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HACC
Mâlum olduåu üzere, Æslam’æn beñ temel ñartlarændan biri
de haccdær. Hacca gitmek farzdær ve Allah’æn kesin emridir.
Haccæn farz oluñu Kitap, Sünnet ve Æcma-i Ümmet’le sabittir.
Bu itibarla farziyyetini inkâr eden, neuzuBillah kâfir olur.
Hacca gitmek ömürde bir defa farzdær. Vucut sæhhatæna, yol
emniyetine ve lüzumu kadar yol harçlæåæna sahip olan bir
müslümanæn ömründe bir defa hacca gitmesi ve usulüne
uygun bir ñekilde bu vazifeyi ifa etmesi farzdær, Æslam’æn
ñartædær. Gitmediåi takdirde sorumludur ve azaba müstehaktær.
Bakænæz Kur’an-æ Kerim bu hususta ne buyurur:
„Orada apaçæk deliller vardær, Æbrahim’in makamæ vardær.
Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Yoluna (yol
parasæna) gücü yeten herkesin o beyti haccetmesi de
insanlar üzerine Allah’æn bir hakkædær ve kim bu hakkæ
tanæmazsa, her halde Allah’æn ona ihtiyacæ yoktur. Çünkü
O, bütün âlemlerden ganidir.“ (Ali Æmran, 97)
Peygamber Efendimiz de ñöyle buyurur: „Æslam ñu beñ
ñey üzerine bina edilmiñtir: Allah’tan bañka ilâh
olmadæåæna ve Hz. Muhammed’in Allah Resulü olduåunu
ñehadet etmek, namazæ dosdoåru kælmak, zekât vermek,
beyti haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktær.“
(Müttefekun aleyh)
Bir diåer hadis de ñu mealde:
„Ey Nas! Allah haccæ üzerine farz kældæ, öyle ise
haccediniz.“ (Müslim)
Muhterem müslümanlar!
Æñte görüldüåü üzere gerek ayet-i kerime’nin metninden ve
gerekse hadis-i ñerif’lerin lafæzlarændan haccæn hükmünün farz
olduåu anlañælmaktadær. Haccæn farz olduåu icma-i ümmetle
de sabittir. Çünkü o gün, bu gün bütün Æslam ulemasæ ve
bütün müslümanlar haccæn farz olduåunu kabul etmiñler ve
yapagelmiñlerdir.
Haccæn tañædæåæ mana ve hikmetler:
Muhterem müslümanlar! Haccæn tañædæåæ mana ve hikmetler,
fayda ve maslahatlar, sayælamayacak kadar çoktur. Bunlaræ
bañlæca iki ana bölümde toplayabiliriz.
Tabiri caizse bunlardan biri dünyevî diåeri de uhrevîdir. Yani
biri særf ibadetle ilgilidir, diåeri de daha çok dünya ile, dünya
iñleriyle alakalædær. Yoksa müslümanæn her iñi ya bizzat ya
da dolayæsæyla hep ibadettir. Haccæn ibadet olan yönü bellidir;
tavaftær, sa’y’dær, Arafat’ta vakfeye durmaktær vesairedir.
Dünyevî yönüne gelince: Bu da ñu bölümlere ayrælær; Ferdî
ve ictimaî, ticarî ve iktisadî, medenî ve ilmî, idarî ve siyasîdir.
Bunlaræ teker, teker ele alæp enine boyuna iñlemek mümkün
deåildir. Çünkü hutbemizin çerçevesi buna müsait deåildir.
Ñimdilik ancak her birine bir kaç cümle ile temas ederek
yetineceåiz.
Haccæn hikmetlerinden biri de ferd ve cemiyete aittir.
Müslümanlaræn hacc yapmakla bilgi ve görgüleri artar, ruh
ve terbiyeleri geliñir, heyecan ve ümitleri yükselir, metanet
ve cesaretleri artar ve nihayet sevgi ve saygæ baålaræ artarak
yekvucut haline gelirler.
Haccæn medeniyet ve ilim yönünden de hikmetleri vardær,
dünyanæn dört bucaåændan gelen müslümanlar ilim ve teknik
yönünden de alæñ-veriñ yapar ve fikir teatisinde bulunurlar;
medeniyet, kültür, keñif ve buluñlar yönlerinden de birbirlerini
tamamlama færsatænæ bulurlar.
