
HACCA GİTMEK, HACI OLMAK, 
HACI KALMAK* 

HACCA GİTMEK 
Hac� aday�n�n, Yüce Allah’�n r�zas�na uygun bir hac vazifesi 

yapabilesi için, hac yolculu una ç�kmadan önce yerine getirme-
si ve dikkat etmesi gereken baz� görev ve sorumluluklar� vard�r. 
Bunlar� belli ba l�klar halinde öyle s�ralayabiliriz: 

Niyet ve Düşüncede Samimi Olmak 

slâm dini samimiyete çok büyük önem vermi tir. Müslüman 
iman, ibadet ve muamelelerinde samimi olmal�d�r. Samimiyetle 
ba da mayan gösteri , riya, yalan, aldatma ve kand�rma gibi 
olumsuz niteliklerden uzak durmal�d�r. Zira Yüce Allah Kur’ân-�
Kerîm’de;

“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has k�larak, hakka yöne-
len kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namaz� k�lmalar� ve 
zekât� vermeleri emredilmi ti. te bu dosdo ru dindir.”1 buyura-
rak kullar�ndan ba ta namaz ve zekât olmak üzere bütün ibadet-
lerini ihlâs ve samimiyetle eda etmelerini istemektedir. Sevgili 
Peygamberimiz de, dinin özünün samimiyet oldu unu belirtmi ,

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis AKAR taraf�ndan haz�rlanm� t�r.
1  Beyyine,  98/5. 
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samimiyete dayanmayan iman, ibadet ve amellerin Allah kat�nda 
bir de erinin olmayaca �n� ifade etmi lerdir. Bir hadis-i erifte, 

“Yap�lan i ler (ameller) niyetlere göre de erlenir. Herkes 
yapt� � i in kar �l� �n� niyetine göre al�r”2 buyurarak niyet ve 
samimiyetin önemini vurgulam� lard�r.

Bu nedenle hac s�rf Allah r�zas� için olmal�; gösteri  yapmak 
veya hacdan döndükten sonra hac�l� � kullanarak birtak�m men-
faatler elde etmek gibi niyetlere dayanmamal�d�r.

Hak Sahipleriyle Helâlleşmek, Helâl Parayla Hac 
Yolculuğuna Çıkmak 

Hac� aday� hacca gitmeden önce kul haklar�n� ödeyerek 
ar�nmal�, de i meli, hac yolculu una helâl parayla ç�kmal�d�r. 
Sevgili Peygamberimizin bu konuya da � �k tutacak mahiyetteki 
u hadis-i erifine kulak vermelidir: 

 :
 :

 :}
 { : }
 {

 :

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildi ine göre Resulullah 
(s.a.s.) öyle buyurdular: “Allah Teâlâ temizdir, sadece temiz 

                                                          
2  Buhârî, “Bed’ü’l-Vahy”, 1, “Îmân”,  41, “ Nikâh”,  5, “Menâk�bu’l-Ensâr”,  45; Müslim, 

“ mâret”, 155.
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olanlar� kabul eder. Allah Teâlâ peygamberlerine neyi emrettiy-
se müminlere de onu emretmi tir. Cenâb-� Hak peygamberlere, 
‘Ey peygamberler! Temiz ve helâl olan eylerden yiyin, iyi ve 
faydal� i ler yap�n!’ buyurmu tur. Müminlere de: ‘Ey iman 
edenler! Size verdi imiz r�z�klar�n temiz olanlar�ndan yiyin’ 
buyurmu tur.” Resûl-i Ekrem daha sonra unlar� söyledi: “Bir
kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saç� ba � da �n�k, toza 
topra a bulanm�  vaziyette ellerini gökyüzüne açarak: Yâ Rab-
bi! Yâ Rabbi! diye dua eder. Hâlbuki onun yedi i haram, içti i
haram, giydi i haram; k�sacas� kendisi haramla beslenmi  olursa 
böyle birinin duas� nas�l kabul edilir!”3

O halde hac� aday� anas�ndan do du u günkü gibi günah-
lardan ar�nm�  olarak hacdan dönebilmek için4 hac yolculu una 
ç�kmadan önce tövbe-isti far yan�nda hak sahipleriyle de -
haklar�n� ödeyerek- helâlle meli ve me ru kazançla hacca git-
melidir.

