
HACCA 
Ma evi Hazırlık 



Ha a git ede  ö e kırgı  olduğu uz 
akra a, arkadaş ve ko şularla arış alı, 

hepsi ile helalleş eliyiz. Ki seye karşı 
kal i izde ki  ırak ada  ha  yol uluğu a 

terte iz çık alıyız. 
 

Ey Ra i iz! Kalpleri izde, i a  ede lere 
karşı hiç ir ki  tuttur a! Ey Ra i iz! 

Şüphesiz se  çok esirgeyi isi , çok 
erha etlisi .  

(Haşr 10) 

HACCA MANEVİ HAZIRLIK 

HELALLEŞMEK 



Her işi  aşı da olduğu gi i u yol uluk 
için de niyet gereklidir. Yüce Allah (c.c) 

şöyle uyurur: 
 

O lara, a ak di i Allah’a has kılarak, 
i adet et eleri e redildi.  (Beyyine 5) 

 
Bütü  i adetleri  ka ulü iyete ağlıdır. 

NİYET 

HACCA MANEVİ HAZIRLIK 



HACCA MANEVİ HAZIRLIK 

Bu i adeti  gerçekleri i göz ü ü de ulu dur alıyız. Ha , 
Efendimizin (s.a.v) Allahı ! O u a a kolaylaştır  dediği 

ve ihat ile eş tuttuğu tek i adettir. 
 

Biri e Savaşa gide eksi .  de se asıl hazırlık yapar, uhte el 
zorluklara zih e  ve ede e  hazır olursa, ay ı şekilde ha  ve 

u reye gide  de öyle hazırlıklı ol alıdır. 
 

Ha  ve u re ihadı  e  faziletlisi olarak tarif edil iştir. Hadiste 
ha ı  cihad olarak vasıfla ası, ha da karşılaşıla  eşakkatler 

se e iyle ir evi efis ü adelesi yapıl ası da dır.  

SIKINTILARI GÖĞÜSLEMEK 



HACCA MANEVİ HAZIRLIK 

Bu topraklarda ki se i  a az kılışı a, ye ek 
yiyişi e, kıyafeti e, oturup kalk ası a, Ka e’de 

uyu ası a karış a ak gerekir. Kişi ke di kusurları ile 
eşgul ol alı, töv eye sarıl alıdır. 

 
Veliler üritleri i ha a yol u ederke  her za a  şu 

te ihatı yap ışlardır: 
 

Sakı  ha! Orada ki seye karış ayası . 
Ke di  ile eşgul olası  

KİMSENİN İŞİNE KARIŞMAMAK 



HACCA MANEVİ HAZIRLIK 

Bir alim büyük bir Allah dostuna gelerek: 

Efe di , üsaade ederse iz Medi e’ye taşı ak istiyoru . 
Peygamberimize (s.a.v.  duyduğu  iştiyak her geçe  gü  art akta. 

Oralarda yaşa ak, Ravza’sı a yüz sür ek e  üyük uradı . Müsaade iz 
olursa ö rü ü  geri kala  kıs ı ı Peyga eri izi  s.a.v.  ko şusu olarak 

geçir ek istiyoru .  dedi. O Allah dostu: 

Orada ir kediye ile pist diye ezsi . Gözü  alıyor u?  diye sorunca o 

alim: 

Efendim, kendi çocukları a da ı kıza a ?  dedi. 

Allah dostu: 

Evet ir kediye ile pist diye ezsi .  dedi.  

BİR KEDİYE BİLE PİST  DEMEMEK 



HACCA MANEVİ HAZIRLIK 

Söyleyi  aşkaları ı i ite  ha ıya, 
Halkı azarlayıp üze  kişiye, 

Se  ha ı değilsi  a a elki deve  ha ıdır,  
Yük taşıyıp içare dike  yiye .  

