Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn M. Metin Müftüoålu (Kaplan):

HACC ÜMMETÆN
BÆRLÆÅÆDÆR!

Medh ve senâ, hamd ve ñükür âlemlerin Rabb’i
olan, ibadete layæk ve müstehak olan Allah’æmæza
(c.c.)!
Salât ve selam, kâinatæn Efendisi, örnek ve
önderimiz olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve Onun
yolunda giden âline ve ashabæna olsun!
Æslam’æn beñ ñartændan biri de haccdær, hacc
etmektir.
Haccæn iki gayesi, iki faydasæ vardær:
Bunlardan biri; insanlaræn çeñitli menfaatleræ içindir.
Diåeri de; Zikrullah, yani Allah’æ anmaktær.
Haccæn tañædæåæ nice fayda ve hikmetler vardær:
Hacc bir kongredir: Yani müslümanlaræn yællæk
kongresidir ve hacæ adayæ, bu kongreye katælacak bir
delegedir, geldiåi bölgenin bir temsilcisidir. Dünyanæn
dört bucaåændan gelen delegeler, Kâbe etrafænda
toplanacak, geçmiñin muhasebesini, geleceåin
müzakeresini yapacaklardær.
Hacc; tearüf, teavün ve tesanüddür (yani
müslümanlaræn birbirleriyle tanæñmasæ,
yardæmlañmasæ ve dayanæñmasæ).
Hacc; ortak pazardær, yani müslümanlaræn ortak
pazarædær. Onun için haccæn ticarî ve iktisadî yönü de
çok mühimdir. Bunu da unutmamak lazæmdær.
Hacc merasiminde herkes eñittir:
Æslam’æn eñitlik prensibi, diåer ibadetlerde kendini
gösterdiåi gibi, hacc ibadetinde de kendini açæk bir
ñekilde göstermektedir.
Ñöyle ki:
Zengin-fakir, köylü-ñehirli, âmir-memur, âlim-câhil,
devlet reisi-halk hepsi birden aynæ kæyafette, adeta
kefeni andæran beyaz elbiseye bürünmüñ, bañ açæk,
ayak yalæn, gözler aynæ noktaya, gönüller Allah
ræzasæna baålanmæñ, diller aynæ ñeyi konuñuyor, adeta
mahñerden bir nümûne...
Hacc Emirliåi:
Peygamber Devleti’nin getirdiåi mükellefiyetlerden
biri de Hacc Emirliåi’dir. Haccæn sahih olabilmesi için
hacc farizasæ hacc emirinin nezaretinde ifa edilir.
Hacc Emiri’ni de „Hilâfet Makamæ“ tayin eder.
Sizin gideceåiniz Hilâfet Devleti’ne baålæ olan
„Akabe Hacc Kervanæ“nda bütün bu ñartlar mevcuttur. Onun için Hilâfet Devleti’nin hacc kervanæ
kârsæz olarak sizlerin hizmetinde bulunmaktadær.
Bu sene de; her sene olduåu gibi yine hacc emiri,
Hilâfet Makamæ tarafændan tayin edilecektir. Bu
itibarladær ki, ñahæslaræn hacc kervanæ kaldærmasæ

ñöyle dursun, Diyanet, particiler, Süleymanîler,
Nursîler vs. hangi isim altænda olursa olsun, ñer’an
ve dinen hacc kervanæ kaldæramazlar ve hacc emiri
tayin edemezler. Bunlarla hacca gidenler de, onlaræ
götürenler de Allah’æn dininde ve Allah’æn Ñeriatæ’nda
günahkârdærlar.
Ey hacæ adaylaræ!
Piyasada bulunan, sadece ceplerini dolduran,
hacælaræ soyan hacc tacirlerine ne paralarænæzæ
kaptæræn, ne de hacc ibadetinizi zedeleyin.
Haccæn hem ibadet yönü hem de siyaset yönü
vardær.
Hacc; zaten hem ibadet, hem siyaset, hem de
aynæ zamanda ticarettir.
Hacc; aynæ zamanda, Æslam ümmetinin birliåini
teñkil eden bir semboldür.
Æñte bu sembol de ancak Hilâfet Devleti’nin çatæsæ
altænda toplanmakla mümkün olur.
Mü’minlere imandan sonra ilk emir, kendilerine
nezaret edecek bir „Æmam-æ Kübra“ya tabi olmalaræ
ve bu suretle bir ümmet teñkil etmeleridir.
Formül; Æman + Æmam + Ümmet = Hilâfet
Devleti!
Elhamdülillah! Bu üçlü formül tahakkuk etmiñ,
Hilâfet’in 5. yældönümü bu sene de ümmetle
birlikte Kadir Gecesi’nde tebrik ve teberrük
edilmiñtir.
Ænancænæz Tevhid,
Æmamænæz Vahid,
Ümmet-i Muhammed,
Hilâfet’tir Devlet!
Allah, sâ’yinizi meñkûr, haccænæzæ mebrûr, zenbinizi
de maåfur eylesin!
Selam olsun, haccæn hem dinî hem de siyasî
yönünü bir arada yerine getirenlere!
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