Haccın Menâsikini Öğrenmek 

Hac� aday� hacca gitmeden önce hacc�n menâsikini ö ren-
meli, hatta sadece menâsikiyle de yetinmemeli, hacc�n hikmet 
ve hedeflerini de kavramal�d�r. Çünkü bilgi ve bilinçle yap�lan
hac, hac sonras� hayat� da belirleyici olmaktad�r.

Sabır Yüklenmek 

Mümin belâ ve musibetlere kar � sab�rl� oldu u kadar, dinin 
emirlerini yerine getirme ve yasaklar�ndan kaç�nma konusunda 
da sab�rl� olmal�d�r.5 Hac ise sabr�n en çok gerekti i ibadetler-
den biridir. Zira bu yolculu un çe itli s�k�nt� ve me akkatleri 
ancak sab�rla a �l�r. Ayr�ca hac, eytan�n çok fazla musallat ol-

                                                          
3  Müslim, “Zekât”, 65. Ayr�ca bkz. Tirmîzî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 3.  
4  Buhârî, “Hac”, 4, II, 1141; Müslim, “Hac”, 438, I, 983.  
5  Bakara, 2/249; Meryem, 19/65.  
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du u bir ibadettir. eytan, kazan�lacak mükâfatlara engel olmak 
ve bu yolda çekilen me akkatlerin sevaplar�n� bo a ç�karmak 
için her türlü gayreti gösterir. Umulmad�k yerde ve zamanda 
insan�n kar �s�na ç�kar. Bu bak�mdan hac� aday� yolculuk bo-
yunca zaman zaman nefis, eytan ve hatta hakka hukuka riayeti 
olmayan kimi insanlarla sab�r imtihan�na tabi tutulaca �n� da 
unutmamal�d�r. Sabr� esas almayan kimse görülmemesi gereke-
ni görür, söylenmemesi gerekeni söyler, k�zar, köpürür. Sürekli 
eksiklik ve olumsuzluklarla u ra �r, ibadetlerini aksat�r, yapar-
ken de bilinçsizce yaparak manen kaybeder. 

Di er yandan al�nan bütün tedbirlere ve güzel çal� malara 
ra men gerek ula �m esnas�nda gerekse Mekke ve Medine’deki 
yerle im yerlerinde birtak�m rahats�zl�k ve s�k�nt�larla kar �la -
mak da mümkündür. Bu gibi durumlarda da sabretmek, yol 
arkada lar�n� ve organizasyonda vazife alm�  görevlileri incit-
memek, mukaddes yolun yolcusuna dü en en önemli görevler-
den biridir. Bu ve benzeri bütün s�k�nt�lar, öncelikle hac� aday�-
n�n hac öncesinden sab�r yüklenmesiyle a �l�r.

Takva Elbisesine Bürünmek 

Hac ibadetinin sa l�kl� bir ekilde eda edilebilmesi için mad-
dî haz�rl�k gerekli oldu u gibi manevî haz�rl�k da gereklidir. Ma-
nevî haz�rl�k ise hac menâsikini ö renmek ve Yüce Allah’�n; 

“Az�k toplay�n, ku kusuz, az� �n en hay�rl�s� takva (Allah’a
kar � gelmekten sak�nma)d�r. Ey ak�l sahipleri, bana kar � gel-
mekten sak�n�n.”6 âyet-i kerimesinde bu yolculu a ç�kan kulla-
r�ndan istedi i, en hay�rl� az�k olan “takva” z�rh�na bürünmektir. 
Bu nedenle hac yolculu una ç�kmaya haz�rlanan mümin, takva 
elbisesinden mahrum kalmamal�d�r. Zira ibadetlerimizden Al-

                                                          
6  Bakara, 2/197.  
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lah’a ula acak olan bizim takvam�z; yani ona kar � gelmekten 
sak�nmam�zd�r.7

HACI OLMAK 
Müminler, Yüce Allah’�n;

“ nsanlar� hacca ça �r ki, yürüyerek veya uzak yollardan ge-
len yorgun develer üstünde sana gelsinler...”8 âyetinde ifade
buyurdu u ilahi ça r�s�na icabet ederek hac yolculu una ç�kar
ve mîkat mahalline ula �rlar. 

