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HACI ANNE 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Bu dünya bizim daimi yerimiz değil, gelip geçecek bir yer. Kabristana girerken “Ey 

Müslümanlar, size selam olsun. Sizin sıranız bizden önceydi, biz de sizin arkanızdan 

geleceğiz.” (Hadis-i Şerif - Tirmizi, Cenâiz, 58, 59) denir. 

Kimsenin bu dünyada kalacak hali yok. İstediği kadar zengin olsun, istediği kadar 

kuvvetli olsun dünya geçici bir yerdir. Dünyada arkanızda hayırlı insanlar, hayırlı 

nesiller bırakın ki sizi ansınlar, isminizi Allah katında zikretsinler, size rahmet 

okusunlar. 

Günler hemen geçer. Mühim olan bu ayrılık, ebedi ayrılık olmasın. Günler birden 

geçiyor. Allah rahmet eylesin, Hacı Annemiz vefat edeli bugün on bir sene oldu. Allah 

makamını âli eylesin. Allah’a şükür inşallah gene beraber olacağız. Ebedi ayrılık değil 

bunlar. Ebedi olursa, o vakit feryat figan edin, ağlayın.  

Şeyh Efendi derdi, az önce Yasin-i Şerif’te okuduk:  

 َواْمتَاُزوا اْليَْىَم أَيَُّها اْلُمْجِرُمىنَ 
 

“Vemtâzûl yevme eyyuhel mucrimûn”(YASİN Suresi 59)  “ve imtâzû” dediği “ayrılın” 
manasında. Anne çocuğundan ayrılır. Çünkü ya anne kâfirdir ya çocuk kâfirdir. O vakit 
tabi ebedi ayrılık olur, Mahşer gününde feryat figan ortalığı kaynatırmış. Ama az önce 
dediğimiz gibi insan sırayla gidiyor, durmuyor yani.  

İnşallah makamları âli olsun. Onların bu tarikata hizmetleri çoktur. Şeyhimize, 

babamıza yaptığı hizmeti kimse yapmamıştır. Onun makamı çok âlidir. Zaten kırklardandı. 

Kolay değil kırklardan olmak, çok büyük bir mertebedir. Onu andıkça bize de rahmet 

gelsin inşallah. Onun bereketi üzerimize olsun. İnşallah ahirette, cennette, ebediyete kadar 

hep beraber olalım.  

Üç ihlas, bir Fatiha okuyalım. Evvela Peygamber Efendimiz’e (s.a.v), cümle 

Peygamberlere, âline ve ashabına, Meşayihlerimize, Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri’ne ve 

Hacı Annemizin ruhları için, cümlemizin geçmişleri için üç ihlas bir fatiha okuyalım.  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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