
 
 

 

 

 

 

 
HAC İBADETİ 

 
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. 
 

Allah’a şükür Zilhicce ayına yetiştik. Mübarek aylardır bunlar. Eşhürü’l–Hurum 

yani bu aylar haram aylardır ki üç ay Araplar Hac mevsiminde savaşmazlardı. Ama 

kendine hücum ettiği vakit onlara karşılık vermek için savaşa izin var.  

Bu ayların hürmeti hacdan dolayıdır çünkü hac büyük bir ibadettir, İslam’ın beş 

şartından biridir. Onu yapmak her Müslümana değil de maddi durumu iyi olan, sıhhati 

yerinde olan, emniyetle gidip gelebilecek gibi olanlara farzdır. Ama parası olmayan insana 

farz değildir. Ömürde bir defa olduğu için o aylarda rahat olması lazım. Onun için Allah 

bu ayları emniyette geçirsinler diye Müslümanlara savaş etmelerini men etti ama icap ettiği 

vakit de izin var.  

Çoğu insan, “sonra yaparım, ederim” derken ömrü geçip gidiyor, yapamıyor. Ona 

niyeti varsa, hakikaten Allah niyetine göre verir çünkü son zamanlarda insan istese de 

hacca gidemiyor. Çok fazla hac talebi olduğu için oradaki hükümet de bir türlü hepsini 

kabul edemiyor. Allah onu yapmış gibi kabul ediyor. Ama fırsatı olup da yapmayan farzı 

bırakmış gibi oluyor. Farzı bırakmanın da cezası var.  

Onun çaresi nedir? Arkadan bedel haccı yapsa, o da düşüyor, onun üstünden farzı 

düşmüş oluyor. Adamın yerine yapılmış, kadının yerine yapılmış, hayattayken yapamadı, 

onun yerine başka birisini gönderebiliyor. Bu da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izin 

vermesiyle ümmete bir rahmet oluyor. Başkası kendisinin yerine yaparsa, Hac yapmış gibi, 

kendi yapmış gibi oluyor.  

Mesela kendi hastadır, gidemiyor, onu yerine gönderiyor. Hac yapamadan vefat 

ediyor, onun yerine oluyor bedel haccı. Hem farz düşmüş oluyor hem hac sevabı almış 

oluyor. Onun için bunu yapıyorlar. Yapanları da Allah kabul etsin, herkese nasip etsin 

inşallah. 

Bu da kısmet işidir. Gidemiyor, çağırılmamış ama ne yapacaksın elde değil. Allah 

(c.c.) rahmet olarak bu kapıyı açmış, onu da tavsiye ederiz. Yapamayanlar olur, hali vakti 

 



 
 

 

 

 

 

yerinde olur; babası yerine, annesi yerine, dedesi yerine, onlar için de yapabilir. Hacları 

makbul olsun. Allah gitmeyi de nasip etsin inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha       Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
06 Eylül 2016/04 Zilhicce 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