Mîkat ise hacc�n ba lad� � yer ve zaman� ifade eder. Mîkat 
mahalli ihrams�z geçilemez. Dolay�s�yla müminler mîkat mahal-
line geldiklerinde, niyet edip telbiye getirerek ihrama girer ve 
Allah ile bulu ma ve kavu may� simgeleyen hac ibadetine bu-
radan ba larlar. Böylece di er zamanlarda helâl olan baz� söz 
ve davran� lar� kendilerine haram k�larlar. Önceden zaten ha-
ram olanlardan sak�nma hususunda ise daha fazla hassasiyet 
gösterirler. Zira menâsike ve ihram yasaklar�na riayet edilme-
den yap�lan hac Allah kat�nda makbul olmad� � ya da cezay�
gerektirdi i gibi, ibadet ruhuyla ba da mayan söz, fiil ve davra-
n� larla manen kirletilen hac da bir k�ymet ifade etmez. Yüce 
Allah;

                                                          
7  Hac, 22/37.  
8  Hac, 22/27. 



62 | Hac r ad Görevlileri çin Örnek Metinler

“Hac (aylar�), bilinen aylard�r. Kim o aylarda hacca ba larsa, 
art�k ona hacda cinsel ili ki, günaha sapmak, kavga etmek yok-
tur. Siz ne hay�r yaparsan�z Allah onu bilir. (Âhiret için) az�k
toplay�n; ku kusuz, az� �n en hay�rl�s� takva (Allah’a kar � gel-
mekten sak�nma)d�r. Ey ak�l sahipleri, bana kar � gelmekten 
sak�n�n.”9 buyurarak, ihrama girip hac ibadetine ba layacak
müminlerin uymalar� gereken temel kurallar� hat�rlatm� t�r. Bu 
bak�mdan niyet edip telbiye getirerek ihrama giren her 
müslüman nefsine hâkim olmal�; çeki me, tart� ma, dövü me,
günaha girme, ehevi arzu ve isteklerin pe inden ko ma, ba ka-
lar�na eziyet etme, herhangi bir canl�ya k�yma gibi ihraml�ya 
yasak olan söz, fiil ve davran� lardan uzak durmal�d�r. hram
disiplini içerisinde say�l� günlerini bu ekilde de erlendiren hac�
aday�n�n, hac sonras� hayat�nda da sanki ihraml�ym�  gibi dik-
katli davranmas�, nefsine hâkim olmas� ve ba kalar�n�n hak ve 
hukukuna riayet etmesi ümit edilir.  

Sevgili Peygamberimiz de; 

"Kim Allah için hacceder de (Allah’�n r�zas�na uymayan) kö-
tü söz ve davran� lardan sak�n�rsa, kul hakk� hariç, anas�ndan 
do du u günkü gibi günahlardan ar�nm�  olarak hacdan dö-
ner."10 hadisiyle, ihram bilincine vararak hac ibadetine ba layan 
müminlere, Arafat vakfesi ve ziyaret tavaf�yla tamamlanacak 
hac ibadetinin kazan�mlar�n� müjdelemi lerdir.

O halde, hac� aday� gerçek anlamda hac� olabilmek için be-
deniyle, ruhuyla, akl�yla, duygu ve dü ünceleriyle, söz ve dav-
ran� lar�yla Hakk’�n r�zas�na uygun hareket etmelidir. Hacc�n
art, rükün, vacip, sünnet ve (ihram) yasaklar�n� bilmenin yan�

s�ra, hac ibadetinin hikmet ve hedeflerinden de haberdar olma-
l�d�r. Mîkat s�n�r�n� ihrams�z geçemeyece ini ö renince art�k
                                                          
9  Bakara, 2/197. 
10  Buhârî, “Hac”, 4, II, 1141; Müslim, “Hac”, 438, I, 983.  
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bundan sonraki hayat�nda da sorumsuzca ve s�n�rs�zca hareket 
edemeyece ini, söz, fiil ve davran� lar�nda, i  ve icraat�nda helâl 
ve haram ölçülerine göre ya amas� gerekti ini anlamal�d�r.

Arafat’ta vakfe yaparken Hz. Âdem (a.s.)’i ve e ini hat�rla-
mal�, onlar gibi tövbe-isti far etmeli, dua ve niyazda bulunmal�,
hata ve kusurunu Yüce Allah’a arz ederek ondan af ve ma firet
dilemelidir. Cemerâtta eytan ta larken, t�pk� Hz. brahim ve 
Hz. smail gibi eytan� hayat�ndan kovmal�; hayat� boyunca 
nefis ve eytana kar � bu duru  ve mücadelesini devam ettirme-
lidir. Mina’da kesece i kurbanla birlikte kendisini Allah’a hak-
k�yla kulluktan al�koyan nefsinin kötü arzu ve isteklerini de 
kontrol alt�na almal�, slâm’�n temel ahlâkî prensipleriyle ba -
da mayan söz, fiil ve davran� lara hayat�nda asla yer vermeme-
lidir.

