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Lebbeyk
Allahümme
Lebbeyk
"Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerîke leke leb
beyk, innel hamde ve'n ni'mete leke ve'l-mülk. Lâ şerîke lek." (Müs
lim, 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 tür
lü övgü sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senin. Senin eşin
ve benzerin yoktur!"
Bu sözler, Hz. ibrahim'e Kabe'yi inşa ettirip insanları oraya davet
etmesini emreden yüce Allah'a karşı teslimiyyetin ve bir o kadar
da samimiyetin ifadesidir.
Hz. ibrahim, Cenab-ı Allah'ın emri ve yer tayini üzerine, oğlu İs
mail'in de yardımıyla, Beytullah'ı (yeniden) bina etmişti, inşaat bit
tikten sonra Allah Teâlâ, Hz, ibrahim'e "Bana hiçbir şeyi ortak koş
ma; tavaf edenler, kıyama duranlar, rükûda bulunanlar ve secde
ye varanlar için evimi temiz tut." demiş ve şöyle buyurmuştu:
"insanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse
., . . .
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uzak yollardan gelen yorn. ,
Bınler, yuz binler dokulur yollara ve vadilere;
g u n E v e l e r üzerinde saakan seller misali,.. Rengârenk bir insan manzaran a gelsinler." (Hac, 27)
sı dolar o kutsal iklime... Dünyanın dört bir tarafınRivayete göre' Hz İbdan akın akın gelen milyonlarca müslümanın her
i
r a n m , bu emir üzerine bir
birinin ağzından ilahi rahmete
vesile yakarışlar
duraklamış ve "Ya
an
duyulur, Lebbeyk diye...
Rabbi, şu ıssız, sessiz, kim
sesiz, ot bitmez, kervan
geçmez çölde beni kim duyar; kim benim davetime icabet
eder?" deyivermişti.
Mekke'nin siyah taşlarının, dik ve keskin kayalarının ortasında
kurbanlık oğlundan başka kimsesi olmayan Halil'in sesini kim duya
cak, o sese kim "lebbeyk" diyecekti?
Fakat, Kimsesizler Kimsesi ona, "Sen seslen, Ey İbrahim!" buyur
muştu ve ibrahim bütün insanlığı hacca davet etmişti.
Hac bir vuslattır, Hz. İbrahim aleyhisselâmın zamanına, Allah Resulü'nün yaşadığı mekâna, sahabe-i kiramın sevdasına...
Yüreğinde bu sevdayı taşıyanlarda her sene, ayrı bir heyecan
belirir, vakit yaklaştığında...
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Binler, yüz binler dökülür yollara
ve vadilere; akan seller misali...
Rengârenk bir insan manzarası
dolar o kutsal iklime... Dünyanın
dört bir tarafından akın akın ge
len milyonlarca müslümanın her
birinin ağzından ilahi rahmete ve
sile yakarışlar duyulur, Lebbeyk di
ye...
Yer ve gök inlemektedir.,.
"Lebbeyk..." sesleriyle..
Bugün de bu çağrıya uyan,
hasret ve hicranla yollara dökü
len müminler, "Lebbeyk..." diyor
lar...
"Lebbeyk..."
"Emret yâ Rabbi, buyur yâ
Rabbi!.. Çağırdın, biz de geliyoruz
yâ Rabbi!... Davetine sözümüz ve
özümüzle geliyoruz; buyur Allahım. Ey ortak ve benzeri olmaktan
münezzeh Rabbimiz! Hamd Senin,
minnet Senin ve mülk de Senin.
Sen teksin, eşsizsin, emsalsizsin, bu
yur yâ Rabbi!"
Lebbeyk... hac esnasında ih
rama girildiği andan itibaren bay
ramın birinci günü (Zilhicce'nin 10.
günü) Cemre-i Akabe'de ilk taşın
atılmasına değin yüksek sesle
okunan, ilahî ve kudsî olan mana
yüklü davete iştirak...
İşte hac duyurusu kendine
ulaşmış ve buna cevap vermiş
müminler... Öyleyse yükseltin sesi
nizi "Lebbeyk..." diye...
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Allah 'imiz şahittiLsenl
seviyoruz Yo Rosulolloh!
Ne olur sen de bizi sev.
Öyle bir sev ki, bizler
sevginden oteş olup
yonolım ve senin sevginle
Alloh'o uloşohm...