 

(Sadi Şirazi) 

KİMSEYİ İNCİTMEMEK 



KUTLU YOLCULUK  

BAŞLIYOR 



Fahr-i Âlem Efendimiz (s.a.v  şöyle uyurur: 
Ha ılar ve u re yapa lar, Allah'ı  ziyaretçileri ve O’ a gele  

elçileridir. O' da  istedikleri za a , o lara verir, istiğfar 
ettikleri de o ları affeder, O' a dua ettikleri de duaları a 

karşılık verir. Birisi içi  şefaat ettikleri de şefaatleri ka ul edilir.  

(İbn Mâce, İbn Hıbbân, Beyhakî) 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 

ALLAH VE RESULÜ’NE MİSAFİR OLMAK 



Haydi kalkı , 
 kutsal beldelere  

gidelim…  
 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Yüce Allah’ı  (c.c) Geli !  dediği, İ rahi ’i  a.s) çağırdığı,  
Hz. Muhammed Mustafa’ ı  (s.a.v) davet ettiği yere,  

kâi atı  merkezine gideli … 

Âlemlere rahmet Efendimizin (s.a.v)  

soluduğu havayı solu aya, astığı yerlere yüz sür eye gideli … 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Süslü dü ya el iseleri i çıkarıp, hiçlik el isesi ola  ihra ları 
giyerek, ütü  hataları ızda  soyu aya ve kulluk elbisesini 

giymeye gideli … 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Hz. Âde  ile Hz. Havva’ ı  gözyaşları dökerek töv e 
ettiği, ü i leri  hataları ı  affedildiği ARAFAT’a, 

günah zincirlerinden kurtulmaya, nefsimizin esaretine 
so  ver eye gideli … 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Rah eti  oluk oluk yağdığı, Efe di ize s.a.v  Ü eti i  
hepsi i  affedildiği  üjdesi i  verildiği, şeyta ı  Mahvoldu  

diyerek çırpı dığı, Efe di izi  s.a.v , eşede  gülü sediği 
MÜZDELİFE’ye gideli … 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Hz. İ rahi ’i , Hz. İs ail’i  ve Hz. Ha er’i  şeyta ı taşa 
tuttuğu, o u perişa  ettikleri, kulluğa e gel ol ası a 

müsaade etmedikleri, MİNA’ya gideli … 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 

Nefis ve şeyta ı  ize 
ulaş a ası içi  e geller 
örmeye, SEVR’e gideli … 

Tehlike di i de dahi olsak Allah’ı  
izi le era er olduğu u 

öğre eye, zikrullaha alış aya  
gideli … 



Efe di iz’e (s.a.v  ilk ayetleri  i diği, taşları ı  ke disi i 
sela ladığı, içi de i adet et ekle huzur ve sükû a 

kavuştuğu HİRA’ya gideli …  

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Âle leri  Efe disi’ i  s.a.v); 
E iyet ve huzur duyula  elde, ke disi terte iz ola  

ve ateşi  gü üşteki kirleri te izlediği gi i kişiyi  
te izleye  elde  dediği MEDİNE’ye gideli …  

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Hz. Ce rail’i  a.s  vahiy getirdiği, i sa ları  kilo etreler e uzakta  
gelip, iki rekât a az kıla il ek içi  sıraya girdiği, Efe di izi  s.a.v) 

"Evi le i eri  arası, e et ahçeleri de  ir ahçedir" 
uyurduğu e et ahçesi e, RAVZA’ya gidelim. 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Asha ı , ke di a ları ı hiçe sayarak ölü e eyda  okudukları, 
etten duvar ördükleri Fahr-i Âle ’i  (s.a.v  ir kılı a zarar gel esi i, 

e  yakı  aile fertleri i  öldürül esi de  daha şiddetli gördükleri 
UHUD’a gidelim...  

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



• Allah (c.c) asip eder de oraya varırsa  çok ikra  ede eği . 

• Çok tavaf ede eği . 

• Çok a az kıla ağı . 

• İ sa lara yardı ı ola ağı . 

• Ki seye yük ol aya ağı . 

• Ki seyi üz eye eği . 

• Ki se i  kal i i kır aya ağı  

• Asla kötü sözler söyle eye eği  v . 

KUTLU YOLCULUK BAŞLIYOR 



Teşekkür Ederiz. 