Kâbe’yi gördü ünde, âdeta Kâbe’nin Rabbini görüyormu -
ças�na tazim etmeli; tavaf�n yaln�zca yüce Allah’a yönelmenin 
ve O’nun huzurunda e ilmenin ve O’ndan ba kas�na kulluk 
etmemenin fiili bir göstergesi oldu unu bilmelidir. Ayr�ca Kâ-
be’nin Allah’�n evi, kalplerin de O’nun nazargâh� oldu unu 
akl�ndan ç�karmamal�, mümin kalbinin, Kâbe kadar hürmete 
lay�k oldu unu anlamal�d�r. Bu konuda Allah Resûlü’nün Kâ-
be’yi tavaf ederken söyledi i u hadise kulak vermelidir: “(Ey
Kâbe!) Ne kadar ho sun, kokun ne kadar da güzel! ân�n, hür-
metin ne kadar da yüce! Ama, can�m elinde olan Allah’a yemin 
ederim ki, Allah nezdinde mal�yla, can�yla müminin hürmeti 
(dokunulmazl� �) senin hürmetinden daha büyüktür!”11

u halde Kâbe’yi tavaf eden ve ona sayg�da kusur etmeyen 
müminler, din karde lerinin kalbini k�rmaktan ve dokunulmaz-
l�klar�n� ihlâl etmekten de sak�nmal�d�rlar. Di er bir ifadeyle hac�
aday�, gerçek anlamda hac� olmak için, hacc�n menâsikini kav-
ray�p uygulaman�n yan� s�ra hac yolculu u süresince kul hakla-
r�na riayete de özen göstermelidir. nsanlarla e itlenilmesi gere-
ken bir ortamda kendisi için birtak�m ayr�cal�klar istemenin hac-
c�n ruhuyla ba da mayaca �n� bilmelidir. Îsar ahlâk�na sahip 
                                                          
11 bn Mâce, “Fiten”, 2; Bünyamin Erul, Ekrem Kele , Hacc� Anlamak, D B Yay., Ankara 2008.  
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olmal�, bencil davran� lardan sak�nmal�d�r. Kendisi için istedi ini 
ba kalar� için de istemeli, kendisi için istemedi ini ba kalar� için 
de istememelidir. Küçüklere sevgi, büyüklere sayg� göstermeli; 
ya l�, özürlü ve yard�ma muhtaçlar�n yard�m�na ko mal�d�r. 
Mütevaz� olmal�, enaniyetten, israftan, gösteri ten, gurur ve 
kibirden sak�nmal�d�r.

HACCIN KAZANIMLARINI KORUYARAK  
HACI KALMAK 
Hac ibadetini eda etmek kadar, hacdan döndükten sonra 

hacc�n kazan�mlar�n� korumak da çok önemlidir. Bunun için 
hac vazifesini eda etme erefine nail olan müminler bu konuda 
dikkatli ve duyarl� olmal�; hacda elde etti i manevî sermaye ve 
kazan�mlar�n� bilerek veya dikkatsizce i leyece i günah ve ku-
surlarla yok etmemeli, haramlarla hayatlar�n� yeniden kirlet-
memelidirler. Yüce Allah’a verdikleri ibadet ve kulluk sözünü 
tutmal�, müslümana yak� mayan her türlü çirkin söz ve davra-
n� tan uzak durmal�d�rlar. Nahl sûresinin 92. âyetinde 
buyurulan, 

pli ini iyice e irip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan ka-
d�n�n yapt� � gibi12 hac�lar�m�z da elde ettikleri kazan�mlar�n�
kaybetmekten ve hac öncesindeki -var idiyse- kötü al� kanl�kla-
r�na ve günahlara tekrar dönmekten sak�nmal�d�rlar. Zira halk 
aras�nda da ifade edildi i gibi, “Hac� olmak kolay; ama hac�
kalmak zordur.” 

