
	
	

	
	

	

	

 
 

KURBAN VE HAC VAZİFELERİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

İnşallah bugün yolculuk var, ancak bayramdan sonra görüşürüz. (Şeyh Efendi 
Kıbrıs’a gidiyor.) Bayramda iki vazife var, hem kurban hem hac. Kurbanı zaten yapabilen 
yapıyor. O da kendi kesebilirse en iyisi, en efdali odur. Kendi kurbanını kesip, bayram 
günü yemeye onunla başlaması, en iyisi odur.  

Yok, yapamıyorsa kasapta yapacak, bilene kestirecek. Kestirdikten sonra kendine 
bırakması, oturduğu yerde etrafındakilere, fakirlere ve tanıdıklara dağıtması efdaldir. O 
imkanı da yoksa başka yerlere gönderebilir. Tanıdık, bildik yerler varsa olur, olmazsa şimdi 
bir hayli yerlere hayır hasenat için gönderiliyor, oralara da gönderebilir.  

İkincisi de hac meselesi. İnsana Hac farz olduğu vakit, gidebilirse gitmesi lazım. 
Gidemediği takdirde, Allah etmesin vefat ederse, kendi yerine vekil koyup da hacca 
gönderilmese ondan sorulacak. Büyük günah işlemiş olur, farzı yapmamış olur. Farzdır, 
namaz nasılsa, hac da yapabilen için yapılır, farzdır. Yapmazsa günah işlemiş olur.  

Tabi şimdiki vaziyet zor, herkesi kabul etmedikleri için o günah men edenlere olur. 
İnsanlar gitmek istiyor, sırayla bekliyor, milyonla adam var bekleyen, açılmıyor, kapı açma 
yok. “Alamayız, edemeyiz…” diyorlar. Hâlbuki alsa Allah genişletir. Bu hacılar Allah’ın 
misafirleri, hiç kimsenin, hiçbir hükümetin misafiri değil, Allah’ındır. Kimse de onlardan 
bir şey istemiyor ama yapmayınca, insanlar farzdan mahrum kalıyor, onun günahı da men 
edenlere oluyor.  

Bu iki mesele vardı, Allah bunları yapmaya müyesser kılsın, herkese nasip etsin 
inşallah. Bunlar hem berekettir hem de yapabilen için şükür sebebidir. Çünkü Allah 
dünyalık da vermiştir. Onun şükrünü yapması için kurban kesmesi gerekir. Hac zaten bir 
defadır, her sene gitmeye gerek yok. Bir defa gitti mi farz düşmüş olur, o yük de sırtından 
inmiş olur. Allah hacıların haclarını kabul etsin, kolay gelsin inşallah.  



	
	

 

 

 

 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
16 Ağustos 2017/24 Zilkade 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


