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"İnsanlar arasında haca ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse 
uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler." (Hac, ID 

"Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke Lâ şerike leke leb-
beyk, innel hamde ve'n ni'mete leke ve'1-mülk. Lâ şerike lek." 
(Müslim, Hacc, 3; Ibn Mâce, Menasik, 15; Ebû Dâvud, Menasik, 26) 

"Buyur Allah'ım, buyur! Davetine bütün samimiyetimle icabet 
ettim! Senin eşin ve benzerin yoktur. Buyur Allah'ım, buyur! Her 
türlü övgü sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senin. Senin 
eşin ve benzerin yoktur!.." 

Ben de bu çağrıya uyarak, hasret ve hicranla yollara düşmek 
istiyorum. 

Su gibi başımı taşlara vura vura, vardığım her yere hayat 
verircesine, uğradığım her yöreye can sunarcasına, Sevgili'nin evi
ne doğru akmak, hacca gitmek istiyorum... 

Biliyorum, hac bir vuslattır, Hz. İbrahim aleyhisselâmın zama
nına, Allah Resûlü'nün yaşadığı mekâna, sahabe-i kiramın sevda
sına... 

Yüreğimde her sene, ayrı bir heyecan belirir, vakit yaklaştığın
da... 

Binler, yüz binler dökülürken akan seiier misali yollara ve va
dilere., rengarenk bir insan manzarası dolarken o kutsal iklime... 
ben de o kutlu kervanın kutlu yolcusu olmak istiyorum... ben de 
hacca gitmek istiyorum... 

Dilimde ve gönlümde Lebbeyk... 
Her daim "Lebbeyk..." diyorum. 
"Emret yâ Rabbi, buyur yâ Rabbi!.. Çağırdın, ben de geleyim, o 

kutlu davetine ben de icabet edeyim yâ Rabbi!.. Davetine sözüm 
ve özümüzle katılayım; buyur Allahım. Buyur diyeyim, ey ortak 
ve benzeri olmaktan münezzeh Rabbim! Hamd Senin, nimet Se
nin ve mülk de Senin. Sen teksin, eşsizsin, emsalsizsin, buyur yâ 
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Rabbi! Beni de bu kutlu kervana kat, bana 
da haccı nasip eyle Allah'ım! 

Rabbim, hacca gitmek istiyorum... 
Farklı duyguların tek potada eridiği, tek 
noktaya yoğunlaştığı Beytullah'da olmak, 
Kabe'nin etrafında dönmek, Safa-Merve 
arasında koşmak, Mina'da şeytan taşla
mak, bir duruş, bin duruluş ve diriliş günü, 
Yaratıcfyla muarefe günü olan Arafat'ta, 
Cebel-i Rahme'nin eteğinde Hz. Adem ve 
Hz. Havva'nın çocukları, Hz. İbrahim'in da
vetlisi olarak dua etmek, günahlarımdan 
arınmak istiyorum... 

Dudaklarım terennüm hâlinde... 
"Kabe'nin yolları bölük bölüktür. 
Benim yüreciğim delik deliktir 
Dünya dedikleri bir gölgeliktir. 
Canım Kabe'm varsam sana 
Yüzüm gözüm sürsem sana" 

"Bir mübarek sefer olsa da gitsem 
Kabe yollarında kumlara batsam 
Hub cemalin bir kez düşte seyretsem 
Ya Resûlallah canım arzular Seni" 
Yüreğimde Medine özlemi var... Medi

ne'ye duyulan özlemin ardında; Peygam
berimize duyulan hasret var... Onun getir
diği değerlere, fakirlerin, kimsesizlerin hiç
bir zaman geri çevrilmediği makama; cö
mertlik kapısına duyulan sevgi ve ilgi var... 

Gönlümde Medine'nin yollarında dolaş
mak, oralarda Nebi'nin izlerine rastlamak 
özlemi, onun mescidinde onun baş koydu
ğu yerlere baş koyma sıcaklığı var... 

Sevgili, en sevgili, ey sevgili, 
Kubbe-i Hadrâ'nın üzerinde güvercinle

rin uçuşunu hayal ederken, kimselere ve
remediğim sana selâm emanetini, hasreti
mi, aşkımı, sevdamı sana olan ta'zimimi 
seher yeline yüklüyorum: 

"Ey bâd-ı sabâ uğrarsa yolun semt-i 
Harameyn'e 

Ta'zimimi arzeyle Resûlü's-sekaleyne." 
Yunus Emre'nin, özlem dolu şu dizele

rini terennüm ediyor: 
"Arayu arayu bulsam izini 
İzinin tozuna sürsem yüzümü, 
Hak nasip eylese görsem yüzünü, 
Ya Muhammed canım arzular seni." 
Yıllarca Hz. Peygamber'e komşu olarak 

yaşamış, onun sevgi ve hasretiyle yanıp 
tutuşmuş ve nihayet onun şehrinde ruhu
nu teslim ederek kendisine Sevgili'yle 
komşuluğu sürdürmek nasip olmuş bulu
nan Ali Ulvi Kurucu'nun sözleriyle sana 
sevdamı dile getiriyorum: 

"Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu 
kalbim 

Sensiz bana cennet bile hicrandır Efen
dim." 

Gizli ve açık her şeyi bilen, göklerin ve 
yerin Yaratıcısı, her şeyin Rabb'i ve sahibi 
olan Allah'ım! Sen dualara karşılık veren
sin, duaları kabul edensin. 

Gözümde yaş, gönlümde dua ve niyaz, 
sana açtım ellerimi Ya Rab! Kutsal iklimde 
olmayı, o kutlu kervana katılanların safına 
katılmayı lütfeyle! O kutlu yolculukta ol
mak isteyen tüm kardeşlerime de bunu 
nasip eyle Allah'ım! (Amin) 
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