Özetle hac ibadetini eda edebilme ve hac� olarak memleket-
lerine dönebilme erefine eri mi  olan hac�lar�m�z, hacc�n kaza-
n�mlar�n� koruyabilmek için a a �da ba l�klar halinde verece i-
miz hususlara riayet etmelidirler: 

                                                          
12  Nahl, 16/92.  
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Dürüst, Emin ve Güvenilir Olmak 

Yüce dinimiz slâm, dürüst ve güvenilir olmay� emretmi , her 
türlü sahtekârl� � ise yasaklam� t�r. Namazlar�m�z�n her rekât�n-
da okudu umuz Fâtiha sûresindeki, 

“Bizi dosdo ru yola ilet.”13 âyeti, dinimizde dürüstlü ün
önemi ve gere i konusunda bize yeterli bir fikir vermektedir. Bir 
ba ka âyette de; 

“Öyle ise emrolundu un gibi dosdo ru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdo ru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini 
a may�n. üphesiz O, yapt�klar�n�z� hakk�yla görür.”14

buyurularak, Hz. Peygambere ve müminlere, hayatlar�n�n bü-
tün alanlar�nda dürüst olmalar� emredilmektedir. 

Bu nedenle müslüman, özüyle, sözüyle, i  ve icraatlar�yla
do ru olmal�; her türlü kötü duygu ve dü üncelerden ar�nmal�-
d�r. Oldu u gibi görünmeli, göründü ü gibi olmal�d�r. Özü, sözü 
ve davran� lar� aras�nda hiçbir çeli ki bulunmamal�d�r. Hacca 
gidip gelenler de, hacda Allah’a verdikleri kulluk sözünü tutma-
l�, tövbelerini bozmamal�, asla yalan söylememeli, do ruluk ve 
dürüstlükten ayr�lmamal�d�rlar. Ahlâks�zl�ktan, haks�zl�ktan, ya-
landan, dolandan, h�yanetten, ahde vefas�zl�ktan, sözünde 
durmamaktan, eksik ölçüp tartmaktan, israf ve gösteri ten ve 
her türlü haram ve yasaktan uzak durmal�d�rlar.

                                                          
13  Fatiha, 1/6. 
14  Hûd, 11/112. 
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Hak Duyarlılığına Sahip Olmak 

Toplum halinde ya aman�n insanlara sa lad� � birtak�m hak-
lar ve yükledi i sorumluluklar vard�r. Yüce dinimiz slâm, �rk,
cins ve inanç ayr�m� yapmaks�z�n bütün insanlar�n haklar�n�
kutsal ve dokunulmaz kabul etmi , bu haklar�n ihlâline kar �
maddî ve manevî birçok müeyyide getirmi tir. Bu nedenle 
Kur’an’�n de i ik âyetlerinde iftira, alay, g�ybet, dedi-kodu, 
ba kalar�n�n özel hayatlar�n� ve gizli hallerini ara t�rmak, kötü 
lakap takmak, alay etmek gibi her türlü çirkin tav�r ve davran�
yasaklanm� t�r.15 Yine haks�z yere cana k�ymak, zina etmek, 
insanlar�n namus ve ereflerine leke sürmek, aldatmak, hile 
yapmak, borcunu zaman�nda ödememek, yetim hakk� yemek, 
kom uya eziyet etmek, sövmek, dövmek, yaralamak, çalmak, 
kamunun haklar�n� ihlâl etmek, kamu mal�n� zimmetine geçir-
mek gibi kul ve kamu hakk� ihlâline sebep olan her türlü tav�r
ve davran� slâm’da kesin olarak yasaklanm� t�r.

te bu ve benzeri haklara sayg  göstermek ve sorumluluk-
lar  yerine getirmek herkesin ortak görevi olmakla beraber, 
hacc n kazan mlar n  koruyarak ömrünün sonuna kadar hac
kalabilmek için hac lar m z n daha fazla duyarl l k göstermele-
ri gerekir.  

Güzel Örnek Olmak 

nsanlar hac�lar� örnek müslümanlar olarak görmek isterler. 
Bu nedenle hac dönü ü hac�lar�m�z do ruluk ve dürüstlükten 
kesinlikle taviz vermemeli, hak ve hukuku gözetmeli; ba ta ailesi 
ve çocuklar� olmak üzere çevresine kar � iyi ve güzel örnek ol-
mal�d�rlar. “Hac�” ismini kullanarak menfaat temin etmemeli, 
geçimlerini helâl yollardan kazanmaya çal� mal�d�rlar. 

