BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM - Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamdolsun, yerlerin ve göklerin iktidarı elinde olana... Hamdolsun herşeyin
rızkını verene, dilediğinin rızkını genişletene, daraltana... Hamdolsun Allah'a…
Salat-ü selam olsun rasûllerin ve nebilerin sonuncusu Muhammed aleyhisselama... Salat-ü selam
olsun yüzyılların kopukluğundan sonra beşeriyet adına kendisiyle Allah Teala'nın irtibat kurduğuna...
"İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerekse uzak yollardan (derin vadilerden) gelen
yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler." (Hac, 27)
Hac-ı mebrûr; Bir Çeşit Cihad, Topyekün Ümmetin Cihadı, Tevhid-i İctimâî, Bir Arada İbadet….
İman, yalnız başına en büyük cihaddır ve bunun için her şeyden önde gelmektedir. Cihad, bütün
imkânları iman gereği olarak Allah yolunda fedâya hazır olmanın fiilen isbatıdır. Bu yüzden dinde zirve
ve ameller içinde en yüksek bir mevki ve konuma sahiptir.
Hac-ı mebrûr "en üstün" amellerdendir. Böylesi bir haccın karşılığı bir başka hadîs-i şerîfte
belirtildiğine göre, başka değil, sadece Cennet'tir. Mebrûr, makbul, me'cûr, gereklerine uygun olarak
yerine getirilmiş, günah ve isyan karıştırılmamış, sonrası, öncesinden daha iyi, zulüm ve ihanetten
arındırılmış, ihlas ve samimiyetle sırf Allah için ifâ edilmiş olan anlamlarına gelmektedir. Haccın
mebrûr vasfını alabilmesi için bütün bu hususlara şer'î sınırlar içinde dikkat edilerek yapılmalıdır.
Hz. Aişe validemiz; Hz. Peygamber’in, kadınlar için "çarpışmasız cihad vardır: hac ve umre!"
buyurduğunu bildirmektedir. Başka hadiste kadınlar için "Hac ne güzel cihaddır!" buyurulmaktadır.
Haccın topyekün ümmet için kıtalsiz bir cihad, yani soğuk harb demek olduğunu ve herkesin bu soğuk
harpte yerini alması gerektiğini ifâde etmektedir.
Bilinen bir gerçektir ki, mücâhede, mukâtele'den daha umumîdir. Mukâtele, mücâhedenin bir bölümü,
belki en son uygulanacak en zor ve tehlikeli kısmıdır. Ama bu noktaya gelinceye kadar yapılacak sayısız
cihad hareketlerinin, dünya çapında büyük bir kalabalık tarafından uygulanan çeşididir.
Haccın cihad niteliği taşıdığı kesindir. O dünya çapında bir sosyal birlik hareketi, uygulaması yani bir
tevhid-i ictimâî'dir. Askerî ifâdeyle söyleyecek olursak hac, İslâm milletlerinin senede bir kez birlikte
gerçekleştirdikleri çarpışmasız cihadın, anfibik harekâtıdır.
Müslümanların tek emir ve komuta altında toplanacaklarını ve dünya çapında güç birliği yapacaklarını
fiilen isbat eden hac, propaganda açısından da son derece etkili bir uygulamadır.
Haccın içinde bulunan remel, hervele ve remy, düşmâna gözdağı vermek, müslümanlar hakkındaki
olumsuz düşünceleri anında red ve yok etmek amacını taşıyan ibâdet içi cihad hareketleridir. İhram
ise, çarpışmasız cihadın silahsız mücahidleri hacıların ve dolayısıyla müslümanların zararsızlığının ortak
giysisi ve sembolüdür.
Hac’da ibâdet, siyaset, ticaret, tebliğ ve taktik hepsi bir arada bulunmaktadır. Hac Müslümanların
yıllık toplantısı, şûrası demektir. Bunların tamamı ibâdet havası içinde gerçekleştirilmektedir.
"Kendileri için birtakım yararlara şahid olsunlar ve
kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli
günlerde (kurban adarken) Allah'ın adını ansınlar. Artık
bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun." (Hac, 28)

