADETİ
Muhterem Mü’minler!
Yüce Rabbimize karşı yerine getirmemiz
gereken farz ibadetlerden birisi de, hac
ibadetidir. Hac; maddî imkâna sahip olan ve
sağlığı da yerinde olan her müslümanın,
belirlenmiş zaman içerisinde Kâbe, Arafat,
Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmesi ve belli
başlı dinî görevleri yerine getirmek suretiyle
yaptığı ibadeti ifade eder.
Cenab-ı
Allah,
hutbemin
başında
okuduğum ayet-i kerimede mealen şöyle
buyurmuştur: “Şüphesiz, insanlar için
kurulan ilk ibadet evi, Mekke’de, âlemlere
rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan
Kâbe’dir.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise
peygamberimiz; “Ey insanlar! Hac size farz
kılındı, öyleyse haccedin!”2 buyurmuştur.

Mü’min kardeşlerimizle hep bir ağızdan;
“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk!” (Buyur,
Allah’ım buyur! Emrine boyun eğdim!)
diyerek Yüce Allah’a yönelme fırsatını elde
ederiz. Arafatta vakfeye durarak diriliş ve hesap
gününü, Rabbimizin huzurunda mahşerin
provasını yaşarız. Şeytan taşlamayla her türlü
kötülüğü terk ettiğimizi ve şeytanı hayatımızdan
uzaklaştırdığımızı gösteririz. Hac ibadeti
boyunca, namazla birlikte ihram, telbiye, zikir,
vakfe, tavaf, sa’y ve kurbanla yoğun bir ibadet
ve taat heyecanı yaşarız. Bu yönüyle hac; iman
ve
ibadet
bilincinin
derinleştiği,
din
kardeşliğinin duygu ve davranışlara yansıdığı
müstesna bir zaman dilimidir.
Aziz Mü’minler!
Hac ibadeti, bize yeni bir kulluk şuuru
kazandırıp hayatımızda yeni ve güzel bir sayfa
açmalıdır. Çünkü hacı olmak kadar hacı kalmak
da önemlidir. Günahlarını affettirdikten sonra bir
mü’minin tekrar eski hatalarına dönmesi akıllı
bir davranış değildir. Onlara yakışan şey, örnek
bir insan olarak hayatlarını Yüce Allah’ın rızası
doğrultusunda yaşamak ve ulaştığı temizliği bir
ömür boyu korumaktır. Nitekim Peyamber
efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
“Kim, Allah için hacceder, kötü söz ve
davranışlardan sakınırsa, (kul hakları hariç)
annesinden doğduğu gün gibi (temiz ve
günahlarından arınmış olarak evine) döner.”3

Değerli Müslümanlar!
Yapılan hac ibadetini, her yönüyle
düşünüp tefekkür etmemiz gerekir. Çünkü hac
ibadetinde, dıştan bakıldığında sembolik
davranışlar şeklinde gözüken her hareketin ve
şeklin bir anlamı vardır. İhram’a girerek;
dünyanın geçici olduğunu, makam, mevki ve
diğer tüm dünyalık varlığımızı bırakıp, ahirete
sadece kefenle gideceğimizi hissederiz.
Dünyanın her tarafından gelen; dilleri, ırkları,
renkleri, kültürel ve ekonomik durumları farklı
olan mü’minlerle, ortak inanç ve duygular
içerisinde kardeşlik bağlarımızı güçlendiririz.
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Kardeşlerim!
Son yıllarda, yaşadığımız salgın ve diğer
sorunlar nedeniyle hac ibadetinden uzak kalmış
olabiliriz. Ancak gönlümüz kutsal topraklarda,
gitmek için niyetimiz hala var olmakta ve
gidebilmek için fırsat kollamaktayız. Bu ibadeti
yapabilmenin kolaylığını elde etmek için
Rabbimize dua etmekteyiz. Yaşanan sıkıntıları
aşmak ve Kabe’ye ulaşabilmek için tüm
imkânlarımızı seferber edeceğiz. Rabbimiz
inşaallah bize bu yolu kolaylaştıracak ve gönül
huzuruyla “Beytullah”a kavuşacağız...
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