                                                          
15  Bkz. Hucurât, 49/11-12.  
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Ekonomik ve Sosyal Hayatı Devam Ettirmek 

Hac dönü ü ki i yanl�  ya da eksik bir dindarl�k anlay� �yla 
sosyal ve ekonomik hayattan çekilmemelidir. Me ru i  ve i lem-
lerini aynen devam ettirmeli, önceden me ru ve helâl olmayan 
i  ve i lemleri var idiyse onlar� da terk etmelidir. Zira slâm’da
ibadetler yaln�zca namaz, oruç, zekât ve hacla s�n�rl� de ildir. 
Yüce Allah’�n raz� ve ho nut oldu u bütün söz, fiil ve davran� -
lar geni  anlamda ibadet kapsam�ndad�r. Hayat�n bütün alanla-
r�n� geni  anlamda ibadet kapsam�na alan slâm, i  ve ticaret 
hayat�n� da ibadet olarak de erlendirmi ;16 Sevgili Peygambe-
rimiz, “Do ru sözlü ve güvenilir tüccar, (âhirette) peygamberler, 
s�ddîkler ve ehitlerle beraberdir”17 buyurarak ticari ve iktisadi 
faaliyetlerinde do ruluk ve dürüstlük prensibini uygulayan mü-
minlerin âhirette elde edecekleri manevî kazan�mlara i aret 
etmi lerdir.

Riya ve Gösterişten Sakınmak 

Hac�n�n hacdan dönü ü ve kar �lanmas� mütevaz� olmal�,
hac ibadeti gösteri  ve övünme imaj� verecek sahnelere dönü -
memelidir. Kimilerinin yapt� � gibi yollarda konvoylar olu tura-
rak alâyi li kar �lamalardan mümkün mertebe uzak durulmal�-
d�r. Ayn� ekilde ikram ve hediyelerde de israf ve gösteri e ka-
ç�lmamal�d�r.

Ziyaretçilere Dua Etmek, Onlara Haccın Güzelliklerini 
Anlatmak 

Hac vazifelerini yerine getirip memleketlerine dönen hac�lar
e , dost, kom u ve arkada lar� taraf�ndan ziyaret edilir. Ziyarete 
gelenler, "Hacc�n�z mebrur ve makbul olsun, Yüce Allah bun-
dan sonraki hayat�n�zda sizi günahlardan korusun...” gibi sözler-

                                                          
16  Bkz. Muhlis Akar,  ve Ticaret Ahlâk�, D B Yay., Ankara 2008.  
17  Tirmîzî, “Büyû’”, 4; bn Mâce, “Ticârât”, 1; Dârimî,” Buyû’”, 8.  
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le hac�y� tebrik ederler. Hac�lar da onlar için dua edip Cenâb-�
Hakk’�n kendilerini affetmesini ve ba � lamas�n� diler, onlar için 
dua ederler. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Allah�m, hac�y�
ve hac�n�n ba � lanmas�n� diledi i kimseleri ba � la!”18 buyura-
rak hac vazifesini eda edip dönenlerin dua ve isti farlar�n�n
önemine vurgu yapm� lard�r. Ayn� ekilde hac�, kendisini ziyare-
te gelenlere hacda ahit oldu u güzellikleri de anlatmal�, kar �-
la t� � birtak�m olumsuzluklardan ise söz etmemelidir.

K�saca, hacca giderek hac� olmak kadar, hac� olarak dönmek 
ve döndükten sonra hac ibadeti süresince kazan�lan güzel has-
letleri koruyup devam ettirmek de büyük bir önem arz etmekte-
dir. Bu bak�mdan kutsal mekânlarda hac yaparak günahlardan 
ar�nd�ktan sonra bu ar�nm� l� �n korunmas�, sürdürülmesi ve 
geli tirilmesi için gereken gayreti göstermek hac�n�n en ba ta
gelen görevidir. Her müslüman gibi hac� da, slâm’�n güzelli ini 
ya ant�s�yla fiili olarak göstermeli ve çevresine iyi örnek olmal�-
d�r. Hac�n�n, hacdan sonraki hayat�n�n hac öncesinden daha iyi 
ve ileride olmas�n�n, makbul (mebrur) hacc�n en aç�k belirtisi 
oldu unu unutmamal�d�r. Hacdan insanlara hediye olarak sa-
dece zemzem ve hurma getirmekle yetinmemeli, ayn� zamanda 
onlara sevgi, efkat, merhamet, adalet ve insanl�k da getirebil-
melidir.

                                                          
18  Hâkim, Müstedrek, I/441. 