Haccæn ticarî ve iktisadî yönleri de çok mühimdir. Hacc
ibadetini eda etmeye gelen her hacæ efendi aynæ zamanda bir
ortak pazara da gelmiñtir. Gelirken satælæk eñyasænæ getirir,
satæn alacaåænæ da alæp götürür. Hem ibadet hem de ticaret
yapmæñ olur. Tarihin hiç bir devrinde ve hiç bir ülkesinde böyle
bir imkân yoktur. Böyle bir imkânæ ancak hikmetin kendisi

olan Æslam dini müslümanlara getirmiñ ve onlara lutfetmiñtir.
Binaenaleyh; müslümanlaræn ortak pazaræ budur, bañkasæ
deåildir. Müslümanlar bunu böyle bilmeli ve özellikle bu ortak
pazaræ aralarænda kurmalæ bir tañla iki kuñu vurmalæ ve bir
arada hem ibadeti hem de ticareti yürütmeli, Æslam
düñmanlarænæn ve cahil cühelanæn sözlerine asla kulak
vermemelidir.
Haccæn hikmetlerinden biri de idarî ve siyasîdir. Hac farizasæ
bu yönüyle de siyasetin tâ kendisidir. Aynæ zamanda hacc
siyasî bir toplantæ ve yællæk siyasî bir kongredir. Her hacæ efendi
geldiåi bölgenin siyasî bir delegesidir, bir temsilcisidir. Hacca
gelirken siyasî mâlumat getirecek, siyasî toplantælara
katælacak, siyasî fikir teatisinde bulunacak, Æslam devletini
veya devlet adamlarænæ takdir, tebrik veya ikaz edecektir,
talep ve tekliflerini yapacak, arzu ve isteklerini bildirecektir.
Dönerken de siyasî emir ve talimatla ülkesine dönecek ve
ülke sakinlerini o hususlarda mâlumat sahibi kælacaktær.
Haccæn siyasî yönünü bir bañka ifade ile söyleyecek olursak;
hacc farizasæ aynæ zamanda siyasî bir harekettir. Æslam
devletinin siyaset hareketidir. Æslam’æn düñmanlaræ gündeme
getirilir, Æslam aleyhindeki plan ve oyunlaræ, güç ve kuvvetleri
gözden geçirilir, bunlara karñæ alænacak tedbirler müzakere
edilip karara baålanær, keza Æslam devletinin siyasî projeleri,
plan ve proåramlaræ takdim edilir. Yapælmasæ gereken faaliyet
ve icraat tekrar gözden geçirilir ve bir senelik siyasî plan
karar altæna alænær ve yællæk bir bütçenin temel esaslaræ belirtilir.
Æñte muhterem kardeñlerim! Ömürde en azændan bir sefer
yapælmasæ bizden istenen hacc farizasæ böylece çok yönlü
bir ibadettir. Hem dünyevî hem de uhrevîdir. Fakat ne yazæk
ki, müslümanlar için son derece önemli olan bu vecibe son
asærlardan beri tek yönüyle yapælmakta; idarî ve siyasî, ticarî
ve iktisadî yönleri tamamen ihmal edilmiñ durumdadær. Hatta
bunlardan söz etmek bile malesef bugün hacda yasak
edilmiñtir.
Fakat ümit verici bir durum var ki, artæk müslümanlar
uyanmakta ve düñmanæn oyunlaræna geldiklerinin farkæna
varmaktadærlar. Yavañ yavañ haccæn ihmal edilen, hatta yasak
edilen bu yönlerinden söz etmekte ve Tekbir sedalaræyla
„Düñmana ölüm, Æslam’a zafer!“ sloganlaræyla haccæn
hikmetlerini dile getirmekteler. Kur’an’æn hakikatlaræna, haccæn
hikmetlerine ve müslümanlaræn zaferine doåru emin adæmlarla
atælan bu giriñim iyi bir geliñmedir Æslam adæna.
Ñimdilik bu kadar söylüyor ve añaåædaki ayetin mealini
vermekle yetiniyoruz:
„Ænsanlaræ hacca çaåær! Yürüyerek veya binekler üstünde
uzak yollardan sana gelirler. Kendi menfaatlaræna hazær
olsunlar. Allah’æn onlara ræzæk olarak verdiåi hayvanlaræ
belli günlerde kurban ederken O’nun adænæ ansænlar.“
(Hacc, 27-28)
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