
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HAC VAZİFESİ 
 

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. 

Cenab-ı Allah bu yolculuğu mübarek etsin, hac vakti geldi. Hacca gitmeyen çoğu 
ihvanımız bu sene niyet etmiş, Allah mübarek eylesin, Allah kolay getirsin. Bu farzı ifa 
etmek herkese nasip olsun inşallah çünkü bazı insanların parası oluyor, onu yapmıyor, 
ihmal ediyor. Bazıları da parası olmadığı için gidemiyor. Bazıları da sıhhatten, sağlıktan, 
kuvvetten dolayı gidemiyor. Onun için Allah bunu herkese nasip etsin çünkü nasip 
meselesidir, başka bir şey değil.  

Adamın her şeyi var, malı, mülkü var, sıhhati, kuvveti yerinde ama kendi 
ihmallerinden gidemiyor yahut başka bir şey oluyor. Allah nasip etsin çünkü Hazreti 
İbrahim Aleyhisselam Kâbe’yi inşa ettiği vakit Allah Azze ve Celle; “Çağır, gelsinler.” 
demiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da orada kimse yok diye şaşırmış ama emre itaat 
olarak “Hacca gelin” diye çağırmış. O’nun çağırmasını duyan ruhlara muhakkak hac nasip 
olmuş. Onun için Allah nasip etsin, Allah kolay getirsin, Allah mübarek eylesin inşallah.  

“Orada ne yapacağız?” diye soruyorlar. Şeyh Babamız, Şeyh Efendimiz (k.s.) ilk 
başta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in nasihatini söyler: “Lâ tağdab” Orada sinirlenme, 
kimseyle kavga etme, hemen nefsini zapt et. Hatırla ki hacca gitmek, cennete girmek 
gibidir. Ama cennete girince bir imtihan yok, burası imtihan yeridir, her türlü imtihan gelir. 
Onun için ne gelirse sabredeceksin. Hemen aklına getir ki: “Ben imtihan oluyorum, nefsim 
zelil olsun, burada kızmak yok.”  

İkincisi de oraya gidince muhakkak namazlarınızı Kâbe-i Muazzama yahut Ravza-i 
Şerife’de kılın. Şimdi tembel hocalar var, “Mekke’de nerede kılarsan kıl aynı şekildedir.” 
diyorlar. Yok, Kâbe’de kılınan namaz yüz bin defa daha fazla sevaptır. Onun dışında öyle 
değil. Onun için muhakkak fırsat varken onu değerlendirin. Medine’de de Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in yanında namazınızı kılın. O’nunla beraber kılmak varken, kalkıp da 
yattığın yerde, uyuyarak, bütün vakit öyle geçirerek yapmayın sakın.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Zaten bu turlar murlar, hükümet, oranın idaresi kuşa çevirdiler. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in programı sekiz gün olması lazım, üç beş gün bırakıyorlar, fazla 
bırakmıyorlar artık. Onu iyi değerlendirin. Allah mübarek eylesin inşallah. Kolay gelsin, 
Allah haccınızı şimdiden makbul eylesin. Gidemeyenlere de inşallah o hac sevabı yazılsın, 
inşallah daha sonra kısmet olsun. Âmin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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